Regeringens proposition
2011/12:1

Budgetpropositionen för 2012
Förslag till statens budget för 2012, finansplan och skattefrågor

Regeringens proposition
2011/12:1
Budgetpropositionen för 2012
Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 § regeringsformen budgetpropositionen för 2012.
Stockholm den 15 september 2011
Fredrik Reinfeldt
Anders Borg
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen lämnar regeringen sitt förslag till statens budget för 2012 och föreslår att riksdagen
beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifikationer som fogats
till förslaget. Vidare presenteras förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och
budgetpolitiken, förslag till utgiftstak och förslag till hur utgifterna ska fördelas på utgiftsområden.
En prognos för statens budget för 2011 redovisas. Regeringen lämnar också förslag och bedömningar
avseende skatteområdet.
I bilaga 1 redovisas en specifikation av budgetens utgifter och inkomster för 2012.
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Förslag till statens budget för 2012
Utgifter
Tusental kronor
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Utgiftsområde
Utgiftsområde
Utgiftsområde
Utgiftsområde
Utgiftsområde
Utgiftsområde
Utgiftsområde
Utgiftsområde
Utgiftsområde
Utgiftsområde
Utgiftsområde
Utgiftsområde
Utgiftsområde
Utgiftsområde
Utgiftsområde
Utgiftsområde
Utgiftsområde
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7
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10
11
12
13
14
15
16
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Utgiftsområde 19
Utgiftsområde 20
Utgiftsområde 21
Utgiftsområde 22
Utgiftsområde 23
Utgiftsområde 24
Utgiftsområde 25
Utgiftsområde 26
Utgiftsområde 27
Summa utgiftsområden

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

Minskning av anslagsbehållningar
Summa utgifter

11 808 950
13 358 542
10 178 582
37 870 897
2 023 930
45 578 001
30 263 823
9 067 976
60 078 114
93 352 610
41 059 712
76 717 258
8 373 853
70 475 708
22 183 822
54 476 283
12 299 705
1 152 414
3 398 701
5 025 102
2 872 519
43 060 712
17 732 511
6 011 914
85 075 085
21 870 000
31 291 127
816 657 851
-2 814 099
813 843 752

Riksgäldskontorets nettoutlåning

120 500

Kassamässig korrigering

445 000

Summa

4

814 409 252
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Inkomster
Tusental kronor

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

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

813 302 695
49 220 188
15 000 000
1 361 102
11 305 000
12 968 743
-70 044 701
0
833 113 027

Beräknat lånebehov

-18 703 775

Summa

814 409 252
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1 Finansplan

1.1

Politiska utgångspunkter och
sammanfattning

1.1.1

Tid för ansvar

Den svåra statsfinansiella situationen i främst
USA och flera euroländer och den senaste tidens
turbulens på de finansiella marknaderna leder till
en svagare global ekonomisk utveckling framöver. Kraften och varaktigheten på avmattningen
är mycket osäker. Den svagare internationella
utvecklingen påverkar även Sverige negativt.
Den svagare ekonomiska utvecklingen och
den stora osäkerheten kring denna ställer krav på
säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna för
att säkra att Sverige har ett handlingsutrymme
att möta en kraftigare eller mer varaktig avmattning. Inriktningen på politiken är att inom ramen för en ansvarsfull politik med goda säkerhetsmarginaler möta inbromsningen på arbetsmarknaden och fortsätta att stärka välfärden
liksom de långsiktiga förutsättningarna för jobb,
tillväxt och företagande.
En central utgångspunkt för finanspolitiken är
ansvarstagande för de offentliga finanserna. Finanspolitiken ska inte spä på den redan betydande osäkerheten utan ska bidra till stabilitet.
Välfärdens kärnverksamheter ska inte drabbas av
nedskärningar och hushåll och företag ska inte
drabbas av skattehöjningar. Människor ska
känna sig trygga med att skolan, sjukvården och
omsorgen kommer att fungera. I svåra tider ska
sammanhållningen särskilt värnas.
Tack vare en ansvarsfull politik som värnade
de offentliga finanserna kunde Sverige stå på fast
mark och ha förmåga att hantera finanskrisen,
samtidigt som beredskap funnits för att kunna
möta en än mer fördjupad och långvarig ned-

gång. Regeringen har därför kunnat genomföra
kraftiga stabiliseringspolitiska insatser för att bekämpa arbetslösheten utan att stora underskott
uppkommit i de offentliga finanserna. Regeringen har även i nedgången prioriterat starka offentliga finanser samt jobben genom stabiliseringspolitiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt fortsatta strukturåtgärder som förstärkt arbetslinjen. Regeringen har också prioriterat välfärden. Många länder kommer att gå in i
den nu förestående ekonomiska avmattningen
med stora underskott i de offentliga finanserna
och med statsskulder som redan initialt är långsiktigt ohållbara. Sverige har med sina goda offentliga finanser ett betydligt mer gynnsamt utgångsläge för att möta konjunkturavmattningen
även om den blir djupare och mer varaktig än vad
som nu förutses.
Regeringens främsta mål är att föra Sverige
mot full sysselsättning genom minskat utanförskap. Värdet av ett eget arbete, som ger frihet,
trygghet, gemenskap och möjligheter, kan inte
nog understrykas. Politiken ska fortsätta att
skapa bättre förutsättningar för tillväxt, sysselsättning och välfärd i alla delar av landet inom
ramen för långsiktigt hållbara offentliga finanser.
Ytterligare åtgärder för att öka drivkrafterna för
arbete och företagande, förbättra trygghetsmarginalerna för låg- och medelinkomsttagare samt
förbättra arbetsmarknadens funktionssätt är
centrala. Reformarbetet inom utbildningssystemet bör fortsätta. Välfärdsverksamheterna ska
utvecklas och förstärkas.
Sverige har, tillsammans med de övriga nordiska länderna, den lägsta inkomstspridningen i
världen. Denna position ska vi värna genom att
låta alla få del av tillväxt och välfärd. I denna
proposition föreslås därför åtgärder för att stärka
27
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den ekonomiska situationen för grupper med
pressade marginaler, däribland de pensionärer
och barnfamiljer som har låga inkomster. Ungdomsarbetslösheten har länge varit ett stort
problem i Sverige. Regeringen föreslår därför åtgärder som kan förväntas öka sysselsättningen
bland unga.
Den pågående globaliseringen ger möjligheter
i form av ökad handel och ekonomiskt utbyte.
Samtidigt ställer den krav på att Sverige kontinuerligt stärker sin konkurrenskraft och innovationsförmåga. Sverige ska fortsätta att bygga vidare på sina styrkor såsom en kunskapsintensiv
industri, en växande tjänstesektor och en välutbildad arbetskraft med förmåga att anpassa sig
till en ständigt pågående strukturomvandling.
Svenska företag ska konkurrera på världsmarknaden med kunskap och kvalitet – en målsättning som kräver privata och offentliga satsningar
på bl.a. utbildning, forskning och innovationer
samt en väl fungerande transport- och IT-infrastruktur.
Sverige är och ska vara ett föregångsland på
klimatområdet och för en god miljö. Klimatförändringarna är tillsammans med bevarandet av
biologisk mångfald, havsmiljö och en giftfri
miljö regeringens mest prioriterade miljöfrågor.
Klimatförändringarna är en global utmaning som
kräver ett globalt svar. Sverige ska driva en framsynt och kostnadseffektiv klimatpolitik som
syftar till att minska utsläppen både nationellt
och internationellt.
Allianspartierna presenterade i sitt manifest
inför valet 2010 en rad förslag varav flera
genomfördes i statens budget för 2011. I 2011
års ekonomiska vårproposition var regeringen
tydlig med att de reformambitioner som återstod endast kunde genomföras om det fanns ett
offentligfinansiellt utrymme och under förutsättning att viktiga reformer inom välfärds- och
utbildningsområdena kunde säkras. Regeringens
bedömning är att alla återstående reformambitioner inte ryms i statens budget för 2012 men
att de fortfarande kan genomföras under mandatperioden. Därtill innebär det nya konjunkturläget att det finns behov av andra typer av åtgärder. Regeringens reformambitioner kommer
att genomföras i den takt som är förenlig med
tillräckliga säkerhetsmarginaler i de offentliga
finanserna.
Ett mindre reformutrymme i spåren av sämre
offentliga finanser och det ökade behovet av säkerhetsmarginaler innebär tid för ansvar och
28

ställer högre krav på prioriteringar i statens budet. I budgetpropositionen för 2012 föreslås åtgärder för att möta inbromsningen på arbetsmarknaden, åtgärder för en bättre fungerande
ekonomi med varaktigt hög tillväxt och sysselsättning i alla delar av landet, reformer för en
förstärkt välfärd och bättre ekonomi för utsatta
grupper samt åtgärder för ökad konkurrenskraft.
Vidare understryks att arbetet med att ytterligare
stärka ramverket för finansiell stabilitet och göra
bankerna mer motståndskraftiga mot finansiell
turbulens fortsätter.
1.1.2

Försämrad tillväxt

Flera faktorer pekar nu på en betydligt svagare
utveckling framöver än vad som bedömdes i
2011 års ekonomiska vårproposition. Den finansiella turbulensen och ökade osäkerheten på
grund av de statsfinansiella problemen i främst
USA och ett antal länder i euroområdet kommer
att dämpa den globala konjunkturutvecklingen
de närmaste åren. Även den svenska BNP-tillväxten dämpas kraftigt under nästa år. Främst
beror detta på att den finansiella oron leder till
en ökad osäkerhet bland hushållen, vilket medför att konsumtionen ökar långsammare. Även
den svagare omvärldsefterfrågan bidrar till att
BNP-tillväxten blir lägre genom att exporttillväxten dämpas de närmaste åren och att företagen har ett mindre behov av att öka investeringarna. Sammantaget bedöms BNP öka med 1,3
procent 2012, vilket är en nedrevidering av prognosen med 2,5 procentenheter jämfört med bedömningen i 2011 års ekonomiska vårproposition (se tabell 1.1).
Den kraftiga dämpningen i svensk ekonomi
under hösten 2011 leder till att företagens behov
av att öka antalet anställda kommer att avta. Sysselsättningen bedöms i princip vara oförändrad
från slutet av 2011 fram till andra halvåret 2013.
Arbetslösheten ökar något till 7,8 procent i årsgenomsnitt under 2012 och ligger kvar på ungefär samma nivå under 2013. I takt med att efterfrågan i ekonomin åter tar fart bedöms sysselsättningen öka under 2014 och 2015 samtidigt
som arbetslösheten åter minskar och väntas
sjunka till 5,5 procent 2015.
Trots att det skett en markant nedrevidering
av tillväxten 2012 finns det alltjämt en risk att
utvecklingen kan bli betydligt svagare än i nuvarande prognoser. Framför allt finns det en risk
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att de statsfinansiella problemen i vissa länder i
vår omvärld förvärras. Därmed kan den internationella finansiella oron fördjupas och problemen spridas till banksektorn.
Tabell 1.1 Sammanfattningstabell
Procentuell förändring om annat ej anges
Utfall 2010, prognos 2011–2015
2010

2011

2012

2013

2014

2015

BNP

5,7

4,1

1,3

3,5

3,9

3,7

Produktivitet i näringslivet1,2

4,1

3,3

1,1

2,9

2,1

1,6

Arbetade timmar2

1,9

1,5

0,2

0,9

2,0

1,9

Sysselsatta3

1,1

2,2

0,0

0,4

1,6

1,8

Arbetslöshet4

8,4

7,5

7,8

7,7

6,6

5,5

Öppen arbetslöshet 5
BNP-gap6

6,0

5,5

5,8

5,7

4,8

4,0

-3,9

-2,2

-3,6

-2,9

-1,6

-0,9

Löner7

2,5

2,7

2,9

3,1

3,3

3,3

KPI8

1,2

3,0

1,2

1,8

2,6

2,5

Finansiellt sparande9

-0,2

0,1

0,0

0,7

2,1

3,3

avvägt, varav en del avser tillfälliga satsningar för
att möta effekterna av nedgången. Det finansiella
sparandet väntas vara nära balans 2012, vilket
säkrar tillfredsställande säkerhetsmarginaler för
att kunna hantera en betydligt mer besvärlig utveckling än den som nu förutses.
1.1.4

Åtgärder i budgetpropositionen för
2012

Regeringen väljer i budgetpropositionen för
2012, inom ramen för en ansvarsfull politik med
goda säkerhetsmarginaler, att prioritera:
- åtgärder för att möta inbromsningen,
- åtgärder för varaktigt högre tillväxt, sysselsättning och förstärkt konkurrenskraft
- åtgärder för att välfärden ska komma alla till
del, samt
- åtgärder för ett stabilt finansiellt system.

1

Förädlingsvärde till baspris per arbetad timme.
2
Kalenderkorrigerad data.
3
15–74 år.
4
Andel av arbetskraften 15–74 år.
5
Antal arbetslösa 16-64 år exklusive heltidsstuderande arbetssökande som andel
av arbetskraften exklusive heltidsstuderande arbetssökande.
6
Procent av potentiell BNP.
7
Timlön enligt konjunkturlönestatistiken.
8
Årsgenomsnitt.
9
Offentlig sektor. Procent av BNP.
Källor: Statistiska centralbyrån, Medlingsinstitutet och egna beräkningar.

1.1.3

Behov av säkerhetsmarginaler
påverkar reformutrymmet

Ordning och reda i de offentliga finanserna är en
hörnsten i regeringens ekonomiska politik. Sveriges starka offentliga finanser har spelat en avgörande roll i hanteringen av finanskrisen. Osäkerheten om kraften och varaktigheten i avmattningen gör att det blir än viktigare att i nuläget
säkerställa att det finns tillräckliga marginaler för
att möta ett sämre och eventuellt utdraget förlopp. Uppsatta utgiftstak ska klaras och
överskottsmålet ska upprätthållas.
Den dämpade tillväxten bidrar till att det finansiella sparandet inte förbättras så snabbt som
antogs i 2011 års ekonomiska vårproposition.
För 2012–2015 har det finansiella sparandet reviderats ned med mellan 1,1 och 2,1 procent av
BNP per år. Tillsammans med det ökade behovet av säkerhetsmarginaler leder detta till att reformutrymmet bedöms minska jämfört med bedömningen i 2011 års ekonomiska vårproposition. Regeringen bedömer att ett reformutrymme på ca 15 miljarder kronor för 2012 är väl-

Åtgärder för att möta inbromsningen
För att stödja långtidsarbetslösa och andra grupper med svag förankring på arbetsmarknaden föreslår regeringen ett arbetsmarknadspaket med
en rad åtgärder för att möta den sämre utvecklingen på arbetsmarknaden. I detta paket ingår
även åtgärder för en bättre arbetsförmedling i
form av förstärkt stöd och förmedling till dem
som riskerar att bli långtidsarbetslösa, en förbättrad uppföljning av arbetslösas jobbsökande
samt högre kvalitet och aktivitet i jobb- och utvecklingsgarantin och i jobbgarantin för ungdomar.
Vidare föreslås en kraftfull extra satsning på
infrastrukturen 2012 och 2013. Satsningen är
dels sysselsättningsskapande, dels möter den det
uppdämda behov som finns av drift och underhåll samt ytterligare mindre investeringsåtgärder
för väg och järnväg. Den bidrar också till Sveriges långsiktiga konkurrenskraft.
Åtgärder för varaktigt högre tillväxt, sysselsättning
och förstärkt konkurrenskraft
Regeringen föreslår ett antal reformer för fler i
arbete, ett stärkt utbildningssystem och fler och
växande företag. Mervärdesskatten för restaurang- och cateringtjänster föreslås sänkas för att
skapa jobb för inte minst unga och stimulera till
företagande. I syfte att stärka arbetslinjen aviseras även åtgärder för att förbättra incitamenten
för att arbeta för personer med ekonomiskt bistånd och etableringsersättning. Den långsiktigt
29
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bästa fördelningspolitiken är att ge fler möjlighet
till eget arbete och att leva på sin lön.
Regeringen föreslår också ett brett inriktat reformpaket för utbildningsområdet som ingår i
det långsiktiga arbetet med att höja kvaliteten i
utbildningssystemet. Huvudfokus för reformerna är att stärka läraryrkets status och lärarnas
kompetens genom bl.a. en karriärutvecklingsreform med utvecklingssteg för yrkesskickliga lärare inom grund- och gymnasieskolan samt insatser för kompetensutveckling. Regeringen föreslår även åtgärder för att stärka kvaliteten på
gymnasieskolans yrkesprogram och en satsning
på praktikplatser i teknikföretag för studenter
från vissa gymnasieprogram. Åtgärder föreslås
vidare inom högskolan med det samlade syftet
att höja effektiviteten, kvaliteten och genomströmningen i den högre utbildningen.
Vidare föreslås ett antal skatteåtgärder för att
förbättra förutsättningarna för jobb och företagande genom bl.a. förbättringar av 3:12-reglerna
och åtgärder för att underlätta sparande bl.a. i
aktier. Regeringen föreslår också åtgärder som
syftar till att förbättra förutsättningarna för jobb
och företagande i hela Sverige, säkra en trygg
och stabil energiförsörjning och förbättra innovationsgraden i ekonomin. Regeringen avsätter
medel för fortsatt bredbandsutbyggnad.
Åtgärder för att välfärden ska komma alla till
del
Den gemensamt finansierade välfärden ska hålla
högsta möjliga kvalitet och komma alla till del.
Sverige är och ska förbli ett av världens mest
jämlika och jämställda länder. Bördorna av den
försvagade ekonomin ska fördelas rättvist för att
samhället ska hålla samman. Pensionärer, unga
vuxna och familjer med flera barn har ofta en låg
ekonomisk standard med små marginaler. Regeringen vill därför höja bostadsbidraget för
unga utan barn och för barnfamiljer. I syfte att
förbättra situationen för pensionärer med låg
ekonomisk standard föreslås även en höjning av
bostadstillägget för ålderspensionärer.
Gemensamt finansierad vård och omsorg av
hög kvalitet bidrar till att levnadsvillkoren och
livschanserna utjämnas mellan människor. För
att förbättra kvaliteten, tillgängligheten och valfriheten i sjukvården och omsorgen föreslår regeringen bl.a. en satsning på kvalitetsregister
inom hälso- och sjukvården, en satsning på att
stärka patientens ställning och förbättra tillgängligheten till sjukvården samt insatser för att för30

bättra samhällsvården av barn och unga. Regeringen föreslår också ett antal justeringar i sjukförsäkringsreformen, huvudsakligen i enlighet
med vad som aviserades i 2011 års ekonomiska
vårproposition. Förslagen syftar till att reformen
ska fungera som tänkt. Regeringen har träffat en
överenskommelse med Miljöpartiet de gröna om
en human, rättssäker och ordnad migrationspolitik. Arbetet med att konkretisera förslagen i
överenskommelsen har inletts.
Ett stabilt finansiellt system
Ett väl fungerande finansiellt system är centralt
för ekonomin. I samband med finanskrisen stod
det klart att både det förebyggande arbetet och
möjligheterna att hantera finansiella kriser måste
förstärkas. Det system som införts i Sverige för
att hantera finansiella kriser bygger på principen
att skattebetalarnas pengar måste värnas, samtidigt som finansiell stabilitet upprätthålls.
Då en bristfällig internationell tillsyn bidrog
till finanskrisens uppkomst har en ny europeisk
struktur för tillsyn skapats, med ett systemriskråd för att snabbt identifiera hot mot stabiliteten
och tre tillsynsmyndigheter för att underlätta det
gränsöverskridande tillsynsarbetet.
Arbetet med att öka stabiliteten i det finansiella systemet pågår kontinuerligt. Det ramverk
för finansiell stabilitet med stärkt regelverk, förbättrad tillsyn och effektiva krishanteringsmekanismer som regeringen tagit fram bör stärkas
ytterligare. Som ett led i detta arbete föreslår regeringen kraftigt ökade resurser till Finansinspektionen.
Enligt den s.k. Basel III-överenskommelsen
föreslås nya kapitaltäckningsregler med krav på
mer och bättre kapital i kreditinstituten. Sverige
har en stor banksektor i förhållande till BNP.
För att värna den finansiella stabiliteten och
värna skattebetalarnas pengar anser regeringen
att det måste vara möjligt för enskilda medlemsstater att lagstifta om högre kapitaltäckningskrav
än vad som följer av de nya internationella minimikraven i Basel III.
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Tabell 1.2 Reformer i budgetpropositionen för 2012, effekt
på finansiellt sparande i offentlig sektor1
Miljarder kronor
2012

2013

2014

2015

Infrastruktursatsning

3,552

2,25

Arbetsmarknadspaket

3,54

2,16

1,08

0,42

5,40

4,10

4,40

4,60

-1,11

3,48

2,93

2,52

Innovation, företagande och
konkurrens

0,05

0,03

0,03

0,03

Åtgärdsprogram för utbildningssystemet

0,24

0,74

1,18

1,31

0,15

0,30

0,30

0,38

0,38

0,32

0,07

Sjukvård och omsorg3

0,39

0,39

0,39

0,29

Vårda sjukförsäkringen

1,17

1,47

1,17

0,79

Unga och barnfamiljer

0,54

0,52

0,52

0,52

Pensionärer

0,50

0,50

0,50

0,50

Migrationspolitik

0,85

1,70

1,70

1,70

Skattereduktion för gåvor till
ideella organisationer

0,29

0,29

0,29

0,29

Övriga utgiftsreformer

3,83

1,50

1,86

1,64

-1,05

-2,04

-2,23

-2,25

Summa reformer som inte
påverkar finansiellt
sparande

3,56

0,29

0,34

0,34

Försvagning av finansiellt
sparande av förslagen i
budgetpropositionen för
2012

15,03

17,31

14,09

12,38

Åtgärder för att möta inbromsningen

Åtgärder för varaktigt högre
tillväxt och sysselsättning
Sänkt moms på restaurangoch cateringtjänster
Skatteåtgärder för företagande och sparande

Reformer för minskat beroende av ekonomiskt bistånd
m.m.
Hållbar tillväxt i alla delar av
Sverige
Åtgärder för att välfärden
ska komma alla till del

Övriga inkomstreformer4

Anm.: Beloppen är avrundade.
1
En positiv siffra innebär en försvagning av det finansiella sparandet.
2
0,8 miljarder kronor av anslagsförändringen avser utlovade medel i samband
med 2011 års ekonomiska vårproposition som förbrukas och får effekt på finansiellt sparande 2011.
3
Den justering av högkostnadsskydden som föreslås för besök inom den öppna
hälso- och sjukvården och för läkemedel har ingen effekt på den offentliga sektorns finansiella sparande. Justeringen beräknas öka såväl den offentliga sektorns inkomster som utgifter med ca 0,5 miljarder kronor 2012 och ca 1,0 miljarder kronor per år fr.o.m. 2013.
4
Inklusive bedömning av inkomsterna från försäljning av utsläppsrätter inom
EU:s utsläppshandelssystem.

1.1.5

Regeringens fortsatta
reformambitioner

Centrala inslag i den förda politiken är att värna
arbetslinjen och att säkerställa långsiktigt hållbara offentliga finanser. Regeringens främsta mål
är att föra Sverige mot full sysselsättning. Alla
som kan arbeta ska kunna få ett arbete. På detta
sätt minskas klyftorna och en uthållig finansiering av den gemensamma välfärden säkras. Vägen mot full sysselsättning handlar om att återupprätta arbetslinjen och bryta med det utanförskap från arbetsmarknaden som växte fram under lång tid. Det ska löna sig bättre att utbilda sig
och arbeta, det ska bli lättare och billigare att
anställa och fler företag ska startas, stanna kvar
och växa i Sverige.
Mot bakgrund av den ökade oron möter den
ekonomiska politiken inbromsningen genom
tillfälliga åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken
och infrastrukturområdet. Samtidigt ska regeringens politik även framöver inriktas mot
strukturellt riktiga reformer som ytterligare
stärker Sverige. Regeringen genomförde under
den föregående mandatperioden betydande reformer för att bidra till en bättre fungerande
ekonomi, ökad välfärd och makroekonomisk
stabilitet. Detta arbete fortsätter även framöver.
Regeringens Framtidskommission kommer att
identifiera utmaningar för Sverige.
Regeringens reformambitioner för mandatperioden, som presenterades i budgetpropositionen för 2011, genomförs när det uppstår ett varaktigt reformutrymme, det ekonomiska läget
tillåter och under förutsättning att viktiga reformer inom prioriterade välfärdsområden kan
säkras.
För att minska utanförskapet, öka den varaktiga sysselsättningen och göra det mer attraktivt
att utbilda sig, starta och driva företag vill regeringen ytterligare förstärka jobbskatteavdraget
och höja den nedre skiktgränsen för statlig skatt.
När individer och familjer får behålla mer av sina
inkomster ökar dessutom självständigheten och
möjligheterna att forma sina egna liv. Regeringen
har ambitionen att fortsatt förbättra företagsklimatet och villkoren för företagande, investeringar och sysselsättning, bl.a. genom att se över
företagsbeskattningen. Regeringen avser även att
under 2013 eller 2014 återkomma med förslag
om sänkt skatt för pensionärer under förutsättning att det råder balans i de offentliga finanserna.
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1.2

Inledning

Denna budgetproposition presenteras i ett läge
med mycket stor osäkerhet. Den svåra statsfinansiella situationen i USA och i många euroländer samt den senaste tidens turbulens på de
internationella finansiella marknaderna leder till
stor osäkerhet om den globala ekonomiska återhämtningen framöver. Mot denna bakgrund är
en mycket viktig del i finanspolitiken att säkra
långsiktigt hållbara offentliga finanser och upprätthålla goda säkerhetsmarginaler för att kunna
sätta in åtgärder vid en sämre utveckling.
I det följande redovisas regeringens syn på
den ekonomiska politiken och budgetpolitiken.
Avsnittet inleds med en genomgång av regeringens bedömning av den makroekonomiska utvecklingen och de offentliga finanserna. Därefter
följer en bedömning av reformutrymmet och
den ekonomiska politikens övergripande inriktning och utmaningar. Avslutningsvis redogörs
för regeringens förslag till åtgärder i denna proposition, regeringens fortsatta reformarbete och
åtgärdernas förväntade ekonomiska effekter.

1.3

Utsikterna för svensk ekonomi

Expansiv finans- och penningpolitik bidrog till
en mycket stark konjunkturuppgång i världsekonomin under 2010. Den expansiva finanspolitiken och den ekonomiska krisen i kombination med höga statsskulder och stora budgetunderskott redan innan finanskrisen har emellertid
medfört att det statsfinansiella läget i flera länder
i euroområdet har blivit mycket bekymmersamt.
För EU som helhet ökade statsskulden som
andel av BNP mellan 2007 och 2010 med 21 procentenheter till 80 procent av BNP. Flera länder
i euroområdet har därför tvingats till att börja
föra en åtstramande finanspolitik vilket har bidragit till att dämpa den globala efterfrågan under första halvåret 2011. En svagare internationell utveckling och en ökad finansiell oro till
följd av de statsfinansiella problemen i USA och
flera länder i Europa innebär sämre tillväxtutsikter för Sverige.
Efter en stark återhämtning under 2010 och i
början av 2011 bromsar den svenska ekonomin
nu in under hösten 2011. En ökad finansiell oro
och en svagare internationell utveckling till följd
av de statsfinansiella problemen i USA och flera
länder i Europa innebär sämre utsikter för

svensk ekonomi. Tillväxten dämpas kraftigt,
samtidigt som arbetslösheten stiger något under
2012. Den finansiella turbulensen bedöms klinga
av i takt med att osäkerheten kring skuldproblemen i USA och Europa minskar. Återhämtningen i Sverige bedöms därför åter ta fart från
andra halvåret 2012 och framåt. Inbromsningen
leder dock till att lågkonjunkturen blir mer utdragen jämfört med vad som förutsågs i 2011 års
ekonomiska vårproposition.
Det råder mycket stor osäkerhet om den
framtida konjunkturutvecklingen. Sammantaget
bedöms riskerna för en svagare utveckling dominera. Framför allt finns det en risk att de
statsfinansiella problemen i omvärlden förvärras
och därmed att den internationella finansiella
oron fördjupas och att problemen sprider sig till
banksektorn.
1.3.1

Stor oro på de finansiella
marknaderna

Efter en gradvis stabilisering under 2010 och de
första månaderna av 2011 har oron på de finansiella marknaderna åter ökat i spåren av de statsfinansiella problemen i euroområdet och i USA.
Den ökade oron har fått investerare att minska
sitt innehav av riskfyllda tillgångar och söka sig
till vad som normalt bedöms som mer säkra investeringar. Detta har lett till fallande börser och
en ökad efterfrågan på flera länders statsobligationer, vilket har bidragit till ett dramatiskt fall i
obligationsräntorna i dessa länder, däribland Sverige. Samtidigt har ränteskillnaderna mellan
Tysklands och flera andra euroländers statsobligationer stigit till historiskt höga nivåer.
Ytterligare extraordinära insatser har under
sommaren vidtagits av centralbanker och regeringar i syfte att underlätta tillgången på likviditet
i de finansiella systemen.1 Trots detta är den
finansiella stressen hög. Riskpremierna för europeiska banker har stigit, även om de fortfarande
är på låga nivåer jämfört med i de akuta skedena i
finanskrisen under hösten 2008.
Effekten för svenska banker av den förnyade
turbulensen på de finansiella marknaderna har än
så länge varit begränsad. De svenska bankerna är

1 Exempelvis har Europeiska centralbanken köpt spanska och italienska

statsobligationer.
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väl kapitaliserade i ett internationellt perspektiv
och har små direkta exponeringar mot länder i
euroområdet med stora statsfinansiella problem.
Svenska banker har emellertid en stor internationell verksamhet och är beroende av löpande
finansiering i utländsk valuta. Under det första
kvartalet 2011 uppgick de svenska bankernas
upplåning i utländsk valuta till 54 procent av den
totala marknadsupplåningen.2 Det är en finansiering som kan vara svår att upprätthålla om problemen i den europeiska banksektorn ökar kraftigt. Vidare har svenska banker en förhållandevis
kort löptid i sin upplåning, vilket medför att finansieringsproblem kan uppstå om förtroendet
mellan banker försämras.
Osäkerheten kring utvecklingen framöver är
stor. Det finns en risk för att den finansiella turbulensen kan fördjupas och bli utdragen, med en
mer problematisk utveckling för bankerna i euroområdet som följd. Utgångspunkten är dock
att regeringarna i euroområdet och USA samt
ländernas centralbanker kommer att avisera och
genomföra åtgärder som leder till att oron på de
finansiella marknaderna successivt minskar.

2011 till följd av en ökad osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen, en svag förmögenhetsutveckling och stigande bostadsräntor. Den senaste tidens tilltagande osäkerhet om den framtida internationella konjunkturutvecklingen, den
negativa börsutvecklingen och stagnerande bostadspriser bedöms dämpa konsumtionen ytterligare, vilket medför en svagare arbetsmarknadsutveckling. Detta leder i sin tur till en svagare utveckling av hushållens disponibla inkomster och ett mer markant försiktighetssparande, vilket ytterligare dämpar tillväxten i
konsumtionen. Detta är en viktig förklaring till
att BNP-tillväxten dämpas under andra halvåret
2011 och första halvåret 2012. Den svagare omvärldsefterfrågan bidrar även direkt till en svagare BNP-utveckling genom att exporttillväxten
dämpas de närmaste åren då företagen har ett
mindre behov av att öka investeringarna. Sammantaget bedöms BNP öka med 4,1 procent
2011 och 1,3 procent 2012. Den svaga tillväxten i
svensk ekonomi leder till ett minskat resursutnyttjande under 2012. Mätt med det s.k. BNPgapet minskar resursutnyttjandet från -2,2 procent 2011 till -3,6 procent 2012.

1.3.2

Tabell 1.3 Nyckeltal

Dämpad tillväxt 2012

Återhämtningen i svensk ekonomi har fortsatt
under första halvåret 2011, men i långsammare
takt än under 2010. Bakom återhämtningen ligger en expansiv ekonomisk politik och en snabb
ökning av efterfrågan på svenska exportprodukter. Detta har i kombination med ett uppdämt
konsumtions- och investeringsbehov samt stigande disponibelinkomster i spåren av en förbättrad arbetsmarknad, bidragit till att konsumtionen och investeringarna har ökat och till att
företagen har ökat sina lager till normala nivåer.
Den ökade produktionen har i sin tur medfört
att sysselsättningen vuxit starkt och att arbetslösheten minskat. Framöver dämpas dock tillväxten markant i svensk ekonomi och det blir en
tydlig konjunkturavmattning under hösten 2011
och inledningen av 2012, med ett minskat resursutnyttjande som följd.
Konjunkturavmattningen beror på flera samverkande faktorer. Tillväxten i hushållens konsumtion dämpades redan under första halvåret

Procentuell förändring om annat ej anges
Utfall 2010, prognos 2011–2015
2010

2011

2012

2013

2014

2015

BNP

5,7

4,1

1,3

3,5

3,9

3,7

Produktivitet i näringslivet1,2

4,1

3,3

1,1

2,9

2,1

1,6

Arbetade timmar2

1,9

1,5

0,2

0,9

2,0

1,9

Sysselsatta

3

Arbetslöshet4
Öppen arbetslöshet 5

1,1

2,2

0,0

0,4

1,6

1,8

8,4

7,5

7,8

7,7

6,6

5,5

6,0

5,5

5,8

5,7

4,8

4,0

-3,9

-2,2

-3,6

-2,9

-1,6

-0,9

Löner7

2,5

2,7

2,9

3,1

3,3

3,3

KPI8

1,2

3,0

1,2

1,8

2,6

2,5

BNP-gap6

1

Förädlingsvärde till baspris per arbetad timme.
2
Kalenderkorrigerad data.
3
15–74 år.
4
Andel av arbetskraften 15–74 år.
5
Antal arbetslösa 16-64 år exklusive heltidsstuderande arbetssökande som andel
av arbetskraften exklusive heltidsstuderande arbetssökande.
6
Procent av potentiell BNP.
7
Timlön enligt konjunkturlönestatistiken.
8
Årsgenomsnitt.
Källor: Statistiska centralbyrån, Medlingsinstitutet och egna beräkningar.

2 Marknadsupplåningen utgör en del av bankernas totala skuldstock.
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Diagram 1.1 Svensk BNP
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Anm.: BNP i fasta priser, referensår 2010. Kvartalsvärdena är säsongrensade.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Turbulensen på de finansiella marknaderna bedöms fortsätta under hösten 2011 för att successivt klinga av under inledningen av 2012 i takt
med att de skuldtyngda länderna i euroområdet
antas avisera mer trovärdiga åtstramningsprogram. Åtstramande finanspolitik, en svag arbetsmarknad, en svag förmögenhetsutveckling
och begränsade möjligheter att föra en mer expansiv penningpolitik medför dock att konjunkturåterhämtningen i USA och euroområdet
går långsamt de närmaste åren. Samtidigt har tillväxtekonomierna (främst Kina) ett högt resursutnyttjande och ett stigande inflationstryck.
Tillväxtutsikterna är därmed mer dämpade i tillväxtekonomierna. Sammantaget leder detta till
en svag och utdragen återhämtning av den internationella konjunkturen.
I takt med att turbulensen på de finansiella
marknaderna avtar ökar hushållens konsumtion
åter snabbare under andra halvåret 2012. En expansiv penningpolitik i kombination med att
hushållens tillgångar åter antas börja stiga i värde
leder till att konsumtionen successivt ökar snabbare under 2013. Även i omvärlden sker en återhämtning, om än långsam, 2013–2015, vilket bidrar till en ökad exporttillväxt. I takt med att efterfrågan och produktionen ökar i snabbare takt
blir behovet av investeringar förhållandevis stort,
vilket leder till en stark ökning av investeringarna
2013–2015.
Sammantaget ökar BNP med i genomsnitt ca
3,7 procent per år 2013–2015. I takt med att tillväxten åter ökar snabbare stiger resursutnyttjandet. Till följd av måttliga löneökningar i de centrala avtalen och ett svagt resursutnyttjande förväntas lönerna öka i relativt långsam takt 2011.
Under hösten inleds 2011 års avtalsrörelse. Det
fortsatt låga resursutnyttjandet på arbetsmarknaden och konjunkturavmattningen 2012 antas
34

medföra att även 2011 års avtalsrörelse leder till
måttliga löneökningar, vilket bidrar till en relativt långsam ökning av lönerna de närmaste åren.
Det låga resursutnyttjandet leder, i kombination
med långsamt ökande enhetsarbetskostnader, till
att den underliggande inflationen är lägre än
Riksbankens inflationsmål på 2 procent under
hela prognosperioden. Riksbanken antas därför
föra en fortsatt expansiv penningpolitik de närmaste åren.
1.3.3

Långsam återhämtning på
arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden har utvecklats starkt under de
senaste två åren. Antalet sysselsatta har ökat
kraftigt (se diagram 1.2). Även antalet personer i
arbetskraften har ökat, vilket är positivt eftersom
utbudet av arbetskraft på lång sikt bestämmer
sysselsättningen. Den starka sysselsättningsuppgången har också inneburit att arbetslösheten
har minskat, trots det ökade arbetskraftsdeltagandet (se diagram 1.3). De senaste två årens
goda utveckling på arbetsmarknaden kan förklaras av både konjunkturuppgången och regeringens reformer.3 Ett tecken på att regeringens reformer har förbättrat arbetsmarknadens funktionssätt är att arbetskraftsdeltagandet hölls
uppe under finanskrisen och att den starka ökningen i sysselsättningen som sedan ägde rum
inte åtföljdes av några större bristsituationer på
arbetsmarknaden. Trots den goda utvecklingen
är resursutnyttjandet på arbetsmarknaden lågt
och spåren av finanskrisen syns fortfarande. Det
tydligaste tecknet på detta är att arbetslösheten
fortfarande är hög. Under andra kvartalet 2011
var
den
säsongrensade
arbetslösheten
7,5 procent. Dessutom är sysselsättningsgraden
fortfarande lägre än innan krisen eftersom befolkningen i arbetsför ålder har ökat snabbare än
sysselsättningen.

3 En mer utförlig beskrivning av arbetsmarknadsutvecklingen de senaste

åren och en uppföljning av regeringens sysselsättningspolitik finns i 2011
års ekonomiska vårproposition (prop. 2010/11:100 s.75).
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Diagram 1.2 Arbetskraften och sysselsatta
Tusental personer, 15-74 år
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som medför nedsatt arbetsförmåga är långtidsarbetslösa i högre utsträckning än andra grupper.
För dessa grupper blir det ännu svårare att få
jobb när konjunkturen åter försvagas. Arbetslösheten bedöms bita sig fast på en något högre
nivå till följd av varaktigheten i lågkonjunkturen.
Dessa effekter väntas dock klinga av på sikt.
Jämviktsarbetslösheten bedöms uppgå till ca
5 procent 2015.
Diagram 1.4 Kvarstående arbetslösa och deltagare i program med en inskrivningstid längre än två år
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Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

Procent av befolkningen inom respektive grupp
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Diagram 1.3 Arbetslöshet
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Anm.: Säsongrensade data.
Källor: Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån.

Anm.: Tidsseribrott 2004/05 i serien öppet arbetslösa 16-64 år, pga. omläggning av
arbetsmarknadsundersökningarna.
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

Inbromsningen i den svenska ekonomin under
hösten 2011 leder till att företagens behov av att
öka antalet anställda snabbt kommer att avta.
Sysselsättningen bedöms i princip vara oförändrad från slutet av 2011 fram till andra halvåret
2013. Utbudet av arbetskraft väntas samtidigt
fortsätta öka till följd av att befolkningen i arbetsför ålder växer. Arbetslösheten bedöms
därför öka till 7,8 procent 2012 och ligga kvar på
ungefär samma nivå 2013. I takt med att efterfrågan i ekonomin åter tar fart bedöms sysselsättningen öka under 2014 och 2015, samtidigt
som arbetslösheten minskar till 5,5 procent
2015. Den utdragna lågkonjunkturen medför att
resursutnyttjandet på arbetsmarknaden blir
normalt först bortom 2015.
Den svaga utvecklingen på arbetsmarknaden
medför att de problem som finns på arbetsmarknaden riskerar att förvärras. Långtidsarbetslösheten är fortfarande hög och antalet
långtidsarbetslösa kommer sannolikt att öka de
närmaste åren. Risken för långtidsarbetslöshet
skiljer sig kraftigt åt mellan olika grupper (se diagram 1.4). Personer födda utanför Europa,
äldre, personer med högst förgymnasial utbildning och personer med funktionsnedsättning

1.3.4

Riskerna för en svagare utveckling
dominerar

Det råder stor osäkerhet kring den framtida
konjunkturutvecklingen och den långsiktigt
hållbara tillväxten i ekonomin. Sammantaget bedöms riskerna för en svagare utveckling dominera.
Prognosen baseras på förutsättningen att den
finansiella oron fortsätter under hösten 2011 för
att sedan successivt avta under inledningen av
2012. Det finns dock en betydande risk att de
statsfinansiella problemen i euroområdet förvärras, vilket sannolikt skulle leda till en fördjupad
osäkerhet på de finansiella marknaderna. Samtidigt riskerar de akuta statsfinansiella problemen i
vissa länder att sprida sig till fler länder i euroområdet som har svaga offentliga finanser och
svaga tillväxtutsikter (se fördjupningsrutan Vad
bestämmer offentlig skuldutveckling?).
Ytterligare en risk är att dessa problem sprider
sig till banksektorn i större utsträckning än vad
som antas i prognosen. Det finns bl.a. en risk att
stora banker i det centrala euroområdet får betydande svårigheter att finansiera sig på de finansiella marknaderna. Detta skulle medföra kraftigt
höjda riskpremier och räntespreadar. I en sådan
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situation kan den kraftiga oro på finansmarknaderna som rådde under finanskrisen återuppstå,
vilket även skulle påverka svenska banker och
följaktligen även den reala ekonomin negativt.
Vid en sådan utveckling skulle den makroekonomiska utvecklingen bli betydligt svagare både
internationellt och i Sverige än vad som antagits.4
Samtidigt är det möjligt att den finansiella
oron minskar snabbt under hösten 2011 och att
tillgångspriserna åter börjar öka. I en sådan situation finns det goda förutsättningar för högre
tillväxt och lägre arbetslöshet under framför allt
2012. Framåtblickande indikatorer för både hushåll och företag indikerar att produktionen och
sysselsättningen kommer fortsätta att öka, om
än i långsammare takt än under våren 2011.
Om tillväxten blir så hög som dessa indikerar
kan den svenska ekonomin utvecklas starkare än
vad som förutses i prognosen. Vidare talar hushållens höga sparkvot och den relativt höga ökningen av den disponibla inkomsten för att hushållens konsumtion kan öka snabbare den närmaste tiden om oron dämpas snabbt och deras
förmögenhet åter stiger.

4 I avsnitt 5.6 redovisas de makroekonomiska effekterna av en fördjupad

finansiell oro.
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Vad bestämmer offentlig skuldutveckling?
Vissa länders problem med stor offentlig skuldsättning motiverar en mer utförlig förklaring till
vad som påverkar skuldutvecklingen.5 Begreppet
skuldkvot är centralt i detta sammanhang och
definieras här som den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld (s.k. Maastrichtskuld) i
relation till BNP.6
Det finns fyra faktorer som är viktiga för
skuldkvotens utveckling: skuldkvotens ursprungliga storlek, storleken på det s.k. offentliga primära underskottet, tillväxttakten i BNP
och räntenivån. Ett land med en stor offentlig
skuld i förhållande till BNP är känsligt för förändringar i ränteläget. Om räntan ökar som en
följd av att förtroendet för finanspolitiken minskar kan skuldkvoten komma att öka snabbt. En
sådan utveckling kräver att budgetförstärkningar
genomförs, dvs. att skatter höjs och/eller att utgifter minskas, för att räntan ska sjunka och
skuldutvecklingen inte ska bli okontrollerbar.
Om landets regering inte snabbt förmår ta kontroll över situationen kan det leda till ytterligare
minskat förtroende och än högre upplåningskostnader, vilket försämrar det ekonomiska läget. Därigenom skapas en ond cirkel.
Förändringen av den offentliga skulden som
andel av BNP kan något förenklat skrivas som: 7
Δskuld = – primärt sparande – skuld(Δ nominell
BNP–ränta)
där Δ indikerar en förändring. Det primära sparandet är skillnaden mellan inkomster och utgifter, med undantag för utgifter för statsskuldsräntor och andra kapitalkostnader. Sambandet
visar att om räntan är högre än den nominella
BNP-tillväxten kommer skulden som andel av
BNP att växa även om det primära sparandet är i
balans.

5 I resonemanget bortses från finansiella tillgångar i offentlig sektor, t.ex.

i form av pensionsfonder.
6 Begreppet ”skuldkvot” definieras i vissa andra sammanhang som

statsskulden i relation till BNP.
7 Här bortses från att skulden även påverkas av s.k. stock-flödes

justeringar, dvs. effekter av skulddispositioner, värdeförändringar m.m.

Om räntan är betydligt högre än den nominella BNP-tillväxten kan skuldutvecklingen bli
okontrollerbar. Även en hög initial skuldnivå
ökar risken för en snabbt växande skuldkvot. Ju
högre skulden och/eller räntan är i relation till
BNP-tillväxten, desto högre måste det primära
sparandet vara för att skuldkvoten ska förbli
oförändrad. Detta samband framgår även av tabell 1.4, som visar vilket primärt sparande, som
andel BNP, som teoretiskt sett krävs för att hålla
skulden oförändrad vid olika skuldnivåer och
differenser mellan ränta och tillväxt.
Tabell 1.4 Primärt sparande som krävs för oförändrad skuldkvot vid olika differenser mellan tillväxt och ränta samt olika
skuldnivåer
Procent av BNP
Skuldkvot
Differens nominell BNPtillväxt och ränta

200

150

100

50

-10

20,0

15,0

10,0

5,0

-5

10,0

7,5

5,0

2,5

0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

-10,0

-7,5

-5,0

-2,5

10

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

Källa: Egna beräkningar.

Om räntan exempelvis är 10 procentenheter
högre än tillväxten, och skulden motsvarar 150
procent av BNP, krävs primära överskott motsvarande 15 procent av BNP för att skulden inte
ska växa.
I tabell 1.5 visas de nyckeltal som är viktiga
för skuldutvecklingen i Sverige och några EUländer som drabbats relativt hårt i den senaste
krisen. Tabellen visar att skuldkvoten stigit
mycket snabbt i framför allt Grekland och Irland. Den har även ökat i Portugal och Italien,
medan den varit stabil i Sverige.
Skuldkvotens snabba uppgång i Grekland, Irland, Portugal och Italien beror på flera faktorer.
Av tabell 1.5 framgår att den genomsnittliga
skillnaden mellan tillväxttakten i BNP och räntan legat kring 10 procentenheter i Grekland och
Irland 2008–2011, något lägre i Portugal och Italien och avsevärt lägre i Sverige. Greklands
skuldkvot var 143 procent av BNP 2010. Detta
innebär att Grekland hade behövt ha ett primärt
överskott motsvarande 16 procent av BNP år
2011 för att skuldkvoten inte skulle öka 2011.
Den stora skillnaden mellan tillväxttakten

som kan ha en stor effekt på skuldutvecklingen. Dessa justeringar gör att
den faktiska skuldförändringen i tabell 1 inte är densamma som en
teoretiskt beräknad förändring enligt sambandet ovan.
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i BNP och räntan förklarar, i kombination med
stora underskott, skuldkvotens snabba ökning i
Grekland och i de andra aktuella länderna.
Tabell 1.5 Offentligfinansiella nyckeltal

Diagram 1.5 Ränta på statsobligationer med 10 års löptid

Sverige
Grekland

2008

2009

2010

2011

Primärt sparande

3,9

0,2

0,7

1,6

ΔBNP

2,5

-3,6

6,9

5,1

18

Ränta

3,9

3,3

2,9

3,0

16

Tillväxt - ränta

-1,4

-6,9

4,0

2,1

14

Skuld

38,8

42,8

39,8

36,5

12

Primärt sparande

-4,8

-10,3

-4,9

-2,8

ΔBNP

4,3

-0,7

-2,0

-3,2

6

Ränta

4,8

5,2

9,2

14,4

4

-0,5

-5,9

-11,2

-17,6

2

110,7

127,1

142,8

157,7

0

Primärt sparande

-6,0

-12,2

-29,2

-6,8

ΔBNP

-4,9

-11,3

-3,6

1,2

Ränta

4,6

5,2

5,8

10,4

Tillväxt - ränta

-9,5

-16,5

-9,4

-9,2

Skuld

44,4

65,6

96,2

112,0

Primärt sparande

-0,5

-7,2

-6,1

-1,7

1,6

-2,0

2,3

-1,1

Tillväxt - ränta
Skuld

Irland
Portugal

ΔBNP
Ränta

4,5

4,2

5,4

9,4

Tillväxt - ränta

-2,9

-6,2

-3,1

-10,5

Skuld

71,6

83,0

93,0

101,7

2,5

-0,7

-0,1

0,8

ΔBNP

1,5

-3,0

1,9

2,6

Ränta

4,7

4,3

4,0

5,0

-3,2

-7,3

-2,1

-2,4

106,3

116,1

119,0

120,3

Primärt sparande
Italien

Tillväxt - ränta
Skuld

Primärt sparande = den offentliga sektorns primära finansiella sparande i procent av BNP, ΔBNP = nominell BNP:s procentuella förändring, Ränta i procent =
årsgenomsnittet för tioåriga statsobligationer, Tillväxt – ränta = skillnad mellan
BNP:s nominella tillväxttakt och räntan. Skuld i procent av BNP = offentlig bruttoskuld som andel av BNP.
Källa: European Economic Forecast, Spring 2011, European economy 1/2011.

I en konjunkturnedgång minskar tillväxttakten i
BNP, samtidigt som räntenivån vanligen faller.
En avmattning gör att olika typer av risker tenderar att omvärderas. En skuldkvot som ansågs
vara problemfri innan krisen kan på kort tid
komma att ses som och bli ett allvarligt problem.
Stater med låg kreditvärdighet kan då få uppleva
att räntan tvärtom stiger, om långivare kräver en
riskpremie för att fortsätta att låna ut pengar.
Detta innebär att skillnaden mellan BNP-tillväxten och räntan ökar. När tillväxttakten i BNP
blir allt mindre och räntenivån högre krävs ett
allt högre primärt sparande för att inte skulden
ska öka på ett oroväckande sätt. Högre ränteut38

gifter tränger på så sätt undan prioriterade utgifter. I diagram 1.5 illustreras hur ränteläget i
Sverige och ett antal krisdrabbade EU-länder utvecklats sedan 2008.
Procent
20
Grekland
Irland
Portugal

10

Italien

8

Sverige

2008

2009

2010

2011

Källa: Ecowin

Diagrammet visar att räntan ökat högst påtagligt
de senaste åren i Grekland, Irland och Portugal,
medan den sjunkit i Sverige. Samtidigt har BNPtillväxten i många fall varit mycket svag eller
t.o.m. negativ. Ränteuppgången i Grekland, Irland och Portugal har varit så pass kraftig att den
medfört mycket stora krav på förstärkningar av
det primära sparandet för att stabilisera skuldkvoten. För dessa länder har det inte varit möjligt att finansiera sina underskott på de reguljära
finansmarknaderna, utan de har i stället fått tillgång till speciella stöd från övriga EU-länder och
IMF. För att vända utvecklingen och få ned
räntorna måste förtroendet för finanspolitiken
återskapas genom trovärdiga och tydliga konsolideringsprogram.
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1.4

De offentliga finanserna

1.4.1

Balans i det finansiella sparandet

De offentliga finanserna har sedan 2009 stärkts i
takt med den ekonomiska utvecklingen. Det finansiella sparandet beräknas visa ungefär balans
2011 och 2012 för att därefter förstärkas snabbt
2014 och 2015 (se tabell 1.6).
Det finansiella sparandet för 2011 har reviderats ned med 0,2 procent av BNP jämfört med
prognosen i 2011 års ekonomiska vårproposition. För 2012–2015 har det finansiella sparandet
reviderats ned med mellan 1,1 och 2,1 procent
av BNP per år. Det beror i huvudsak på lägre
skatteintäkter till följd av den svagare ekonomiska utvecklingen. De takbegränsade utgifterna
har, i förhållande till 2011 års ekonomiska vårproposition, reviderats upp 2012 t.o.m. 2014,
främst till följd av högre arbetslöshet samt de
förslag till åtgärder som lämnas i denna proposition. År 2015 har de takbegränsade utgifterna i
stället reviderats ner, vilket bl.a. beror på att pensionssystemets utgifter beräknas bli lägre.
Förstärkningen av den offentliga sektorns
finanser mellan 2010 och 2011 sker i staten. Ålderspensionssystemet har ett över tiden minskande, men alltjämt positivt, finansiellt sparande.
Den kommunala sektorn redovisar över prognosperioden ett litet negativt finansiellt
sparande, men ett positivt resultat enligt de redovisningsprinciper som gäller för det kommunala balanskravet.8
Den konsoliderade bruttoskulden uppgick till
39,7 procent av BNP i slutet av 2010, vilket ger
en god marginal till referensvärdet inom EU:s
stabilitets- och tillväxtpakt på 60 procent av
BNP. Lägre överskott i det finansiella sparandet
och en justering av det beräkningstekniska antagandet om försäljningar av statens aktieinnehav
(se vidare avsnitt 10), bidrar till att skulden förväntas minska något långsammare jämfört med
prognosen i 2011 års ekonomiska vårproposi-

8 Mellan den kommunala redovisningen och nationalräkenskaperna

förekommer redovisningsmässiga skillnader som kan uppgå till flera
miljarder kronor enskilda år. Den kommunala redovisningen bygger på
samma utgångspunkter som redovisningen inom näringslivet. Om t.ex.
investeringsutgifterna ökar kraftigt mellan två år får detta omedelbart
genomslag på det finansiella sparandet, medan resultatet endast påverkas
av avskrivningarna.

tion. År 2015 beräknas den konsoliderade bruttoskulden uppgå till 26 procent av BNP.
Eftersom osäkerheten är stor kring den framtida konjunkturutvecklingen finns det också en
betydande osäkerhet i de offentligfinansiella
prognoserna. En svagare ekonomisk utveckling
får snabbt genomslag på de offentliga finanserna.
En svagare utveckling på arbetsmarknaden får
särskilt stor effekt eftersom knappt två tredjedelar av de totala skatteintäkterna utgörs av skatt
på arbetsinkomster.
Tabell 1.6 Den konsoliderade offentliga sektorns finanser
Miljarder kronor
Utfall 2010, prognos 2011–2015
2010

Inkomster

2011

2012

2013

2014

2015

1 680 1 721 1 763 1 830 1 926 2 027

Procent av BNP
Skatter och avgifter
Procent av BNP
Övriga inkomster
Utgifter

50,8

49,8

50,1

49,8

49,7

49,7

1 506 1 543 1 580 1 642 1 731 1 820
45,5

44,6

44,9

44,7

44,7

44,6

174

179

183

188

195

207

1 686 1 717 1 765 1 803 1 846 1 893

Procent av BNP
Finansiellt sparande
Procent av BNP
Konsoliderad bruttoskuld
Procent av BNP

51,0

49,7

50,2

49,0

47,6

-6,7

4,3

-1,7

27,4

80,2 133,9

-0,2

0,1

0,0

0,7

2,1

46,4
3,3

1 313 1 275 1 271 1 248 1 171 1 060
39,7

36,9

36,2

34,0

30,2

26,0

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

1.4.2

Minskat reformutrymme

I varje ekonomisk proposition gör regeringen en
förnyad bedömning av utrymmet för nya reformer, det s.k. reformutrymmet.
Vilka faktorer bestämmer reformutrymmet?

Reformutrymmet bedöms utifrån en avstämning
av det finansiella sparandet mot överskottsmålet
där ett antal faktorer vägs in i bedömningen (se
vidare avsnitt 4). Överskottsmålet är bestämt
som ett överskott som ska uppnås över en konjunkturcykel. Avstämningen görs utifrån flera
olika indikatorer eftersom det inte finns en enda
indikator som på ett entydigt sätt mäter måluppfyllelsen.
Bland annat till följd av rekommendationer
från Finanspolitiska rådet och Riksrevisionen
görs fr.o.m. 2010 års ekonomiska vårproposition
en tydlig åtskillnad mellan en bakåt- och framåtblickande bedömning av överskottsmålet. Den
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framåtblickande uppföljningen görs för att fastställa ett reformutrymme eller ett behov av budgetförstärkningar. De indikatorer som används
för denna utvärdering är den s.k. sjuårsindikatorn och det strukturella sparandet.9 Vid tolkningen av sjuårsindikatorn beaktas även det genomsnittliga konjunkturläget under den period
som indikatorn omfattar. Den bakåtblickande
analysen görs för att upptäcka eventuella systematiska fel i finanspolitiken som kan påverka
måluppfyllelsen framöver. För detta används det
genomsnittliga sparandet under den senaste tioårsperioden. Utifrån dessa indikatorer görs sedan en samlad bedömning av reformutrymmet
där hänsyn även tas till osäkerheten i bedömningen, riskbilden och till vad som är en välavvägd finanspolitik sett utifrån konjunkturläget.
Med riskbilden avses bl.a. att det finansiella sparandet och konjunkturen kan utvecklas på ett
annat sätt än vad som prognostiseras. Risken för
att konjunkturcykeln kan vara asymmetrisk, dvs.
att konjunkturläget inte är i balans som genomsnitt över konjunkturcykeln, vägs också in i bedömningen som en del av riskbilden. 10
I grund och botten bestäms utrymmet för
reformer utifrån hur stort det finansiella sparandet är på lång sikt. Detta bestäms av den långsiktiga utvecklingen av produktionsförmågan i
Sverige, som i sin tur bestäms av framför allt antalet arbetade timmar i ekonomin, humankapitalet och kapitalstockens utveckling. Samtidigt
som den långsiktiga produktionsförmågan är avgörande för reformutrymmet och möjligheten
att vidta nya åtgärder, kan politiken i sig också
påverka produktionsnivån och därmed reformutrymmet. Exempelvis bidrar jobbskatteavdraget
till att varaktigt öka antalet arbetade timmar och
sysselsättningen och därigenom till en ökning av
skattebasen. Denna effekt bidrar till en minskad
belastning på de offentliga finanserna av åtgärden. Även de åtgärder som regeringen vidtagit
inom sjukförsäkringssystemet och inom arbetslöshetsersättningen har bidragit till att varaktigt
öka antalet arbetade timmar i ekonomin. Be-

9 Sjuårsindikatorn är ett sjuårigt centrerat medelvärde för det finansiella

sparandet i den offentliga sektorn. Det sjuåriga medelvärdet för 2011
omfattar sparandet 2008−2014. Det strukturella sparandet visar hur stort
det finansiella sparandet skulle vara vid ett normalt konjunkturläge.
10 Finanspolitiska rådet och Riksrevisionen har ansett att regeringens

användning av flera indikatorer gör uppföljningen av överskottsmålet och
bedömningen av reformutrymmet otydlig (se vidare avsnitt 12).
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dömningen av reformutrymmet görs alltid utifrån en prognos av det finansiella sparandet där
det antas att det inte tillkommer några nya diskretionära åtgärder utöver de som redan tidigare
beslutats eller som aviseras i den aktuella ekonomiska propositionen. Vid en normal ekonomisk tillväxt, utan stora strukturella förändringar
i ekonomin, innebär detta förfarande normalt att
skatteintäkterna ökar i takt med BNP, samtidigt
som utgifterna minskar som andel av BNP. Det
beror bl.a. på att en del av utgifterna inte är indexerade.
Bedömning av reformutrymmet utifrån
indikatorerna för uppföljning av överskottsmålet

Det bakåtblickande tioårsgenomsnittet för det
finansiella sparandet uppgick 2001−2010 till 0,8
procent av BNP (se tabell 1.7). Sparandet låg således något under målsatt nivå. Justerat för det
genomsnittliga konjunkturläget låg dock det genomsnittliga finansiella sparandet på 1,4 procent
av BNP, dvs. något över målet. Detta tyder på
att det inte finns några systematiska fel i finanspolitiken som påverkar måluppfyllelsen framöver.
Vid bedömningen av de framåtblickande indikatorerna har effekter av de reformer för 2012
som föreslås i denna proposition beaktats. Reformerna beräknas försämra det offentliga finansiella sparandet med cirka 15 miljarder kronor
2012. Sjuårsindikatorn uppgår till 0,5 procent av
BNP för 2011 och till 0,7 procent av BNP för
2012. Dessa indikatorer tyder på att det finansiella sparandet varaktigt ligger något under
överskottsmålet. Den konjunkturjusterade sjuårsindikatorn för samma år pekar emellertid på
att sparandet ligger mer än 1 procentenhet högre
än överskottsmålet. Risken för en asymmetrisk
konjunkturutveckling talar för att man bör lägga
vikt vid både den konjunkturjusterade och den
icke konjunkturjusterade indikatorn. Den sammantagna bedömningen blir då att det finansiella
sparandet i genomsnitt ligger över överskottsmålet under dessa år.
Det strukturella sparandet uppgår till 2,0 procent av BNP 2012 och stiger sedan successivt
under prognosperioden för att uppgå till 3,7 procent 2015. Denna indikator visar därmed på ett
finansiellt sparande som ligger väl över
överskottsmålet, framför allt mot slutet av prognosperioden.
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Tabell 1.7 Finansiellt sparande samt indikatorer för avstämning mot överskottsmålet
Procent av BNP respektive potentiell BNP
Utfall 2010, prognos 2011–2015

Finansiellt sparande

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-0,2

0,1

0,0

0,7

2,1

3,3

Bakåtblickande
tioårssnitt

0,8

konjunkturjusterat1

1,4

Sjuårsindikatorn

0,7

0,5

0,7

konjunkturjusterad1

2,1

2,2

2,5

Strukturellt sparande

1,9

1,5

2,0

2,4

3,0

3,7

BNP-gap

-3,9

-2,2

-3,6

-2,9

-1,6

-0,9

Tioårssnitt

-1,0

Sjuårsgenomsnitt

-2,3

-3,0

-3,1

1

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

Bedömning av reformutrymmet utifrån
indikatorerna med hänsyn tagen till osäkerheten i
bedömningen och riskbilden

De två framåtblickande indikatorerna som regeringen använder för att följa upp överskottsmålet visar att det finansiella sparandet, med
hänsyn tagen till konjunkturläget, varaktigt ligger högre än vad överskottsmålet kräver. Det
finns dock ett antal osäkerheter i de indikatorer
som används ovan. Exempelvis har Finanspolitiska rådet visat att prognososäkerheten i finansiellt sparande för 2000−2010 är så stor som +/2 procentenheter redan för innevarande år.11
Bedömningen av det strukturella sparandet är
också osäker. Beräkningar visar att det inte är
ovanligt att det strukturella sparandet för ett utfallsår i efterhand justeras med mer än en procentenhet (se fördjupningsrutan Bedömningen
av strukturellt sparande är osäker i avsnitt 4).
Den genomsnittliga skillnaden mellan den lägsta
respektive högsta bedömningen av strukturellt
sparande för ett enskilt utfallsår uppgick under
2000−2010 till hela 2 procent av BNP. Om det
strukturella sparandet i efterhand skulle komma
att revideras ned i den storleksordningen skulle
det inte finnas något reformutrymme alls för
2012.
Som beskrivits ovan gör osäkerheten kring
den framtida ekonomiska utvecklingen det extra

angeläget att tills vidare upprätthålla goda säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna. Historiska erfarenheter visar att de direkta kostnaderna för att rädda det finansiella systemet för
ett land i kris kan vara mycket stora – över 50
procent av BNP (se fördjupningsrutan Vad
kostar en kris? i avsnitt 4). Under 1990-talskrisen uppgick de direkta kostnaderna i Sverige till
mellan 3,6 och 6,4 procent av BNP. De totala
kostnaderna till följd av en allvarlig kris är dock
betydligt större än så. För ett land som genomgått en allvarlig kris har den reala statsskulden i
genomsnitt ökat med hela 86 procent tre år efter
krisen. Dessa siffror visar visserligen att det inte
är möjligt att undvika stora underskott i det finansiella sparandet i händelse av en kris i det finansiella systemet enbart genom att upprätthålla
säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna.12
Däremot kan sådana marginaler bidra till att
stärka förtroendet för att den förda politiken
inte spär på problemet.
Ett ytterligare argument för att i detta läge
upprätthålla goda säkerhetsmarginaler är att det
finansiella sparandet i Sverige i dagsläget är betydligt lägre än vad det var vid ingången till finanskrisen som inleddes 2008 (se avsnitt 1.5.1).
Regeringen anser mot denna bakgrund att det är
mer ansvarsfullt att i efterhand korrigera ett för
högt sparande genom att genomföra angelägna
struktur- och välfärdsreformer, än att tvingas till
nedskärningar om de negativa riskerna skulle realiseras.
Bedömning av reformutrymmet med hänsyn
tagen till konjunkturläget

Samtidigt som tillräckliga säkerhetsmarginaler i
de offentliga finanserna måste upprätthållas bör
finanspolitiken inte vara för åtstramande eftersom resursutnyttjandet i utgångsläget är svagt
och antas försvagas ytterligare 2012. Prognosen
för BNP och sysselsättning talar å ena sidan för
att det skulle kunna vara motiverat att låta finanspolitiken vara något mer expansiv. Å andra
sidan talar den negativa riskbilden för att det nu
är extra angeläget att upprätthålla goda säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna. Det är

12 Regeringen förfogar också över en stabilitetsfond för finansiering av
11 Finanspolitiska rådet (2011), Svensk finanspolitik.

eventuella stödinsatser (se avsnitt 1.5.2).
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en svår avvägning vilken vikt som i nuvarande
läge ska läggas vid att upprätthålla säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna och vilken vikt
som ska läggas vid att inte ha en för åtstramande
finanspolitik när resursutnyttjandet på arbetsmarknaden fortfarande är svagt. Med hänsyn till
den mycket osäkra situationen i omvärlden bedömer regeringen att det för närvarande är överordnat att upprätthålla säkerhetsmarginaler i de
offentliga finanserna. Fördelarna med att göra
finanspolitiken mer expansiv 2012 väger inte alls
lika tungt som riskerna för att finansmarknaderna kan tappa förtroendet för de offentliga finansernas hållbarhet och de konsekvenser för
svensk arbetsmarknad detta skulle kunna medföra (se fördjupningsrutan Vad bestämmer offentlig skuldutveckling?). Samtidigt stärks efterfrågan till följd av att budgetens automatiska
stabilisatorer tillåts verka fullt ut.
Samlad bedömning av reformutrymmet för 2012

I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en rad reformambitioner. Dessa villkorades av att det kunde säkerställas att viktiga reformer inom prioriterade välfärdsområden
kunde säkras, att överskottsmålet skulle nås, att
utgiftstaket skulle klaras och att det fanns ett
varaktigt reformutrymme.
I 2011 års ekonomiska vårproposition gjorde
regeringen bedömningen att en stor del av reformambitionerna för mandatperioden skulle
kunna genomföras redan under 2012 och 2013.
Med hänsyn till riskbilden underströks dock att
en förnyad bedömning skulle göras av reformutrymmet i budgetpropositionen för 2012.
Vid en påtagligt sämre konjunkturutveckling
än den som ligger i huvudscenariot, där sysselsättningen allvarligt riskerar att försvagas, måste
det finnas utrymme att vidta ytterligare åtgärder
för att stötta sysselsättningen och den ekonomiska utvecklingen. Det måste också finnas utrymme att kunna hantera en betydligt mer besvärlig situation på de finansiella marknaderna.
Sådana åtgärder kan endast vidtas om det finns
tillräckliga buffertar. Det säkerställer att det finansiella sparandet kan återgå till överskott när
konjunkturläget normaliseras och att utgiftstaket inte äventyras.
Regeringens bedömning är att de reformambitioner som beskrevs i budgetpropositionen för
2011 fortfarande kan genomföras under man42

datperioden. Behovet av att i detta läge upprätthålla tillräckliga säkerhetsmarginaler, samtidigt
som det nya konjunkturläget kräver utrymme
för andra typer av åtgärder, innebär dock att
vissa av reformambitionerna kan genomföras
först senare under mandatperioden än vad som
bedömdes vara möjligt i 2011 års ekonomiska
vårproposition. Sammantaget bedöms ett reformutrymme om ca 15 miljarder kronor, varav
en del avser tillfälliga satsningar för att möta effekterna av nedgången, vara välavvägt för 2012.
Detta innebär att finanspolitiken blir något åtstramande mellan 2011 och 2012 mätt som förändring i det strukturella sparandet. Bedömningen är dock att denna strategi väsentligt ökar
möjligheterna att kunna hantera en betydligt
mer besvärlig utveckling än den som antas i
denna proposition. I en redan osäker situation
bidrar det också till att hushåll och företag inte
känner osäkerhet kring de offentliga finansernas
hållbarhet. Det är viktigt att hushåll och företag i
detta läge kan förvänta sig att finanspolitiken bedrivs på ett ansvarsfullt sätt och att det inte
kommer att krävas nedskärningar i trygghetssystemen, välfärden eller stora skattehöjningar för
att de offentliga finanserna ska vara långsiktigt
hållbara.
1.4.3

Utgiftstaket för 2015

Utgiftstaket sätter en övre gräns för hur höga
utgifterna får bli för varje enskilt år. Genom utgiftstaket ges riksdagen och regeringen förbättrade möjligheter till nödvändig kontroll och
styrning över anvisade medel och över utgiftsutvecklingen. Utgiftstaket tydliggör även behovet av prioriteringar mellan utgiftsområden och
förebygger en utveckling där skatteuttaget måste
höjas till följd av bristfällig utgiftskontroll.
Regeringens förslag till utgiftstak utgår från den
aktuella prognosen för de offentliga finanserna
och det finanspolitiska ramverket, som anger att
utgiftstaket ska fastställas på en nivå som är förenlig med överskottsmålet och en långsiktigt
hållbar finanspolitik. De avvägningar som ligger
till grund för nivån på utgiftstaket för ett nytt år
beskrivs genom att taket motiveras med utgångspunkt i hur det förhåller sig till andra makroekonomiska storheter (se vidare avsnitt 4.5).
Regeringen bedömde i 2011 års ekonomiska
vårproposition att utgiftstaket borde öka med
20 miljarder kronor mellan 2014 och 2015. Re-
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geringen anser fortfarande att denna bedömning
är väl avvägd och att utgiftstaket ger ett stabilt
stöd åt överskottsmålet 2015.
Förslaget till utgiftstak medför att budgeteringsmarginalen för 2015 uppgår till 57 miljarder
kronor (se tabell 1.8). I budgetpropositionen för
2015 bör budgeteringsmarginalen för 2015 av
osäkerhetsskäl uppgå till minst 1,5 procent av de
takbegränsade utgifterna eller ca 16 miljarder
kronor i enlighet med regeringens riktlinje.13
Tabell 1.8 Utgiftstak 2011–2015
Miljarder kronor om inget annat anges
2011

2012

2013

2014

2015

1 063

1 084

1 093

1 103

1 123

Utgiftstak, procent av
potentiell BNP

30,1

29,7

28,8

27,9

27,3

Takbegränsade utgifter

997

1 031

1 043

1 053

1 066

Budgeteringsmarginal

66

53

50

50

57

Budgeteringsmarginal,
procent av takbegränsade utgifter

6,6

5,2

4,8

4,7

5,4

Budgeteringsmarginal,
procent av BNP

1,9

1,5

1,4

1,3

1,4

Strukturellt sparande
offentlig sektor, procent
av BNP

1,5

2,0

2,4

3,0

3,7

Regeringens förslag till
utgiftstak

Källa: Egna beräkningar.

Av den nu aktuella bedömningen av de takbegränsade utgifterna för 2015 följer att det maximala utrymmet för nya utgifter under utgiftstaket fram t.o.m. budgetpropositionen för 2015
uppgår till ca 41 miljarder kronor, eller i genomsnitt drygt 10 miljarder kronor i nya permanenta
utgifter per år och budgetproposition t.o.m.
budgeten för 2015. Denna ökning är i samma
storleksordning som den genomsnittliga årliga
ökningen av de takbegränsade utgifterna under
den senaste tioårsperioden till följd av beslut om
reformer och besparingar.14
En förutsättning för att budgeteringsmarginalen ska kunna tas i anspråk för reformer är att
det kvarstår en tillräckligt stor marginal för att

13 Enligt riktlinjen bör budgeteringsmarginalen vara minst 1 procent av

de takbegränsade utgifterna för innevarande år, minst 1,5 procent för år
t+1, minst 2 procent för år t+2 och minst 3 procent för t+3.
14 Ökningen av takbegränsade utgifter under den senaste tioårsperioden

till följd av beslut om reformer och besparingar netto, beräknas ha
uppgått till i genomsnitt ca 12 miljarder kronor per år mätt i 2010-års

hantera att utgifterna på grund av konjunkturutvecklingen kan utvecklas på ett annat sätt än beräknat (se vidare avsnitt 4.1.3) Till exempel
skulle det innebära väsentligt högre utgifter 2015
om volymerna i arbetsmarknadsrelaterade
transfereringar inte minskade i slutet av perioden
på det sätt som antas i utgiftsprognosen. Pensionssystemets utgifter är ett annat exempel. Sedan 2011 års ekonomiska vårproposition har
pensionssystemets utgifter exempelvis reviderats
ner med 14 miljarder kronor för 2015 till följd av
förändrade förutsättningar.
Regeringen bedömer att överskotten i de offentliga finanserna växer fram till 2015. Om bedömningen under de kommande åren blir att det
successivt uppstår ett reformutrymme är det
rimligt att detta utrymme till viss del kan utnyttjas för reformer på utgiftssidan. Hur stort
det potentiella utrymmet för reformer på utgiftssidan slutligen blir begränsas av hur stor del
av budgeteringsmarginalen som fram till budgetpropositionen för 2015 tas i anspråk av andra typer av utgiftsökningar, t.ex. till följd av den makroekonomiska utvecklingen. Oavsett vilken typ
av utgiftsförändring som hypotetiskt tar budgeteringsmarginalen för 2015 i anspråk till dess att
det året har passerat kan inte de takbegränsade
utgifterna förändras mer än budgeteringsmarginalens storlek. I förhållande till bedömningen av
överskottet i de offentliga finanserna 2015 är
budgeteringsmarginalen för 2015 inte större än
att utgiftstaket bedöms ge ett stabilt stöd åt
överskottsmålet.

1.5

Utmaningar för stabilitet

Den svåra statsfinansiella situationen i främst
USA och många euroländer, den senaste tidens
turbulens på de internationella finansiella marknaderna samt tydliga indikationer på att tillväxten i USA och euroområdet går trögt, innebär
stora risker för den globala ekonomiska utvecklingen framöver. Gemensamt för de länder som
har stora problem är att det handlar om finansmarknadernas bristande förtroende för att dessa
länder har förmåga att uppfylla sin åtaganden.
Världen är på väg in i en ny ekonomisk nedgång
där kraften och varaktigheten på nedgången är
svår att bedöma.
Dessa risker medför stora utmaningar för den
ekonomiska politiken i Sverige. Det är centralt
att finanspolitiken i denna osäkra situation inte

priser.
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skapar osäkerhet utan bidrar till stabilitet och
upprätthåller goda säkerhetsmarginaler. Finanskrisen visade också hur snabbt osäkerhet och instabilitet kan uppstå i det finansiella systemet,
och därmed hur skört systemet kan vara. En annan central uppgift för den ekonomiska politiken är därför att värna ett stabilt finansiellt system och väl fungerande finansmarknader.
1.5.1

Behov av säkerhetsmarginaler

När den globala tillväxten nu mattas av riskerar
många länder, till skillnad från Sverige, att gå in i
en andra konjunkturnedgång med stora underskott i de offentliga finanserna och med statsskulder som redan initialt är långsiktigt ohållbara. Detta minskar kraftigt möjligheterna för
dessa länder att genomföra den typ av finanspolitiska stimulansåtgärder som vidtogs under finanskrisen. För dessa länder är även möjligheterna att bedriva en mer expansiv penningpolitik
begränsade eftersom styrräntorna redan är
mycket låga, samtidigt som en rad okonventionella penningpolitiska åtgärder redan har vidtagits.
Även om förutsättningarna för att hantera en
kraftig konjunkturnedgång med finans- och
penningpolitik är bättre i Sverige än i många
andra länder, finns det ett par viktiga skillnader i
utgångsläget nu jämfört med hur det såg ut vid
ingången till finanskrisen. Sverige hade 2008 ett
betydligt högre finansiellt sparande än idag (2,2
procent av BNP jämfört med 0,1 procent av
BNP 2011). Även Riksbankens styrränta låg på
en betydligt högre nivå då jämfört med i nuläget
(4,75 jämfört med 2 procent). Detta innebär att
det möjliga fallutrymmet i såväl det finansiella
sparandet som i reporäntan är betydligt mer begränsat nu än vid inledningen av finanskrisen.
Den låga räntan i utgångsläget innebär dock att
penningpolitiken redan i dagsläget är expansiv.
Den stabiliseringspolitiska inriktningen ligger tills
vidare fast

Trots att det väntas ske en kraftig dämpning av
tillväxten 2012 handlar det sannolikt inte om negativa tillväxttal som under finanskrisen. Det finansiella sparandet i den offentliga sektorn är
därutöver lägre än i början av finanskrisen. Det
bedöms därför i nuläget inte finns skäl att vidta

efterfrågestimulerande finanspolitiska åtgärder
av samma omfattning som genomfördes under
finanskrisen.
Med den svaga ekonomiska utvecklingen är
det dock angeläget att finanspolitiken inte blir
alltför åtstramande. Riktade åtgärder bör därför
vidtas för att möta avmattningen på arbetsmarknaden, främst genom arbetsmarknadspolitiken.
Det är också viktigt att det finns utrymme att
låta de automatiska stabilisatorerna verka fullt ut.
Sverige har till skillnad från många andra länder
starka automatiska stabilisatorer som väsentligt
bidrar till att dämpa en konjunkturnedgång.15
Den ekonomiska kris som inleddes 2008 har
aktualiserat frågan om de kommunala finansernas konjunkturkänslighet och risken för att
kommuner och landsting genom förändringar av
utgifter och skatter agerar procykliskt, dvs. på
ett sätt som kan bidra till att förstärka konjunktursvängningar. Det kommunala balanskravet,
som är en betydelsefull del av det finanspolitiska
ramverket, kan förstärka detta beteende. Mot
den bakgrunden har regeringen tillsatt en utredning (dir. 2010:29) vars uppdrag redovisades den
15 september 2011. Regeringen avser att återkomma i frågan. Syftet är att skapa ett mer robust regelverk för att motverka en procyklisk
politik i kommuner och landsting.
Stabiliseringspolitiska åtgärder vid en mer
negativ ekonomisk utveckling

I händelse av en mer negativ ekonomisk utveckling är det viktigt att använda erfarenheterna från
händelseutvecklingen under finanskrisen 2008.
En första slutsats är att det är viktigt att ha
goda säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna både inför och under en nedgång som riskerar att bli värre. Finanskrisen slog till med full
kraft under senare delen av september 2008 även
om det hade varit en påtaglig oro på de finansiella marknaderna ända sedan 2007. Under 2007
och 2008 visade de indikatorer som regeringen
använder för att följa upp överskottsmålet att
sparandet låg över den målsatta nivån. Regeringen bedömde dock att reformutrymmet var
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mindre än vad indikatorerna visade på, när hänsyn också togs till osäkerheten i bedömningen,
riskbilden och därmed behovet av att ha säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna. Flera
aktörer ansåg då att regeringen sparade för
mycket. Under 2009 försämrades de offentliga
finanserna snabbt och det strukturella sparandet
reviderades ned kraftigt. Detta visar att det är
angeläget att vid en bedömning av reformutrymmet väga in osäkerheten i bedömningen och
riskbilden. Det är mot denna bakgrund centralt
att det finns utrymme att kunna vidta ytterligare
stabiliserande åtgärder i en situation då ekonomin utvecklas svagare än i nuvarande prognos.
Ytterligare åtgärder bör bara vidtas om de inte
äventyrar förtroendet för de offentliga finanserna.
En andra slutsats är att det är centralt att noga
överväga sammansättningen av de stabiliseringspolitiska åtgärderna. När krisen 2008 var ett
faktum kunde Sverige, tack vare ordning och
reda i de offentliga finanserna, vara ett av de EUländer där finanspolitiken mest kraftfullt kunde
minska dess effekter genom att låta de automatiska stabilisatorerna verka fullt ut samt genom
aktiva åtgärder. I budgetpropositionen för 2009
konstaterade regeringen att oron på de finansiella marknaderna hade ökat och att en inbromsning i konjunkturen väntades. I propositionen
föreslogs ett antal reformer som bl.a. syftade till
att dämpa konjunkturnedgången. De flesta av
reformerna var tidigareläggningar av permanenta
åtgärder, bl.a. en förstärkning av jobbskatteavdraget. Genom att ett varaktigt reformutrymme
hade säkerställts kunde regeringen genomföra
ett antal strukturellt riktiga reformer som samtidigt bidrog till att hålla uppe den samlade efterfrågan, och därmed dämpa konjunkturnedgången.
Efter budgetpropositionen för 2009 skedde en
historiskt sett kraftig avmattning i den globala
ekonomin. Krisen hade nu också spridit sig till
den reala ekonomin. Regeringen bedömde att
detta skulle bidra till att väsentligt pressa upp arbetslösheten i Sverige. I propositionen Åtgärder
för jobb och omställning (prop. 2008/09:97),
som presenterades i januari 2009, lade regeringen
därför fram ett krispaket med främst arbetsmarknadspolitiska åtgärder och införande av en
skattereduktion för renoverings- och tillbyggnadsarbeten, det s.k. ROT-avdraget.
I 2009 års ekonomiska vårproposition förstärktes krispaketet genom framför allt en tem-

porär ökning av de generella statsbidragen till
kommunsektorn. I budgetpropositionen för
2010 förstärktes krispaketet ytterligare genom
bl.a. ökade temporära statsbidrag till kommunsektorn, fler åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken och ett förstärkt jobbskatteavdrag. Dessa
åtgärder kunde genomföras då riskerna för de
offentliga finanserna bedömdes ha minskat påtagligt.
En viktig utgångspunkt för flertalet av de krisåtgärder som vidtogs under finanskrisen var att
de skulle vara effektiva mätt i antal jobb per satsad krona. En annan utgångspunkt var att om
permanenta åtgärder vidtogs skulle det i huvudsak vara sådana som också på sikt kunde bidra till
en bättre fungerande ekonomi. En tredje utgångspunkt var att de temporära åtgärder som
vidtogs skulle fasas ut så fort ekonomin hade
återhämtat sig. En fjärde utgångspunkt var att
det inte helt går att motverka en kraftig konjunkturnedgång utan att de offentliga finanserna
äventyras. Åtgärderna kan däremot bidra till att
begränsa uppgången i arbetslösheten. Slutligen
var det centralt för regeringen att krisens bördor
skulle fördelas rättvist för att hålla samman samhället genom hela krisen. Viktiga förklaringar till
varför effekterna av finanskrisen på den reala
ekonomin inte blev lika långvariga i Sverige som
i många andra länder är de genomförda åtgärderna i kombination med att de automatiska stabilisatorerna tilläts verka fullt ut. Denna erfarenhet visar att det måste finnas marginaler att vidta
denna typ av åtgärder vid en förvärrad ekonomisk situation.
1.5.2

Utmaningar för finansiell stabilitet

Finanskrisen och den fortsatta marknadsturbulensen visar hur starkt oro på de internationella
marknaderna kan slå mot det finansiella systemet
och i förlängningen Sveriges ekonomi. En allvarlig kris i det finansiella systemet kan få stora efterverkningar och sociala kostnader, vilket den
senaste finanskrisen visade. Oron på de finansiella marknaderna under sensommaren 2011 är
framför allt föranledd av en ökad osäkerhet kring
skuldtyngda staters förmåga att hantera betydande underskott och stora skulder. Detta har
skapat turbulens på marknaderna, vilket påverkar
tillväxtutsikterna negativt.
Den allt större finansiella sektorn och den allt
djupare integrationen av de svenska och de in45
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ternationella finansmarknaderna medför att behovet av väl fungerande finansmarknader ökar.
En central uppgift för den ekonomiska politiken
är att värna ett stabilt finansiellt system. Staten
har en omfattande uppsättning verktyg och
möjliga åtgärder (se fördjupningsrutan Insatser
för ett stabilt finansiellt system). Ett löpande arbete pågår för att ytterligare stärka den finansiella stabiliteten.
Förstärkt stabilitet i det finansiella systemet

Det finns tydliga risker som kan bidra till instabilitet i den svenska ekonomin. Svaga statsfinanser i flera EU-länder och i USA har skapat en
stor osäkerhet på finansmarknaderna, med ökad
volatilitet på ränte- och aktiemarknaden under
sensommaren. Sveriges starka offentliga finanser
medför att tilltron till den svenska statens förmåga att klara sina åtaganden är stor. De
svenska finansmarknaderna, och därmed den finansiella stabiliteten, påverkas ändå av den internationella oron.
De svenska bankerna klarade finanskrisen
bättre än många andra länders banker, delvis som
en följd av att riksdagen och regeringen beslutade om särskilda stödåtgärder. Trots det fanns
det perioder under krisen när den finansiella stabiliteten var hotad på grund av att situationen för
vissa kreditinstitut blev prekär. I dag har bankerna en förhållandevis god lönsamhet och är
relativt välkapitaliserade i ett internationellt perspektiv. Finanskrisen visade dock hur snabbt
osäkerhet och instabilitet kan uppstå i det finansiella systemet och därmed hur skört systemet
kan vara.
Sverige har internationellt sett ett stort banksystem i förhållande till ekonomins storlek.
Detta innebär att ett fallissemang i banksektorn
kan bli mycket kostsamt för staten och skattebetalarna att hantera. De fyra svenska bankkoncernernas sammanlagda tillgångar i Sverige och
utomlands är mer än tre gånger så stora som Sveriges BNP. Nordea är den klart största koncernen (se tabell 1.9).

Tabell 1.9 De fyra storbankernas tillgångar andra kvartalet
2011 och kärnprimärkapital vid årsskiftet 2010/11

Handelsbanken

Tillgångar i procent
av BNP

Kärnprimärkapital med
golvregler, procent

66

8,6

160

8,9

SEB

65

10,9

Swedbank

52

10,1

Nordea

Anm.: Vid konvertering av Nordeas siffror från euro till kronor har en kurs på 9,1
kr per euro använts. Kärnprimärkapital som andel av riskviktade tillgångar.
Källor: Bankernas kvartalsrapporter, Finansinspektionen.

De svenska storbankerna var vid årsskiftet
2010/11 relativt välkapitaliserade med s.k. kärnprimärkapitalgrader (inkl. golvregler) på mellan
8 och 11 procent av deras riskvägda tillgångar.16
Det är höga nivåer, både i en internationell jämförelse och i förhållande till gällande minimikrav.
En annan riskfaktor är bankernas ökade internationella verksamhet. Det innebär att eventuella
problem i bankernas utländska verksamheter riskerar att bli en börda för svenska skattebetalare.
Den svenska bankerna finansierar sig i allt större
utsträckning med utländsk valuta. Under första
kvartalet 2011 utgjorde 54 procent av bankernas
totala marknadsupplåning om 2 832 miljarder
kronor skuld i utländsk valuta. Det är en finansiering som under kristider kan vara svår att upprätthålla. Svenska banker är dessutom så pass
sammanflätade med varandra genom sina omfattande inbördes transaktioner att problem i en
bank lätt sprider sig till andra banker. En ytterligare riskfaktor är att bankerna har en förhållandevis kort löptid i sin upplåning.
Vid sidan av riskbilden i banksystemet utgör
hushållens förhållandevis höga skuldsättning
också en risk. Hushållens samlade skulder uppgick i juli 2011 till 2 600 miljarder kr, varav 2 100
miljarder avsåg bostadslån. Detta motsvarar ca
75 respektive drygt 60 procent av BNP. Det
genomsnittliga hushållet i Sverige har skulder
som uppgår till drygt 170 procent av den årliga
disponibla inkomsten. Denna skuldkvot har stigit oavbrutet sedan mitten av 1990-talet (se dia-

16 Vid utgången av 2009 skulle Basel II-regelverket vara fullt verkställt

efter en treårig övergångsperiod. I och med finanskrisen 2008 ansågs de
olämpligt att kapitalkraven skulle minska, varför övergången "frystes"
genom s.k. golvregler. Dessa innebär att kapitaltäckningen för ett
kreditinstitut under Basel II inte får understiga 80 procent av den nivå
den hade varit under Basel I-regelverket. Den s.k. Basel IIIöverenskommelsen innebär nya kapitaltäckningsregler som föreslås gälla
fr.o.m. 2013.
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gram 1.6). Det är naturligt och rimligt att hushållens skuldkvot kan öka när finansmarknaderna utvecklas och tillgången på krediter förbättras. De senaste 15 årens kraftiga ökning i
hushållens skuldsättning manar ändå till vaksamhet.
Diagram 1.6 Hushållens skuld- och räntekvot
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Källa: Riksbanken.

Mot denna bakgrund anser regeringen att det är
viktigt att genomföra förebyggande insatser för
att värna den finansiella stabiliteten. Framför allt
avser regeringen att öka stabiliteten i banksystemet genom högre kapitaltäckningskrav. Motiven
för att införa högre kapitaltäckningskrav är dels
att minska riskerna för fallissemang, dels att
minska skattebetalarnas kostnader vid en bankkris.
De nya Basel III-reglerna innebär högre krav
på både kvaliteten och nivån på bankernas kapital. Miniminivån för kapitaltäckningskravet innebär att det s.k. kärnprimärkapitalet, dvs. huvudsakligen aktiekapital och upparbetade vinster,
ökas från 2 till 7 procent av de riskvägda tillgångarna. Därmed blir banksystemet mer robust
och motståndskraftigt vid finansiella störningar
och eventuella framtida förluster. Det nya regelverket ska fasas in under 2013–2018.
Basel III innehåller vidare andra regler som
ytterligare stärker det finansiella systemet. Ett
icke-riskvägt soliditetskrav ska införas. Syftet
med detta krav är att minska de risker som kan
uppkomma genom att banker och kreditinstitut
har olika interna modeller för att beräkna sina
risker. Ett absolut icke-riskvägt soliditetskrav
blir oberoende av bankernas interna modeller
genom att det använder balansräkningens siffror.
Vidare ska krav på bankernas likviditetsförsörjning skärpas. Bakgrunden är att finanskrisen

ledde till bristande likviditet hos många institut,
vilket i sin tur krävde omfattande insatser från
nationella centralbanker och riksgäldskontor.
Basel III-överenskommelsen innebär att bankerna även i kristider ska ha bättre förmåga att
klara sin finansiering.
Riksdagen har även beslutat att förlänga de
s.k. golvreglerna till att gälla även efter den 31
december 2011. Det hindrar att kraven på bankernas och kreditinstitutens kapitaltäckning faller kraftigt innan Basel III:s högre nivåer träder
in.
Trots att bankerna enligt Basel III-regelverket, ska ha både mer och bättre kapital i form av
kärnprimärkapital är det samhällsekonomiskt
motiverat att ha ett högre krav på kärnprimärkapitalet (i relation till riskvägda tillgångar) än miniminivån för att bankerna ska bli mer motståndskraftiga mot förluster och kriser. En
kommande skärpning av kravet på kärnprimärkapital bör i första hand riktas mot stora, systemviktiga, banker. Detta motiveras framför allt
av att kostnaderna för en systemkris är betydligt
större än konsekvenserna av en mindre banks
fallissemang.
Under hösten 2011 kommer Sverige att tillsammans med EU:s 26 övriga medlemsstater att
börja förhandla om de regler som ska gälla som
en följd av Basel III-överenskommelsen. Det
förslag som EU-kommissionen presenterade den
20 juli 2011 innebär en full harmonisering av kapitaltäckningskraven. Regeringen anser emellertid att det måste vara möjligt för enskilda EUländer att lagstifta om högre kapitaltäckningskrav, om det är motiverat för att värna finansiell
stabilitet och värna skattebetalarnas pengar. Utfallet av dessa förhandlingar påverkar på vilket
sätt Sverige kan gå vidare i frågan om att höja
kapitaltäckningskraven utöver minimikraven enligt Basel III.
För att främja en återkommande dialog mellan
staten och finansbranschen har regeringen tillsatt
Finansmarknadskommittén
(dir.
2009:22).
Kommittén ska fortlöpande bevaka den internationella utvecklingen och diskutera hur förutsättningarna för den finansiella sektorn i Sverige
kan förändras så att stabiliteten och effektiviteten kan förbättras. Syftet ska vara att bidra till en
ur samhällets perspektiv välfungerande och effektiv finansiell sektor som inte leder till ett
samhällsekonomiskt alltför stort risktagande.
Arbetet i kommittén ska bedrivas under 2009–
2012.
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Insatser för ett stabilt finansiellt system
En rad aktiva insatser har gjorts för att säkerställa att det finansiella systemet är stabilt. Tillsynen av bankerna har förbättrats, bl.a. genom
s.k. stresstester. Insättningsgarantin har förstärkts. Vidare har regelverket kring bankerna
stramats upp på internationell nivå. Även regelverket för hantering av finansiella kriser och
möjligheterna för myndigheterna att ingripa i tid
vid en hotande kris ses nu över. Slutligen ger lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut
(stödlagen) regeringen ett långtgående mandat
att ingripa med olika former av stöd till svenska
banker och kreditinstitut för att hindra allvarliga
störningar i det finansiella systemet.
Stärkt regelverk
Regeringen har ett ansvar för att regelverket för
de finansiella marknaderna bidrar till finansiell
stabilitet. I en alltmer komplex och globaliserad
miljö har regeringen som ambition att regelverket kontinuerligt ska anpassas och förstärkas.
Finanskrisen ledde till en insikt om att banker
och kreditinstitut generellt sett hade för lite kapital och kapital av för dålig kvalitet i verksamheten. Det har lett fram till en global överenskommelse om mer strikta regler för banker som
kallas Basel III-överenskommelsen, som för Sveriges del kommer att genomföras genom nya
regler inom EU.
Basel III-överenskommelsen innebär att kraven på bankers och andra kreditinstituts kärnprimärkapital stiger, från 2 till 7 procent av
riskviktade tillgångar. 17 Vidare innebär Basel III
ökade krav på kreditinstitutens likviditetsförsörjning. Syftet är att de i kommande kriser i
högre grad ska klara av sin egen finansiering och
ha mindre behov av likviditetsstöd från centralbanker än vad som var fallet i den senaste krisen.
Det ska bl.a. säkerställas genom en längre genomsnittlig löptid på bankernas finansiering.
Även regelverket för hantering av finansiella
kriser och möjligheterna för myndigheterna att
ingripa i tid vid en hotande kris ses nu över. Regeringen har tillsatt Finanskriskommittén, med
uppdrag att se över dessa och närliggande frågor
(dir. 2011:6).

17 Med kärnprimärkapital avses något förenklat aktiekapital och

ackumulerade vinster.
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Kapitaltillskott, garantier och stabilitetsfond
Om den finansiella stabiliteten skulle vara hotad
har regeringen ytterligare verktyg för att ingripa i
en akut situation.
Stödlagen ger regeringen ett långtgående
mandat att med kort varsel eller genom en särskild stödmyndighet ingripa med olika former av
stöd till svenska banker och kreditinstitut för att
hindra en allvarlig störning i det finansiella systemet. Stödet kan t.ex. ges i form av garantier
eller kapitaltillskott. Riksgäldskontoret är den
myndighet som enligt stödlagen har möjlighet
att vidta åtgärder om det finns en risk för en allvarlig störning i det finansiella systemet. I dessa
fall kan Riksgäldskontoret efter regeringens
godkännande ge ett kapitaltillskott enligt förordningen (2008:820) om statligt stöd till kreditinstitut.
Regeringen förfogar också över en stabilitetsfond för finansieringen av eventuella stödinsatser. Fonden finansieras genom stabilitetsavgifter från kreditinstitut och andra finansiella företag. Stabilitetsfonden minskar risken för att en
finansiell kris förvärras genom att fonden utgör
en finansiell buffert. Målsättningen är att stabilitetsfonden så småningom, i genomsnitt, ska
uppgå till 2,5 procent av BNP. Om medlen i
fonden inte skulle räcka i en framtida krissituation får en obegränsad kredit i Riksgäldskontoret användas.
Stabila marknadsförhållanden
Stabila marknadsförhållanden och välfungerande
finansiella marknader är viktiga hörnstenar för
att upprätthålla finansiell stabilitet. Riksgäldskontoret är statens internbank och hanterar statens upplåning. Myndigheten har en viktig roll
när det gäller att upprätthålla en välfungerande
marknad för handeln med statspapper (statsskuldväxlar och statsobligationer). Under perioder av finansiell instabilitet tenderar många investerare att söka sig till mindre riskfyllda placeringar och statspapper är i de situationerna ofta
mycket efterfrågade.
Förbättrad tillsyn
Finansinspektionen ansvarar för tillsynen av de
finansiella institut som har sitt säte i Sverige.
Genom den löpande tillsynen kan myndigheten
på ett tidigt stadium få indikationer på eventuella
brister och problem i instituten. Stresstesten är
ett av de verktyg som Finansinspektionen använder sig av för att bedöma institutens förmåga
att motstå olika negativa scenarier.
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Om ett kreditinstitut inte följer den lagstiftning
som reglerar dess verksamhet ska Finansinspektionen ingripa. Inspektionen kan bl.a. återkalla ett instituts tillstånd, utdela en varning eller
en anmärkning eller besluta att ett institut ska
betala en straffavgift. För att finansiella företag
inte ska ta för stora risker har Finansinspektionen infört regleringar av ersättningssystemen till
de anställda i finansiella företag, som syftar till
att dessa företag ska tillämpa ersättningssystem
som är förenliga med effektiv riskhantering och
som inte leder till överdrivet risktagande.
Väl fungerande betalningssystem
Ett väl fungerande betalningssystem är en förutsättning för finansiell stabilitet. Riksbanken ansvarar för betalningssystemet och för att finansiella transaktioner mellan ekonomins alla aktörer
går lätt och smidigt att genomföra. Genom att se
till att betalningssystemet fungerar väl även under perioder av finansiell stress bidrar Riksbanken till att upprätthålla den finansiella stabiliteten.
Under en kris kan det vara svårt för banker
och kreditinstitut att förnya finansiering som löper ut och att ta upp nya lån. Det kan även uppstå brist på likviditet i banksystemet.
I sådana situationer kan Riksbanken tillföra
likviditet till det finansiella systemet. Riksbanken
kan t.ex. underlätta för banker att låna av Riksbanken genom att bredda kraven på vad man tar
emot som pant för bankernas lån av likviditet,
eller genom att erbjuda lån på längre löptider än
normalt. Riksbanken kan också erbjuda lån i utländsk valuta. Vidare kan Riksbanken ge likviditetsstöd till enskilda kreditinstitut. Det gäller i
första hand om ett institut bedöms vara systemviktigt i den situation som råder. Likviditetsstöd
kan ges till institut som bedöms vara solida. Stödet syftar dels till att förhindra att en bank
tvingas ställa in sina betalningar, dels till att förhindra att de effekter som en sådan händelse kan
ge upphov till sprids i hela det finansiella systemet.

ut sina pengar från en bank. Uttagsanstormningar kan leda till att en fullt solid bank mycket
snabbt får finansiella problem. Genom insättningsgarantin minskar den risken avsevärt. Därigenom minskar också det potentiella hotet mot
den finansiella stabiliteten.
Regelverk finns på plats men utmaningar kvarstår
Genom de olika åtgärder som vidtagits, t.ex. införandet av stödlagen och förstärkningen av insättningsgarantin, har regeringen och myndigheterna en väl fungerande verktygslåda för att
hantera finansiella kriser. Sverige står därmed
bättre rustat i nuläget jämfört med hösten 2008.
Nya utmaningar kvarstår dock, inte minst när
det gäller att motverka finansiella kriser genom
att öka bankernas motståndskraft och få till
stånd ett effektivt regelverk till så låga kostnader
som möjligt för samhället.

Insättningsgarantin
Riksgäldskontoret ansvarar också för insättningsgarantin, som är ett viktigt verktyg för att
dämpa oron vid en finansiell kris. Genom att
staten garanterar hushålls och företags insättningar upp till motsvarande 100 000 euro minskar risken för s.k. uttagsanstormningar. Uttagsanstormning är en situation när allmänheten
uppfattar att det gäller att så fort som möjligt få
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1.6

Utmaningar för fler i arbete och
hållbar tillväxt

1.6.1

Fler i arbete

Regeringen arbetar kontinuerligt med att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom
ytterligare åtgärder som förstärker arbetsutbudet, motverkar långa tider utan arbete och förstärker efterfrågan på grupper med svag förankring på arbetsmarknaden samt förbättrar matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb.
Det är samtidigt viktigt att på kort sikt möta den
utmaning som inbromsningen på arbetsmarknaden innebär. De åtgärder som nu föreslås kan
komma att behöva kompletteras ifall utvecklingen blir sämre än vad som nu förutses.

Jobbskatteavdragets fyra steg har stärkt incitamenten till arbete genom att sänka marginal- och
tröskeleffekterna, främst för låg- och medelinkomsttagarna (se fördjupningsrutan
Jobbskatteavdraget). Ett högre arbetsutbud innebär en högre produktionskapacitet i ekonomin
och ökad sysselsättning på sikt. För många med
låga inkomster är det fortfarande inte tillräckligt
lönsamt att ta ett arbete eller öka den arbetade
tiden. Ytterligare förstärkning av jobbskatteavdraget bör därför, om möjligt, genomföras under
mandatperioden. Enligt bedömningar är utbudseffekterna av ytterligare jobbskatteavdrag fortsatt stora.18 För att stärka drivkrafterna för bl.a.
utbildning och företagande bör även den nedre
skiktgränsen
för
statlig
skatt
höjas.

Stärka drivkrafterna till arbete och utbildning

Avgörande för ett högt välstånd, för såväl individen som för samhället i stort, är att det lönar sig
att ta ett arbete för dem som inte arbetar och att
anstränga sig mer för dem som redan har ett arbete.

18 Se departementspromemorian Arbetsutbudseffekter av ett förstärkt

jobbskatteavdrag och förändrad statlig inkomstskatt (Ds 2010:37).
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Jobbskatteavdraget
Jobbskatteavdraget infördes den 1 januari 2007
och har därefter förstärkts vid tre tillfällen – senast den 1 januari 2010.19 Sammanlagt uppgår
jobbskatteavdraget, beräknat vid vardera stegs
ikraftträdande, till ca 71 miljarder kronor.20
Jobbskatteavdragets omfattning gör det till en av
de största skatteförändringarna sedan 1990/91
års skattereform.
Jobbskatteavdraget innebär att varje löntagare
och företagare får behålla en väsentligt större del
av sin inkomst från arbete och företagande.
Detta medför att det lönar sig mer att träda in på
arbetsmarknaden för dem som inte arbetar, men
också att det genom sänkt marginalskatt lönar
sig mer att arbeta fler timmar för dem som redan
arbetar.
Ett större deltagande i arbetskraften motverkar flaskhalsar i ekonomin, vilket fördröjer överhettningstendenser i högkonjunkturer. Vidare
ökar drivkraften att stanna kvar i arbetskraften
under lågkonjunkturer, vilket kan påskynda
återhämtningen i ekonomin.
Jobbskatteavdraget ökar även efterfrågan på
arbetskraft. Med jobbskatteavdraget blir fler
jobb lönsamma samtidigt som den positiva effekten på hushållens disponibla inkomster kan
dämpa löneökningstakten. Den första effekten
uppkommer på kort sikt och bidrar till en bättre
matchning på arbetsmarknaden. Den andra effekten är mer långsiktig genom att Sveriges konkurrenskraft gradvis stärks. Jobbskatteavdraget
skapar utrymme för nyanställningar, samtidigt
som förmågan att möta konkurrens från företag
i andra länder stärks.
Sammantaget bidrar jobbskatteavdraget till att
öka såväl utbudet som efterfrågan på arbetskraft.
Det motverkar utanförskap, förbättrar matchningen och stärker konkurrenskraften. Ytterligare steg i jobbskatteavdraget, när ekonomin så
tillåter, skulle därför bidra till att öka sysselsättningen och motverka arbetslöshet. Förstärkning

19 Prop.

2006/07:1,

bet.

2006/07:FiU1,

rskr.

2006/07:9;

av jobbskatteavdraget är ett centralt verktyg för
att nå full sysselsättning.
Jobbskatteavdraget innebär dessutom en förstärkning av hushållens inkomster, vilket stimulerar den inhemska efterfrågan. Genom jobbskatteavdragets inverkan på löneökningstakten
kan detta ske utan ökade inflationsförväntningar.
Jobbskatteavdraget kan därför antas ha balanserat en vikande internationell efterfrågan samtidigt som ekonomins funktionssätt förbättrats.
Diagram 1.7 visar marginal- och genomsnittsskatten vid olika årsarbetsinkomster med och
utan jobbskatteavdraget. Nästan alla heltidsarbetande (99 procent) har fått skattesänkningar
på över 1 000 kronor per månad och 75 procent
på över 1 500 kronor per månad. Tabell 1.10 visar hur stort jobbskatteavdraget blir 2012 vid
olika månadslöner och hur mycket nettoinkomsten ökat till följd av avdraget.
Diagram 1.7 Marginalskatt (svarta linjer) och genomsnittsskatt (gråa linjer) på årsinkomster utan jobbskatteavdraget
(tunna linjer) och med jobbskatteavdraget 2012 (feta linjer)
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Anm.: Beräkningarna utgår från att övriga inkomster är 0 kronor, en kommunalskattesats på 31,55 procent (vägt genomsnitt 2011), en nedre skiktgräns på
401 100 kronor, en övre skiktgräns på 574 300 kronor samt ett prisbasbelopp på
44 000 kronor.
Källa: Egna beräkningar.

prop.

2007/08:22, bet. 2007/08:SkU11, rskr. 2007/08:61; prop. 2008/09:39, bet.
2008/09:SkU12,

rskr.

2008/09:108;

prop.

2009/10:42,

bet.

2009/10:SkU23, rskr. 2009/10:110.
20 För inkomståret 2012 prognostiseras jobbskatteavdraget att uppgå till

82,1 miljarder kronor. Att värdet av jobbskatteavdraget har ökat beror på
att de sammanlagda arbetsinkomsterna i ekonomin har blivit högre dels
genom löneökningar, dels genom att sysselsättningen har ökat.
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Tabell 1.10 Jobbskatteavdraget vid olika månadslöner 2012
Kronor per månad
Skatt före skattereduktion

Jobbskatteavdrag

Ökning av nettoinkomst
till följd av jobbskatteavdraget (%)

10 000

2 264

800

10,3

15 000

3 954

1 063

7,1

20 000

5 690

1 370

6,9

25 000

7 425

1 678

6,7

30 000

9 126

1 822

6,1

40 000

13 381

1 822

4,6

Lön

Anm.: Beräkningarna utgår från att övriga inkomster är 0 kronor, en kommunalskattesats på 31,55 procent (vägt genomsnitt 2011), en nedre skiktgräns på
401 100 kronor samt ett prisbasbelopp på 44 000 kronor.
Källa: Egna beräkningar.

Ett antal olika bedömare, däribland Riksrevisionen, Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska
rådet, har utvärderat jobbskatteavdragets effekter på sysselsättning och arbetade timmar. I tabell 1.11 sammanfattas några av dessa bedömningar. Den samlade bedömningen är att jobbskatteavdraget har betydande positiva effekter på
antalet personer i arbete. Effekten bedöms vara i
storleksordningen 70 000–120 000 fler årsarbetskrafter och ca 2 till 3 procent fler arbetade timmar.
Tabell 1.11 Uppskattade effekter av jobbskatteavdraget
Årsarbetskrafter
Steg 1-4
Finansdepartementet

120 000

Riksrevisionen

100 000

SNS konjunkturråd

70 000

Steg 1-2
Finanspolitiska rådet

89 000

1

75 000

Konjunkturinstitutet
LO

1,2

71 000

Steg 1
OECD1
European Economic Advisory Group

35 000–60 000
1

60 000–80 000

1

Inklusive förändringar i arbetslöshetsförsäkringen.
2
LO:s bedömning baseras på beräkningar från SNS Konjunkturråd, 2008.
Källor: Respektive bedömare.

Utvärdering av jobbskatteavdraget
Riksdagen har tillkännagivit för regeringen som
sin mening att jobbskatteavdraget behöver utvärderas och dessutom prövas mot andra reformer som ger liknande effekt (bet.
2010/11:FiU20, rskr. 2010/11:319. Regeringen
välkomnar utskottets tillkännagivande. Ett arbete har inletts och regeringen avser att återkomma till riksdagen i frågan.

Vid empiriska utvärderingar av reformer, såsom
jobbskatteavdraget, kan man skilja mellan två
olika typer av utvärderingar. Den första är att utvärdera på förhand, vilket innebär att effekterna
av en regelförändring utvärderas innan den införs eller innan förändringens faktiska utfall kan
observeras. Dessa utvärderingar sker med utgångspunkt från etablerade ekonomiska samband och ger en prognos om förväntade effekter
av en regelförändring. Till grund för dessa utvärderingar ligger simuleringar med hjälp av empiriskt skattade modeller. Den andra typen av utvärderingar sker i efterhand, där regelförändringens utfall utvärderas, dvs. vilken faktisk effekt
regelförändringen har haft. När det gäller jobbskatteavdraget är det nästan uteslutande den
första typen av utvärderingar som hittills genomförts.
Finansdepartementet har deltagit i ett omfattande metodutvecklingsarbete för att möjliggöra
att på förhand kunna utvärdera jobbskatteavdragets effekter på t.ex. arbetsutbudet. 21 Regeringen
och Finansdepartementet har vid flera tillfällen,
både i propositioner och i särskilda skrifter, presenterat resultat från utvärderingar av jobbskatteavdragets förväntade effekter.22 Även andra har
med hjälp av liknande metoder utvärderat jobbskatteavdraget (se tabell 1.11). Dessa utvärderingar visar genomgående på positiva effekter på
arbetsutbudet.
Utvärderingar på utfallsdata är fortfarande
sällsynta. I en bilaga till Långtidsutredningen
2011 görs en första ansats till att utvärdera det
faktiska utfallet av det förhöjda jobbskatteavdraget för äldre (SOU 2011:2). Skillnaden i sysselsättningsgraden bland personer över och under
65 år jämförs före och efter införandet av jobbskatteavdraget. Resultaten indikerar att det förhöjda jobbskatteavdraget har haft positiva effekter på sysselsättningsgraden bland äldre, men
i bilagan påpekas samtidigt att fler utvärderingar
behövs på området. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering har aviserat att de avser

21 Arbetsutbudseffekter av reformer på inkomstskatteområdet 2007-

2009, Rapport från Ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet
2009:1, Regeringskansliet.
22 Se t.ex. departementspromemorian Arbetsutbudseffekter av ett

förstärkt jobbskatteavdrag och förändrad statlig inkomstskatt (Ds
2010:37).
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publicera en utvärdering av jobbskatteavdraget
under hösten 2011.23
Att utvärdera jobbskatteavdraget är dock förknippat med vissa svårigheter. Eftersom alla med
arbetsinkomst är berättigade till jobbskatteavdraget saknas det en kontrollgrupp, dvs. en
grupp som inte berörs av jobbskatteavdraget,
vilket försvårar jämförelser. Samtidigt som jobbskatteavdraget infördes gjordes vidare flera andra
regelförändringar som kan ha påverkat arbetsutbudet och sysselsättningen, t.ex. förändringar i
arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och
socialavgifterna, vilket innebär att det är svårt att
identifiera den isolerade effekten av jobbskatteavdraget. Ett annat problem är den relativt korta
tid som gått sedan införandet 2007, eftersom
jobbskatteavdraget förväntas få full effekt först
på längre sikt.

I den internationella forskningslitteraturen finns
det ett stort antal utvärderingar av reformer som
liknar jobbskatteavdraget. Framför allt har jobbskatteavdragets motsvarigheter i USA och Storbritannien utvärderats. I dessa länder har reglerna varit på plats längre än i Sverige och deras
konstruktion, med skattereduktioner riktade till
specifika grupper av personer, ger andra möjligheter till utvärdering. Studierna visar generellt
sett på positiva effekter på arbetsutbudet. 24

24 För en översikt av utvärderingar se t.ex. Eissa, N. och Hoynes, H.W.

(2005), Behavioural Responses to Taxes: Lessons from the EITC and
23 Se IFAU:s remissvar på Finansdepartementets promemoria Vissa

Labor Supply, NBER Working Paper 11729 och Finanspolitiska rådet

skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012 (dnr Fi 2011/1936).

(2010), Svensk finanspolitik.
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Motverka långa tider utan arbete

Trots att arbetslösheten har minskat ligger långtidsarbetslösheten fortfarande på en hög nivå.
Inbromsningen på arbetsmarknaden innebär att
det blir än svårare för de långtidsarbetslösa att
hitta ett arbete.
Regeringens reformer har medfört att individer som varit borta från arbetsmarknaden under
en lång tid har kommit in på arbetsmarknaden.
Detta är positivt eftersom sannolikheten att få
arbete är mycket större för personer som deltar i
arbetskraften än för de som står utanför. Många
av dessa individer har dock nedsatt arbetsförmåga och riskerar långtidsarbetslöshet. Förutsättningarna för dessa personer att finna och behålla ett arbete kan därför även fortsättningsvis
behöva förbättras.
En stor utmaning är att säkerställa att långtidsarbetslösa får det stöd de behöver för att
hitta ett arbete och samtidigt motverka att fler
blir långtidsarbetslösa. Regeringen anser att en
väl fungerande och effektiv arbetsförmedling
samt arbetslöshetsförsäkring är viktiga förutsättningar för att åstadkomma detta. Det är t.ex.
angeläget att regelbundet följa upp den arbetslöses jobbsökande dels för att kunna avgöra behovet av stöd eller insatser, dels för att säkerställa
att den arbetssökande faktiskt står till arbetsmarknadens förfogande. Det finns indikationer
på att kontrollen av att arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande inte fungerar ändamålsenligt. Även det stöd som arbetssökande
behöver för att kunna hitta ett arbete kan förbättras (se fördjupningsrutan Hörnstenarna i en
aktiv arbetsmarknadspolitik).
För att öka de långtidsarbetslösas konkurrenskraft på en arbetsmarknad med sammanpressad lönestruktur med relativt höga ingångslöner är lönesubventionerade anställningar ett
viktigt instrument. Syftet med exempelvis nystartsjobb är att ge arbetslivserfarenhet och referenser som ökar möjligheterna att senare få ett
osubventionerat arbete. Långtidsarbetslösa med
kort utbildning kan också vara i behov av ytterligare utbildning för att bli konkurrenskraftiga på
arbetsmarknaden.
Sammantaget finns det behov av att effektivisera och förstärka stödet till de arbetslösa, och
då särskilt stödet till de långtidsarbetslösa. Konjunkturavmattningen kan även motivera ytterligare tillfälliga åtgärder riktade till långtidsarbetslösa och personer som riskerar långa tider
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utan arbete för att motverka att arbetslösheten
biter sig fast på höga nivåer.
Vårda sjukförsäkringsreformen
Sjukfrånvaron har minskat avsevärt från de höga
nivåerna i början av 2000-talet. Det beror både
på att färre individer blir sjukskrivna och på att
sjukperioderna har blivit kortare. Sammantaget
har den minskade ohälsan lett till ett minskat
utanförskap. Regeringens reformer har bidragit
till denna utveckling genom att den passivitet
som tidigare präglade sjukskrivningsprocessen
har ersatts med aktiva åtgärder som uppmuntrar
en återgång i arbete. Sjukförsäkringsreformen
har varit framgångsrik. Stora förändringar, likt
denna, har emellertid lett till att vissa enskilda
drabbas av orimliga och icke avsedda konsekvenser. I den översyn som regeringen har genomfört
av sjukförsäkringsreformen föreslås justeringar
som syftar till att sjukförsäkringsreformen ska
fungera som avsett. Att fler unga får aktivitetsersättning är ett kvarstående problem inom sjukförsäkringen. En långsiktig reformering av aktivitetsersättningen är komplicerad och kräver
vidare analys.
Bland annat mot bakgrund av riksdagens tillkännagivande (bet. 2010/11:SfU12) har regeringen fortsatt analysera den ekonomiska situationen för personer som lämnar tidsbegränsad
sjukersättning och saknar SGI. Liknande synpunkter gällande ersättningsnivån har framkommit i remissbehandlingen av departementspromemorian Översyn av sjukförsäkringen (Ds
2011:18). Fortsatta beräkningar i regeringskansliet har gett en delvis likartad bild. En högre inkomstnivå behövs för vissa hushållstyper för att
regeringens intentioner med förslagen ska uppnås. Med de förslag till sjuk- respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall samt boendetillägg
som nu lämnas i denna proposition beräknas
flertalet försäkrade få ungefär samma disponibelinkomst, efter att boendekostnaderna är betalda,
som de hade i form av sjukersättning och BTP.
Dessa förslag innebär således att regeringen även
går riksdagen till mötes.
Riksdagen har i tillkännagivandet uppmärksammat ett viktigt problem. Det gäller svårigheten att säkerställa rättssäkerheten vid bedömningen av arbetsförmågan efter dag 180 i sjukperioden. Bedömningar av arbetsförmåga är komplicerat och regeringen anser att bättre bedömningar av arbetsförmågan kan förbättra
rättssäkerheten och därmed också förstärka till-
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tron till sjukförsäkringen. Därför har regeringen
gett Försäkringskassan i uppdrag att, i samverkan med Socialstyrelsen och i samråd med Arbetsförmedlingen, vidareutveckla metoder och
instrument för bedömning av arbetsförmåga.
Regeringen anser att för att garantera rättssäkerhet, delaktighet och legitimitet behöver en ändring av arbetsmarknadsbegreppet vid dag 180,
som riksdagen föreslår, utredas vidare för att
fastställa om en sådan förändring kan bidra till
att lösa de komplexa problem som arbetsförmågebedömningen innebär. Regeringen avser därför att ge Försäkringskassan ett uppdrag att utreda huruvida förändringar i regelverket kan säkerställa att bedömningen av den enskildes arbetsförmåga vid 180 dagar blir rättssäker och
uppfattas som legitim.
Stärka svaga gruppers ställning på
arbetsmarknaden

En ytterligare utmaning är att förbättra arbetsmarknadssituationen för grupper som har en relativt svag förankring på arbetsmarknaden och
för vilka arbetsmarknaden fortfarande inte fungerar tillfredsställande. Unga, äldre, utrikes
födda, personer med högst förgymnasial utbildning och personer med funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga är grupper
som har en sämre arbetsmarknadssituation än
befolkningen som helhet. Dessa grupper drabbas
dessutom hårdast vid ett försämrat konjunkturläge.
Unga är oftast arbetslösa en relativt kort tid,
men de som saknar fullständiga gymnasiebetyg
riskerar att fastna i långtidsarbetslöshet. Personer med kort utbildning har även generellt sett
en lägre sysselsättningsgrad och löper större risk
att bli långtidsarbetslösa. Regeringen har bl.a. av
dessa skäl genomfört omfattande reformer inom
utbildningssystemet, t.ex. reformerat gymnasieskolan, infört det s.k. lärarlyftet och genomfört
en omfattande satsning på lärlingsutbildning.
Den höga ungdomsarbetslösheten beror också
på att unga håller på att etablera sig på arbetsmarknaden. Under den fasen kan det vara svårt
för arbetsgivare att bedöma deras kompetens
eftersom unga ofta har en begränsad arbetslivserfarenhet och få referenser från tidigare arbetsgivare. Detta kombinerat med relativt höga anställningskostnader (lön och arbetsgivaravgifter)
gör att unga kan ha svårt att konkurrera om job-

ben. Regeringen har därför genomfört reformer
för att öka arbetskraftsefterfrågan på unga,
framför allt genom sänkta socialavgifter för
denna grupp. Regeringen har vidare aviserat att
den avser införa två nya anställningsformer för
unga – lärlingsanställning och lärlingsprovanställning – för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Eftersom ungdomsarbetslösheten är
fortsatt hög finns det anledning att fortsätta
genomföra reformer inom bl.a. utbildningsväsendet för att långsiktigt förbättra arbetsmarknadssituationen för unga och stimulera efterfrågan på ung arbetskraft. Den föreslagna sänkningen av momsen på restaurang- och cateringtjänster ökar efterfrågan särskilt på ung arbetskraft eftersom arbete inom restaurangnäringen
för många är första kontakten med arbetsmarknaden. Det är även viktigt att det stöd som unga
arbetslösa får i sitt arbetssökande är av god kvalitet.
Utrikes födda har en lägre sysselsättningsgrad
och högre arbetslöshet än personer födda i Sverige. I likhet med unga håller utrikes födda som
varit kort tid i Sverige på att etablera sig på arbetsmarknaden och då kan höga anställningskostnader (lön och arbetsgivaravgifter) minska
företagens benägenhet att anställa personer som
är utrikes födda. Det finns stora skillnader inom
gruppen utrikes födda, men för många tar det
lång tid att etablera sig på arbetsmarknaden. Det
är en stor förlust för individen och för samhället.
En framgångsrik integration av invandrare och
flyktingar bygger på möjlighet till egen försörjning genom arbete och företagande. Mot denna
bakgrund genomförde regeringen 2010 en omfattande reform för att påskynda etableringen av
nyanlända, etableringsreformen, som bland annat innebär att Arbetsförmedlingen fått ett samordnande ansvar. Regeringen har även genomfört flera andra åtgärder i syfte att förbättra förutsättningarna för utrikes födda på arbetsmarknaden, såsom införandet av instegs- och nystartsjobb samt stärkt validering av utrikes
föddas utbildning och annan yrkeskompetens.
Regeringen avser dessutom att under 2012
genomföra förändringar i etableringsreformen.
Hittills har etableringsersättningen minskat i
motsvarande omfattning som arbetsinsatsen
ökat inom den nyanländes etableringsplan. För
att minska marginaleffekterna vid arbete inom
etableringsplanen ska etableringsersättningen
inte påverkas av storleken på arbetsinkomsterna.
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Äldre personer som förlorar sitt arbete möter en
svår arbetsmarknadssituation och riskerar att
hamna i långtidsarbetslöshet eller lämna arbetskraften. Vidare lämnar många frivilligt arbetskraften relativt tidigt genom t.ex. avtalspension.
Inte minst för att säkerställa den offentliga sektorns finansiering på lång sikt är det viktigt att
uppmuntra ett sent utträde från arbetsmarknaden. Den viktigaste åtgärden som regeringen genomfört för att stimulera utbudet av arbetskraft
bland äldre är det högre jobbskatteavdraget för
personer som fyllt 65 år. Vidare kan personer i
åldern 55–64 år få nystartsjobb i upp till tio år,
vilket är dubbelt så lång tid som för personer i
åldern 26–54 år. Dessutom har kvalificeringstiden för ett nystartsjobb temporärt förkortats
från 12 till 6 månader för personer som fyllt 55
år för att förbättra möjligheterna för de äldre arbetslösa att stanna kvar på arbetsmarknaden.
Alla ska ha möjlighet att delta i arbetslivet utifrån sina förmågor och förutsättningar, men
många personer med funktionsnedsättning står
långt ifrån arbetsmarknaden. Det är angeläget att
förbättra arbetsmarknadssituationen för funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga. Regeringen har därför gett en särskild utredare i
uppdrag att se över hur de befintliga arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med
funktionsnedsättning effektivare kan bidra till
att dessa personer kan få och behålla ett arbete
(dir. 2011:59). Utredningen ska redovisa sitt
uppdrag senast den 16 april 2012.
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Förbättra matchningen på arbetsmarknaden

En väl fungerande matchning på arbetsmarknaden minskar risken för att arbetslösheten biter
sig fast på en hög nivå. Det är därför även vid en
ekonomisk avmattning nödvändigt att stimulera
till ökad sökaktivitet samt ökad geografisk och
yrkesmässig rörlighet. När konjunkturen vänder
uppåt är det viktigt att tidigt identifiera och
motverka brist på arbetskraft. Ett väl fungerande
utbildningssystem är grundläggande för att utbildningarna ska matcha den framtida efterfrågan
på arbetskraft. Även arbetsmarknadsutbildning,
som också kan komma de med störst problem
till del, kan bidra till att förbättra matchningen.
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Hörnstenarna i en aktiv
arbetsmarknadspolitik
En central del i en ekonomisk politik för full
sysselsättning är en aktiv arbetsmarknadspolitik
som säkrar en snabb och effektiv återgång till arbete för dem som hamnar i arbetslöshet. Arbetslöshet är mycket kostsamt för både individer
som drabbas och för samhället i stort. Detta
gäller i synnerhet långtidsarbetslöshet. Rätt utformad kan en aktiv arbetsmarknadspolitik bidra
till lägre arbetslöshet och kortare arbetslöshetstider genom åtgärder som bidrar till förbättrad
sökaktivitet och åtgärder som rustar människor
för jobb, såsom utbildning, praktik och subventionerade anställningar. Vidare ska en aktiv arbetsmarknadspolitik säkerställa en god matchning mellan arbetssökande och lediga platser. En
väl fungerande matchning leder till högre sysselsättning och dessutom till att mer produktiva
jobb skapas.
Erfarenheten har emellertid visat att arbetsmarknadspolitiken även kan ge upphov till negativa sidoeffekter, såsom att arbetsmarknadspolitiska program leder till minskad sökaktivitet eller
undanträngning av reguljärt sysselsatta. Utformningen av arbetsmarknadspolitiken är därför
central för att förhindra uppkomsten av negativa
sidoeffekter och för att verkligen bidra till lägre
arbetslöshet och förbättrad matchning.
Mot denna bakgrund har regeringen reformerat arbetsmarknadspolitiken sedan regeringsskiftet 2006 för att säkerställa att de arbetsmarknadspolitiska resurserna används effektivt och
hjälper människor till ett nytt arbete. Nedan beskrivs hörnstenarna i regeringens arbetsmarknadspolitik.
Ökad sökaktivitet och stärkt förmedlingsverksamhet
Den första hörnstenen i regeringens arbetsmarknadspolitik är ett aktivt och effektivt arbetssökande. Forskning visar att förmedlingsinsatser i kombination med kontroll av arbetssökandet tycks vara den åtgärd som ger bäst effekt
på chanserna för en sökande att hitta ett jobb till
en förhållandevis låg kostnad. Förmedlingsinsatser har också fördelen att de inte leder till inlåsningseffekter. En mer effektiv sökaktivitet bidrar
också till att fler jobb skapas genom att fler
kompetenta sökanden gör det mindre kostsamt
för företagen att rekrytera. Sänkta kostnader för
rekrytering gör det lönsamt att anställa fler.

Regeringen har mot denna bakgrund gett Arbetsförmedlingen ett tydligare uppdrag att förmedla arbete, samtidigt som de arbetmarknadspolitiska programmen har fått en tydligare
inriktning mot aktivt arbetssökande. Även under
en djup lågkonjunktur skapas många nya jobb.
Dessa förändringar har kompletterats med reformer inom bl.a. arbetslöshetsförsäkringen och
jobbskatteavdraget som stärkt incitamenten att
söka arbete.
Med anledning av riksdagens tillkännagivande
om 100-dagarsregeln och regler för deltidsarbetslösa (bet. 2010/11:AU9, rskr. 2010/11:279)
har regeringen inlett ett arbete. Vidare har regeringen inlett ett arbete med anledning av riksdagens tillkännagivande ifråga om Lex Laval
m.m. (bet. 2010/11:AU10, rskr. 2010/11:299).
Regeringen avser återkomma till riksdagen i
dessa frågor.
Utbildningsinsatser, praktik och subventionerade
anställningar i fokus
Ibland räcker inte ett aktivt arbetssökande för att
individen ska hitta ett nytt jobb utan det behövs
insatser som stärker den enskildes konkurrenskraft, t.ex. genom utbildning, arbetspraktik och
subventionerade anställningar. Dessa insatser,
vilka är traditionella inslag inom arbetsmarknadspolitiken, utgör den andra hörnstenen i regeringens arbetsmarknadspolitik.
När regeringen tillträdde fanns också ett stort
antal andra insatser, såsom datortek, friår och arbetslivsutveckling. Dessa bedömdes vara ineffektiva, bl.a. för att de skapade inlåsningseffekter
eller på andra sätt höll tillbaka arbetsutbudet.
Flera av dessa insatser har därför avskaffats. Regeringen har i stället valt att vidareutveckla och
komplettera de traditionella inslagen av utbildning och lönesubventionerade anställningar för
att stärka individens konkurrenskraft.
Utbildning ökar de arbetslösas chanser att få
ett arbete, särskilt om det inriktas på yrken där
det råder eller förväntas uppstå brist på arbetskraft. Erfarenheterna visar dock att antalet i arbetsmarknadsutbildning bör vara begränsat för
att kvaliteten i utbildningen ska kunna upprätthållas. Yrkesutbildningar inom den kommunala
vuxenutbildningen och inom yrkeshögskolan är
därför viktiga komplement i regeringens politik
för att förhindra att arbetslösheten biter sig fast.
Människors kompetens tenderar att minska
med arbetslöshetstidens längd, samtidigt som
långtidsarbetslöshet i sig kan vara stigmatise57
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rande. Chanserna att få ett arbete givet rådande
lönestruktur minskar därmed också med arbetslöshetstidens längd. Ett viktigt komplement
till praktik och utbildning är därför temporärt
sänkta kostnader för företagen vid anställning av
någon som varit arbetslös en längre tid. Erfarenheten visar att lönesubventionerade anställningar
har relativt god effekt på möjligheterna att efter
insatsen få ett jobb till rådande lönestruktur. En
negativ sidoeffekt av subventionerade anställningar är dock att de kan ge upphov till s.k. undanträngning, dvs. att andra anställningar minskar när fler får lönesubventionerade anställningar. Detta är acceptabelt eftersom lönesubventionerade anställningar riktas mot långtidsarbetslösa. På så sätt ökar antalet sökanden som är
konkurrenskraftiga om jobben, vilket i förlängningen leder till högre sysselsättning. När regeringen tillträdde ersatte nystartsjobben de tidigare allmänna och förstärkta anställningsstöden samt plusjobben. De viktigaste skillnaderna mot de tidigare anställningsstöden är att
nystartsjobben är rättighetsbaserade, dvs. en arbetsgivare kan anställa en person som uppfyller
kriterierna för nystartsjobb efter godkännande
från Arbetsförmedlingen, och att de riktar sig till
en bredare målgrupp. Genom att nystartsjobben
är rättighetsbaserade, och inte föregås av särskild
behovsprövning, är de betydligt enklare att använda för företagen och de arbetssökande än de
tidigare anställningsstöden. Det bidrar sannolikt
till att fler personer får en lönesubventionerad
anställning. Volymerna i nystartjobben har ökat
mer eller mindre kontinuerligt sedan de infördes
2007.
Diagram 1.8 Antal nystartsjobb
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Insatser vid rätt tidpunkt för att bäst motverka
långtidsarbetslöshet
En central fråga vid utformningen av arbetsmarknadspolitiken är när i arbetslöshetsperioden
insatser som t.ex. utbildning och praktik ska
sättas in för att bäst motverka långtidsarbetslöshet. De flesta som blir arbetslösa hittar ett jobb
inom ett halvår, medan andra är i behov av stöd
redan tidigt i arbetslösheten. Det är emellertid
svårt att i förväg veta vem som riskerar att bli
långtidsarbetslös. Om å ena sidan insatser erbjuds till korttidsarbetslösa finns risk för inlåsning och undanträngning samt för att knappa
resurser används för dem som ändå skulle hitta
ett arbete snabbt. Om å andra sidan insatserna
enbart erbjuds långtidsarbetslösa finns risk för
att korttidsarbetslösa personers produktivitet går
förlorad och att möjligheterna att hjälpa dem
tillbaka till arbete kraftigt försämras. Den tredje
hörnstenen i regeringens arbetsmarknadspolitik
handlar således om att sätta in insatserna i rätt
tidpunkt för att på bästa sätt bidra till att öka individens jobbchanser. Vid ungefär ett års arbetslöshet tycks s.k. negativa stigmatiseringseffekter uppstå, dvs. att arbetsgivare uppfattar
långtidsarbetslösa som mindre produktiva än
andra.25 Stigmatisering innebär att det blir allt
svårare för individen att hitta ett arbete.
Omläggningen av arbetsmarknadspolitiken
efter att regeringen tillträdde 2006 har bl.a. vägletts av ovanstående avvägning, kunskapen om
att chanserna att hitta ett arbete försvagas av
stigmatiseringseffekter samt av att individens
kompetens och motivation att söka arbete avtar
med arbetslöshetstidens längd. Detta har inneburit att korttidsarbetslösa i större utsträckning
än tidigare ska fokusera på att söka jobb, både på
egen hand och med stöd från Arbetsförmedlingen. Åtgärder riktade till korttidsarbetslösa
har därmed dragits ned. Möjligheten att delta i
arbetsmarknadspolitiska program utan att det
inverkar på antalet ersättningsdagar i arbetslöshetsförsäkringen har tagits bort. Den nya inriktningen har sannolikt bidragit till att korta arbetslöshetstiderna och stärkt effektiviteten i åt-
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25 Enligt en enkätstudie av Agell och Bennmarker (Working paper

2002:12, IFAU) uppgav 62,5 procent av arbetsgivarna att de betraktade
arbetslösa som mindre lämpliga än andra arbetssökande. Samtidigt
uppgav mindre än fem procent av de tillfrågade att arbetslöshet på upp till
ett halvår utgjorde ett problem. Var femte ansåg att ett års arbetslöshet
gjorde en arbetssökande mindre lämplig och hälften betraktade
arbetssökande med arbetslöshetstider över 18 månader som mindre
lämpliga.
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gärderna. Omläggningen har också inneburit att
de mer kostsamma åtgärderna fokuserats på dem
som har svårast att hitta arbete genom införandet av Jobb- och utvecklingsgarantin (JUG).
JUG erbjuds bl.a. till arbetslösa vars ersättningsperiod i arbetslöshetsförsäkringen tagit slut, vilket för de flesta inträffar efter 14 månaders arbetslöshet.
Syftet med JUG är att med hjälp av mer individuellt utformade åtgärder så snabbt som möjligt få in deltagarna på den reguljära arbetsmarknaden genom åtgärder såsom individuell handledning, praktik, utbildning eller subventionerad
anställning/nystartsjobb. Dessa åtgärder ska erbjudas i JUG:s inledande två faser, i syfte att
stärka individens kompetens och minimera
stigmatiseringseffekter av långa arbetslöshetstider. Syftet med JUG är också att säkerställa att
de arbetslösa står till arbetsmarknadens förfogande.
De som efter drygt ett och ett halvt år i JUG
inte funnit något arbete ska anvisas till en samhällsnyttig sysselsättning, den s.k. sysselsättningsfasen (fas 3). I sysselsättningsfasen ska
deltagarna få möjlighet att bygga upp nya referenser, nätverk och arbetsgemenskap. Arbetsgivarkontakter är i detta skede i arbetslöshetsperioden avgörande för individens möjligheter att
hitta ett arbete. Sysselsättningsfasen ger också
möjlighet för arbetsgivaren att få lära känna personen och bedöma dennes produktivitet, vilket i
förlängningen kan leda till en anställning. Det är
dock också viktigt att deltagarna får stöd av en
förmedlare för att fortsätta söka jobb.
JUG ersatte den tidigare Aktivitetsgarantin
som också riktades till arbetslösa vars ersättningsperiod tagit slut. Det var emellertid förhållandevis vanligt att de arbetssökande beviljades
en ny ersättningsperiod om 300 dagar i stället för
att gå in i Aktivitetsgarantin. Konsekvensen blev
att de arbetslösa fick stöd och hjälp alldeles för
sent och därmed fastnade allt djupare i långtidsarbetslösheten. Ungefär samtidigt som JUG infördes togs därför möjligheten att få en förnyad
ersättningsperiod i arbetslöshetsförsäkringen
bort. JUG har också en tydligare struktur än
Aktivitetsgarantin vad gäller i vilken ordning
olika åtgärder bör erbjudas. Det leder till ett mer
effektivt utnyttjande av arbetsmarknadspolitikens resurser.

Vidareutveckling av arbetsmarknadspolitiken
Dagens system genomsyras av ovanstående principer för att upprätthålla sökaktiviteten och rusta
de arbetslösa för att maximera deras jobbchanser. Utbildning, praktik och lönesubventioner
riktas huvudsakligen till långtidsarbetslösa genom JUG, vilket i det stora hela är en rimlig avvägning eftersom långtidsarbetslösa har svårare
att hitta ett arbete. Åtgärdsarsenalen har renodlats och vidareutvecklats.
Regeringen bedömer dock att det är motiverat
att förstärka det tidiga stödet, t.ex. i form av utbildning och praktik, till personer som blir arbetslösa och där Arbetsförmedlingen bedömer
att risken är stor att personen blir långtidsarbetslös. Ett system med s.k. statistisk profilering
införs vid Arbetsförmedlingen. Systemet syftar
till att stödja arbetsförmedlaren i dennes
bedömning av en individs risk för långtidsarbetslöshet. I kombination med åtgärder för att
förbättra uppföljningen av jobbsökandet skapas
därmed förutsättningar för att mer effektivt
hjälpa arbetslösa tillbaka till ett jobb. Det finns
också indikationer på att de två inledande faserna
av JUG inte fungerat som regeringen avsett.
Aktivitetsnivån har varit för låg och aktiviteterna
har haft bristande kvalitet. Det har inneburit att
arbetslösa har anvisats till sysselsättningsfasen
utan att ha fått det stöd och de insatser som varit
avsikten. Sysselsättningsfasen har inte heller
kunnat erbjuda deltagarna en samhällsnyttig sysselsättning med den kvalitet regeringen avsett,
exempelvis att deltagarna inte fått det handledarstöd som avsetts. Behov av förbättringar och
förändringar av sysselsättningsfasen, fas 3, har
även uppmärksammats av riksdagen (bet.
2010/11:AU11, rskr. 2010/11:287). Det är angeläget att fortsatt verka för ett effektivt arbete
före garantierna, liksom för en hög kvalitet och
aktivitet i JUG:s tre faser. Även tillfälliga åtgärder bör vidtas i sysselsättningsfasen. I denna
proposition lämnas förslag i detta syfte.
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1.6.2

Ett högklassigt utbildningssystem

Utbildning är centralt både för den enskilde individen och för samhället i stort. Investeringar i
utbildning ökar den enskildes livschanser genom
större möjlighet att få arbete, en bra lön samt
stärkta förutsättningar för att delta i samhället.
För samhället innebär högre produktivitet och
sysselsättning samt ett längre och friskare arbetsliv att förutsättningarna för ekonomisk tillväxt förbättras och att den gemensamma välfärden ökar.
Det svenska utbildningssystemet fungerar i
många avseenden väl, men det finns svagheter.
Dessa visar sig huvudsakligen i försämrade studieprestationer i grundskolan, många avhopp
från gymnasieskolan och en i vissa fall svag
genomströmning inom högskolan. Regeringen
ser allvarligt på problemen inom utbildningssystemet och påbörjade under föregående mandatperiod ett omfattande och långsiktigt arbete för
att förbättra utbildningssystemets olika delar.
Inriktningen är att kvaliteten på undervisningen
och genomströmningen inom samtliga nivåer i
utbildningssystemet ska förbättras. I denna proposition prioriteras fortsatt dessa områden.
Lärarnas kompetens och läraryrkets status

Lärarna är mycket viktiga för elevernas studieprestationer, särskilt för barn från mindre gynnsamma sociala förhållanden. För att höja studieresultaten behöver eleverna få undervisning med
mer aktivt lärarstöd av välutbildade och kompetenta lärare. För att säkra en hög kvalitet på lärarna måste läraryrket göras mer attraktivt.
Med den växande arbetsmarknaden för akademiker har det såväl i Sverige som internationellt blivit allt svårare att locka de bästa studenterna till lärarutbildningen. Den omfattande
fortbildningsreformen (lärarlyftet) tillsammans
med den reformerade lärarutbildningen syftar till
att öka lärarnas kompetens. En yrkeslegitimation
för lärare och förskollärare införs, vilket bidrar
till att säkerställa kvaliteten i undervisningen och
höja yrkets status. En lektorstitel för lärare med
licentiat- eller doktorsexamen samt flera års
uppvisad pedagogisk skicklighet kommer att
leda till fördjupade ämneskunskaper i skolan.
För att stödja rektorns roll som pedagogisk ledare har en ny rektorsutbildning införts.
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De redan beslutade reformerna förväntas ha tydliga effekter på läraryrkets attraktionskraft, men
ytterligare åtgärder behövs. Bland annat måste
det löna sig att vara en bra lärare och att bli en
bättre lärare. Fler karriärvägar behövs därför
inom läraryrket och högre löner för särskilt
kvalificerade lärare som höjer elevresultaten. Vidare ska alla lärare vara behöriga i de ämnen de
undervisar i.
Yrkesutbildningarna vid gymnasiet

En stor gymnasiereform genomförs från hösten
2011, där bl.a. tonvikten på yrkesorienterande
ämnen i yrkesutbildningarna ökas. Därutöver
görs den största satsningen någonsin på gymnasial lärlingsutbildning som ett ytterligare alternativ inom yrkesprogrammen. Fler satsningar
behövs dock för att stärka framför allt yrkesutbildningarna, och därigenom minska avhoppen
och underlätta för ungdomar att få arbete efter
avslutade studier. För elever som går på yrkesprogram är det inte längre obligatoriskt att läsa
in högskolebehörighet, vilket gör att de får mer
tid till fördjupning i yrkesämnena. Samtidigt har
alla rätt att läsa in behörigheten om de så önskar.
Den arbetsplatsförlagda utbildningen bör förbättras och yrkeslärarnas kompetens stärkas. Vidare bör tillsynen förbättras.
Behov av övriga åtgärder för att ytterligare stärka
utbildningssystemet

För att kunna förbättra utbildningssystemet
krävs goda kunskaper om vilka problemen är
och vilka åtgärder som kan vara lämpliga att
vidta. Fortsatt fokus behövs på en förbättrad
uppföljning och utvärdering av utbildningssystemet. Skolans och förskolans verksamhet
behöver utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att målen uppfylls och att framgångsrika
metoder sprids över landet. Många studier visar på vikten av tidiga insatser för att hjälpa
barn i behov av stöd. Regeringen har därför
gjort omfattande insatser för att ge elever ökat
stöd under de första skolåren. Dessutom har
tidigare betyg och fler nationella prov införts
för att säkerställa att elevernas kunskaper
kontinuerligt följs upp.
Dagens fria skolval förutsätter att elever och
föräldrar kan göra informerade val. Mer under-
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byggda val till gymnasieskolan torde minska avhoppen. Informationen om olika skolor och dess
resultat behöver därför göras mer tillgänglig och
relevant.
1.6.3

Stärkt företagande

Företagarens roll är central för fler jobb, utvecklingen av innovationer, ett dynamiskt näringsliv
och en långsiktigt hållbar tillväxt. Företagarnas
affärsidéer och utveckling av nya varor och
tjänster skapar sysselsättning, bidrar till strukturomvandling och till en långsiktigt högre produktivitetstillväxt.
Regeringen arbetar ständigt med att förbättra
förutsättningarna för företagande och att underlätta för tillkomsten av fler och växande företag. Regeringens program för att främja kvinnors företagande fortsätter. OECD:s mätning av
omfattningen av marknadshinder 1998–2008 visar på en minskad omfattning av olika typer av
hinder för företagande i Sverige.26 Villkoren för
företagande behöver emellertid kontinuerligt ses
över för att bibehålla och förstärka Sveriges konkurrenskraft och tillväxtförutsättningar.
Regeringen har genomfört ett antal viktiga åtgärder för att stärka företagandet. Bolagsskatten,
arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna har
sänkts. Vidare har förmögenhetsskatten avskaffats, nya marknader öppnats för privata entreprenörer och möjligheterna för visstidsanställningar har vidgats. En rad olika åtgärder har därtill genomförts för att minska den administrativa
bördan i företagen och för att förbättra trygghetssystemen för företagare. Genom dessa reformer har det blivit lättare och billigare att
anställa och regelverken har förenklats.
Ett gott klimat för företagande och innovation är en förutsättning för en långsiktigt god
tillväxt i ekonomin. Regeringen arbetar på bred
bas med dessa frågor och kommer under 2012
att presentera en innovationsstrategi som syftar
till att ytterligare förbättra innovationsklimatet i
Sverige.

Goda skattemässiga villkor för företagande och
investeringar i Sverige

Globaliseringen ger ökad välfärd, men ställer
också krav på konkurrenskraftiga villkor för investeringar och start av nya företag. Den ständigt pågående strukturomvandlingen i ekonomin
bör mötas genom konkurrenskraftiga skattemässiga villkor för företagande och investeringar i
Sverige. Befintliga företag ska kunna expandera,
utländska företag etablera sig och nya företag
bildas. Det är också viktigt att svenska skatteregler är hållbara och försvarbara i ett EU-perspektiv. EU-rätten och dess utveckling har en
väsentlig inverkan på Sveriges möjligheter att
införa nya skatteregler och att bevara gällande
regler. Samtidigt ger medlemskapet i EU möjlighet att påverka utvecklingen och även bevaka
svenska intressen i EU-arbetet.
Skatteregler behöver över tid ses över. Regeringen har därför tillsatt en bred utredning av företagsbeskattningen som ska lämna förslag till
regelförändringar som gynnar investeringar och
sysselsättning (dir. 2011:1). Utredningen ska
analysera hur olika skatteförändringar bör rangordnas. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1
november 2013.
Regeringen avser vidare att utreda möjligheterna till en förändrad hantering av mervärdesskatt vid import i syfte att uppnå bl.a. förenklingar för företagen.

1.7

Utmaningar för att välfärden ska
komma alla till del

1.7.1

Fler i arbete ger jämnare fördelning

Sverige har en av de jämnaste inkomstfördelningarna i världen även om inkomstskillnaderna,
liksom i de flesta andra länder, ökat under de senaste 20 åren. Utvecklingen mot ökad inkomstspridning drivs främst av att de med höga inkomster har ökat sina inkomster snabbare än
medianinkomsten har ökat. Vidare har inkomsterna ökat långsammare för dem med relativt
låga inkomster jämfört med ökningen av medianinkomsten.
Detta ger också en skillnad i andelen individer
med låg ekonomisk standard mätt i relativa re-

26 OECD, Indicators of Product Market Regulation, 2008.
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spektive absoluta termer.27 I relativa termer har
andelen individer med låg ekonomisk standard
ökat gradvis de senaste 15 åren, medan andelen i
absoluta termer har minskat fram till mitten av
2000-talet och därefter varit konstant (se diagram 1.9). Skillnaden mellan måtten förklaras av
att inkomsterna visserligen har ökat för dem i de
lägre inkomstskikten, men att ökningstakten varit lägre än för dem med högre inkomster. Huvudorsaken till detta är att andelen individer som
försörjs av transfereringar, vilka stigit långsammare än lönerna, är högre i de lägre inkomstskikten.
Diagram 1.9 Andel med låg ekonomisk standard
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Relativ 60

12

Absolut 60

räckligt lönsamt att ta ett arbete eller att öka
arbetstiden. Detta problem är särskilt stort för
många som lever i ekonomisk utsatthet, eftersom marginaleffekterna av försörjningsstöd,
etableringsersättning och bostadsbidrag är
mycket höga (se diagram 1.10). Mottagarna av
ekonomiskt bistånd erhåller exempelvis inget
ekonomiskt utbyte av att söka sig ut på arbetsmarknaden genom begränsat deltidsarbete. Att
minska utanförskapet och öka graden av egenförsörjning bland dessa grupper är viktigt för att
på sikt gradvis minska inkomstskillnaderna i
samhället och för att utjämna medborgarnas
livschanser.
Diagram 1.10 Marginaleffekt för ensamstående med två
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Anm.: Utfall 1991−2009, prognos 2010−2012.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

De grupper där andelen ekonomiskt utsatta är
förhållandevis hög omfattar barn, ensamstående
yngre vuxna, ensamstående äldre kvinnor över
75 år och ensamstående med barn. Den viktigaste förklaringen till varför hushåll med medlemmar i förvärvsaktiv ålder har låg ekonomisk
standard är att en stor andel av gruppen inte förvärvsarbetar alls eller arbetar deltid. För den
grupp pensionärer som har svag ekonomi är huvudförklaringen till detta att pensionen baseras
på få förvärvsaktiva år.
Då en svag förankring på arbetsmarknaden är
huvudskälet till ekonomisk utsatthet, leder en
ökning av andelen i arbete till att antalet och andelen ekonomiskt utsatta minskar. Trots regeringens tidigare reformarbete för att stärka arbetslinjen, genom framför allt jobbskatteavdraget, är det för stora grupper fortfarande inte till-

27 Relativ 60 anger andel med inkomster under 60 procent av respektive

års medianinkomst. Absolut 60 anger andel med inkomster under 60
procent av 1991 års median justerad för prisutvecklingen.
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Anm.: Med marginaleffekt avses andelen av en marginell inkomstökning som går
bort genom ökade skatter och/eller minskade bidrag för hushållet. I figuren redovisas den sammantagna marginaleffekten från inkomstskatt, försörjningsstöd,
bostadsbidrag och barnomsorgsavgift för olika inkomstlägen för en ensamstående person med två barn och en genomsnittlig hyreskostnad för detta typhushåll. Vid mycket låga inkomster utgår ekonomiskt bistånd (förutsatt att sådant
söks och beviljas). Försörjningsstödet avräknas sedan helt mot andra inkomster,
vilket medför att mottagaren möter 100-procentiga marginaleffekter så länge
hushållets disponibla inkomst vid arbete inte överstiger den disponibla inkomst
man får med ekonomiskt bistånd. Därefter följer ett smalt intervall där marginaleffekten blir identisk med marginalskatten. Vid en inkomst på 9 750 kronor (117
000 per år) inleds reduceringen av bostadsbidrag och marginaleffekten ökar med
20 procentenheter. Därefter överstämmer marginaleffekten återigen med summan
av marginalskatt och marginaleffekt av barnomsorgsavgift.
Källa: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Effektiva välfärdssystem bidrar till en jämnare
inkomstfördelning. För att upprätthålla hög legitimitet och förtroende för välfärdssystemen är
det viktigt att utbetalningar från transfereringssystemen sker i tid och enbart till dem som är
berättigade stöd. Regeringen arbetar aktivt vidare med att bl.a. minska överutnyttjandet av
trygghetssystemen samt bekämpa svartarbete
och annat skattefusk.
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1.7.2

Sjukvård och äldreomsorg av hög
kvalitet

Regeringens mål för hälso- och sjukvården är att
befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad,
tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet, oavsett inkomst och bakgrund. Regeringen vill vidare skapa förutsättningar för en god hälso- och
sjukvård utifrån varje enskild patients behov och
önskemål. Det finns även behov av att fortsätta
främja en mångfald av utförare inom välfärdssektorn. Det gynnar både patienter och personal
samt breddar arbetsmarknaden för arbetstagare
inom vård och omsorg.
I ett internationellt perspektiv uppvisar svensk
hälso- och sjukvård goda medicinska resultat.28
Det finns dock behov av att fortsätta förbättra
vårdens tillgänglighet samt stärka patientsäkerheten och förutsättningarna för att åstadkomma
ökad effektivitet och kvalitet. En åldrande befolkning, och ett ökat framtida vårdbehov, innebär ytterligare utmaningar för hälso- och sjukvården.
De centrala målen för regeringens äldrepolitiska satsningar är att äldre personer ska kunna
leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället
och valfrihet i sin vardag, kunna åldras i trygghet
och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt samt ha tillgång till god vård och omsorg.
Under de kommande åren kommer regeringen
bl.a. att prioritera åtgärder som underlättar en
sammanhållen vård och omsorg om de mest
sjuka äldre, höjer kompetensen bland äldreomsorgens personal samt utvecklar nya trygga boendeformer baserade på ökad valfrihet och ökat
självbestämmande för äldre människor.

1.8

blir, måste finanspolitiken utformas så att den
inte bidrar till osäkerhet som skulle kunna skada
förtroendet för den svenska ekonomin.
I budgetpropositionen för 2012 inriktas politiken på att ta ansvar för Sverige. Inom ramen
för en ansvarsfull politik med goda säkerhetsmarginaler väljer regeringen att prioritera åtgärder:
-

för att möta konjunkturavmattningen och
inbromsningen på arbetsmarknaden,

-

för att varaktigt öka tillväxten och
sysselsättningen bl.a. genom åtgärder för
förstärkt konkurrenskraft,

-

för att välfärden ska komma alla till del,
samt

-

för finansiell stabilitet.

Sammantaget innebär de föreslagna och aviserade åtgärderna och satsningarna i denna proposition en försvagning av den offentliga sektorns
finansiella sparande med 15,0 miljarder kronor
2012 och 17,3 miljarder kronor 2013. År 2014
och 2015 är försvagningen 14,1 miljarder kronor
respektive 12,4 miljarder kronor i förhållande
till bedömningen i 2011 års ekonomiska vårproposition (se tabell 1.12).

Åtgärder i denna proposition

Jämfört med andra länder står Sverige bättre
rustat att möta effekterna av den statsfinansiella
oron i omvärlden. De offentliga finanserna är
sunda, regeringens reformer har stärkt ekonomins anpassningsförmåga och ett ramverk för att
hantera eventuell förnyad finansiell oro finns på
plats. I nuvarande läge, då det är osäkert hur
kraftig och varaktig konjunkturavmattningen

28 Sveriges Kommuner och Landsting (2008), Svensk sjukvård i

internationell jämförelse 2008.
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Tabell 1.12 Reformer i budgetpropositionen för 2012, effekt på finansiellt sparande i offentlig sektor1

1.8.1

Miljarder kronor

Infrastruktursatsning

2012

2013

2014

2015

Åtgärder för att möta inbromsningen
Infrastruktursatsning

3,552

2,25

Arbetsmarknadspaket

3,54

2,16

1,08

0,42

5,40

4,10

4,40

4,60

-1,11

3,48

2,93

2,52

Innovation, företagande och
konkurrens

0,05

0,03

0,03

0,03

Åtgärdsprogram för utbildningssystemet

0,24

0,74

1,18

1,31

0,15

0,30

0,30

0,38

0,38

0,32

0,07

Sjukvård och omsorg3

0,39

0,39

0,39

0,29

Vårda sjukförsäkringen

1,17

1,47

1,17

0,79

Unga och barnfamiljer

0,54

0,52

0,52

0,52

Pensionärer

0,50

0,50

0,50

0,50

Migrationspolitik

0,85

1,70

1,70

1,70

Skattereduktion för gåvor till
ideella organisationer

0,29

0,29

0,29

0,29

Övriga utgiftsreformer

3,83

1,50

1,86

1,64

-1,05

-2,04

-2,23

-2,25

Summa reformer som inte
påverkar finansiellt
sparande

3,56

0,29

0,34

0,34

Försvagning av finansiellt
sparande av förslagen i
budgetpropositionen för
2012

15,03

17,31

14,09

12,38

Åtgärder för varaktigt högre
tillväxt och sysselsättning
Sänkt moms på restaurangoch cateringtjänster
Skatteåtgärder för företagande och sparande

Reformer för minskat beroende av ekonomiskt bistånd
m.m.
Hållbar tillväxt i alla delar av
Sverige
Åtgärder för att välfärden
ska komma alla till del

Övriga inkomstreformer4

Anm: Beloppen är avrundade.
1
En positiv siffra innebär en försvagning av det finansiella sparandet.
2
0,8 miljarder kronor av anslagsförändringen avser utlovade medel i samband
med 2011 års ekonomiska vårproposition som förbrukas och får effekt på finansiellt sparande 2011.
3
Den justering av högkostnadsskydden som föreslås för besök inom den öppna
hälso- och sjukvården och för läkemedel har ingen effekt på den offentliga sektorns finansiella sparande. Justeringen beräknas öka såväl den offentliga sektorns inkomster som utgifter med ca 0,5 miljarder kronor 2012 och ca 1,0 miljarder kronor per år fr.o.m. 2013.
4
Inklusive bedömning av inkomsterna från försäljning av utsläppsrätter inom
EU:s utsläppshandelssystem.

Åtgärder för att möta inbromsningen

Mot bakgrund av konjunkturavmattningen föreslår regeringen en tillfällig förstärkning för underhåll av och investeringar i infrastruktur under
2012 och 2013. Detta är en satsning som ger sysselsättningseffekt på relativt kort sikt, men som
också möter ett behov av ett förbättrat väg- och
järnvägsnät.
Järnväg
Väl fungerande järnvägstransporter är viktiga för
såväl enskilda som företag i hela landet. Under
senare tid har problemen i järnvägssystemet varit
påtagliga. Punktligheten har försämrats för såväl
person- som godstransporter. Stora delar av infrastrukturen är sliten, dels på grund av eftersatta
reinvesteringar, dels till följd av den ökade trafikmängden på järnvägen. Ett antal rapporter har
pekat på behovet av ökade åtgärder på järnvägsområdet.29 I första hand gäller det stärkt drift,
underhåll och reinvesteringar samt s.k. trimningsåtgärder. 30
Mot denna bakgrund föreslår regeringen i
denna proposition en järnvägssatsning om sammanlagt 1,8 miljarder kronor per år 2012 och
2013. Det handlar i första hand om drift och underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder
och går utöver de 0,8 miljarder kronor till drift
och underhåll som aviserades i 2011 års ekonomiska vårproposition och som förbrukas under
2011. Den sammanlagda anslagshöjningen uppgår således till 2,6 miljarder kronor 2012 och
1,8 miljarder kronor 2013.
Den av riksdagen beslutade åtgärdsplanen ligger fast. Det är de samhällsekonomiskt viktigaste
sträckorna som ska prioriteras i den satsning
som regeringen föreslår. Åtgärderna riktas därför främst mot de mest trafikerade sträckorna i
järnvägsnätet, däribland sträckor i storstadsom-

29 Se exempelvis Trafikverkets rapport: Järnvägens behov av ökad

kapacitet – förslag på lösningar för åren 2012–2021. Även i betänkandet
Förbättrad vinterberedskap inom järnvägen (SOU 2010:69) menar
regeringens

utredare

att

det

krävs

ökade

satsningar

på

järnvägsinfrastrukturen.
30 Trimningsåtgärder är ofta mindre investeringsåtgärder som syftar till

att skapa ökad kapacitet i systemet, medan reinvesteringar innebär att öka
bytestakten av gamla delar av infrastrukturen, vilket innebär en
minskning av underhållsbehovet på sikt.

64

PROP. 2011/12:1

rådena med många arbetspendlare. Inriktningen
ger även en möjlighet att prioritera sträckor som
är viktiga för godstrafiken.
Väg
På vägsidan har de senaste årens hårda vintrar
inneburit att budgeten för drift och underhåll till
stor del har använts till vinterväghållning. Till
följd av detta finns det ett uppdämt behov av
framför allt beläggningsåtgärder. På flera vägar i
landet finns även ett fortsatt behov av åtgärder
för att öka trafiksäkerheten och av miljöåtgärder.
Det finns vidare ett generellt behov av mindre
investeringar som underlättar flödena i trafiken,
såsom nya eller förändrade påfarter, körfält etc.
Mot denna bakgrund föreslår regeringen en
satsning på väghållning med 0,95 miljarder kronor 2012 och 0,45 miljarder kronor 2013. Satsningen riktas i första hand mot underhållsåtgärder, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, miljöåtgärder och mindre investeringar. Samhällsekonomiskt viktiga vägsträckor ska prioriteras.
Arbetsmarknadspaket

Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit god
under 2010 och inledningen av 2011. Från årsskiftet har den säsongrensade arbetslösheten
minskat med ca 0,4 procentenheter till 7,4 procent i juli 2011. Under sommaren 2011 har dock
återhämtningen på arbetsmarknaden gått långsammare. Prognosen visar att arbetslösheten
kommer att öka till 7,8 procent i årsgenomsnitt
2012 och stanna kvar på ungefär samma nivå
2013.
Den prognostiserade ökningen av arbetslösheten beror framför allt på förlängda arbetslöshetstider, inte på att väsentligt fler bedöms bli
uppsagda. Långtidsarbetslösheten är dock redan
hög i sviterna efter finanskrisen, vilket är ett allvarligt problem både för de drabbade och för
samhället i stort. Långtidsarbetslösa och grupper
med svag förankring på arbetsmarknaden, t.ex.
unga som träder in på arbetsmarknaden, har redan i utgångsläget en svår arbetsmarknadssituation och riskerar att få det ännu svårare att finna
arbete.
Regeringens satsningar omfattar därför både
strukturella åtgärder för att motverka långtidsarbetslösheten och temporära åtgärder för att
möta inbromsningen på arbetsmarknaden.
Sammanlagt uppgår de föreslagna satsningarna i

arbetsmarknadspaketet till 3,5 miljarder kronor
2012, 2,2 miljarder kronor 2013, 1,1 miljarder
kronor 2014 och 0,4 miljarder kronor 2015. Regeringen kan behöva återkomma om situationen
på arbetsmarknaden försämras.
Strukturella åtgärder för en bättre arbetsförmedling
Regeringen anser att arbetsmarknadspolitiska
insatser ska riktas till de med störst behov, dvs.
de långtidsarbetslösa. Detta är en rimlig prioritering, men regeringen bedömer ändå att fler åtgärder bör vidtas tidigt i arbetslöshetsperioden
för att motverka att fler blir långtidsarbetslösa.
Detta bör främst ske genom förmedlingsinsatser
och en förbättrad uppföljning av de korttidsarbetslösas jobbsökande, men även i form av fler
programplatser till de som riskerar långtidsarbetslöshet.
Erfarenheten visar att det finns positiva effekter på individens chanser att hitta ett jobb när
förmedlingsinsatser kombineras med kontroll av
den arbetslöses arbetssökande. Samtidigt finns
det indikationer på att Arbetsförmedlingens
förmedlingsinsatser sker i alltför begränsad utsträckning och att kontrollen är för svag och
sker för sällan. Stödet till och uppföljningen av
jobbsökandet bör mot denna bakgrund utvecklas.
För att förbättra uppföljningen avsätts särskilda medel för att öka antalet personliga möten
mellan arbetsförmedlaren och den arbetssökande. Tätare möten blir allt viktigare ju längre
tid en person varit arbetslös eftersom chanserna
att hitta ett jobb minskar. Som ett komplement
avser regeringen reformera uppföljningsåtgärderna så att de blir fler men mildare och därmed
ett mer ändamålsenligt verktyg för Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlaren har en avgörande roll i att
bedöma vilka arbetslösa som har en hög risk att
fastna i arbetslöshet och som därför behöver tidiga insatser. För de individer som riskerar långtidsarbetslöshet bör det finnas en möjlighet att
erbjuda tidiga insatser. Inledningsvis bör stödet
huvudsakligen bestå av fördjupad förmedling,
men även programplatser (t.ex. praktik och utbildning) bör kunna ges tidigt i arbetslöshetsperioden. Av denna anledning föreslås att fler programplatser tillförs. För att insatserna ska vara
kostnadseffektiva bör den grupp som får fördjupat stöd dock vara begränsad.
Samtidigt bör stödet till långtidsarbetslösa att
finna ett arbete förbättras långsiktigt. Hittills har
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inte en tillräcklig kvalitet och aktivitet uppnåtts i
jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin
för ungdomar. Regeringen föreslår därför att resurser tillförs för att öka handläggartätheten i
jobb- och utvecklingsgarantins tidiga faser och i
jobbgarantin för ungdomar. Handläggartätheten
är avgörande för utformningen av de individuella
åtgärderna samt de arbetsgivarkontakter som är
av största vikt i jobb- och utvecklingsgarantin.
Regeringen föreslår också att personer utan arbetslöshetsersättning ska ha samma kvalificeringstid till jobb- och utvecklingsgarantin som
personer med arbetslöshetsersättning för att
även dessa personer snabbare ska få det stöd de
behöver för att hitta ett arbete. Arbetet inom garantierna bör samtidigt bedrivas mer kostnadseffektivt än i dag.
Slutligen avser regeringen att ge en extern
aktör i uppdrag att analysera Arbetsförmedlingens resursanvändning för att öka myndighetens
kostnadseffektivitet och möjliggöra att så stor
del som möjligt av tillgängliga resurser kan läggas på möten med arbetssökande.
Sammantaget kommer dessa reformer att
omfatta stora grupper arbetslösa.
Tillfälliga arbetsmarknads- och utbildningsåtgärder när arbetslösheten stiger
Det finns behov av tillfälliga åtgärder riktade
mot de svaga grupperna på arbetsmarknaden.
Regeringen föreslår ett antal tillfälliga åtgärder
inom följande områden:
-

-

-
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under 2012 och 2013 ökas antalet platser i
arbetsmarknadsutbildning och praktik tidigt i arbetslöshetsperioden för personer
som riskerar långtidsarbetslöshet,
en satsning på fler i reguljär utbildning i
form av tillfälligt fler platser inom yrkesvux
och yrkeshögskolan, en tvåårig förlängning
av satsningen på fler platser i folkhögskolan
samt en ettårig förlängning av det högre
studiebidraget för unga som deltar i jobbgarantierna och återgår till studier på grundskole- eller gymnasienivå,
ökat stöd till långtidsarbetslösa i form av
tillfälligt ökade förmedlarresurser och mer
aktiveringsinsatser i jobb- och utvecklingsgarantin, fortsatt förkortad kvalificeringstid
till nystartsjobb för äldre arbetslösa och en
fortsatt förstärkning av det särskilda anställningsstödet under 2013, samt

-

tillfälliga åtgärder i sysselsättningsfasen i
jobb- och utvecklingsgarantin genom en
ökning av arbetsförmedlarresurserna och
införande av en möjlighet till arbetsmarknadsutbildning samt ett särskilt anställningsstöd med förhöjd handledarersättning.

Totalt uppgår volymerna i de föreslagna tillfälliga
arbetsmarknads- och utbildningsåtgärderna till
15 350 årsplatser 2012 och 8 550 årsplatser 2013
(se tabell 1.13).
Tabell 1.13 Förstärkning av den aktiva
arbetsmarknadspolitiken
Årsplatser

2012

2013

2014

2015

Strukturella reformer

4 100

4 200

3 000

2 300

Tidiga insatser för dem som
riskerar långtidsarbetslöshet

2 200

2 600

1 600

900

Förbättra oförsäkrades tillträde till jobb- och utvecklingsgarantin (JUG)

1 900

1 600

1 400

1 400

15 350

8 550

700

500

1 100

Tillfälliga förstärkningar
Nystartsjobb för äldre (kortare kvalificeringstid)
Förlängning av förstärkt
särskilt anställningsstöd

3 000

500

200

Arbetsmarknadsutbildning i
sysselsättningsfasen (fas 3)
av JUG

1 000

Höjt handledarstöd i särskilt
anställningsstöd i sysselsättningsfasen (fas 3) av
JUG

1 400

1 400

Praktikplatser

4 300

450

Arbetsmarknadsutbildning

1 150

100

Fortsatt folkhögskolesatsning

1 000

1 000

Yrkesvux

5 000

1 000

Yrkeshögskolan

1 000

500

19 450

12 750

Summa

1.8.2

3 700

2 300

Åtgärder för varaktigt högre tillväxt,
sysselsättning och förstärkt
konkurrenskraft

Sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

För att förenkla reglerna och för att uppnå positiva samhällsekonomiska effekter, framför allt på
den varaktiga sysselsättningen, föreslås att mervärdesskattesatsen på restaurang- och catering-
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tjänster (exklusive alkohol) sänks från dagens 25
till 12 procent fr.o.m. den 1 januari 2012. Arbete
inom restaurangnäringen är för många en första
kontakt med arbetsmarknaden, inte minst för
grupper med hög arbetslöshet och svag förankring på arbetsmarknaden, som exempelvis ungdomar. Inom restaurangbranschen får många sitt
första jobb och därmed en väg in till en bredare
arbetsmarknad. Åtgärden innebär också en betydande förenkling av skattereglerna för berörda
företag eftersom mervärdesskattesatsen för
livsmedel och hotelltjänster redan är 12 procent.
Regeringen avser att följa upp att reformen får
avsedda effekter på både priser och sysselsättning.
Skatteåtgärder för företagande och sparande

Förenkling av expertskatten
För att öka förutsebarheten och underlätta tilllämpningen av reglerna om expertskatt föreslås,
som ett tillägg till nuvarande regler, en ny schablonregel. Denna innebär att en arbetstagare alltid ska anses uppfylla villkoren om en viss kompetens m.m., om lön och annan ersättning för
arbetet i Sverige per månad överstiger två prisbasbelopp det kalenderår då arbetet påbörjas
(85 600 kronor för 2011).
Förändringar av 3:12-reglerna och av reglerna för
enskilda näringsidkare
För att förbättra och förenkla för de företagare
som omfattas av 3:12-reglerna höjs nivån på
schablonbeloppet i den s.k. förenklingsregeln
från 2,5 till 2,75 inkomstbasbelopp. Det införs
också ett tak på 90 inkomstbasbelopp för beskattning av utdelning i inkomstslaget tjänst. För
enskilda näringsidkare höjs räntesatsen för positiv räntefördelning, från statslåneräntan ökad
med 5 procentenheter till statslåneräntan ökad
med 5,5 procentenheter.
Investeringssparkonto och investeringsfonder
För att förenkla för privatpersoner att spara i direktägda aktier och andra värdepapper införs en
ny schablonbeskattad sparform för vissa slags
värdepapper, benämnd investeringssparkonto.31

I syfte att effektivisera beskattningen och för att
upprätthålla den skattemässiga neutraliteten ändras också beskattningen av kapitalförsäkringar.
För investeringsfonder och deras andelsägare ersätts beskattningen på fondnivå med en schablonbeskattning av andelsägarna.
Avdragsrätt för företags utgifter för forskning och
utveckling
Regeringen föreslår en utökad avdragsrätt för
företags utgifter för forskning och utveckling.
Innovation, företagande och konkurrens

Innovation och företagande bidrar till den ekonomiska tillväxten genom ökad produktivitet
och sysselsättning. Statens roll är att avhjälpa
marknadsmisslyckanden på ett sätt som skapar
bättre förutsättningar för företagens möjligheter
att utveckla produkt-, tjänste- och processinnovationer. Även om Sverige investerar mycket i
utbildning och forskning finns det indikationer
som tyder på att dessa investeringar får ett alltför
begränsat genomslag i nya varor och tjänster.32
Regeringen vill öka insatserna för att stimulera
innovationskraften i det svenska samhället och
föreslår därför åtgärder som syftar till att öka
andelen innovativa företag och stimulera till
ökad kommersialisering av forskningsresultat.
Sammanlagt uppgår de föreslagna åtgärderna till
48 miljoner kronor 2012 och 26 miljoner kronor
per år 2013–2015. Bland åtgärderna ingår en
satsning på att Vinnova ska tillhandahålla stöd
för innovationsupphandling till offentliga aktörer. Vidare föreslås att medel tillförs Statistiska
Centralbyrån för utveckling av indikatorer för
innovation och att medel tillförs för uppbyggnad
av idébanker vid lärosäten för att hantera forskningsresultat. Även möjligheten till att ansöka
om patent på engelska utreds.
Som ett led i att stimulera förnyelse och att
öka produktiviteten inom välfärdssektorn är det
viktigt att främja ökad konkurrens och företagande. Regeringen avser bl.a. att ge Konkurrensverket i uppdrag att analysera hur marknaderna
utvecklas inom ramen för lagen (2008:962) om
skattekonsekvenser t.ex. sälja aktier och byta fonder på kontot. I stället
betalar spararen varje år en låg schablonskatt baserad på statslåneräntan,
på liknande sätt som redan gäller för sparande i pensions- och

31 Den som sparar på ett investeringssparkonto beskattas inte för

kapitalförsäkringar.

kapitalvinst och utdelning från tillgångar på kontot. Spararen slipper

32 Se exempelvis Innovation Union Scoreboard 2010 – The Innovation

därför deklarera varje försäljning av värdepapper, och kan utan

Union's performance scoreboard for Research and Innovation.
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valfrihetssystem i kommunerna. Vidare avser regeringen ge Tillväxtverket i uppdrag att stödja
små aktörer på apoteksmarknaden. Regeringen
avser också att genomföra åtgärder för att stärka
konkurrenstillsynen och för att förbättra markanvisningen.
Åtgärdsprogram för utbildningssystemet

Om Sverige ska kunna hävda sig i den allt hårdare internationella konkurrensen krävs ett utbildningsväsende av hög klass. Sverige har ett utbildningssystem som i många avseenden fungerar väl, men det finns också tydliga tecken på
kvalitetsbrister och svagheter (se vidare avsnitt
1.6.2). Det pågår ett långsiktigt arbete för att
höja kvaliteten i utbildningssystemet. Regeringen har sedan den tillträdde beslutat om en rad
reformer inom utbildningsområdet. År 2011 och
2012 kommer att bli två av de mest reformintensiva åren i den svenska utbildningshistorien. Regeringen bedömer dock att det krävs ytterligare
åtgärder och föreslår därför ett brett inriktat reformpaket för utbildningsområdet om totalt 3,5
miljarder kronor 2012–2015.
Läraryrkets status och lärarnas kompetens stärks
Den viktigaste punkten bland de föreslagna reformerna inom utbildningssystemet är att stärka
lärarnas kompetens och läraryrkets attraktionskraft. Det ska löna sig att vara en bra lärare och
att bli en bättre lärare. Inom läraryrket föreslår
regeringen en karriärutvecklingsreform med utvecklingssteg för yrkesskickliga lärare inom hela
grund- och gymnasieskolan. Syftet är att premiera de bästa lärarna. Utvecklingsstegen med
eventuella behörighetskrav ska beskrivas i skollagen. Beslut om vem som ska anställas samt om
ansvarsområden och arbetsinnehåll fattas av arbetsgivaren. En given utgångspunkt för denna
reform är att lönesättningen för lärare är en fråga
för parterna. Reformerna innebär inte en övergång till statlig lönepolitik. Anställningsvillkoren
beslutas i sedvanlig ordning av arbetsgivaren och
av parterna. För att genomföra reformen krävs
samförstånd mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Reformen är inte ett steg
mot ett förstatligande av skolan. Av finansieringsprincipen följer att en lagreglering som ökar
kommunernas åtaganden ska finansieras av staten. För att täcka kostnaderna för reformen utgår ett statsbidrag om 26 miljoner kronor 2012,
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187 miljoner kronor 2013, 468 miljoner kronor
2014 och 749 miljoner kronor 2015. Fristående
skolor ska ersättas på likvärdiga villkor som
kommunala skolor.
För att öka kvaliteten i undervisningen behöver lärarnas utbildning och kompetens samt det
pedagogiska ledarskapet utvecklas. Regeringen
föreslår därför att ett andra lärarlyft genomförs
för att möjliggöra att fler lärare blir behöriga i
alla ämnen som de faktiskt undervisar i. Även en
fortsättning på förskolelyftet föreslås. Vidare föreslås att det genomförs en fortbildningssatsning
inom matematikdidaktiken.
Övriga reformer på utbildningsområdet
Inom ramen för utbildningspaketet föreslår regeringen en rad åtgärder inom utbildningssystemets olika delar samt åtgärder för en förbättrad
uppföljning och utvärdering av utbildningssystemet.
Inom gymnasieskolan föreslår regeringen åtgärder för att höja kvaliteten på yrkesprogrammen på gymnasiet genom att stärka det arbetsplatsförlagda lärandet, förbättra handledarutbildningen för dem som tar hand om eleverna
samt genom att förstärka yrkeslärarnas fortbildning. Även Skolinspektionens tillsyn av det arbetsplatsförlagda lärandet föreslås stärkas. Vidare
föreslår regeringen att en satsning genomförs
tillsammans med teknikbranschen för att möjliggöra för studenter från vissa gymnasieprogram
att praktisera på ett teknikföretag. Regeringen
ökar stödet för entreprenörsskap i skolan.
Regeringen föreslår också reformer riktade
mot universitet och högskolor i syfte att höja
kvaliteten och genomströmningen i högskolan.
Bland reformerna som föreslås ingår en omfördelning av högskoleplatser till hälso- och sjukvårds- samt ingenjörsutbildningar och en kvalitetssatsning inom humaniora och samhällsvetenskap.
Slutligen är det viktigt att möjligheterna till
uppföljning och utvärdering av utbildningssystemet förbättras, inte minst mot bakgrund av
den stora mängd reformer som beslutats under
de senaste åren. Regeringen avser därför utvidga
det nuvarande utbildningsuppdraget i instruktionen för Institutet för arbetsmarknadspolitisk
utvärdering till att även omfatta utvärderingar av
bl.a. effekterna på elevers resultat.
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Reformer för minskat beroende av ekonomiskt
bistånd m.m.

Ofta lönar det sig för dåligt eller inte alls för personer med ekonomiskt bistånd att ta ett arbete
eller öka sin arbetstid. I syfte att minska marginaleffekterna vid arbete föreslår regeringen att
det genomförs en förändring av bestämningen av
nivån för ekonomiskt bistånd där endast en del
av arbetsinkomsten medräknas. De exakta formerna för förändringen ska analyseras närmare
och förändringen föreslås träda i kraft den 1 juli
2013. Utgiftseffekten bedöms bli 150 miljoner
kronor 2013 och 300 miljoner kronor per år
fr.o.m. 2014.
Nyanlända invandrare är en grupp som har
stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Regeringen avser därför att tillse att nyanlända som påbörjat en etableringsplan får bibehålla hela sin etableringsersättning i samband
med förvärvsarbete. Syftet är att öka incitamenten för nyanlända att arbeta under etableringstiden.
Hållbar tillväxt i alla delar av Sverige

Globaliseringen och den demografiska utvecklingen utgör utmaningar för alla delar av Sverige,
men graden av utmaning skiljer sig åt mellan
olika regioner. Enligt regeringen måste det finnas förutsättningar för hållbar tillväxt i alla delar
av Sverige. Regeringen föreslår därför ett antal
åtgärder som syftar till att förbättra förutsättningarna för att driva företag samt arbeta och bo
i lands- och glesbygd. Sammantaget innebär de
föreslagna åtgärderna att utgifterna ökar med
380 miljoner kronor 2012 och 2013. År 2014 och
2015 är utgiftseffekten 315 respektive 65 miljoner kronor.
Exempel på åtgärder är fortsatt stöd till ITinfrastrukturutbyggnad och kanalisation, förstärkt utveckling av landsbygdsturismen, insatser
för att förbättra gruvindustrins möjligheter till
investeringar, satsningar på förnybar energi samt
förstärkt regionalt kulturstöd.
Det finns indikationer som tyder på att den
ändring av strandskyddsreglerna som trädde
ikraft 2009 och 2010, med syfte att bland annat
underlätta för viss byggnation i strandnära lägen,
inte har fyllt sitt syfte, har tillämpats olika över
landet och har lett till oavsedda effekter. Regeringen avser att ge Boverket och Naturvårdsver-

ket i uppdrag att göra en översyn av utfall och
tillämpning av det nya regelverket och vid behov
föreslå förändringar. Förslaget innebär även en
informations- och kompetensinsats vad gäller
strandskyddsreglerna, kompletterat med ett planeringsstöd till landsbygdskommuner.
Regeringen föreslår också att garantireglerna
för Bostadskreditnämnden ändras för att underlätta nyproduktion av hus på landsbygden. 33
1.8.3

Åtgärder för att välfärden ska
komma alla till del

Sjukvård och omsorg

Regeringen har genomfört åtgärder inom sjukvården och omsorgen som lett till betydande resultat i form av ökad tillgänglighet, en förbättrad
tandvård och ökad patientsäkerhet. Regeringen
föreslår i denna proposition åtgärder som vårdar
och utvecklar redan genomförda reformer inom
vissa av dessa områden. Utgångspunkten för de
åtgärder som föreslås är att nyttan av förändringarna ska tillfalla både patienter och brukare i
form av förbättrad kvalitet och effektivitet samt
skattebetalarna i form av ökad effektivitet.
Sammantaget föreslås åtgärder på ca 390 miljoner kronor per år 2012–2014 och ca 290 miljoner kronor fr.o.m. 2015 som innefattar:
-

en satsning på kvalitetsregister inom hälsooch sjukvården,

-

en satsning för att stärka skyddet inom den
sociala barn- och ungdomsvården som innebär att socialtjänsten får bättre förutsättningar för att följa och stödja barn och
ungdomar som är föremål för mer ingripande insatser inom socialtjänsten, t.ex.
vård i familjehem eller på institutioner.
Bland annat föreslås att varje placerat barn
ska ha en ansvarig socialsekreterare,

-

en satsning på att utveckla ett nationellt säkerhetsprogram för barn och unga i samhällsvård och att stärka uppföljningen av
den sociala barn- och ungdomsvården på
nationell nivå,

33 Kanalisation innebär nedläggning av rör för bredband i samband med

t.ex. utbyggnad av vattennät och vägar.
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-

en tillfällig resursförstärkning för att stärka
patientens ställning och förbättra tillgängligheten till sjukvården, bl.a. genom ett särskilt stimulansbidrag till landstingen för att
på frivillig väg införa lagen (2008:962) om
valfrihetssystem i öppen specialiserad vård,
samt

-

en satsning på fortsatt arbete med att motverka hemlöshet.

Utöver dessa åtgärder föreslås också en justering
av högkostnadsskydden för besök inom den
öppna hälso- och sjukvården och för läkemedel
där de ökade avgiftsintäkterna beräknas uppgå
till ca 0,5 miljarder kronor 2012 och till ca
1,0 miljard kronor per år fr.o.m. 2013. Dessa
medel föreslås tillfalla landstingen och därmed
bidra till att stärka hälso- och sjukvården.
Vårda sjukförsäkringen

Regeringen har sett över regelverket för sjukförsäkringen och aviserade i 2011 års ekonomiska
vårproposition ett antal justeringar som syftar
till att säkerställa att sjukförsäkringsreformen
ska fungera som avsett. I denna proposition föreslår regeringen bl.a. att en regel införs som gör
det möjligt för Försäkringskassan att bevilja
sjukpenning på fortsättningsnivån för fler än 550
dagar, om det på grund av den försäkrades sjukdom skulle framstå som oskäligt att inte göra så.
Vidare föreslås att personer som lämnar den
tidsbegränsade sjukersättningen, och som saknar
eller har en låg sjukpenningrundande inkomst,
ska kunna beviljas sjuk- eller rehabiliteringspenning i särskilda fall samt ett boendetillägg, om
deras arbetsförmåga är fortsatt nedsatt till följd
av sjukdom. Dessa personer får därmed en ersättning som ligger i nivå med vad de tidigare
hade med tidsbegränsad sjukersättning och bostadstillägg för personer med aktivitets- och
sjukersättning. Boendetillägget ska också kunna
betalas ut under tiden i arbetslivsintroduktion.
Vidare föreslås ökade resurser för tidiga och individuella rehabiliteringsinsatser samt för åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken för personer
med funktionsnedsättning.
Utgångspunkten är att sjukförsäkringen ska
ge ekonomisk trygghet vid sjukdom, samtidigt
som det ska finnas tydliga incitament att arbeta
och ökade möjligheter att ta sig tillbaka till sysselsättning, bl.a. via aktiv rehabilitering. Översy70

nen och de föreslagna justeringarna har utgått
från att bevara tydliga tidsgränser för en successivt vidgad prövning av arbetsförmågan. Det ska
finnas en bortre gräns för den förlängda sjukpenningen och för att beviljas sjukersättning ska
det finnas en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga. Ersättningsprofilen inom sjukförsäkringen
ska vidare vara utformad så att den successivt
ökar incitamenten att övergå till arbete.
Regeringen anser det viktigt att tiden i sjukförsäkringen används så aktivt som möjligt och
att insatserna är anpassade till behoven hos den
sjuke. Försäkringskassan, hälso- och sjukvården
och Arbetsförmedlingen ska ha en aktiv samverkan.
Det faktum att många unga uppbär aktivitetsersättning är ett kvarstående problem inom
sjukförsäkringen. En långsiktig och strukturellt
riktig reform av aktivitetsersättningen kräver vidare analys och utredning och regeringen är
därmed inte beredd att idag föreslås ett avskaffande av aktivitetsersättningen. Regeringen föreslår dock i denna proposition att personer som
fyller 30 år, och som därmed lämnar aktivitetsersättningen, ska erbjudas att med aktivitetsstöd
delta i arbetslivsintroduktion. Även reglerna för
sjukpenning och rehabiliteringspenning i särskilda fall samt för boendetillägg ska gälla denna
grupp.
Sammanlagt innebär åtgärderna inom sjukförsäkringen att utgifterna ökar med 1,2 miljarder
kronor 2012, 1,5 miljarder kronor 2013,
1,2 miljarder kronor 2014 och 0,8 miljarder kronor 2015.
Unga och barnfamiljer

I syfte att stärka enskildas ekonomiska förutsättningar och hålla samman samhället föreslås
vissa riktade insatser för ekonomiskt utsatta. Det
är viktigt att insatserna på ett effektivt sätt förstärker inkomsterna för ekonomiskt utsatta
samtidigt som incitamenten till arbete inte försvagas i alltför stor utsträckning. Regeringen föreslår därför att bostadsbidraget förstärks för såväl unga utan barn som för barnfamiljer. För
unga utan barn höjs den procentuella ersättningen för bostadskostnaden. För barnfamiljer
sker förstärkningen genom en sänkning av den
nedre gräns för bostadskostnader vid vilken bidrag betalas ut. Samtidigt höjs det särskilda bidraget för hemmavarande barn i bostadsbidraget,
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vilket aviserades i budgetpropositionen för 2011.
Förstärkningar av bostadsbidraget har god träffsäkerhet för att reducera den ekonomiska utsattheten samtidigt som de kan minska marginaleffekterna genom att färre individer blir beroende av ekonomiskt bistånd, där marginaleffekterna är högre. Sammantaget innebär de föreslagna åtgärderna att utgifterna ökar med drygt
0,5 miljarder kronor per år fr.o.m. 2012.
Pensionärer

Regeringen har i flera steg sänkt skatten för pensionärer. Skattesänkningarna har gett betydande
tillskott till pensionärer, inte minst till dem med
låga pensioner. Regeringen vill ytterligare förbättra ekonomin för de ålderspensionärer som
har lägst ekonomisk standard. Regeringen föreslår därför att bostadstillägget till pensionärer
höjs med 170 kronor i månaden och att gränsen
för skälig levnadsnivå inom förmånerna särskilt
bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd höjs
med motsvarande belopp. Genom en sådan höjning får de pensionärer som har de lägsta inkomsterna den största relativa förbättringen av
sin disponibla inkomst. Utgiftseffekten av förslaget är 500 miljoner kronor per år fr.o.m.
2012.
Migrationspolitik

Överenskommelsen mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om ett gemensamt ansvarstagande för den samlade asyl- och migrationspolitiken innebär att Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck.
Regeringens och Miljöpartiets gemensamma
mål är därför att säkerställa en human, rättssäker
och ordnad migrationspolitik. Asylrätten ska
värnas. Särskild hänsyn ska tas till barns bästa.
Inom ramen för den reglerade invandringen ska
rörligheten över gränserna, såsom arbetskraftsinvandring, underlättas. Migrationens utvecklingseffekter ska tillvaratas bättre och det
internationella och europeiska samarbetet ska
fördjupas.
Regeringen föreslår att medel för överenskommelsen avsätts i denna proposition med en
halvårseffekt om 0,85 miljarder kronor 2012 och
1,7 miljarder kronor per år fr.o.m. 2013.

Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

De insatser som ideella föreningar, organisationer, samfund och andra aktörer i den ideella
sektorn gör är viktiga för samhället. Som ett led i
att stärka den ideella sektorn vill regeringen stimulera privatpersoners donationer genom införandet av en skattereduktion för penninggåvor
till ideell verksamhet. Skattereduktionen föreslås
träda i kraft den 1 januari 2012.
1.8.4

Övriga reformer

Finansiell stabilitet

Erfarenheterna från finanskrisen som inleddes
2008 visar att det finns ett behov av att stärka
den finansiella stabiliteten i Sverige. Den fortsatta oron på finansmarknaderna understryker
detta behov. Centrala delar i detta arbete är en
förstärkt och förbättrad tillsyn, striktare regelverk och ett väl fungerande samarbete mellan berörda myndigheter över landsgränserna. För att
förbättra förutsättningarna för ett väl fungerande
finansiellt system föreslår regeringen att Finansinspektionen tillförs ökade resurser för tillsyn, regelgivning, internationellt arbete och statistik. Resurserna föreslås ökas successivt under
2012, 2013 och 2014. Från och med 2014 uppgår
resursförstärkningen till 103 miljoner kronor
per år, vilket innebär en ökning av myndighetens
förvaltningsanslag med drygt 30 procent i förhållande till 2011 års nivå.
Utöver detta tillförs Finansinspektionen drygt
7 miljoner kronor per år fr.o.m. 2012 för avgifter
till EU:s tillsynsmyndigheter på området. Dessa
avgifter belastar i dagsläget myndighetens förvaltningsanslag. Det innebär således ett samlat
tillskott fr.o.m. 2014 på 110 miljoner kronor till
Finansinspektionen i förhållande till 2011 års
nivå.
Finansinspektionen tar ut avgifter för den
verksamhet som är anslagsfinansierad, med undantag för verksamheten som avser samordning
av tillsyn för penningtvätt.
Energi och klimat

Sverige ska bekämpa hoten mot klimatet och vår
miljö. I regeringens förslag ingår bl.a. åtgärder
för att minska utsläppen från bilar, åtgärder för
71

PROP. 2011/12:1

att anpassa samhället till effekterna av ett förändrat klimat och satsningar på havsmiljön.
Regeringens sammanhållna energi- och klimatpolitik innebär kraftfulla utsläppsminskningar av växthusgaser och en väg ut ur beroende
av fossila bränslen. Åtgärder för energieffektivisering är en viktig del i regeringens klimatpolitik.
En effektivare användning av energi bidrar till
minskad belastning på klimatet och miljön och
till en tryggare energiförsörjning. Regeringen anser därför att existerande program inom energieffektiviseringsområdet bör förlängas under
2013 och 2014. Programmen omfattar bl.a. stöd
till energi- och klimatrådgivning, teknikupphandling och marknadsintroduktion av energieffektiv teknik och marknadskontroll. Vidare föreslås en satsning på energiforskning genom
ökade resurser för kommersialisering, utveckling
och för demonstrationsanläggningar.
Supermiljöbilspremie införs

År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är
oberoende av fossila bränslen. Bilköpare bör
stimuleras att teknikneutralt välja de bästa miljöalternativen. Tekniken utvecklas nu snabbt och
det finns ett behov att underlätta introduktionen
av nya lösningar. Regeringen avser från den 1 januari 2012 därför att införa en ny supermiljöbilspremie om 40 000 kronor per bil till inköp av
de bilar som släpper ut allra minst koldioxid.
Målgruppen för bidraget föreslås omfatta privatpersoner, bilpooler, offentlig sektor samt företag, inkluderande taxibolag och biluthyrningsföretag. Den utvidgade målgruppen ska prövas utifrån EU:s statsstödsregler.
Övriga skatteförslag

Nedsatt förmånsvärde för vissa miljöbilar
För att driva fram den senaste och bästa tekniken vad gäller miljöfordon förlängs den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för
vissa miljöanpassade bilar med två år för bilar
som är utrustade med teknik för drift med elektricitet som tillförs genom laddning från yttre
energikälla eller med annan gas än gasol.
Höjd beloppsgräns för avdrag för resor
Av förenklings- och administrativa skäl föreslås
en höjning av den beloppsgräns över vilken ut72

gifter för inställelseresor samt för resor mellan
bostaden och arbets- respektive utbildningsplatsen får dras av. Beloppsgränsen föreslås höjas
från 9 000 kronor till 10 000 kronor fr.o.m. den 1
januari 2012.
Höjt schablonavdrag vid andrahandsuthyrning av
bostäder
Förbättrade villkor för andrahandsuthyrning av
bostäder kan stimulera utbudet på andrahandsmarknaden. Regeringen föreslår därför en höjning av schablonavdraget vid upplåtelse av den
egna bostaden från 18 000 kronor per år till
21 000 kronor per år. Ändringen föreslås träda i
kraft den 1 januari 2012. Regeringen föreslår
dessutom en förlängning av lättnadsreglerna för
oäkta bostadsrättsföreningar.
Höjd skatt på tobak
Som en delfinansiering av reformerna på skatteområdet föreslås en höjning av tobaksskatterna
fr.o.m. den 1 januari 2012, bl.a. en höjning av
skatten på cigaretter med ca 8 procent och av
skatten på snus med ca 11 procent. Skattehöjningarna bedöms ha en positiv effekt på folkhälsan.

1.9

Regeringens reformambitioner

Regeringens reformambitioner för mandatperioden, som presenterades i budgetpropositionen
för 2011, genomförs när det uppstår ett varaktigt
reformutrymme, det ekonomiska läget tillåter
och under förutsättning att viktiga reformer
inom prioriterade välfärdsområden kan säkras.
Jobbskatteavdrag, statlig inkomstskatt och särskild
skatt för utomlands bosatta
Jobbskatteavdraget är ett verkningsfullt medel i
regeringens arbete för ett minskat utanförskap,
en varaktigt ökad sysselsättning och för att göra
det mer attraktivt med företagande. En ytterligare förstärkning av avdraget ökar antalet arbetade timmar genom såväl ytterligare sänkta
trösklar för inträde på arbetsmarknaden som fler
arbetade timmar för dem som redan finns på arbetsmarknaden. Antalet löntagare som betalar
statlig inkomstskatt på sina förvärvsinkomster
bör minska. Detta skulle minska marginaleffekterna, göra det mer lönsamt med utbildning och
uppmuntra entreprenörskap. En förstärkning av
jobbskatteavdraget förutsätter ett relativt stort
reformutrymme. En förändring av jobbskatteav-
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draget bör av förenklingsskäl och av administrativa skäl kombineras med en sänkning av den
särskilda skatten för svenskar som är bosatta utomlands.
Skatt för pensionärer
Pensionärer är ingen enhetlig grupp. Somliga har
god ekonomi och god hälsa, medan andra har
små marginaler och behöver en trygg omsorg för
att få vardagen att fungera. Regeringens politik
syftar till att människor ska känna att Sverige är
ett bra och tryggt land att åldras i. Som ett led i
denna politik har regeringen tre år i rad sänkt
skatten för personer som vid beskattningsårets
ingång har fyllt 65 år.
Det finns i dag ca 1,7 miljoner personer i Sverige som är 65 år eller äldre. Inom de närmaste
tio åren beräknas antalet öka till närmare 2 miljoner. Medellivslängden har de senaste åren stigit
med mellan 30 och 40 dagar per år. Det finns
därmed allt fler pensionärer högre upp i åldrarna,
varav en stor del är ensamstående. Kvinnor lever
i genomsnitt längre än män och utgör därmed en
större andel av ålderspensionärerna högre upp i
åldrarna.
Den genomsnittliga åldern för uttag av ålderspension är ca 65 år och har i princip inte ändrats,
trots den stigande medellivslängden. År 2005
fick drygt hälften av alla ålderspensionärer garantipension till viss del. Av dem som i dag beviljas ålderspension får ca 30 procent garantipension till någon del. De ekonomiska villkoren
för pensionärer ser olika ut beroende på ålder
och tidigare arbetsmarknadsanknytning. Sammantaget understiger den genomsnittliga disponibla inkomsten för pensionärer den genomsnittliga disponibla inkomsten för personer som
vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år.
Regeringen avser att under 2013 eller 2014
återkomma med förslag om sänkt skatt för pensionärer under förutsättning att det råder balans i
de offentliga finanserna.
Stabilt finansiellt system
Det förebyggande arbetet med att skapa ett mer
väl fungerande finansiellt system är centralt för
regeringen. En allvarlig kris i det finansiella systemet får stora negativa efterverkningar för
hushåll och företag. Vidare visar de historiska
erfarenheterna att de offentligfinansiella kostnaderna av att hantera en uppkommen finansiell
kris kan vara mycket stora. En finansiell kris
övergår ofta till en skuldkris. Ett stabilt finansiellt system utgör därför en förutsättning för en

positiv samhällsutveckling. Regeringen avser
därför att fortsätta stärka förutsättningarna för
att upprätthålla finansiell stabilitet i Sverige.
Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring
Medlemsantalet i arbetslöshetskassorna har
minskat och fler på arbetsmarknaden står utan
inkomstrelaterat skydd vid arbetslöshet. Utgångspunkten för en modern välfärdsstat bör
vara att alla med fast förankring på arbetsmarknaden ska vara berättigade till inkomstrelaterad
arbetslöshetsersättning. I syfte att stärka människors trygghet och stabiliteten på arbetsmarknaden bör en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring
införas. Regeringen har under våren 2010 tillsatt
den parlamentariska kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet för att se
över hur sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna
långsiktigt kan förbättras för att bli sammanhållna, balanserade och hållbara, samt bidra till
långsiktigt högre sysselsättning (dir. 2010:48).
Regeringen vill införa en allmän obligatorisk inkomstförsäkring vid arbetslöshet.
När utredningen lämnat sitt förslag kommer
regeringen att ta ställning till när och hur en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring kan införas.
Reformer inom arbetslöshetsförsäkringen ska
även fortsättningsvis syfta till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och motverka en
varaktigt hög arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen behöver ett effektivare kontroll- och
sanktionssystem för att stärka drivkrafterna för
arbetslösa att söka jobb.
Integration
Sverige är ett land som har en tradition av öppenhet mot omvärlden. Nya influenser har genom alla tider berikat Sverige kulturellt, ekonomiskt och kunskapsmässigt. Samtidigt finns det
stora brister i systemen för invandrares etablering i samhället. Dessa återspeglas i hög arbetslöshet och sociala problem i storstädernas förorter. De visar sig också i bristande skolresultat
och diskriminering på arbetsmarknaden. Regeringen har genomfört flera reformer för att förbättra integrationen.
Som ett led i arbetet med att förbättra integrationen på arbetsmarknaden har regeringen tillsatt en utredning som ska se över möjligheten
att införa ett system med skattelättnader för företag i stadsdelar med utbrett utanförskap, s.k.
nystartszoner (dir. 2011:04). Målsättningen är
att skapa jobb och öka sysselsättningen i områden där bl.a. sysselsättningsgraden avsevärt un73
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derstiger det nationella genomsnittet. En annan
målsättning är att det ska startas fler företag och
att företag ska ges bättre förutsättningar att växa.
Detta medför även s.k. grannskapseffekter av
både ekonomisk och social art, som ytterligare
bidrar till åtgärdens positiva effekter för samhället. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast
den 1 augusti 2012.
Arbetsrätt
Den svenska modellen utgör en god grund för
en väl fungerande arbetsmarknad. Regeringen
anser att grunderna för arbetsrätten bör bestå
även framöver. Vissa grupper som t.ex. unga kan
dock, till följd av utformningen av vissa delar av
arbetsrätten, möta svårigheter att etablera sig på
arbetsmarknaden. Det finns därför skäl att
genomföra mindre justeringar av gällande regler
för att minska dessa problem. Regeringen vill
introducera två särskilda anställningsformer för
lärlingar som ska underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden. Frågan om en ny anställningsform för den som går en gymnasial lärlingsutbildning bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Vad gäller lärlingsprovanställningar
kommer regeringen att tillkalla en särskild utredare.
Därutöver har regeringen för avsikt att ge en
särskild utredare i uppdrag att se över reglerna
om tvister i samband med uppsägning och lämna
förslag på hur kostnaderna för arbetsgivare vid
tvister om uppsägning kan begränsas. Syftet med
dessa regeländringar ska vara att främja nyanställningar. Medlingsinstitutet kommer att ges i
uppdrag att inrätta en informationstjänst om rådande regler om arbetsrätt och kollektivavtal.
I syfte att höja åldern för utträde från arbetslivet vill regeringen undersöka möjligheterna till
att höja åldern för rätten att kvarstå i anställning
från 67 till 69 år. Frågan utreds för närvarande i
översynen av pensionsrelaterade åldergränser
som ska lämna sitt slutbetänkande senast den 1
april 2013 (dir. 2011:34).
Företagande och konkurrens
Regeringen har som fortsatt ambition att förbättra företagsklimatet och villkoren för företagande, investeringar och sysselsättning.
Som ett led i detta arbete har regeringen tillsatt en kommitté som ska se över företagsbeskattningen, Företagsskattekommittén (dir
2011:1). Kommittén ska bl.a. undersöka olika
möjligheter att minska beskattningen av riskka74

pital i bolagssektorn och att göra villkoren mer
lika för finansiering med eget kapital och med
lån. Skattereglerna ska utformas så att investeringar och sysselsättning gynnas. I uppdraget ingår också att ta fram förslag som breddar bolagsskattebasen för att bl.a. möjliggöra en sänkning
av bolagsskattesatsen. Vidare ska kommittén
undersöka möjligheterna att införa skatteincitament för forskning och utveckling. Kommittén
ska även se över reglerna om koncernbidrag och
underprisöverlåtelser samt analysera om det bör
införas en källskatt på räntebetalningar. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 november
2013 men redan under 2012 ska kommittén
lämna två delbetänkanden. Senast den 31 januari
2012 ska kommittén lämna förslag på skatteincitament för att stimulera tillgången på riskvilligt
kapital och senast den 1 oktober 2012 ska kommittén redovisa frågan om skatteincitament för
forskning och utveckling.
En väl fungerande konkurrens är en grundförutsättning för att företagen ska utveckla nya
produkter, ny teknik och nya produktionsmetoder. Regeringen har därför öppnat nya områden
för konkurrens, framför allt inom välfärdsområdet, och detta arbete fortsätter framöver.
Utbildning
Sverige ska ha en skola och utbildning i världsklass. Regeringen har redan genomfört en
mängd reformer inom utbildningsområdet och
detta arbete fortsätter. Att ge alla barn och unga
möjlighet till en god utbildning ökar deras livschanser genom större möjligheter att få arbete,
en bra lön samt stärkta förutsättningar för att
delta i samhället.
Forskning och innovation
Forskning, utveckling och innovation är centrala
delar av tillväxtpolitiken. I en globaliserad värld
måste den svenska konkurrenskraften främst
bygga på ett högt kunskapsinnehåll. I internationella jämförelser av länders innovationsklimat
ligger Sverige sedan många år bland de främsta.
Regeringen lämnade 2008 en forsknings- och innovationsproposition som innebar beslut om ett
resurstillskott på 5 miljarder kronor i nivå fram
till 2012 (prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4,
rskr. 2008/09:160). En ny forsknings- och innovationsproposition planeras att läggas under
mandatperioden. Inriktningen för forskningspolitiken bör vara att stärka Sveriges ställning som
forsknings- och innovationsnation och därmed
stärka konkurrenskraften. Propositionen kom-
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mer att inriktas mot att stärka kvaliteten i forskningen för att skapa förutsättningar för en
forskning av hög internationell klass och öka innovationsförmågan i det svenska samhället. Under 2011 har regeringen även inlett arbetet med
en innovationsstrategi i syfte att förbättra innovationsklimatet i det svenska samhället.
Infrastruktur
Samhällsekonomiskt lönsamma infrastrukturinvesteringar ger snabbare och effektivare person- och godstransporter. Investeringar i effektivare persontransporter ökar möjligheterna för
människor att hitta attraktiva arbetsplatser inom
pendlingsavstånd och för företag att verka i hela
landet samt att anställa medarbetare med rätt
kompetens. Väl fungerande transporter är därmed av stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och för investeringsklimatet.
Regeringen beslutade 2010 om en trafikslagsövergripande nationell plan som innehåller
satsningar på närmare 500 miljarder kronor för
perioden 2010–2021. I och med detta höjdes anslagen med 3,9 miljarder kronor per år. Omfattande resurstillskott erhålls därtill genom brukar- och medfinansiering. Under den gångna
mandatperioden har också tidigare lån amorterats av, vilket har frigjort ytterligare medel. I
denna proposition föreslås satsningar om ytterligare 5 miljarder kronor 2012-2013 på framför allt
drift, underhåll och mindre investeringar i vägoch järnvägsnätet. Regeringen kommer under
mandatperioden att återkomma med förslag till
ett nytt infrastrukturbeslut som syftar till att säkerställa de framtida behoven av åtgärder inom
transportsystemet.
Fler bostäder
En politik för jobb och tillväxt är beroende av väl
fungerande bostads- och hyresmarknader. På
flera håll i landet, särskilt i storstadsområdena,
utgör bostadsbristen ett hinder för rörligheten
på arbetsmarknaden. För att det ska byggas fler
bostäder behövs en bättre fungerande konkurrens på byggmarknaden och det måste bli mer
attraktivt att äga och förvalta hyresfastigheter.
Regeringen har lagt en första grund för detta genom reformeringen av hyressättningssystemet i
bred enighet med parterna. Denna reform ligger
fast. Möjligheten att också på andra sätt stärka
hyresrättens ställning på den svenska bostadsmarknaden kommer att prövas. En särskild utredare kommer att analysera förutsättningarna för
uthyrning av bostäder.

Rättsväsendet
Ett väl fungerande rättsväsende är centralt för
människors trygghet och är därmed en viktig del
av välfärdssamhället. Stora satsningar har gjorts
inom området under den gångna mandatperioden och arbetet med att implementera dessa pågår. Trycket på rättsväsendet är samtidigt fortsatt högt och det finns ett stort behov av att
fortsätta arbetet med att effektivisera och modernisera rättsväsendet under mandatperioden.
Trygg välfärd för alla
Sverige ska vara ett rättvist samhälle som håller
ihop. Den gemensamt finansierade välfärden ska
komma alla till del och hålla högsta möjliga kvalitet. Grunden för att nå dit är en solidarisk och
offentlig finansiering. Genom en bra och offentligt finansierad vård och omsorg utjämnas livsvillkoren mellan människor.
Välfärden ska säkras även i framtiden. Förskjutningar i befolkningens åldersstruktur gör
att yrkesverksamma i framtiden måste kunna finansiera vård och omsorg åt allt fler äldre. I
framtiden kommer var femte svensk att vara
över 65 år. Den demografiska utvecklingen innebär sannolikt att efterfrågan på offentligt finansierade välfärdstjänster ökar. Vidare kan efterfrågan på sådana tjänster öka när levnadsstandarden stiger. Det kommer att ställa stora krav
på våra välfärdssystem, vårt samhälle och på hur
vi ser på arbete i livets olika skeden.
Jämställdhet
Sverige har kommit långt med att skapa ett jämställt samhälle. En bra barnomsorg och förskola
har möjliggjort för kvinnor och män att delta på
arbetsmarknaden på mer lika villkor. Det skapar
inte bara ökad personlig frihet, utan också högre
tillväxt och utveckling. Trots att Sverige har
kommit långt ifråga om jämställdhet finns dock
alltjämt såväl synlig som osynlig diskriminering,
låg representation och skiftande villkor för kvinnor och män att fullt ut delta i samhället. Mot
denna bakgrund är det viktigt att analysera hur
politiken på bästa sätt kan bidra till ökad jämställdhet. Regeringens satsningar på jämställdhet
fortsätter. Jämställdhetsarbetet i skolor, insatserna för våldsutsatta kvinnor och kampen mot
prostitution är några viktiga inslag.
Klimatpolitik
Klimatförändringarna är en global utmaning som
kräver ett globalt svar. Sverige är och ska vara ett
föregångsland för god miljö och hållbar utveck75
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ling, både nationellt och internationellt. FN har
enats om att den globala temperaturökningen
inte får överstiga två grader, men de åtaganden
som hittills har gjorts är knappast tillräckliga för
att på ett tillfredsställande sätt minska utsläppsnivåerna.
Sverige ska visa ledarskap genom en ambitiös
klimat- och energipolitik med högt uppsatta
klimatmål, kostnadseffektiva åtgärder och driva
en framsynt klimatpolitik som syftar till att
minska utsläppen av växthusgaser både nationellt
och internationellt. Det nationella målet är att
utsläppen för Sverige ska minskas med 40 procent till år 2020 jämfört med 1990. Den långsiktiga visionen är att Sverige år 2050 inte har några
nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.
Inom EU fortsätter arbetet med klimat- och
energipaketet där EU:s system för utsläppshandel är centralt för att uppfylla EU:s klimatpolitiska mål. En översyn av energiskattedirektivet är
angelägen för att uppnå en ökad samhällsekonomisk effektivitet. Sverige verkar därför för att
förslaget till direktivändringar kan antas snarast.
År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är
oberoende av fossila bränslen.
Övriga skatter
I denna proposition föreslås som en delfinansiering av de olika reformambitionerna en höjning
av skatten på tobak i enlighet med vad som redovisades i budgetpropositionen för 2011. Skattejusteringen på tobak har även positiva effekter
på folkhälsan.
Införandet av den kommunala fastighetsavgiften har inneburit att taxeringsvärdet inte
längre har samma betydelse för den löpande beskattningen av bostäder. Riksdagen har gjort ett
särskilt tillkännagivande i frågan. Det är motiverat att se över möjligheterna att avskaffa eller avsevärt förenkla fastighetstaxeringssystemet för
bostäder. Regeringen har därför tillsatt en utredning om fastighetstaxering av bostäder (dir.
2011:3). Uppdraget ska slutredovisas senast den
15 augusti 2012.
Försvarspolitik
Sveriges försvar ska stå starkt rustat för att
kunna försvara landet, men också bidra till fred
och säkerhet i omvärlden. Det kräver ett försvar
som är anpassat till dagens hotbild och till
snabba omvärldsförändringar. Arbetet med att
förverkliga den inriktning för ökad tillgänglighet
och användbarhet som slogs fast i 2009 års försvarsbeslut ska därför fortsätta. Omställningen
76

ska genomföras inom oförändrade ekonomiska
ramar, vilket i sin tur kräver omfattande rationaliseringar inom försvarets stödverksamheter,
främst inom logistik- och materielförsörjningen
samt inom den verksamhet som avser forskning
och utveckling.
Regeringen fortsätter att arbeta för att de fastslagna principerna för materielförsörjning ska
genomsyra anskaffningen och vidmakthållandet
av försvarsmateriel. Svenska särlösningar påverkar Försvarsmaktens förmåga att samverka med
andra länder negativt, förlänger anskaffningstider och driver upp priser vid anskaffning. Tiden
från anskaffning av materielsystem till användning i insats måste kortas betydligt.

1.10

Effekter av regeringens politik

I detta avsnitt redovisas bedömningar av sysselsättnings- och fördelningseffekterna av de reformer som regeringen har genomfört och som
föreslås i denna proposition.
1.10.1 Sysselsättningseffekter av
regeringens politik
Regeringens politik är en kombination av åtgärder som stimulerar utbudet och efterfrågan på
arbetskraft samt förbättrar matchningen mellan
arbetssökande och lediga platser. Regeringen har
vidare genomfört riktade åtgärder för att öka
sysselsättningen i grupper med svag förankring
på arbetsmarknaden. Den viktigaste reformen
för att stärka arbetsutbudet är jobbskatteavdraget, som har stärkt drivkrafterna till arbete genom att göra det mer lönsamt att arbeta. Om det
lönar sig mer att arbeta kommer fler att söka sig
till arbetsmarknaden. På sikt kan därmed den
varaktiga sysselsättningen (dvs. sysselsättningen
i genomsnitt över konjunkturcykeln) öka. Regeringen har dessutom gjort förändringar i arbetslöshetsförsäkringen för att öka utbudet av
arbetskraft och förkorta arbetslöshetstiderna.
För att minska ohälsotalen och öka sysselsättningen har regeringen även genomfört omfattande reformer inom sjukförsäkringen som syftar till att stärka arbetsförmågan hos de sjukskrivna, skapa drivkrafter till arbete och stärka
arbetskraftsefterfrågan på personer som varit
långtidssjukskrivna eller uppburit sjuk- eller aktivitetsersättning.
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För att de utbudsstimulerande åtgärderna snabbt
ska leda till ökad sysselsättning och minskad
arbetslöshet har regeringen också vidtagit
åtgärder för att stärka ställningen för och
efterfrågan på personer med svag förankring på
arbetsmarknaden. Arbetsmarknadspolitiken har
lagts om. Bland annat har Arbetsförmedlingen
fått ett tydligare uppdrag att förmedla arbeten
samtidigt som de arbetsmarknadspolitiska resurserna i större utsträckning riktas till dem som
har störst behov. För att göra de personer som
varit utan arbete en viss tid mer attraktiva på arbetsmarknaden finns nystartsjobb. Andra åtgärder för att öka efterfrågan på personer med svag
förankring på arbetsmarknaden är sänkta arbetsgivaravgifter för unga och äldre. Dessutom har
regeringen infört ett HUS-avdrag (skattereduktion för ROT- och RUT-tjänster) för att
stimulera utbudet och efterfrågan på arbetskraft.
Nya reformer i denna proposition
Förslaget om sänkt mervärdesskatt för restaurang- och cateringtjänster underlättar inträdet på
arbetsmarknaden för främst unga och utrikes
födda. Skattesänkningen bedöms öka efterfrågan
på restaurang- och cateringtjänster och därmed
öka sysselsättningen i denna bransch. Kvaliteten
och aktiviteten i jobb- och utvecklingsgarantin
samt i jobbgarantin för unga höjs för att öka
jobbchanserna för långtidsarbetslösa. Även stödet till personer som riskerar långtidsarbetslöshet förbättras.
I denna proposition föreslår regeringen såväl
höjt bostadsbidrag för unga utan barn som för
barnfamiljer. Det höjda bostadsbidraget leder till
en inkomstförstärkning som inte är kopplad till
hur mycket man arbetar. Incitamenten att arbeta
dämpas därför något för dessa grupper och arbetsutbudet minskar marginellt till följd av
denna reform (se tabell 1.14). Därutöver aviseras
förslag om att en del av arbetsinkomsten inte
räknas in när försörjningsstödets nivå bestäms
för att stimulera ökad grad av egenförsörjning
för mottagare av ekonomiskt bistånd. Förslagets
syfte är att sänka marginaleffekterna vid arbete
för mottagare av ekonomiskt bistånd och därmed öka arbetsutbudet för dem som står utanför
arbetsmarknaden. Förslagets slutgiltiga utformning kommer att utredas vidare inom Regeringskansliet. Effekten av ovanstående aviserade reform och av höjt bostadsbidrag bedöms dock
sammantaget netto ha små effekter på den varaktiga sysselsättningen.

Regeringen föreslår även åtgärder för att mildra
effekterna av inbromsningen på arbetsmarknaden. Dessa åtgärder syftar till att minska
risken för att arbetslösheten biter sig fast på
höga nivåer. Bland annat görs tillfälliga satsningar inom arbetsmarknadspolitiken för att
motverka långtidsarbetslöshet. De reformer som
föreslås i denna proposition bedöms minska
jämviktsrarbetslösheten med 0,2 procentenheter. Med hänsyn tagen till persistenseffekter och
andra faktorer bedöms jämviktsarbetslösheten
uppgå till ca 5 procent 2015.
De reformer som förslås i denna proposition
som bl.a. infrastruktursatsningar, sänkt moms på
restaurang- och cateringtjänster, reformering av
försörjningsstödet, höjda bostadsbidrag och
satsningar inom arbetsmarknadspolitiken bidrar
även till att dämpa konjunkturavmattningen på
kort sikt. Sammantaget bedöms åtgärderna som
förslås i denna proposition leda till att BNP-tillväxten blir ca 0,2 procentenheter högre 2012 och
att antalet sysselsatta blir ca 8000 personer fler
2012 än vad som annars hade varit fallet.
Effekterna på den varaktiga sysselsättningen
Regeringen bedömer att de hittills genomförda
strukturreformerna, inklusive de reformer som
föreslås i denna proposition, varaktigt ökar sysselsättningen med ca 220 000 personer på lång
sikt.
Regeringens reformer påverkar inte enbart
sysselsättningen, utan ökar även antalet personer
i arbete genom att färre personer är sjukfrånvarande. Vidare bidrar bl.a. jobbskatteavdraget till
att de som redan är sysselsatta arbetar mer, t.ex.
genom att gå från deltids- till heltidsarbete.
Sammantaget bedöms de hittills genomförda
strukturreformerna och de reformer som föreslås i denna proposition varaktigt öka antalet arbetade timmar med ca 6 procent på lång sikt, vilket motsvarar ca 250 000 årsarbetskrafter. Jobbskatteavdraget bedöms bidra med ca hälften av
denna ökning (se tabell 1.14).
Regeringens bedömning baseras på den forskning som finns kring effekterna av olika åtgärder, t.ex. hur förändringar i skattesystemet, socialförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken
påverkar arbetsutbudet och sysselsättningen.
Kunskapen om effekternas storlek, och särskilt i
vilken takt de slår igenom, är dock långt ifrån
fullständig. De bedömningar som redovisas i tabell 1.14 är därmed osäkra. I rapporten Hur ska
utvecklingen av arbetsmarknadens funktionssätt
77

PROP. 2011/12:1

bedömas? redogörs för de metoder och beräkningar som används i regeringens bedömning av
reformeffekter.34
Tabell 1.14 Effekter av regeringens politik på lång sikt

Diagram 1.11 Fördelningseffekter av regeringens politik
2006–2011 samt regeringens förslag i budgetpropositionen
för 2012
Procentuell förändring av justerad disponibel inkomst
20

Förändring i procent om annat ej anges
Årsarbetskraft1

Sysselsatta2

Arbetslöshet3

BNP

120 000

106 000

-0,6

2,2

10

försäkring

39 000

45 000

-0,7

0,7

5

Arbetsmarknadspolitik

11 000

13 000

-0,2

0,2

Sjukförsäkring

19 000

16 000

0,4

0,4

HUS-avdraget

27 000

25 000

-0,2

0,4

Sänkta socialavgifter

10 000

8 000

0,0

0,2

Skiktgräns

15 000

0

0,0

0,3

Sänkt tjänstemoms

6 000

4 000

-0,1

0,1

Höjt bostadsbidrag4

-2 000

-2 000

0,0

0,0

243 000

216 000

-1,4

4,5

Jobbskatteavdrag

Direkt effekt

15

Långsiktig effekt

Arbetslöshets-

Summa strukturreformer

1 Antal arbetade timmar omräknat till årsarbetskrafter. En årsarbetskraft motsvarar 1800 timmar.
2 Antal personer i åldersgruppen 15-74 år.
3 Förändring i procentenheter.
4 Effekten av den aviserade reformen av ekonomiskt bistånd och av höjt bostadsbidrag bedöms sammantaget netto ha små effekter på den varaktiga sysselsättningen.
Källa: Egna beräkningar.

1.10.2 Fördelningseffekter av regeringens
politik
De direkta fördelningseffekterna av den samlade
politiken 2006−2012 bedöms öka hushållens justerade disponibla inkomst med 7,1 procent (se
diagram 1.11). På längre sikt förväntas de största
effekterna uppkomma bland dem med lägst inkomster. Detta beror på att det framför allt är
denna grupp som kan förväntas öka sitt arbetsutbud till följd av den förda politiken. När fler
kommer in på arbetsmarknaden, och därmed kan
försörja sig med arbetsinkomster i stället för
med bidrag och transfereringar bidrar detta till
att inkomstfördelningen hålls samman och de
långsiktiga förutsättningarna för en hög sysselsättning och stark tillväxt förbättras. För den enskilde individen ger arbetsinkomster bättre konsumtionsmöjligheter och större möjligheter att
styra över sitt liv.

34 Se, Hur ska utvecklingen av arbetsmarknadens funktionssätt

bedömas?,

Rapport

Finansdepartementet.
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från

Ekonomiska

avdelningen

vid

0
1
6

2
12

3
15

4
18

5
21

6
24

7
26

8
29

9
34

10
61

-5
Inkomstgrupp (justerad disponibel inkomst, rad 1)
Genomsnittlig individuell bruttoinkomst per månad vuxna (1000-tal kronor, rad 2)

Anm.: Justerad disponibel inkomst är hushållets sammanlagda inkomst justerad
för försörjningsbörda. Bruttoinkomst avser inkomst i 2012 års prisnivå.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

I denna proposition föreslår regeringen såväl
höjt bostadsbidrag för unga utan barn som för
barnfamiljer. Vidare föreslås en höjning av bostadstillägget till pensionärer liksom gränsen för
skälig levnadsnivå för pensionärer med särskilt
bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Samtliga åtgärder riktar sig till grupper med svag ekonomi eller större försörjningsbörda. Av förenklings- och administrativa skäl höjs även beloppsgränsen för avdrag för utgifter för arbetsresor.
Vidare höjs schablonavdraget vid andrahandsuthyrning av den egna bostaden. De direkta effekterna av dessa förslag förväntas gynna personer i den nedre delen av inkomstfördelningen. På
längre sikt förväntas inkomsterna i den nedre
delen av inkomstfördelningen dock att försvagas
något i relation till den direkta effekten. Detta
beror på att arbetsutbudet på längre sikt minskar
något genom att förslagen främst ger en inkomstförstärkning som inte är kopplad till hur
mycket man arbetar. Även på längre sikt förväntas dock den sammantagna effekten av förslagen medföra att personer i den nedre delen av
inkomstfördelningen får en inkomstförstärkning
(se diagram 1.12).
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Diagram 1.12 Fördelningseffekter av regeringens förslag i
budgetpropositionen 2012
Procentuell förändring av justerad disponibel inkomst
0,6
0,5
Direkt effekt

0,4

Långsiktig effekt

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

1
6

2
12

3
15

4
18

5
21

6
24

7
26

8
29

9
34

10
61

-0,2
Inkomstgrupp (justerad disponibel inkomst, rad 1)
Genomsnittlig individuell bruttoinkomst per månad vuxna (1000-tal kronor, rad 2)

Anm.: Justerad disponibel inkomst är hushållets sammanlagda inkomst justerad
för försörjningsbörda. Bruttoinkomst avser inkomster i 2012 års prisnivå. Det i
2011 års budgetproposition aviserade förslaget om höjt bostadsbidrag i form av
särskilt bidrag för hemmavarande barn är inte inkluderat i förslagen.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Utöver förslag i denna proposition med ikraftträdande 2012, aviseras förslag om att del av arbetsinkomsten inte räknas in när försörjningsstödets nivå bestäms. Reformens syfte är att
stärka inkomsterna bland mottagare av ekonomiskt bistånd genom att dessa stimuleras att antingen träda in på arbetsmarknaden eller genom
att de uppmuntras att arbeta i större utsträckning. Att minska utanförskapet och öka graden
av egenförsörjning bland dessa grupper är väsentligt för att på sikt gradvis minska inkomstskillnaderna i samhället och för att utjämna
medborgarnas livschanser. Ur ett fördelningsperspektiv är reformen träffsäker och gynnar
främst personer i den allra nedersta delen av
inkomstfördelningen. Förslagets slutgiltiga utformning kommer att utredas vidare inom Regeringskansliet.
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2 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
vad gäller den ekonomiska politiken och förslag till
statens budget för 2012
1.

godkänner riktlinjerna för den ekonomiska
politiken och budgetpolitiken (avsnitt 1),

2.

fastställer utgiftstaket för staten inklusive
ålderspensionssystemet vid sidan av statens
budget till följd av tekniska justeringar till
1 084 miljarder kronor för 2012 (avsnitt
4.5.1),

3.

4.

fastställer utgiftstaket för staten inklusive
ålderspensionssystemet vid sidan av statens
budget till 1 123 miljarder kronor för 2015
(avsnitt 4.5.2),
godkänner beräkningen av budgetens
inkomster för 2012 (avsnitt 7.1 och bilaga 1
avsnitt 2),

5.

beslutar om fördelning av utgifter på
utgiftsområden för 2012 (avsnitt 8.1.1 och
tabell 8.2),

6.

godkänner beräkningen av förändringen av
anslagsbehållningar för 2012 (avsnitt 8.1.1
tabell 8.2),

7.

godkänner beräkningen av utgifterna för
ålderspensionssystemet vid sidan av statens
budget för 2012 (avsnitt 8.1.1 tabell 8.2),

8.

godkänner den preliminära fördelningen av
utgifter på utgiftsområden för 2013, 2014
och 2015 som riktlinje för regeringens
budgetarbete (avsnitt 8.1.2 tabell 8.3),

9.

bemyndigar regeringen att under 2012 ta
upp lån enligt 5 kap. budgetlagen
(2011:203) (avsnitt 10.2.1),

10. godkänner beräkningen av Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2012 (avsnitt
10.2.1 tabell 10.8),
11. godkänner beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2012 (avsnitt
10.2.1 tabell 10.8),
12. bemyndigar regeringen att för 2012 besluta
om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i
statens verksamhet intill ett belopp av
34 350 000 000 kronor (avsnitt 11.1.1),
13. bemyndigar regeringen att för 2012 besluta
om krediter för myndigheternas räntekonton i Riksgäldskontoret intill ett belopp
av 20 900 000 000 kronor (avsnitt 11.1.2),
14. bemyndigar regeringen att under 2012, med
de begränsningar som följer av 3 kap. 8 §
andra stycket budgetlagen (2011:203),
besluta om överskridande av vissa
anslag(avsnitt 11.4),
vad gäller skattefrågor
15. antar förslaget till lag om investeringssparkonto (avsnitt 3.1 och 6.13),
16. antar förslaget till lag om godkännande av
gåvomottagare vid skattereduktion för gåva
(avsnitt 3.2 och 6.16),
17. antar förslaget till lag om ändring i
inkomstskattelagen (1999:1229) (avsnitt
3.3 och 6.15),
18. antar förslaget till lag om ändring i
inkomstskattelagen (1999:1229) (avsnitt
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3.4, 6.2, 6.3, 6.4, 6.11, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16,
6.17 och 6.18),
19. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(2011:000) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) (avsnitt 3.5, 6.13,
6.15 och 6.16),
20. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(2011:000) om ändring i kupongskattelagen
(1970:624) (avsnitt 3.6 och 6.14),
21. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(1986:468) om avräkning av utländsk skatt
(avsnitt 3.7 och 6.13),
22. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(2011:000) om ändring i lagen (1986:468)
om avräkning av utländsk skatt (avsnitt 3.8
och 6.13),
23. antar förslaget till lag om ändring i
taxeringslagen (1990:324) (avsnitt 3.9 och
6.13),
24. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(1990:661) om avkastningsskatt på
pensionsmedel (avsnitt 3.10 och 6.13),
25. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(2011:000) om ändring i lagen (1990:661)
om avkastningsskatt på pensionsmedel
(avsnitt 3.11 och 6.13),

29. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(2011:000) om ändring i lagen (1998:189)
om förhandsbesked i skattefrågor (avsnitt
3.15 och 6.13),
30. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(1999:1305) om Forskarskattenämnden
(avsnitt 3.16 och 6.3),
31. antar förslaget till lag om ändring i
socialavgiftslagen (2000:980) (avsnitt 3.17
och 6.5),
32. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(2000:981) om fördelning av socialavgifter
(avsnitt 3.18 och 6.6),
33. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter (avsnitt 3.19, 6.13, 6.14
och 6.16),
34. antar förslaget till lag om ändring i
socialförsäkringsbalken (avsnitt 3.20, 6.13
och 6.14),
35. antar förslaget till lag om ändring i
skatteförfarandelagen (2011:000) (avsnitt
3.21, 6.13, 6.14 och 6.16),
36. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(1994:1563) om tobaksskatt (avsnitt 3.22
och 6.9),

26. antar förslaget till lag om ändring i
mervärdesskattelagen (1994:200) (avsnitt
3.12 och 6.11),

37. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(1994:1551) om frihet från skatt vid
import, m.m. (avsnitt 3.23 och 6.9),

27. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(1994:1920) om allmän löneavgift (avsnitt
3.13 och 6.5),

38. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(1998:506) om punktskattekontroll av
transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter (avsnitt 3.24 och
6.9).

28. antar förslaget till lag om ändring i
skattebetalningslagen (1997:483) (avsnitt
3.14, 6.13, 6.14 och 6.16),
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3 Lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

3.1

Förslag till lag om investeringssparkonto

Härigenom föreskrivs följande.
Innehåll
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om investeringssparkonto.
I inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om beskattningen av
den som innehar ett investeringssparkonto.
Definitioner m.m.
2 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och
tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229), om inte något
annat anges eller framgår av sammanhanget.
De termer och uttryck som används omfattar också motsvarande utländska
företeelser om det inte anges eller framgår av sammanhanget att bara svenska
företeelser avses. Termen handelsplattform omfattar inte företeelser utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
3 § Med investeringssparkonto avses ett konto som uppfyller villkoren i
denna lag.
4 § Med kontoinnehavare avses den som innehar ett investeringssparkonto.
5 § Med investeringsföretag avses
1. ett svenskt värdepappersbolag som har tillstånd enligt 2 kap. 2 § första
stycket 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
2. ett svenskt kreditinstitut som har tillstånd att bedriva bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
3. ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma i en stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som där har tillstånd
att tillhandahålla sidotjänster som avses i bilaga I, avsnitt B punkt 1 till
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om
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marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv
85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv
2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG1, senast ändrat
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU2, eller
4. ett utländskt kreditinstitut som hör hemma i en stat inom EES och som
där fått auktorisation att starta och driva verksamhet i kreditinstitut som avses
i artikel 6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni
2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut3, senast ändrat
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU4.
6 § Med investeringstillgångar avses
1. finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad
eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
2. finansiella instrument som handlas på en handelsplattform, eller
3. andelar i en investeringsfond.
7 § Finansiella instrument som har getts ut av ett företag är inte investeringstillgångar om innehavaren av instrumenten, direkt eller indirekt, äger eller på
liknande sätt innehar andelar i företaget som motsvarar minst 10 procent av
rösterna för samtliga andelar eller av kapitalet i företaget.
Vid bedömningen av hur stor andel av rösterna eller kapitalet i företaget
som innehavaren av de finansiella instrumenten har, ska innehavaren även
anses äga andelar i företaget som innehavarens närstående, direkt eller
indirekt, äger eller på liknande sätt innehar.
Kvalificerade andelar är inte investeringstillgångar.
8 § Med kontofrämmande tillgångar avses finansiella instrument som inte är
investeringstillgångar.
Avtal om investeringssparkonto
9 § Ett avtal om investeringssparkonto ska ingås mellan ett investeringsföretag och en fysisk person eller ett dödsbo. Avtalet får inte innehålla villkor som
är oförenliga med bestämmelserna i denna lag.
Ett investeringssparkonto får bara innehas av en enda fysisk person eller ett
enda dödsbo. Ett investeringssparkonto får bara föras av ett enda investeringsföretag.
Ett investeringssparkonto får inte överlåtas.
Insättning och uttag av kontanta medel
10 § Kontanta medel får sättas in på och tas ut från ett investeringssparkonto.

1 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0039).
2 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).
3 EUT L 177, 30.6.2006, s. 21 (Celex 32006L0048).
4 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).
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Överföring av finansiella instrument till eller från ett investeringssparkonto
11 § Vid bedömning av om finansiella instrument får överföras till eller från
ett investeringssparkonto är det de finansiella instrumentens klassificering
enligt 6–8 §§ när överföringen inleds som avgör vilka bestämmelser om överföring enligt denna lag som ska tillämpas.
Överföring av finansiella instrument till ett investeringssparkonto
12 § En kontoinnehavare får bara överföra investeringstillgångar som kontoinnehavaren själv äger till ett eget investeringssparkonto. En kontoinnehavare
får inte överföra kontofrämmande tillgångar till ett eget investeringssparkonto.
13 § Investeringstillgångar får överföras till ett investeringssparkonto från
någon annan än kontoinnehavaren bara om tillgångarna överförs till kontot i
samband med kontoinnehavarens förvärv av tillgångarna och om förvärvet har
skett
1. på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en handelsplattform,
2. på så sätt att nya fondandelar utfärdats om förvärvet avser andelar i en
investeringsfond,
3. från den som har emitterat tillgångarna om förvärvet grundades på
tillgångar som vid förvärvet förvarades på kontot,
4. från investeringsföretaget som vid förvärvet förde investeringssparkontot,
5. från övertagande bolag om tillgångarna avsåg ersättning till aktieägarna
vid en fusion eller delning av aktiebolag och om tillgångarna förvärvades på
grund av aktier som vid förvärvet förvarades på kontot,
6. från köpande företag om förvärvet var ett led i ett förfarande om andelsbyte och om tillgångarna förvärvades på grund av andelar som vid förvärvet
förvarades på kontot,
7. från en annan kontoinnehavare om tillgångarna vid förvärvet förvarades
på dennes investeringssparkonto, eller
8. genom utdelning på tillgångar som vid förvärvet förvarades på investeringssparkontot.
Investeringstillgångar som har förvärvats på grund av kontofrämmande
tillgångar som avses i 7 § eller kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett
investeringssparkonto med stöd av 18 § får inte överföras till kontot.
14 § Kontofrämmande tillgångar får överföras till ett investeringssparkonto
från någon annan än kontoinnehavaren bara om tillgångarna överförs till
kontot i samband med kontoinnehavarens förvärv av tillgångarna och om
förvärvet har skett
1. från den som har emitterat tillgångarna om tillgångarna senast den
trettionde dagen efter den dag då de emitterades avses bli upptagna till handel
på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet eller en handelsplattform,
2. från den som har emitterat tillgångarna om förvärvet avsåg teckningsrätter, fondaktierätter, säljrätter eller liknande finansiella instrument och om
förvärvet grundades på tillgångar som vid förvärvet förvarades på kontot,
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3. från övertagande bolag om tillgångarna avsåg ersättning till aktieägarna
vid en fusion eller delning av aktiebolag och om tillgångarna förvärvades på
grund av aktier som vid förvärvet förvarades på kontot,
4. från köpande företag om förvärvet var ett led i ett förfarande om andelsbyte och om tillgångarna förvärvades på grund av andelar som vid förvärvet
förvarades på kontot, eller
5. genom utdelning på tillgångar som vid förvärvet förvarades på investeringssparkontot.
Kontofrämmande tillgångar som avses i 7 § får inte överföras till investeringssparkontot med tillämpning av första stycket 1. Inte heller kontofrämmande tillgångar som har förvärvats på grund av kontofrämmande
tillgångar som avses i 7 § eller på grund av kontofrämmande tillgångar som
förvaras på ett investeringssparkonto med stöd av 18 § får överföras till
kontot.
15 § Förvärv av finansiella instrument som ska överföras till ett investeringssparkonto enligt 13 eller 14 § ska betalas med tillgångar som förvaras på
kontot.
Förvaring av tillgångar
16 § På ett investeringssparkonto får bara investeringstillgångar och kontanta
medel förvaras om inte något annat anges i 17–19 §§. Kontofrämmande
tillgångar som avses i 7 § får bara förvaras på ett investeringssparkonto under
de förutsättningar som framgår av 19 §.
17 § Kontofrämmande tillgångar som var investeringstillgångar när de överfördes till ett investeringssparkonto eller som har överförts till kontot med
stöd av 14 § första stycket 2–5 får förvaras på investeringssparkontot till och
med den sextionde dagen efter utgången av det kvartal då tillgångarna blev
kontofrämmande respektive blev förtecknade på kontot. Tillgångarna ska
avföras från kontot senast denna dag.
Om tillgångarna övergår till att vara investeringstillgångar, får de förvaras
på investeringssparkontot enligt 16 §.
18 § Kontofrämmande tillgångar som har överförts till ett investeringssparkonto med stöd av 14 § första stycket 1 får förvaras på investeringssparkontot
till och med den sextionde dagen efter den dag då de emitterades. Tillgångarna
ska avföras från kontot senast denna dag.
Om tillgångarna övergår till att vara investeringstillgångar inom den
angivna tidsfristen, får de förvaras på investeringssparkontot enligt 16 §.
19 § Kontofrämmande tillgångar som avses i 7 § och som inte var sådana
tillgångar när de överfördes till ett investeringssparkonto eller som har överförts till kontot med stöd av 14 § första stycket 2–5 får förvaras på investeringssparkontot till och med den trettionde dagen efter den dag då tillgångarna
först klassificerades som sådana tillgångar eller blev förtecknade på kontot.
Tillgångarna ska, även om de under tidsfristen övergår till att klassificeras som
andra tillgångar, avföras från kontot senast denna dag.
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Överföring av finansiella instrument från ett investeringssparkonto
20 § En kontoinnehavare får bara överföra finansiella instrument från ett
investeringssparkonto till ett annat eget konto under de förutsättningar som
framgår av 21 §.
En kontoinnehavare får bara överföra finansiella instrument från ett
investeringssparkonto till någon annan under de förutsättningar som framgår
av 22, 24 eller 25 §.
21 § En kontoinnehavare får överföra
1. investeringstillgångar som kontoinnehavaren själv äger till ett annat eget
investeringssparkonto, eller
2. kontofrämmande tillgångar till ett annat eget konto som inte är ett
investeringssparkonto.
22 § Finansiella instrument får överföras till någon annan än kontoinnehavaren om kontoinnehavaren har överlåtit tillgångarna genom försäljning,
byte eller liknande överlåtelse av tillgångarna
1. på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en handelsplattform,
2. på så sätt att fondandelarna löses in i fonden, om överföringen avser
andelar i en investeringsfond,
3. till den som har emitterat tillgångarna,
4. till investeringsföretaget som vid överlåtelsen förde investeringssparkontot,
5. till budgivaren om överlåtelsen var ett led i ett offentligt uppköpserbjudande,
6. till köpande företag om överlåtelsen var ett led i ett förfarande om
andelsbyte,
7. till majoritetsaktieägaren i ett bolag om överlåtelsen var ett led i ett
förfarande om inlösen av minoritetsaktier i samma bolag, eller
8. till en annan kontoinnehavare om tillgångarna förs över till förvärvarens
investeringssparkonto.
Kontofrämmande tillgångar får inte överföras från ett investeringssparkonto med tillämpning av första stycket 8.
23 § Om finansiella instrument som förvaras på ett investeringssparkonto
överlåtits på ett sådant sätt som avses i 22 § första stycket 1–7, ska ersättning
som lämnas i form av kontanta medel överföras direkt till investeringssparkontot.
Om finansiella instrument som förvaras på ett investeringssparkonto överlåtits på ett sådant sätt som avses i 22 § första stycket, ska ersättning som
lämnas i form av investeringstillgångar överföras direkt till investeringssparkontot. Ersättning i form av kontofrämmande tillgångar får överföras till
investeringssparkontot bara om tillgångarna har förvärvats på sådant sätt som
avses i 14 §.
Ersättning vid överlåtelse av kontofrämmande tillgångar som avses i 7 § och
som förvaras på ett investeringssparkonto eller av kontofrämmande tillgångar
som förvaras på ett investeringssparkonto med stöd av 18 § får inte överföras
till kontot.
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24 § Investeringstillgångar som har överlåtits genom arv, testamente, gåva,
bodelning eller på liknande sätt får överföras till ett annat investeringssparkonto.
25 § Kontofrämmande tillgångar som har överlåtits genom arv, testamente,
gåva, bodelning eller på liknande sätt får överföras till ett konto som inte är ett
investeringssparkonto.
Ränta, utdelning och annan avkastning
26 § Ränta, utdelning och annan avkastning än ersättning vid överlåtelse på
tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto ska överföras direkt till
investeringssparkontot.
Ränta, utdelning och annan avkastning än ersättning vid överlåtelse på
kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto får inte
överföras till investeringssparkontot om de kontofrämmande tillgångarna
1. är sådana som avses i 7 §, eller
2. förvaras på investeringssparkontot med stöd av 18 §.
Ett investeringssparkonto upphör
27 § Ett konto upphör som investeringssparkonto när det avslutas. Ett
investeringssparkonto får inte avslutas om det förvaras investeringstillgångar
på kontot eller om sådana tillgångar har förvärvats för att förvaras på kontot
men ännu inte har förtecknats på kontot.
28 § Ett konto upphör som investeringssparkonto när kontoinnehavaren eller
investeringsföretaget inte följer bestämmelserna i denna lag.
Ett konto upphör dock inte som investeringssparkonto enbart av den
anledningen att kontofrämmande tillgångar förvaras på investeringssparkontot i strid med 17 § eller att investeringsföretaget inte lämnar information
enligt 31 §.
29 § Om företaget som för ett investeringssparkonto inte längre anses vara ett
investeringsföretag på grund av att tillstånd som avses i 5 § har återkallats,
upphör kontot som investeringssparkonto. Om verksamheten enligt beslutet
om återkallelse ska upphöra eller vara avvecklad vid en senare tidpunkt,
upphör kontot som investeringssparkonto vid den senare tidpunkten.
Information
30 § Innan ett investeringsföretag ingår ett avtal om investeringssparkonto
med en fysisk person eller ett dödsbo ska investeringsföretaget lämna
information om
1. avgifter på investeringssparkontot,
2. hur tillgångarna på ett investeringssparkonto beskattas och hur skatten
tas ut,
3. vad som avses med investeringstillgångar och kontofrämmande
tillgångar,
4. hur länge kontofrämmande tillgångar får förvaras på ett investeringssparkonto, och
5. under vilka förutsättningar kontofrämmande tillgångar får avföras från
ett investeringssparkonto.
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Informationen ska lämnas i en handling eller i någon annan läsbar och
varaktig form som är tillgänglig för mottagaren.
Ett konto kan vara ett investeringssparkonto även om investeringsföretaget
inte lämnar information enligt första och andra styckena.
31 § Investeringsföretaget är skyldigt att informera kontoinnehavaren om att
kontofrämmande tillgångar förvaras på investeringssparkontot eller att kontot
har upphört som investeringssparkonto. Informationen ska lämnas inom fem
dagar från det att företaget har fått sådan kännedom.
När kontofrämmande tillgångar förvaras på ett investeringssparkonto, ska
investeringsföretaget dessutom informera om när tillgångarna senast måste
avföras från kontot enligt 17–19 §§.
Vid tillämpning av första stycket ska investeringsföretaget anses ha fått
kännedom om att kontofrämmande tillgångar förvaras på investeringssparkontot när tjugofem dagar har gått från utgången av det kvartal då de kontofrämmande tillgångarna först förvarades på investeringssparkontot i egenskap
av kontofrämmande tillgångar. Detta gäller dock inte för kontofrämmande
tillgångar som avses i 7 § eller som förvaras på investeringssparkontot med
stöd av 18 §.
32 § Om information enligt 30 eller 31 § inte lämnas ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om
marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt
10 § tredje stycket marknadsföringslagen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
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3.2

Förslag till lag om godkännande av gåvomottagare vid
skattereduktion för gåva

Härigenom föreskrivs följande.
Lagens tillämpningsområde
1 § I denna lag finns bestämmelser om godkännande av gåvomottagare vid
skattereduktion för gåva enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Hänvisningar
2 § I 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om
– vissa definitioner och villkor för skattereduktion (20–22 §§),
– begäran om skattereduktion (23 §),
– vilka som kan få skattereduktion (24 §),
– underlag för skattereduktion (25 §), och
– skattereduktionens storlek (26 §).
Definitioner
3 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och
tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229), om inget annat
anges.
Beslutande myndighet
4 § Beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket.
Belopp
5 § Uppgifter om belopp ska anges i hela krontal så att öretal faller bort.
Godkänd gåvomottagare
6 § En svensk stiftelse, en svensk ideell förening eller ett svenskt registrerat
trossamfund ska efter ansökan godkännas som gåvomottagare under förutsättning att
1. den sökande vid beslutet om slutlig skatt året före det år då ansökan görs
är inskränkt skattskyldig enligt bestämmelserna i 7 kap. 3, 7 eller 14 §
inkomstskattelagen (1999:1229),
2. den sökande har som ändamål att bedriva hjälpverksamhet bland behövande eller att främja vetenskaplig forskning eller helt eller delvis bedriver
sådan verksamhet,
3. det är sannolikt att den sökande
a) även vid de två beslut om slutlig skatt som fattas efter det beslut som
avses i 1 kommer att bli inskränkt skattskyldig enligt de bestämmelser som
anges i samma punkt, och
b) kommer att använda gåvorna på det sätt givarna avsett,
4. det av den sökandes bokföring eller räkenskaper är möjligt att avgöra
vilka gåvor som har tagits emot och hur de har använts, och
5. den sökande har minst en auktoriserad eller godkänd revisor.
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7 § För en sökande vars skattskyldighet prövas enligt någon annan
bestämmelse i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) än de som anges i 6 § 1,
ska prövningen enligt 6 § 1 och 3 a gälla frågan om förhållandena är sådana att
den sökande skulle ha blivit och skulle komma att bli inskränkt skattskyldig
vid tillämpning av någon av de bestämmelser som anges i 6 § 1.
8 § Som gåvomottagare ska efter ansökan godkännas även utländska sökande
om förutsättningarna i 6 § är uppfyllda och den sökande hör hemma i en stat
1. inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller
2. med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om
informationsutbyte eller ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden.
Prövningen enligt 6 § 1 och 3 a ska då gälla frågan om förhållandena är
sådana att den sökande skulle ha blivit och skulle komma att bli inskränkt
skattskyldig enligt någon av de bestämmelser som anges i 6 § 1 om denne
skulle beskattas i Sverige.
För att den sökande ska kunna godkännas som gåvomottagare gäller
dessutom att ett skriftligt åtagande enligt 23 kap. 7 § och 38 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:000) ska ha kommit in till Skatteverket.
Godkännande som gåvomottagare
Ansökan
9 § Den som vill bli godkänd som sådan gåvomottagare som avses i 6–8 §§ ska
ansöka om detta hos Skatteverket.
En ansökan ska lämnas enligt fastställt formulär och innehålla nödvändiga
identifikationsuppgifter.
De handlingar som den sökande önskar åberopa ska lämnas tillsammans
med ansökan.
Giltighetstid och förlängning
10 § Ett godkännande som gåvomottagare gäller till utgången av det tredje
året efter det år som beslutet fattades.
Om en ansökan om förlängning kommer in innan godkännandet har
upphört att gälla, får godkännandet förlängas till utgången av det tredje året
efter det år då godkännandet annars skulle ha upphört att gälla.
Om en ansökan om förlängning har kommit in, är godkännandet giltigt
även efter den tid som anges i första eller andra stycket till dess att frågan om
förlängning har prövats av Skatteverket.
11 § Vid ansökan om förlängning enligt 10 § andra stycket tillämpas 9 §.
Avgifter
12 § Den som ansöker om godkännande enligt 9 § ska betala en ansökningsavgift. Skatteverket får inte pröva en ansökan om avgiften inte har betalats.
En godkänd gåvomottagare ska betala en årsavgift för varje kalenderår efter
det år då ett godkännande meddelats. Avgiften ska betalas före det år avgiften
avser.
Regeringen får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

95

PROP. 2011/12:1

Underrättelse till Skatteverket
13 § Om en godkänd gåvomottagare inte längre uppfyller ett eller flera av de
krav som avses i 6–8 §§, ska gåvomottagaren omedelbart underrätta Skatteverket om detta.
Förelägganden
14 § Skatteverket får meddela de förelägganden som behövs för att verket ska
kunna ta ställning till om ett godkännande ska återkallas.
Återkallelse
15 § Skatteverket ska återkalla ett godkännande som gåvomottagare om
1. innehavaren begär det,
2. förutsättningarna för godkännande inte längre är uppfyllda,
3. innehavaren vid ett beslut om slutlig skatt som fattats under den tid som
avses i 10 § inte är inskränkt skattskyldig enligt bestämmelserna i 7 kap. 3, 7
eller 14 § inkomstskattelagen (1999:1229) eller, när det gäller en svensk mottagare som är inskränkt skattskyldig enligt någon annan bestämmelse i 7 kap.
inkomstskattelagen än 3, 7 eller 14 § eller en utländsk mottagare, inte skulle ha
blivit inskränkt skattskyldig vid tillämpning av 7 kap. 3, 7 eller 14 § inkomstskattelagen,
4. innehavaren inte betalar en sådan avgift som avses i 12 § andra stycket,
5. innehavaren inte följer ett föreläggande enligt 14 §, eller
6. innehavaren inte lämnar kontrolluppgifter enligt 22 kap. 22 § skatteförfarandelagen (2011:000).
Om det finns synnerliga skäl, får Skatteverket avstå från återkallelse enligt
första stycket 2, 3 eller 6.
16 § Ett beslut att återkalla ett godkännande gäller omedelbart.
Kontrollavgift
17 § Skatteverket får ta ut en kontrollavgift av den som inte kommit in med
en sådan underrättelse som avses i 13 §.
Kontrollavgiften uppgår till ett belopp motsvarande 10 procent av värdet på
de gåvor som tagits emot efter den tidpunkt då en underrättelse borde ha
kommit in och till dess att frågan om återkallelse har prövats av Skatteverket
och som är av det slaget att de ingår i givarens underlag för skattereduktion
enligt 67 kap. 25 § inkomstskattelagen (1999:1229), dock lägst 5 000 kronor.
Om värdet på de gåvor som avses i andra stycket inte kan beräknas tillförlitligt, får Skatteverket uppskatta värdet till ett skäligt belopp.
Kontrollavgiften tillfaller staten.
18 § Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det finns andra särskilda skäl, får Skatteverket helt eller delvis befria gåvomottagaren från en
kontrollavgift.
Första stycket ska beaktas även om något yrkande om befrielse inte har
framställts.
19 § Om Skatteverket beslutar om kontrollavgift, gäller bestämmelserna i
skatteförfarandelagen (2011:000) om
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1. debitering och betalning av kontrollavgift i 61–65 kap.,
2. verkställighet i 68 kap. 1 §, och
3. indrivning i 70 kap.
Omprövning och överklagande
20 § I fråga om beslut om godkännande enligt 6 §, om förlängning av godkännande enligt 10 § och om återkallelse av godkännande enligt 15 § tillämpas
bestämmelserna i 66 och 67 kap. skatteförfarandelagen (2011:000) om omprövning och överklagande av beslut avseende på vilket sätt preliminär skatt
ska betalas.
I fråga om beslut om kontrollavgift enligt 17 § tillämpas bestämmelserna i
66 och 67 kap. skatteförfarandelagen. Tidsfristen i 66 kap. 24 § skatteförfarandelagen ska dock räknas från den dag beslutet om kontrollavgift meddelades.
Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. I fråga om 2013 och tidigare års taxeringar ska vad som i 6 § 1 och 3 sägs
om inskränkt skattskyldighet vid beslut om slutlig skatt i stället avse inskränkt
skattskyldighet vid taxering.
3. Vid 2012 och 2013 års taxeringar ska vad som i 15 § första stycket 3 sägs
om fattat beslut om slutlig skatt i stället avse beslutad taxering.
4. I fråga om åtaganden som lämnas under 2012 ska vad som i 8 § tredje
stycket sägs om åtagande enligt 23 kap. 7 § och 38 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:000) i stället avse åtagande enligt 13 kap. 2 a och 3 §§
lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.
5. I fråga om kontrolluppgifter som avser 2012 ska vad som i 15 § första
stycket 6 sägs om kontrolluppgifter enligt 22 kap. 22 § skatteförfarandelagen
(2011:000) i stället avse kontrolluppgifter enligt 11 kap. 8 b § lagen
(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.
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3.3

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen
(1999:1229)

Härigenom föreskrivs att 33 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) 1 ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

33 kap.
3§
Ett positivt fördelningsbelopp
Ett positivt fördelningsbelopp
beräknas genom att ett positivt
beräknas genom att ett positivt
kapitalunderlag för räntefördelning
kapitalunderlag för räntefördelning
multipliceras med statslåneräntan vid
multipliceras med statslåneräntan vid
utgången av november andra året
utgången av november andra året
före taxeringsåret ökad med fem
före taxeringsåret ökad med fem och
procentenheter.
en halv procentenhet.
Ett negativt fördelningsbelopp beräknas genom att ett negativt
kapitalunderlag för räntefördelning multipliceras med statslåneräntan vid
samma tidpunkt ökad med en procentenhet.
Om beskattningsåret omfattar längre eller kortare tid än tolv månader, ska
fördelningsbeloppet justeras i motsvarande mån.
Hur kapitalunderlaget beräknas framgår av 8–20 §§.
Denna lag träder i kraft den 31 december 2011 och tillämpas första gången
på beskattningsår som påbörjas efter ikraftträdandet.

1 Lagen omtryckt 2008:803.
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3.4

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen
(1999:1229)

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1
dels att 6 kap. 16 a § och 39 kap. 20 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 39 kap. 20 § ska utgå,
dels att nuvarande 57 kap. 20 a–20 c §§ ska betecknas 57 kap. 20 b–20 d §§,
dels att 1 kap. 11 §, 3 kap. 19 §, 6 kap. 5 §, 7 kap. 6 och 10 §§, 11 kap. 22 §,
12 kap. 2 §, 15 kap. 1 §, 16 kap. 9 och 17 §§, 17 kap. 15 §, 24 kap. 2 och 11 §§,
30 kap. 1 §, 38 a kap. 23 §, 39 kap. 1 och 14 §§, 41 kap. 11 §, 42 kap. 4 och
30 §§, 48 kap. 7 §, 52 kap. 3 §, 57 kap. 11, 12, 16 och 22 §§, 61 kap. 8 a §,
65 kap. 2 och 10 §§ samt 67 kap. 2 och 13 c §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast efter 39 kap. 13 f § ska lyda ”Investmentföretag”,
dels att punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2001:1175) om
ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse,
dels att punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2005:1136) om
ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 6 kap. 16 a § ska sättas närmast efter 6 kap.
12 §,
dels att rubriken närmast före 57 kap. 20 a § ska sättas närmast före nya
57 kap. 20 b §,
dels att det i lagen ska införas trettio nya paragrafer, 6 kap. 13 §, 42 kap. 24 a
och 35–44 §§, 44 kap. 8 a, 8 b, 22 a–22 e och 34 a §§, 48 a kap. 10 a §, 57 kap.
11 a och 20 a §§ samt 67 kap. 20–26 §§, samt närmast före 42 kap. 24 a, 35 och
43 §§, 44 kap. 8 a och 22 a §§ samt 67 kap. 20 och 23–26 §§ nya rubriker, av
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
11 §2
Bestämmelser om hur skatten ska beräknas finns i 65 kap.
Bestämmelser om beräkningen av skatt på ackumulerad inkomst finns i
66 kap.
Bestämmelser om skattereduktion
Bestämmelser om skattereduktion
för underskott av kapital, arbetsför underskott av kapital, arbetsinkomst (jobbskatteavdrag), allmän
inkomst (jobbskatteavdrag), allmän
pensionsavgift, sjöinkomst och huspensionsavgift, sjöinkomst, hushållshållsarbete finns i 67 kap.
arbete och gåva finns i 67 kap.
3 kap.
19 §
Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för kapitalvinst på sådana
tillgångar och förpliktelser som avses i andra stycket, om han vid något tillfälle
under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Skattskyldig-

1 Lagen omtryckt 2008:803.

Senaste lydelse av
39 kap. 20 § 2011:937
rubriken närmast före 39 kap. 20 § 2011:937.
2 Senaste lydelse 2009:197.
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heten gäller oavsett i vilket inkomstslag kapitalvinsten ska tas upp. Skattskyldigheten gäller också belopp som motsvarar en kapitalvinst och som enligt
51 kap. 3 och 4 §§ ska tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet.
Skattskyldigheten enligt första
Skattskyldigheten enligt första
stycket omfattar delägarrätter enligt
stycket omfattar delägarrätter enligt
48 kap. 2 §, andelar i svenska
48 kap. 2 §, andelar i svenska
handelsbolag och i utlandet delägarhandelsbolag och i utlandet delägarbeskattade
juridiska
personer.
beskattade juridiska personer. SkattAndelar i investeringsfonder omfattas
skyldigheten omfattar dock inte
dock inte.
1. andelar i investeringsfonder, eller
2. delägarrätter som förvaras på ett
investeringssparkonto, förutom tillgångar som avses i 42 kap. 38 §.
Undantaget från skattskyldighet i
andra stycket 2 gäller inte kapitalvinster på andra delägarrätter än
andelar i investeringsfonder som anses
ha avyttrats enligt 44 kap. 8 a §.
Vid tillämpningen av denna paragraf gäller att
1. delägarrätter som getts ut av ett utländskt företag eller andelar i en i
utlandet delägarbeskattad juridisk person bara omfattas om de förvärvats
under tiden som den skattskyldige har varit obegränsat skattskyldig i Sverige,
och
2. delägarrätter och andelar som har ersatt delägarrätter eller andelar som
avses i 1 ska anses förvärvade vid samma tidpunkt som det ursprungliga
förvärvet.
Vad som sägs i tredje stycket tilVad som sägs i fjärde stycket tillämpas inte i fråga om delägarrätter
lämpas inte i fråga om delägarrätter
som getts ut av ett utländskt företag
som getts ut av ett utländskt företag
eller andelar i en i utlandet delägareller andelar i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person som har
beskattad juridisk person som har
ersatt svenska delägarrätter och
ersatt svenska delägarrätter och
andelar i svenska handelsbolag.
andelar i svenska handelsbolag.
6 kap.
5§
Svenska investeringsfonder är
Svenska investeringsfonder är inte
skattskyldiga för inkomst av tillskattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i fonden.
gångar som ingår i fonden.
13 §
Utländska investeringsfonder är
inte skattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i fonden.
7 kap.
6§
Stiftelsen ska, sett över en period av flera år, bedriva en verksamhet som
skäligen motsvarar avkastningen av stiftelsens tillgångar.
Vid beräkningen av avkastningen
av stiftelsens tillgångar ska schablonintäkt enligt 42 kap. 43 § inte ingå.
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10 §
Föreningen ska, sett över en period av flera år, bedriva en verksamhet som
skäligen motsvarar avkastningen av föreningens tillgångar.
Vid beräkningen av avkastningen
av föreningens tillgångar ska schablonintäkt enligt 42 kap. 43 § inte
ingå.
11 kap.
22 §
Experter, forskare eller andra nyckelpersoner ska inte ta upp sådan del av
lön, arvode eller liknande ersättning eller förmån och sådana ersättningar för
utgifter som avses i 23 §, om arbetet avser
1. specialistuppgifter med sådan inriktning eller på sådan kompetensnivå att
det innebär betydande svårigheter att rekrytera inom landet,
2. kvalificerade forsknings- eller utvecklingsuppgifter med sådan inriktning
eller på sådan kompetensnivå att det innebär betydande svårigheter att rekrytera inom landet, eller
3. företagsledande uppgifter eller andra uppgifter som medför en nyckelposition i ett företag.
Första stycket gäller bara om
– arbetsgivaren hör hemma i Sverige eller är ett utländskt företag med fast
driftställe i Sverige,
– arbetstagaren inte är svensk medborgare,
– arbetstagaren inte varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige någon
gång under de fem kalenderår som föregått det kalenderår då arbetet påbörjas,
och
– vistelsen i Sverige är avsedd att vara högst fem år.
Vid tillämpning av första stycket
ska villkoren anses uppfyllda för en
arbetstagare, om lön och annan ersättning för arbetet i Sverige per månad
överstiger två gånger prisbasbeloppet
för det kalenderår då arbetet påbörjas.
Bestämmelserna i denna paragraf
Denna paragraf tillämpas bara
tillämpas bara under de tre första
under de tre första åren av den tidsåren av den tidsbegränsade vistelsen.
begränsade vistelsen.
12 kap.
2 §3
Utgifter som avses i följande paragrafer ska dras av utan någon beloppsmässig begränsning, nämligen utgifter
– vid tjänsteresor enligt 5–17 §§,
– vid tillfälligt arbete på annan ort eller vid dubbel bosättning enligt 18–22
och 31 §§,
– för hemresor enligt 24 och 31 §§,
– för egenavgifter enligt 36 §, och
– i hobbyverksamhet enligt 37 §.
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Första stycket gäller också i fråga om utgifter för resor i tjänsten som
företas med annat transportmedel än egen bil eller förmånsbil.
Utgifter för inställelseresor enligt
Utgifter för inställelseresor enligt
25 § och för resor mellan bostaden
25 § och för resor mellan bostaden
och arbets- och utbildningsplatsen
och arbets- och utbildningsplatsen
enligt 26–31 §§ ska dras av bara till
enligt 26–31 §§ ska dras av bara till
den del kostnaderna under beskattden del kostnaderna under beskattningsåret sammanlagt överstiger
ningsåret sammanlagt överstiger
9 000 kronor. Övriga utgifter ska
10 000 kronor. Övriga utgifter ska
dras av bara till den del kostnaderna
dras av bara till den del kostnaderna
under beskattningsåret sammanlagt
under beskattningsåret sammanlagt
överstiger 5 000 kronor.
överstiger 5 000 kronor.
15 kap.
1 §4
Ersättningar för varor, tjänster och inventarier, avkastning av tillgångar,
kapitalvinster samt alla andra inkomster i näringsverksamheten ska tas upp
som intäkt.
Utöver bestämmelserna i detta
Utöver bestämmelserna i detta
kapitel finns bestämmelser om
kapitel finns bestämmelser om
inkomster i 8, 17–39, 44–48, 49–52,
inkomster i 8, 17–39, 44–48, 49–52,
55 och 60 kap.
55 och 60 kap. I 42 kap. 43 och 44 §§
finns även bestämmelser om schablonintäkt vid innehav av andelar i
investeringsfond.
Bestämmelser om värdering av inkomster i annat än pengar finns i 61 kap.
16 kap.
9§
Utgifter för forskning och utUtgifter för forskning och utveckling som har eller kan antas få
veckling som har eller kan antas få
betydelse för näringsverksamheten
betydelse för den huvudsakliga
ska dras av. Detta gäller även utgifter
näringsverksamheten eller verksamför att få information om sådan
heten i övrigt ska dras av. Detta gäller
forskning och utveckling.
även utgifter för att få information
om sådan forskning och utveckling.
Bestämmelserna i denna lag om att utgifter för anskaffning av vissa tillgångar ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag tillämpas också på
utgifter som avses i första stycket.
17 §
Särskilda skatter och avgifter som avser näringsverksamheten ska dras av.
Om skatten eller avgiften sätts ned, ska motsvarande del av avdraget återföras
det beskattningsår då debiteringen ändras.
Avkastningsskatt som beräknas på
Avkastningsskatt som beräknas på
avsättning i balansräkning med tilavsättning i balansräkning med tillämpning av 3 § femte stycket lagen
lämpning av 3 a § fjärde stycket lagen
(1990:661) om avkastningsskatt på
(1990:661) om avkastningsskatt på
pensionsmedel ska dras av. Om
pensionsmedel ska dras av. Om
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skatten sätts ned, ska motsvarande
skatten sätts ned, ska motsvarande
del av avdraget återföras det beskattdel av avdraget återföras det beskattningsår då debiteringen ändras. Om
ningsår då debiteringen ändras. Om
skatten sätts ned genom avräkning
skatten sätts ned genom avräkning
av utländsk skatt, hindrar detta inte
av utländsk skatt, hindrar detta inte
att hela skattebeloppet dras av.
att hela skattebeloppet dras av.
Andra stycket tillämpas också på
Andra stycket tillämpas också på
avkastningsskatt som med tillämpavkastningsskatt som med tillämpning av 3 § tionde stycket lagen om
ning av 3 a § nionde stycket lagen
avkastningsskatt på pensionsmedel
om avkastningsskatt på pensionsberäknas på värdet av ett avtal om
medel beräknas på värdet av ett avtal
tjänstepension med villkor som
om tjänstepension med villkor som
innebär att det utländska tjänsteinnebär att det utländska tjänstepensionsinstitutet kan likställas med
pensionsinstitutet kan likställas med
en pensionsstiftelse enligt lagen
en pensionsstiftelse enligt lagen
(1967:531) om tryggande av
(1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m.
pensionsutfästelse m.m.
I 29–31 §§ finns bestämmelser om egenavgifter.
17 kap.
15 §5
Fusion eller delning av investeringsfonder enligt 8 kap. 1, 24 och 25 §§
lagen (2004:46) om investeringsfonder ska inte leda till att delägarna ska ta
upp en intäkt. Detsamma gäller när en specialfond ombildas till en värdepappersfond. Ersättning i pengar ska dock tas upp som intäkt det beskattningsår
fusionen eller delningen sker.
Efter en fusion eller delning anses som anskaffningsvärde för de nya andelarna det anskaffningsvärde som sammanlagt gällde för de äldre andelarna.
Om en fond delas och den skattskyldige får andelar i mer än en nybildad fond,
ska det anskaffningsvärde som gällde för de äldre andelarna fördelas på de nya
andelarna i förhållande till dessa nybildade fonders värde vid delningen.
Det som sägs om fusion i första och andra styckena gäller även vid en
gränsöverskridande fusion enligt 8 kap. 17 § lagen om investeringsfonder.
Första–tredje styckena gäller även sådana utländska investeringsfonder som
har bildats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper
(fondföretag), när respektive fond hör hemma i en stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet om fusionen, den gränsöverskridande fusionen eller delningen har skett i enlighet med lagstiftningen i den berörda staten
eller de berörda staterna.
Bestämmelser om fonderna finns i
39 kap. 20 §.
24 kap.
2§
I inkomstslaget näringsverksamhet tillämpas bestämmelserna i inkomstslaget kapital om

5 Senaste lydelse 2011:937.

103

PROP. 2011/12:1

– utnyttjande av företrädesrätt till teckning av vinstandelslån eller kapitalandelslån i 42 kap. 15 §,
– utdelning av andelar i dotterbolag i 42 kap. 16 §,
– utbetalningar vid minskning av aktiekapital eller reservfond och liknande
förfaranden i 42 kap. 17 §,
– utskiftning från ideella föreningar i 42 kap. 18 §,
– utskiftning från ekonomiska föreningar i 42 kap. 19–21 §§,
– emission i ekonomiska föreningar i 42 kap. 21 a §,
– utdelning från delägarbeskattade utländska juridiska personer i 42 kap.
22 §,
– utdelning och utskiftning från dödsbon efter personer som var begränsat
skattskyldiga vid dödsfallet i 42 kap. 23 §,
– skattetillgodohavanden i 42 kap.
– skattetillgodohavanden i 42 kap.
24 §, och
24 §,
– lotterier i 42 kap. 25 §.
– lotterier i 42 kap. 25 §, och
– schablonintäkt i 42 kap. 43 §.
11 §
Bestämmelser om i vilka fall lämnad utdelning ska dras av finns för
– investmentföretag och invester– investmentföretag i 39 kap. 14 §,
ingsfonder i 39 kap. 14 §,
– kooperativa föreningar i 39 kap. 22–24 §§,
– sambruksföreningar i 39 kap. 28 §,
– samfälligheter i 39 kap. 29 §, och
– Sparbankernas säkerhetskassa i 39 kap. 31 §.
30 kap.
1 §6
Avdrag får göras enligt bestämmelserna i detta kapitel för belopp som sätts
av till periodiseringsfond.
Avdrag får dock inte göras av
Avdrag får dock inte göras av
privatbostadsföretag,
investmentprivatbostadsföretag och investmentföretag. Avdrag får inte heller göras
företag
och
investeringsfonder.
Avdrag får inte heller göras av den
av den som är begränsat skattskyldig
som är begränsat skattskyldig enligt
enligt 3 kap. 18 § första stycket 2
3 kap. 18 § första stycket 2 eller
eller 6 kap. 11 § första stycket 4 och
6 kap. 11 § första stycket 4 och som
som är bosatt i en stat utanför
är bosatt i en stat utanför Europeiska
Europeiska ekonomiska samarekonomiska samarbetsområdet.
betsområdet.
38 a kap.
23 §7
När det gäller beskattningen av ägare till andelar i det överlåtande företaget
vid en partiell fission finns särskilda bestämmelser om
– beräkning av anskaffningsvärdet för andelar i det övertagande och det
överlåtande företaget i 17 kap. 7 a §,
– utdelning i 24 kap. 3 a § och 42 kap. 16 b §,
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– beräkning av omkostnadsbeloppet för andelar i det övertagande och
överlåtande företaget i 48 kap. 18 a och 18 c §§,
– turordning vid avyttring i 48 kap. 18 b §, och
– kvalificerade andelar i 57 kap.
– kvalificerade andelar i 57 kap.
7–7 c, 12 a, 15, 20 a–20 c, 23 a, 24
7–7 c, 12 a, 15, 20 b–20 d, 23 a, 24
och 24 a §§.
och 24 a §§.
39 kap.
1§
I detta kapitel finns bestämmelser om
– försäkringsföretag i 2–13 §§,
– utländska tjänstepensionsinstitut i 13 a–13 f §§,
– investmentföretag och invester– investmentföretag i 14–19 §§,
ingsfonder i 14–20 §§,
– kooperativa föreningar i 21–24 §§,
– privatbostadsföretag i 25–27 §§,
– sambruksföreningar i 28 §,
– samfälligheter i 29 §, och
– sparbanker och Sparbankernas säkerhetskassa i 30 och 31 §§.
14 §
För investmentföretag och inveFör investmentföretag gäller, utsteringsfonder gäller, utöver vad som
över vad som följer av övriga
följer av övriga bestämmelser i denna
bestämmelser i denna lag, följande:
lag, följande:
1. Kapitalvinster på delägarrätter ska inte tas upp och kapitalförluster på
delägarrätter får inte dras av. Om ett investmentföretag avyttrar en delägarrätt
som hade varit näringsbetingad om investmentföretaget i stället hade varit ett
sådant ägarföretag som kan inneha en näringsbetingad andel enligt 24 kap.
13 §, ska ersättningen tas upp som kapitalvinst om delägarrätten hänför sig till
ett skalbolag som avses i 25 a kap. 9 § eller om det sker ett återköp enligt
25 a kap. 18 §. Vid bedömningen om ersättningen ska tas upp som kapitalvinst
tillämpas bestämmelserna i 25 a kap. 10–18 §§.
2. Ett belopp som för helt år mot2. Ett belopp som för helt år motsvarar 1,5 procent av värdet på
svarar 1,5 procent av värdet på
delägarrätter vid beskattningsårets
delägarrätter vid beskattningsårets
ingång ska tas upp. Egna aktier eller
ingång ska tas upp. Egna aktier eller
optioner, terminer eller liknande
optioner, terminer eller liknande
instrument vars underliggande tillinstrument vars underliggande tillgångar består av investmentföretagångar består av investmentföretagets egna aktier ska inte räknas in i
gets egna aktier ska inte räknas in i
underlaget. I underlaget för investunderlaget. I underlaget ska inte
mentföretag ska inte heller räknas in
heller räknas in andelar och aktieandelar och aktiebaserade delägarbaserade delägarrätter om en kapitalrätter om en kapitalvinst inte skulle
vinst inte skulle ha tagits upp enligt
ha tagits upp enligt bestämmelsen i
bestämmelsen i 25 a kap. 5 § om
25 a kap. 5 § om andelen eller den
andelen eller den aktiebaserade
delägarrätten hade avyttrats vid
aktiebaserade delägarrätten hade
beskattningsårets
början
och
avyttrats
vid
beskattningsårets
investmentföretaget i stället hade
början och investmentföretaget i
varit ett sådant ägarföretag som kan
stället hade varit ett sådant ägarföinneha en näringsbetingad andel
retag som kan inneha en näringsenligt 24 kap. 13 §. Vid bedömbetingad andel enligt 24 kap. 13 §.
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Vid bedömningen om en kapitalvinst
ningen om en kapitalvinst inte skulle
inte skulle ha tagits upp ska bortses
ha tagits upp ska bortses från
från bestämmelsen om skalbolagsbestämmelsen
om
skalbolagsbeskattning i 25 a kap. 9 §.
beskattning i 25 a kap. 9 §.
3. Utdelning som företaget eller
3. Utdelning som företaget lämnar
fonden lämnar ska dras av. Sådan
ska dras av. Sådan utdelning av
utdelning av andelar i ett dotterbolag
andelar i ett dotterbolag som avses i
som avses i 42 kap. 16 § ska dock
42 kap. 16 § ska dock inte dras av.
inte dras av. Investeringsfonder får
dra av utdelning till annan än andelsägare i fonden med högst ett belopp
som motsvarar 2 procent av fondens
värde vid utgången av beskattningsåret.
Den utdelning som ska dras av enligt första stycket 3 ska dras av som
kostnad det beskattningsår som beslutet om utdelning avser.
41 kap.
11 §
Räntekompensation som enligt 42 kap. 8 § behandlas som ränta ska dras av
som kostnad det beskattningsår då räntan enligt skuldebrevet ska betalas. Om
förvärvaren i sin tur avyttrar skuldebrevet innan räntan ska betalas, ska räntekompensationen dock dras av som kostnad redan det beskattningsår då denna
avyttring ska tas upp som intäkt.
Av 42 kap. 24 a § framgår att
förvärvaren av ett skuldebrev i vissa
fall inte får dra av räntekompensation
som kostnad om skuldebrevet har
förvarats på förvärvarens investeringssparkonto.
42 kap.
4§
Utdelning, kapitalvinst och annan
Inkomster som hänför sig till tillavkastning på tillgångar på sådant
gångar på sådant pensionssparkonto
pensionssparkonto som avses i
som avses i 1 kap. 2 § lagen
1 kap. 2 § lagen (1993:931) om
(1993:931) om individuellt pensionsindividuellt pensionssparande ska
sparande ska inte tas upp. Utgifter
inte tas upp. Utgifter och kapitaloch kapitalförluster som avser tillförluster som avser tillgångarna får
gångarna får inte dras av. I lagen
inte dras av. I lagen (1990:661) om
(1990:661) om avkastningsskatt på
avkastningsskatt på pensionsmedel
pensionsmedel finns bestämmelser
finns bestämmelser om avkastningsom avkastningsskatt på tillgångar på
skatt på tillgångar på sådana konton.
sådana konton.
Ränta på förfallna men inte utbetalda belopp från sådan pensionsförsäkring
eller annan försäkring som avses i 9 § andra stycket lagen om avkastningsskatt
på pensionsmedel ska inte heller tas upp.
Avdrag för viss räntekompensation
24 a §
Räntekompensation som enligt 8 §
behandlas som ränta ska inte dras av
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om det förvärvade skuldebrevet efter
förvärvet, men före eller under det
beskattningsår som räntekompensationen enligt 41 kap. 11 § ska dras av
som kostnad, har förvarats på ett
investeringssparkonto.
30 §8
Ersättningar när en privatbostadsfastighet eller en privatbostad upplåts
samt ersättningar när produkter från sådana fastigheter eller bostäder avyttras
ska tas upp. Detsamma gäller ersättningar när en bostad som innehas med
hyresrätt upplåts.
Utgifterna för upplåtelsen eller
Utgifterna för upplåtelsen eller
produkterna får inte dras av. I stället
produkterna får inte dras av. I stället
ska avdrag göras med 18 000 kronor
ska avdrag göras med 21 000 kronor
per år för varje privatbostadsfastigper år för varje privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyreslägenhet.
het, privatbostad eller hyreslägenhet.
Om ersättningen avser upplåtelse,
Om ersättningen avser upplåtelse,
ska ytterligare avdrag göras hos
ska ytterligare avdrag göras hos
upplåtaren enligt bestämmelserna i
upplåtaren enligt bestämmelserna i
31 §. Avdraget får inte i något fall
31 §. Avdraget får inte i något fall
vara högre än intäkten.
vara högre än intäkten.
Schablonintäkt vid innehav av ett
investeringssparkonto
35 §
Med investeringssparkonto avses ett
konto som avses i lagen (2011:000)
om investeringssparkonto.
36 §
Den som under kalenderåret har
innehaft ett investeringssparkonto för
vilket ett kapitalunderlag ska beräknas
enligt 37–41 §§ ska ta upp en schablonintäkt. Intäkten ska beräknas till
kapitalunderlaget enligt 37–41 §§
multiplicerat med statslåneräntan vid
utgången av november närmast före
det aktuella kalenderåret.
37 §
Kapitalunderlaget utgörs av en fjärdedel av summan av marknadsvärdet
av
1. tillgångar som vid ingången av
varje kvartal under kalenderåret förvaras på investeringssparkontot,
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2. kontanta medel som betalas in till
investeringssparkontot under kalenderåret,
3. investeringstillgångar enligt lagen
(2011:000) om investeringssparkonto
som den som innehar investeringssparkontot under kalenderåret överför
till kontot, om överföringen inte sker
från ett annat investeringssparkonto,
och
4. investeringstillgångar enligt lagen
om investeringssparkonto som under
kalenderåret överförs till kontot från
någon annans investeringssparkonto
om tillgångarna inte överförs med
tillämpning av 13 § första stycket 1
samma lag.
Vid beräkningen av kapitalunderlaget enligt första stycket ska man
beakta marknadsvärdet vid ingången
av varje kvartal av de tillgångar som
förvaras på investeringssparkontot
respektive marknadsvärdet av varje
inbetalad eller överförd tillgång när de
förtecknas på kontot.
38 §
Följande tillgångar ska inte ingå i
det värde som avses i 37 § första
stycket 1:
1. kontofrämmande tillgångar som
förvaras på investeringssparkontot
med stöd av 18 § lagen (2011:000)
om investeringssparkonto,
2. kontofrämmande tillgångar som
avses i 7 § lagen om investeringssparkonto, och
3. kontofrämmande tillgångar som
förvaras på ett investeringssparkonto i
strid med 17 § lagen om investeringssparkonto.
39 §
Som inbetalning avses vid tillämpning av 37 § första stycket 2 inte
inbetalning av
1. ränta, utdelning och annan
avkastning än ersättning vid överlåtelse på tillgångar som förvaras på
investeringssparkontot,
2. ersättning vid sådan överlåtelse
som avses i 22 § första stycket 1–7
lagen (2011:000) om investerings108
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sparkonto av tillgångar som förvaras
på investeringssparkontot,
3. kontanta medel som överförs från
ett annat eget investeringssparkonto,
eller
4. kontanta medel som investeringsföretaget som för investeringssparkontot har växlat mot valuta som har
förvarats på kontot.
40 §
Om en överföring av tillgångar från
ett investeringssparkonto till ett annat
investeringssparkonto medför att tillgångarna inte förvaras på något av
dessa konton vid ingången av kvartalet efter det då tillgångarna avfördes
från det överförande kontot, ska de
överförda tillgångarnas marknadsvärde när de förtecknas på det mottagande kontot öka summan som avses i
37 § första stycket 1 avseende det
mottagande kontot.
41 §
Marknadsvärdet av tillgångar som
avses i 37 och 40 §§ ska ligga till grund
för beräkningen av kapitalunderlaget
bara om den som har innehaft ett
investeringssparkonto varit obegränsat
skattskyldig vid tidpunkten för de situationer som avses i dessa paragrafer.
42 §
Utdelning, kapitalvinst och annan
avkastning på tillgångar som förvaras
på ett investeringssparkonto ska inte
tas upp. Utgifter och kapitalförluster
som avser sådana tillgångar får inte
dras av.
Första stycket gäller inte
1. tillgångar som avses i 38 §,
2. kapitalvinster eller kapitalförluster på tillgångar som anses ha avyttrats
enligt 44 kap. 8 a eller 8 b §, eller
3. ränta på kontanta medel som helt
eller delvis avser ett kalenderår då
räntesatsen som legat till grund för
räntans beräkning någon gång överstigit statslåneräntan vid utgången av
november närmast före det kalenderåret.
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Schablonintäkt vid innehav
andelar i en investeringsfond

av

43 §
Den som vid ingången av ett
kalenderår har ägt andelar i en investeringsfond ska ta upp en schablonintäkt. Intäkten ska beräknas till
0,4 procent av kapitalunderlaget enligt
44 §.
Första stycket gäller inte andelar i
en investeringsfond som vid kalenderårets ingång förvaras på ett investeringssparkonto.
44 §
Kapitalunderlaget utgörs av värdet
vid ingången av kalenderåret på de
andelar i en investeringsfond som vid
denna tidpunkt ägs av den skattskyldige.
Vid beräkningen av kapitalunderlaget ska andelar i en investeringsfond
som utgör lagertillgångar och som
enligt 17 kap. 20 § tas upp till det
verkliga värdet inte ingå.
44 kap.
Överföring och inbetalning till investeringssparkonto
8a§
Den som har överfört investeringstillgångar enligt lagen (2011:000) om
investeringssparkonto från ett konto
som inte är ett investeringssparkonto
till ett eget investeringssparkonto ska
anses ha avyttrat tillgångarna mot en
ersättning som motsvarar marknadsvärdet då de förtecknades på kontot.
8b§
Utländsk valuta som har betalats in
till ett investeringssparkonto anses
avyttrad mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet på valutan då
den förtecknades på kontot.
Som inbetalning avses vid tillämpning av första stycket inte inbetalning
av
1. ränta, utdelning och annan
avkastning än ersättning vid över110
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låtelse på tillgångar som förvaras på ett
investeringssparkonto,
2. ersättning vid sådan överlåtelse
som avses i 22 § lagen (2011:000) om
investeringssparkonto av tillgångar
som förvaras på investeringssparkontot,
3. utländsk valuta som överförs från
ett annat investeringssparkonto, eller
4. utländsk valuta som investeringsföretaget som för investeringssparkontot har växlat mot valuta som har
förvarats på kontot.
Anskaffningsutgift
beskattning upphör

när

schablon-

22 a §
När ett konto upphör som ett investeringssparkonto
enligt
lagen
(2011:000) om investeringssparkonto,
ska kontoinnehavarens anskaffningsutgift för finansiella instrument och
utländsk valuta som förvarats på
kontot anses motsvara tillgångarnas
marknadsvärden när kontot upphör.
Första stycket gäller inte
1. finansiella instrument som har
överförts till ett investeringssparkonto
om överföringen av tillgångarna till
kontot har medfört att kontot har
upphört som investeringssparkonto
enligt lagen om investeringssparkonto,
eller
2. tillgångar som avses i 42 kap.
38 §.
22 b §
När en kontofrämmande tillgång
enligt lagen (2011:000) om investeringssparkonto avförs från ett investeringssparkonto, ska kontoinnehavarens
anskaffningsutgift anses motsvara tillgångens marknadsvärde när den
avförs.
Första stycket gäller inte tillgångar
som avses i 42 kap. 38 §.
22 c §
För en kontofrämmande tillgång
enligt lagen (2011:000) om investeringssparkonto och utländsk valuta som
förvaras på ett investeringssparkonto
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som har förvärvats genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på
liknande sätt ska anskaffningsutgiften
anses motsvara tillgångens eller valutans marknadsvärde när den avförs
respektive tas ut från investeringssparkontot.
Första stycket gäller inte tillgångar
som avses i 42 kap. 38 §.
22 d §
För en kontofrämmande tillgång
som förvaras på ett investeringssparkonto i strid med 17 § lagen
(2011:000) om investeringssparkonto
ska kontoinnehavarens anskaffningsutgift anses motsvara tillgångens
marknadsvärde när den felaktiga
förvaringen påbörjades.
22 e §
När utländsk valuta tas ut från ett
investeringssparkonto, ska kontoinnehavarens anskaffningsutgift anses
motsvara valutans marknadsvärde när
den tas ut.
34 a §
Bestämmelserna i 34 § ska inte tillämpas om ett värdepapper har förvarats på ett investeringssparkonto när
det enligt 8 § första stycket 1 anses ha
avyttrats på grund av att det svenska
aktiebolaget eller den svenska ekonomiska föreningen som har gett ut det
har försatts i konkurs.
Första stycket gäller inte tillgångar
som, när de enligt 8 § första stycket 1
anses ha avyttrats, utgjorde tillgångar
som avses i 42 kap. 38 §.
48 kap.
7§
Vid beräkningen av omkostnadsbeloppet ska det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga delägarrätter eller fordringsrätter av samma slag och
sort som den avyttrade användas. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet
ska beräknas med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet.
Om en andel i en investeringsfond är förvaltarregistrerad enligt 4 kap. 12 §
lagen (2004:46) om investeringsfonder, ska vid tillämpning av genomsnittsmetoden enligt första stycket bortses från andra andelar i samma fond
som är registrerade i annan förvaltares eller andelsinnehavarens eget namn.
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Vid tillämpningen av bestämmelserna i första stycket ska näringsbetingade
andelar och näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter som uppfyller villkoren om innehavstid i 25 a kap. 6 eller 7 § om de avyttras eller hade avyttrats vid
den tidpunkt som bedömningen avser, inte anses vara av samma slag och sort
som andra näringsbetingade andelar och näringsbetingade aktiebaserade
delägarrätter i det aktuella företaget.
Vid tillämpningen av bestämmelserna i första stycket ska bortses från
delägarrätter eller fordringsrätter av
samma slag och sort som förvaras på
ett investeringssparkonto. Detta gäller
dock inte tillgångar som avses i 42 kap.
38 §.
I 18 c §, 48 a kap. 16 § och 49 kap. 29 § finns ytterligare undantag från
bestämmelsen i första stycket som gäller partiella fissioner, andelsbyten med
framskjuten beskattning och uppskovsgrundande andelsbyten.
48 a kap.
10 a §
Om mottagna andelar är kontofrämmande tillgångar enligt lagen
(2011:000) om investeringssparkonto
och om den avyttrade andelen förvarades på ett investeringssparkonto vid
säljarens förvärv av de mottagna
andelarna, ska andelarna anses förvärvade för en ersättning som motsvarar andelarnas marknadsvärde vid
förvärvet.
Första stycket gäller inte mottagna
andelar som
1. är kontofrämmande tillgångar
som avses i 7 § lagen om investeringssparkonto, eller
2. utgör ersättning för kontofrämmande tillgångar som
a) avses i 7 § första stycket lagen om
investeringssparkonto,
b) vid avyttringen förvarades på
investeringssparkontot med stöd av
18 § lagen om investeringssparkonto,
eller
c) vid avyttringen förvarades på
investeringssparkontot i strid med 17 §
lagen om investeringssparkonto.
52 kap.
3§
För andra tillgångar än personliga tillgångar ska kapitalvinsten vid en avyttring beräknas med tillämpning av genomsnittsmetoden i 48 kap. 7 §, om de är
en del av ett samlat innehav av tillgångar med enhetligt värde.
Vid tillämpning av första stycket
ska det bortses från tillgångar som för113
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varas på ett investeringssparkonto.
Detta gäller dock inte tillgångar som
avses i 42 kap. 38 §.
57 kap.
11 §9

Årets gränsbelopp är
Årets gränsbelopp är
1. ett belopp som motsvarar två
1. ett belopp som motsvarar två
och ett halvt inkomstbasbelopp
och tre fjärdedels inkomstbasbelopp
fördelat med lika belopp på andefördelat med lika belopp på andelarna i företaget, eller
larna i företaget, eller
2. summan av
– underlaget för årets gränsbelopp multiplicerat med statslåneräntan ökad
med nio procentenheter, och
– för andelar i fåmansföretag eller företag som avses i 6 § lönebaserat
utrymme enligt 16–19 §§.
För tillgångar som avses i 2 § andra stycket ska statslåneräntan i stället ökas
med en procentenhet. Bestämmelserna i första stycket 1 och i 16–19 §§ gäller
inte för sådana tillgångar.
Årets gränsbelopp beräknas vid årets ingång och tillgodoräknas den som
äger andelen vid denna tidpunkt. Om en andel förvärvas genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder förvärvaren i den
tidigare ägarens situation i fråga om beräkning av årets gränsbelopp.
11 a §10
Den som äger andelar i flera företag
får beräkna årets gränsbelopp enligt
11 § första stycket 1 för andelar i
endast ett av företagen.
12 §11
Underlaget för årets gränsbelopp är det omkostnadsbelopp som skulle ha
använts om andelen hade avyttrats vid årets ingång.
Vid beräkning av omkostnadsbeloppet tillämpas 25–35 §§. Detta gäller
dock inte för tillgångar som avses i 2 § andra stycket.
Omkostnadsbeloppet ska minskas
med tillskott som gjorts i annat syfte än
att varaktigt tillföra kapital till
företaget. Omkostnadsbeloppet ska
även minskas med anskaffningsutgift
för andelen till den del sådant tillskott,
direkt eller indirekt, har ökat värdet
på andelen.
16 §

Det lönebaserade utrymmet är
– 25 procent av löneunderlaget enligt 17 och 18 §§, och

9 Senaste lydelse 2008:1343.
10 Tidigare 57 kap. 11 a § upphävd genom 2008:1064.
11 Senaste lydelse 2008:1064.
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– 25 procent av det löneunderlag som överstiger ett belopp som motsvarar
60 inkomstbasbelopp.
Det lönebaserade utrymmet fördelas med lika belopp på andelarna i företaget.
Om en andel ägts under del av året
före beskattningsåret, ska bara ersättning som betalats ut under denna tid
ingå i löneunderlaget vid beräkningen
av det lönebaserade utrymmet för den
andelen.
20 a §
Utdelning ska inte tas upp i
inkomstslaget tjänst till den del det
skulle medföra att den skattskyldige
och närstående, som inräknas i samma
närståendekrets enligt 56 kap. 5 §,
under beskattningsåret från ett företag
sammanlagt i inkomstslaget tjänst tagit
upp högre belopp än som motsvarar
90 inkomstbasbelopp enligt 58 kap. 26
och 27 §§ socialförsäkringsbalken för
beskattningsåret.
Om en närstående är eller har varit
bosatt i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
och där tagit upp utdelning, ska även
detta belopp beaktas enligt första
stycket, om beskattningen av utdelningen motsvarar den beskattning som
skulle ha skett om den närstående varit
bosatt i Sverige.
22 §12
En kapitalvinst ska inte tas upp i
En kapitalvinst ska inte tas upp i
inkomstslaget tjänst till den del det
inkomstslaget tjänst till den del det
skulle medföra att den skattskyldige
skulle medföra att den skattskyldige
och närstående under avyttringsåret
och närstående, som inräknas i
och de fem föregående beskattningssamma närståendekrets enligt 56 kap.
åren från ett företag sammanlagt i
5 §, under avyttringsåret och de fem
inkomstslaget tjänst tagit upp högre
föregående beskattningsåren från ett
belopp än som motsvarar 100
företag sammanlagt i inkomstslaget
inkomstbasbelopp enligt 58 kap. 26
tjänst tagit upp högre belopp än som
och 27 §§ socialförsäkringsbalken för
motsvarar 100 inkomstbasbelopp
avyttringsåret.
enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken för avyttringsåret.
Om en närstående är eller har varit bosatt i en annan stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet och där tagit upp en kapitalvinst, ska även
detta belopp beaktas enligt första stycket, om beskattningen av kapitalvinsten

12 Senaste lydelse 2010:1277.

115

PROP. 2011/12:1

motsvarar den beskattning som skulle ha skett om den närstående varit bosatt
i Sverige.
61 kap.
8a§
Om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet
eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja och
bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil
utan sådan teknik, ska förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar
förmånsvärdet för den jämförbara bilen.
I stället för vad som sägs i första
I stället för vad som sägs i första
stycket om storleken på nedsättstycket om storleken på nedsättningen av förmånsvärdet ska detta
ningen av förmånsvärdet ska detta
värde tas upp till
värde tas upp till 60 procent av
1. 60 procent av förmånsvärdet
förmånsvärdet för den jämförbara
för den jämförbara bilen, om bilen
bilen, om bilen är utrustad med
är utrustad med teknik för drift
teknik för drift med elektricitet som
med elektricitet eller med annan gas
tillförs genom laddning från yttre
än gasol, eller
energikälla eller med annan gas än
gasol.
2. 80 procent av förmånsvärdet för
den jämförbara bilen om bilen är
utrustad med teknik för drift med
alkohol.
En nedsättning av förmånsvärdet
En nedsättning av förmånsvärdet
får göras enligt andra stycket 1 med
enligt andra stycket får göras med
högst 16 000 kronor och enligt
högst 16 000 kronor i förhållande
andra stycket 2 med högst 8 000
till den jämförbara bilen.
kronor för helt år i förhållande till
den jämförbara bilen.
65 kap.
2§
Statlig inkomstskatt beräknas bara
Statlig inkomstskatt beräknas bara
om underlaget för skatten är minst
om underlaget för skatten är minst
100 kronor.
200 kronor.
10 §13
För juridiska personer är den statliga inkomstskatten 26,3 procent av den
beskattningsbara inkomsten.
För investeringsfonder är skatten i
stället 30 procent.
67 kap.
2 §14
Skattereduktion ska göras för
Skattereduktion ska göras för
sjöinkomst, allmän pensionsavgift,
sjöinkomst, allmän pensionsavgift,
arbetsinkomst (jobbskatteavdrag),
arbetsinkomst (jobbskatteavdrag),

13 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2009:197.
14 Senaste lydelse 2009:197.
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underskott av kapital och hushållsunderskott av kapital, hushållsarbete
arbete i nu nämnd ordning.
och gåva i nu nämnd ordning.
Skattereduktion ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt som
beräknats enligt 65 kap., mot statlig fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052)
om statlig fastighetsskatt samt mot kommunal fastighetsavgift enligt lagen
(2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion enligt 5–9 §§ ska
dock räknas av endast mot kommunal inkomstskatt.
13 c §15

Som hushållsarbete räknas inte
1. arbete som enbart avser installationer eller service på maskiner och andra
inventarier vid tillämpningen av 13 a eller 13 b §,
2. arbete för vilket försäkringsersättning lämnats,
3. arbete för vilket bidrag eller
3. arbete för vilket bidrag eller
annat ekonomiskt stöd lämnats från
annat ekonomiskt stöd lämnats från
staten, en kommun eller ett
staten, en kommun eller ett
landsting, eller
landsting,
4. om- eller tillbyggnad av ett
4. om- eller tillbyggnad av ett
småhus för vilket fastighetsavgift
småhus för vilket fastighetsavgift
inte har tagits ut enligt 6 § lagen
inte har tagits ut enligt 6 § lagen
(2007:1398)
om
kommunal
(2007:1398)
om
kommunal
fastighetsavgift.
fastighetsavgift, eller
5. sådana tjänster som anges i 7 kap.
1 § andra stycket 5 mervärdesskattelagen (1994:200).
Gåva
Grundläggande bestämmelser
20 §
Skattskyldiga har i den omfattning
som anges i detta kapitel rätt till skattereduktion för gåva till en godkänd
gåvomottagare enligt lagen (2011:000)
om godkännande av gåvomottagare
vid skattereduktion för gåva.
21 §
Med gåva avses vid tillämpningen
av detta kapitel en gåva i pengar som
vid ett och samma gåvotillfälle uppgår
till minst 200 kronor.
22 §
Om det sammanlagda underlaget
för skattereduktionen understiger
2 000 kronor, görs ingen skattereduktion.

15 Senaste lydelse 2011:68.
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Begäran om skattereduktion
23 §
En begäran om skattereduktion för
gåva ska göras i inkomstdeklarationen
för det beskattningsår då gåvan har
lämnats.
Vilka som kan få skattereduktion
24 §
Rätt till skattereduktion enligt 25
och 26 §§ har efter begäran de som
1. vid beskattningsårets utgång har
fyllt 18 år,
2. är obegränsat skattskyldiga under
någon del av beskattningsåret, och
3. har haft utgifter för gåva avseende
hjälpverksamhet bland behövande
eller främjande av vetenskaplig forskning till en godkänd gåvomottagare
eller ska ta upp värdet av sådan gåva
som inkomst.
Sådan rätt till skattereduktion har
efter begäran också de som är begränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 18 §
första stycket 1, 2 eller 3, om deras
överskott av förvärvsinkomster i
Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster
i Sverige.
Även dödsbon har efter begäran rätt
till skattereduktion för gåva som har
lämnats före dödsfallet.
Underlag för skattereduktion
25 §
Underlag för skattereduktion består
av
1. utgifter för gåva som har betalats
under beskattningsåret, och
2. värdet av gåva som ska tas upp
som inkomst av den skattskyldige.
I underlaget räknas inte in omkostnader i samband med gåvan.
Skattereduktionens storlek
26 §
Skattereduktionen
uppgår
till
25 procent av underlaget. Skattereduk118
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tionen får dock uppgå till högst 1 500
kronor för ett beskattningsår.
3.16 Bestämmelserna i 61 kap. 8 a §
andra och tredje styckena tillämpas
till och med 2012 års taxering.

3. Bestämmelserna i 61 kap. 8 a §
andra och tredje styckena tillämpas
till och med det beskattningsår som
slutar den 31 december 2013.

2.17 I fråga om andelar i en
ekonomisk förening eller ett
aktiebolag som är en bostadsrättsförening, bostadsförening eller ett
bostadsaktiebolag och som inte
uppfyller villkoren i 2 kap. 17 § för
att vara ett privatbostadsföretag ska
äldre bestämmelser tillämpas till och
med utgången av år 2011.

2. I fråga om andelar i en
ekonomisk förening eller ett
aktiebolag som är en bostadsrättsförening, bostadsförening eller ett
bostadsaktiebolag och som inte
uppfyller villkoren i 2 kap. 17 § för
att vara ett privatbostadsföretag ska
äldre bestämmelser tillämpas till och
med utgången av år 2015.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas första gången
vid 2013 års taxering.
2. För arbete i Sverige som har påbörjats före ikraftträdandet gäller
11 kap. 22 § i sin äldre lydelse.
3. Bestämmelserna i 16 kap. 9 § tillämpas första gången på utgifter som är
hänförliga till tid efter den 31 december 2011.
4. Uppskovsbelopp som anges i punkt 2 av övergångsbestämmelserna till
lagen (2002:1143) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) och som
avser en mottagen andel vid ett andelsbyte, ska tas upp som intäkt om den
mottagna andelen överförs enligt lagen (2011:000) om investeringssparkonto
från ett konto som inte är ett investeringssparkonto till ett eget
investeringssparkonto.
5. Vid 2013 års taxering ska vad som i 67 kap. 23 § sägs om inkomstdeklarationen i stället avse självdeklarationen.

16 Senaste lydelse 2006:1497.
17 Senaste lydelse 2008:829.
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3.5

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:000) om
ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 16 §, 2 kap. 1 § och 33 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229)1 i stället för deras lydelse enligt lagen (2011:000) om
ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt prop. 2010/11:165

Föreslagen lydelse
1 kap.
16 §

Bestämmelser om
– förfarandet vid uttag av skatten
finns
i
skatteförfarandelagen
(0000:000), och
– förfarandet vid skattereduktion
för hushållsarbete finns i lagen
(2009:194) om förfarandet vid
skattereduktion för hushållsarbete.

– förfarandet vid uttag av skatten
finns
i
skatteförfarandelagen
(0000:000),
– förfarandet vid skattereduktion
för hushållsarbete finns i lagen
(2009:194) om förfarandet vid
skattereduktion för hushållsarbete,
och
– godkännande av gåvomottagare
vid skattereduktion för gåva finns i
lagen (2011:000) om godkännande av
gåvomottagare vid skattereduktion för
gåva.

2 kap.
1§
I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till hur
vissa termer och uttryck används i denna lag. Det finns definitioner och
förklaringar också i andra kapitel.
Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck samt
förklaringar till hur vissa termer och uttryck används finns i nedan angivna
paragrafer:
–––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––
inventarier i 18 kap. 1 §
inventarier i 18 kap. 1 §
investeringssparkonto i 42 kap. 35 §
investmentföretag i 39 kap. 15 §
investmentföretag i 39 kap. 15 §
–––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––
kvalificerad andel i 57 kap. 4–7 §§
kvalificerad andel i 57 kap. 4–7 §§
kvalificerad fission i 37 kap. 6 §,
kvalificerad fission i 37 kap. 6 §
kvalificerad fusion i 37 kap. 4 §
kvalificerad fusion i 37 kap. 4 §
–––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––

1 Lagen omtryckt 2008:803.
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33 kap.
3§
Ett positivt fördelningsbelopp
Ett positivt fördelningsbelopp
beräknas genom att ett positivt
beräknas genom att ett positivt
kapitalunderlag för räntefördelning
kapitalunderlag för räntefördelning
multipliceras med statslåneräntan vid
multipliceras med statslåneräntan vid
utgången av november året närmast
utgången av november året närmast
före det kalenderår under vilket
före det kalenderår under vilket
beskattningsåret går ut ökad med
beskattningsåret går ut ökad med
fem procentenheter.
fem och en halv procentenhet.
Ett negativt fördelningsbelopp beräknas genom att ett negativt kapitalunderlag för räntefördelning multipliceras med statslåneräntan vid samma
tidpunkt ökad med en procentenhet.
Om beskattningsåret omfattar längre eller kortare tid än tolv månader, ska
fördelningsbeloppet justeras i motsvarande mån.
Hur kapitalunderlaget beräknas framgår av 8–20 §§.
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3.6

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:000) om
ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Härigenom föreskrivs att 4 § kupongskattelagen (1970:624) i stället för
dess lydelse enligt lagen (2011:000) om ändring i nämnda lag ska ha följande
lydelse.
Lydelse enligt prop. 2010/11:165

Föreslagen lydelse

4§
Skattskyldighet föreligger för utdelningsberättigad om denne är fysisk
person, som är begränsat skattskyldig, dödsbo efter sådan person eller
utländsk juridisk person, och utdelningen ej är hänförlig till inkomst av
näringsverksamhet som bedrivits från fast driftställe här i riket. Skattskyldighet föreligger dock inte för utdelningsberättigad utländsk juridisk
person för sådan del av utdelningen som motsvarar det belopp som ska
beskattas hos delägaren enligt 5 kap. 2 a § eller 39 a kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229).
För handelsbolag, europeisk ekonomisk intressegruppering, kommanditbolag och rederi föreligger skattskyldighet för den del av utdelningen som
ej är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivits från fast
driftställe här i riket och som belöper på delägare eller medlem som är
begränsat skattskyldig.
Skattskyldighet föreligger slutligen för utdelningsberättigad, som innehar
aktie under sådana förhållanden, att annan därigenom obehörigen beredes
förmån vid beslut om inkomstskatt eller vinner befrielse från kupongskatt.
Skattskyldighet föreligger inte för person som avses i 3 kap. 17 § 2–4
inkomstskattelagen.
Skattskyldighet föreligger inte heller för en juridisk person i en främmande
stat som är medlem i Europeiska unionen, om den innehar 10 procent eller
mer av andelskapitalet i det utdelande bolaget och uppfyller villkoren i artikel
2 i det av Europeiska gemenskapernas råd den 23 juli 1990 antagna direktivet
om en gemensam ordning för beskattning avseende moder- och dotterbolag i
olika medlemsstater i direktivets lydelse den 1 januari 2005 (90/435/EEG).
Skattskyldighet föreligger inte heller för utländskt bolag som avses i 2 kap.
5 a § inkomstskattelagen och som motsvarar ett sådant svenskt företag som
avses i 24 kap. 13 § 1–4 den lagen, för utdelning på aktie om aktien är en sådan
näringsbetingad andel som avses i 24 kap. 14 § första stycket 1 eller 2 samma
lag.
Som förutsättning för skattefrihet enligt sjätte stycket gäller att utdelningen skulle ha omfattats av bestämmelserna om skattefrihet i 24 kap.
17–22 §§ eller 25 a kap. 5, 6 och 8 §§ inkomstskattelagen, om det utländska
bolaget varit ett svenskt företag. I fråga om innehavstid enligt 24 kap. 20 §
samma lag gäller dock att andelen alltid ska ha innehafts minst ett år vid
utdelningstillfället.
Skattskyldighet för utdelning föreligger inte heller för handelsbolag,
europeisk ekonomisk intressegruppering, kommanditbolag eller i utlandet
delägarbeskattade juridiska personer om motsvarande utdelning hade varit
skattefri enligt femte eller sjätte stycket om delägaren själv hade varit
utdelningsberättigad. Vid bedömningen av om utdelningen hade varit skattefri
ska aktieinnehavet bestämmas utifrån storleken på delägarens indirekta
innehav.
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Skattskyldighet föreligger inte heller
för fondföretag enligt 1 kap. 1 § första
stycket 8 lagen (2004:46) om
investeringsfonder som hör hemma i
en stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet eller i en stat med
vilken Sverige har ingått ett skatteavtal
som innehåller en artikel om
informationsutbyte eller ett avtal om
informationsutbyte i skatteärenden.

123

PROP. 2011/12:1

3.7

Förslag till lag om ändring i lagen (1986:468) om
avräkning av utländsk skatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1986:468) om avräkning av
utländsk skatt att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 2 kap. 1 a, 10 a och
10 b §§, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
2 kap.
1a§
Vid tillämpning av detta kapitel ska
en utländsk intäkt anses ha tagits upp
enligt inkomstskattelagen (1999:1229)
även om intäkten enligt 42 kap. 42 §
samma lag inte ska tas upp.
10 a §
Vid tillämpning av 10 § ska
utländska intäkter som avses i 1 a §
inte tas med i den sammanlagda
kapitalinkomsten.
10 b §
Vid tillämpning av 10 § får
utländska intäkter som avses i 1 a § tas
med i de utländska kapitalinkomsterna endast till den del de, för
ett visst beskattningsår, sammanlagt
inte överstiger den schablonintäkt som
ska tas upp till beskattning enligt
42 kap.
36 §
inkomstskattelagen
(1999:1229).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
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3.8

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:000) om
ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk
skatt

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 7 § lagen (1986:468) om avräkning av
utländsk skatt i stället för dess lydelse enligt lagen (2011:000) om ändring i
nämnda lag ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt prop. 2010/11:166

Föreslagen lydelse

2 kap.
7§
Avräkning ska i första hand ske från statlig inkomstskatt. Till den del den
statliga inkomstskatten understiger vad som enligt detta kapitel får avräknas,
ska avräkning i andra hand ske från kommunal inkomstskatt.
Avräkning ska ske från svensk
Avräkning ska ske från svensk
skatt som beslutas det år då den
skatt som beslutas det år då den
intäkt som beskattats i utländsk stat
intäkt som beskattats i utländsk stat
har ingått i underlaget för beslutet.
har ingått i underlaget för beslutet.
När det är fråga om avräkning av en
Utländsk intäkt som avses i 1 a § ska
utländsk skatt som är jämförlig med
anses ha ingått i underlaget det år som
den statliga fastighetsskatten eller
den skulle ha ingått i underlaget om
den kommunala fastighetsavgiften
den skulle ha tagits upp till beskatteller som beräknats på schablonning. När det är fråga om avräkning
intäkt eller liknande, ska avräkning
av en utländsk skatt som är jämförlig
ske från svensk skatt som beslutas
med den statliga fastighetsskatten
samma år som den utländska skatten
eller den kommunala fastighetsfastställts.
avgiften eller som beräknats på schablonintäkt eller liknande, ska avräkning ske från svensk skatt som
beslutas samma år som den
utländska skatten fastställts.
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3.9

Förslag till lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324) ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
1 §1
Denna lag gäller vid fastställelse av underlaget för att ta ut skatt eller avgift
(taxering) enligt
1. inkomstskattelagen (1999:1229),
2. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
3. lagen (1990:661) om avkast3. lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall
ningsskatt på pensionsmedel i fall
som avses i 2 § första stycket 1–4
som avses i 2 § första stycket 1–4
och 6–8 nämnda lag,
och 6–10 nämnda lag,
4. lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
5. lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
6. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift.
Lagen gäller även vid handläggning av ärenden om särskilda avgifter
(skattetillägg och förseningsavgift) om inte annat följer av 5 kap.
Lagen innehåller bestämmelser som ska gälla vid handläggning av mål om
taxering och särskilda avgifter i allmän förvaltningsdomstol.
Att bestämmelserna i denna lag gäller även i fråga om förfarandet för
fastställelse av mervärdesskatt i vissa fall framgår av 10 kap. 31 § skattebetalningslagen (1997:483).
Denna lag träder i kraft den 31 december 2011 och tillämpas första gången
vid 2013 års taxering.

1 Senaste lydelse 2011:73.
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3.10

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:661) om
avkastningsskatt på pensionsmedel

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:661) om avkastningsskatt på
pensionsmedel
dels att rubriken närmast före 3 § ska utgå,
dels att 2, 9, 10 a och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2008:136) om
ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 3 a–3 d §§, samt närmast
före 3 a och 3 d §§ nya rubriker av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §1
Skattskyldiga till avkastningsskatt är
1. svenska livförsäkringsföretag,
2. utländska livförsäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse från fast
driftställe i Sverige och utländska tjänstepensionsinstitut som bedriver med
försäkringsverksamhet jämförbar tjänstepensionsverksamhet från fast driftställe i Sverige,
3. pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. och utländska tjänstepensionsinstitut som från fast driftställe i
Sverige meddelar avtal om tjänstepension med villkor som innebär att
institutet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt samma lag,
4. arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar pensionsutfästelse under
rubriken Avsatt till pensioner enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse
m.m. eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag,
5. obegränsat skattskyldiga som innehar pensionssparkonto,
6. obegränsat skattskyldiga som
6. obegränsat skattskyldiga som
innehar pensionsförsäkring som är
innehar
a) kapital- eller pensionsförsäkring
meddelad i försäkringsrörelse som
som är meddelad i försäkringsrörelse
inte bedrivs från fast driftställe i
Sverige, eller försäkring som anses
som inte bedrivs från fast driftställe i
Sverige, eller
som
pensionsförsäkring
enligt
58 kap.
5§
inkomstskattelagen
b) försäkring som anses som
pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 §
(1999:1229),
inkomstskattelagen (1999:1229),
7. obegränsat skattskyldiga som
under beskattningsåret innehaft en
kapitalförsäkring som är meddelad i
försäkringsrörelse som inte bedrivs
från fast driftställe i Sverige,
8. obegränsat skattskyldiga som
7. obegränsat skattskyldiga som
innehar ett avtal om tjänstepension
ingått ett avtal om tjänstepension
med ett utländskt tjänstepensionsmed ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte
institut i en verksamhet som inte
bedrivs från fast driftställe i Sverige,
bedrivs från fast driftställe i Sverige,
under förutsättning att avtalet är
under förutsättning att avtalet är

1 Senaste lydelse 2011:74.
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jämförbart med en kapital- eller
pensionsförsäkring,

8. obegränsat skattskyldiga som
ingått ett avtal om tjänstepension
med ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte
bedrivs från ett fast driftställe i
Sverige, om avtalet innehåller villkor
som innebär att tjänstepensionsinstitutet kan likställas med en
pensionsstiftelse enligt lagen om
tryggande av pensionsutfästelse
m.m.
Om en sådan kapitalförsäkring
som avses i första stycket 6 a inte
innehas av någon som är obegränsat
skattskyldig, ska den som har
panträtt i försäkringen anses inneha
den.
Bestämmelserna i första stycket 6
omfattar inte försäkring som enbart
avser olycks- eller sjukdomsfall eller
dödsfall senast vid 70 års ålder och
som inte är återköpsbar. Detsamma
gäller ett motsvarande avtal om
tjänstepension som är jämförbart med
kapitalförsäkring.

jämförbart med en pensionsförsäkring,
9. obegränsat skattskyldiga som
under beskattningsåret innehaft ett
avtal om tjänstepension med ett
utländskt tjänstepensionsinstitut i en
verksamhet som inte bedrivs från fast
driftställe i Sverige, under förutsättning att avtalet är jämförbart med en
kapitalförsäkring,
10. obegränsat skattskyldiga som
ingått ett avtal om tjänstepension
med ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte
bedrivs från ett fast driftställe i
Sverige, om avtalet innehåller villkor
som innebär att tjänstepensionsinstitutet kan likställas med en
pensionsstiftelse enligt lagen om
tryggande av pensionsutfästelse
m.m.
Om en sådan kapitalförsäkring
som avses i första stycket 7 inte
innehas av någon som är obegränsat
skattskyldig, ska den som har
panträtt i försäkringen anses inneha
den.
Bestämmelserna i första stycket 6
och 7 omfattar inte försäkring som
enbart avser olycks- eller sjukdomsfall eller dödsfall senast vid 70 års
ålder och som inte är återköpsbar.
Detsamma gäller ett motsvarande
avtal om tjänstepension.
Kapitalunderlag
3a§
För skattskyldig som avses i 2 §
första stycket 1–3 utgörs kapitalunderlaget av värdet av den skattskyldiges tillgångar vid ingången av
beskattningsåret efter avdrag för
finansiella skulder vid samma
tidpunkt. För skattskyldig som avses i
2 § första stycket 2 och sådana
utländska tjänstepensionsinstitut som
avses i 2 § första stycket 3 medräknas
dock endast sådana tillgångar och
skulder som är hänförliga till den i
Sverige bedrivna försäkringsrörelsen
eller tjänstepensionsverksamheten.
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Vid beräkning av kapitalunderlag
enligt första stycket ska det bortses från
den del av tillgångar och skulder som
1. inte förvaltas för försäkringstagarnas räkning,
2. är hänförlig till avgångsbidragsförsäkringar meddelade enligt grunder
som fastställts i kollektivavtal mellan
arbetsmarknadens
huvudorganisationer,
3. är hänförlig till försäkringar som
i redovisningshänseende tas upp som
grupplivförsäkringar, eller
4. avser sjuk- och olycksfallsförsäkringar hänförliga till försäkringsklass 1,
2, I b och IV enligt 2 kap. 11 § första
stycket och 12 § försäkringsrörelselagen
(2010:2043).
Andra stycket gäller också i tjänstepensionsverksamhet i fråga om avtal
som är jämförbara med personförsäkring.
Kapitalunderlaget för skattskyldiga
som avses i 2 § första stycket 4 utgörs
av avsättningsbeloppet vid ingången
av beskattningsåret avseende sådana
pensionsutfästelser för vilkas tryggande
avdragsrätt föreligger vid inkomstbeskattningen.
Kapitalunderlaget för skattskyldiga
som avses i 2 § första stycket 5 utgörs
av värdet av de tillgångar som vid
ingången av kalenderåret är hänförliga
till pensionssparkontot. Avdrag får ske
för obetald skatt enligt denna lag som
är hänförlig till kontot.
Kapitalunderlaget för skattskyldiga
som avses i 2 § första stycket 6 och 7
utgörs av värdet vid beskattningsårets
ingång av sådana försäkringar som
anges där. Detta värde beräknas enligt
sjunde och åttonde styckena.
Som värde av försäkringen tas upp
dess på försäkringstekniska beräkningsgrunder framräknade återköpsvärde med tillägg för beräknad
upplupen andel i livförsäkringsrörelsens överskott.
I fråga om försäkringsavtal som
ingåtts före den 1 januari 1997 ska
endast den del av försäkringens värde
tas upp som överstiger värdet vid
denna tidpunkt. Till det värde som
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undantas från skatteunderlaget får
tillägg göras för årlig värdestegring beräknad enligt 3 d § första och fjärde
styckena. Denna begränsning gäller
dock inte om försäkringen övergått till
ny innehavare efter utgången av år
1996 på annat sätt än genom arv,
testamente, gåva, bodelning eller,
såvitt gäller försäkring som har
samband med tjänst, överlåtelse
mellan arbetsgivare på grund av
anställds byte av tjänst.
Kapitalunderlaget för skattskyldiga
som avses i 2 § första stycket 8–10
utgörs av värdet vid beskattningsårets
ingång av de tillgångar som är hänförliga till avtalet om tjänstepension.
Vid tillämpning av andra stycket 1
ska tillgångar som svarar mot konsolideringsfond enligt 11 kap. 19 §,
12 kap. 70 § eller 13 kap. 22 § försäkringsrörelselagen anses förvaltade för
försäkringstagarnas räkning till den
del fonden enligt bolagsordningen får
användas för återbäring till försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar.
3b§
För skattskyldig som avses i 2 §
första stycket 1, 2, 7 och 9 ska även
värdet av de sammanlagda premier
som har betalats under beskattningsåret till kapitalförsäkring eller till
sådant avtal om tjänstepension som är
jämförbart med kapitalförsäkring ingå
i kapitalunderlaget. Vid beräkning av
detta värde ska premier som har
betalats under den andra halvan av
beskattningsåret beräknas till halva
värdet.
Vid beräkning av kapitalunderlag
enligt första stycket ska det, för skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1
och 2, bortses från premiebetalningar
som
1. är hänförliga till avgångsbidragsförsäkringar meddelade enligt
grunder som fastställts i kollektivavtal
mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer,
2. är hänförliga till försäkringar som
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i redovisningshänseende tas upp som
grupplivförsäkringar, eller
3. avser sjuk- och olycksfallsförsäkringar hänförliga till försäkringsklass 1,
2, I b och IV enligt 2 kap. 11 § första
stycket och 12 § försäkringsrörelselagen
(2010:2043).
3c§
Vid överlåtelse under beskattningsåret av en kapitalförsäkring eller ett
avtal om tjänstepension som är
jämförbart med en kapitalförsäkring
som avses i 2 § första stycket 7 och 9
ska kapitalunderlaget som beräknas
enligt 3 a och 3 b §§ fördelas mellan
överlåtare och förvärvare enligt andra
och tredje styckena.
Den överlåtare som vid beskattningsårets ingång innehade en
kapitalförsäkring eller ett avtal om
tjänstepension ska ta med det värde
som avses i 3 a § sjätte–nionde
styckena i kapitalunderlaget.
Överlåtare och förvärvare ska i
kapitalunderlaget ta med premiebetalningar enligt 3 b § som görs till
försäkringen respektive avtalet om
tjänstepension under den tid då överlåtare respektive förvärvare innehaft
försäkringen respektive avtalet om
tjänstepension.
Skatteunderlag
3d§
Skatteunderlaget är kapitalunderlaget enligt 3 a §, multiplicerat med
den genomsnittliga statslåneräntan
under kalenderåret närmast före
ingången av beskattningsåret, om inte
annat anges i andra eller tredje stycket.
För skattskyldiga som avses i 2 § första
stycket 1 och 2 ingår inte den del av
kapitalunderlaget som ska tas med vid
beräkning av skatteunderlag enligt
andra eller tredje stycket.
Skatteunderlag som avser kapitalförsäkring är kapitalunderlaget enligt
3 a §, som är hänförligt till kapitalförsäkring, samt enligt 3 b och 3 c §§,
multiplicerat med statslåneräntan vid
utgången av november kalenderåret
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närmast före beskattningsåret.
Andra stycket gäller även för skatteunderlag som avser sådant avtal om
tjänstepension som är jämförbart med
kapitalförsäkring.
Skatteunderlaget avrundas nedåt
till helt hundratal kronor.
9 §2
Skatten uppgår till 15 procent av
Skatten uppgår till 15 procent av
skatteunderlaget enligt 3 § om inte
skatteunderlaget enligt 3 d § första
annat följer av andra, fjärde, sjätte
och fjärde styckena om inte annat
och sjunde styckena.
följer av andra, fjärde, sjätte och
sjunde styckena.
För den del av skatteunderlaget som
Skatten uppgår till 30 procent av
hos sådan skattskyldig som avses i 2 §
skatteunderlaget enligt 3 d § andra–
första stycket 1, 2, 6 och 7 är hänförligt
fjärde styckena som avser kapitalförtill annan personförsäkring än
säkring eller sådant tjänstepensionspensionsförsäkring eller till annat med
avtal som är jämförbart med kapitalpersonförsäkring jämförbart tjänsteförsäkring.
pensionsavtal än sådant som avses i
28 kap. 2 § andra stycket inkomstskattelagen
(1999:1229)
uppgår
skatten till 30 procent av nio tiondelar
av skatteunderlaget.
Med pensionsförsäkring likställs i
Med pensionsförsäkring likställs i
denna paragraf sådana avtal om
denna paragraf sådana avtal om
tjänstepension
som
uppfyller
tjänstepension
som
uppfyller
villkoren i 58 kap. 1 a § första stycket
villkoren i 58 kap. 1 a § första stycket
2 inkomstskattelagen.
2 inkomstskattelagen (1999:1229).
I det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader ska skattesatsen jämkas i motsvarande mån. Sådan jämkning ska också göras om
1. hela behållningen på ett pensionssparkonto avskattas enligt 58 kap. 33 §
inkomstskattelagen eller avsättning som avses i 3 § femte stycket helt
upplöses under beskattningsåret,
2. det kapital som hänför sig till en pensionsförsäkring avskattas enligt
58 kap. 19 eller 19 a § inkomstskattelagen eller 5 § första stycket 6, 6 a eller 7
lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, eller
3. en försäkring ska anses som en kapitalförsäkring enligt 58 kap. 2 § tredje
stycket inkomstskattelagen.
Överlåts ett helt försäkringsbestånd från ett livförsäkringsföretag som är
skattskyldigt enligt denna lag till ett annat sådant företag eller sker fusion
mellan sådana företag inträder det övertagande företaget i det överlåtande
företagets skattemässiga situation.
Överlåts ett försäkringsbestånd helt eller delvis från ett livförsäkringsföretag som är skattskyldigt enligt denna lag till ett företag som inte är det,
ska det överlåtande livförsäkringsföretaget betala avkastningsskatt för den del
av året som företaget innehaft försäkringsbeståndet. Skattesatsen ska då

2 Senaste lydelse 2011:74.
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jämkas i motsvarande mån. Detsamma gäller också vid överlåtelse genom
fusion.
För den som efter överlåtelsen inträder som skattskyldig beräknas skatteunderlaget som om försäkringen innehafts hela året. Skattesatsen ska dock
jämkas med hänsyn till den tid som skattskyldighet förelegat.
10 a §3
Skattskyldig som avses i 2 § första
Skattskyldig som avses i 2 § första
stycket 6 har rätt till nedsättning av
stycket 6 och 7 har rätt till nedsättskatten på försäkring med belopp
ning av skatten på försäkring med
som motsvarar den utländska skatt
belopp som motsvarar den utländska
eller den skatt enligt kupongskatteskatt eller den skatt enligt kuponglagen (1970:624) som är hänförlig till
skattelagen (1970:624) som är
försäkringen och som försäkringshänförlig till försäkringen och som
givaren eller den skattskyldige har
försäkringsgivaren eller den skattbetalat. Nedsättning för utländsk
skyldige har betalat. Nedsättning för
skatt medges bara om rätt till
utländsk skatt medges bara om rätt
avräkning enligt lagen (1986:468)
till avräkning enligt lagen (1986:468)
om avräkning av utländsk skatt
om avräkning av utländsk skatt
saknas. Med utländsk skatt avses dels
saknas. Med utländsk skatt avses dels
sådan skatt som anges i 1 kap. 3 §
sådan skatt som anges i 1 kap. 3 §
nämnda lag, dels punktskatt och
nämnda lag, dels punktskatt och
förmögenhetsskatt. Avräkningsbar
förmögenhetsskatt. Avräkningsbar
skatt som kvarstår outnyttjad får
skatt som kvarstår outnyttjad får
räknas av senare år mot skatt enligt
räknas av senare år mot skatt enligt
denna lag vilken avser samma försäkdenna lag vilken avser samma försäkring.
ring.
Den skattskyldige ska lämna de uppgifter som behövs för prövningen av
begäran om nedsättning av skatt. Om det framgår att det finns förutsättningar
för nedsättning, trots att den skattskyldige inte kan lämna samtliga de
uppgifter som är nödvändiga för tillämpning av nedsättningsreglerna, får
nedsättning ske med skäligt belopp.
12 §4
Termer och uttryck i denna lag
Termer och uttryck i denna lag
har samma betydelse och tillämphar samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskatteningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229). Beskattningsåret
lagen (1999:1229). Beskattningsåret
för skattskyldiga som avses i 2 §
för skattskyldiga som avses i 2 §
första stycket 6, 7 och 8 ska dock
första stycket 6–10 ska dock alltid
alltid vara kalenderåret.
vara kalenderåret.
2.5 Livförsäkringsavtal som avses i
9 § tredje stycket i dess äldre lydelse
och vilka ingåtts senast den
1 februari 2007, ska även efter ikraftträdandet av denna lag likställas med

2. Livförsäkringsavtal som avses i
9 § tredje stycket i dess äldre lydelse
och vilka ingåtts senast den
1 februari 2007, ska även efter ikraftträdandet av denna lag likställas med

3 Senaste lydelse 2011:74.
4 Senaste lydelse 2011:74.
5 Lag 2008:136.
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pensionsförsäkring vid tillämpning
av 9 §. Om en premie betalas efter
den 1 februari 2007 ska dock ett
särskilt skatteunderlag beräknas för
den del av försäkringens värde som
är hänförligt till premiebetalningen
om,
a) premien beror på att avtalet
ändrats på ett sätt som medför ökad
premieförpliktelse totalt sett eller att
premiebetalningen tidigareläggs, eller
b) en större premie betalas än den
som lägst ska betalas för betalningsperioden enligt avtalet.
På ett sådant särskilt skatteunderlag
ska skatt tas ut enligt 9 § andra stycket.

pensionsförsäkring vid tillämpning
av 3 b–3 d samt 9 §§.
Om en premie betalas efter den
1 februari 2007 ska dock ett särskilt
skatteunderlag beräknas för den del
av försäkringens värde som är
hänförligt till premiebetalningen om,
a) premien beror på att avtalet
ändrats på ett sätt som medför ökad
premieförpliktelse totalt sett eller att
premiebetalningen tidigareläggs, eller
b) en större premie betalas än den
som lägst ska betalas för betalningsperioden enligt avtalet.
Första stycket gäller inte vid
beräkning och beskattning av ett
sådant särskilt skatteunderlag som
avses i andra stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas första gången
vid 2013 års taxering.
2. I fråga om skattskyldiga som avses i 2 § 1 och 2 gäller äldre bestämmelser
för beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet.
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3.11

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:000) om
ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på
pensionsmedel

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1990:661) om avkastningsskatt på
pensionsmedel i stället för dess lydelse enligt lagen (2011:000) om ändring i
nämnda lag ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt prop. 2010/11:166
Skatteunderlaget är kapitalunderlaget enligt andra–tionde styckena,
multiplicerat med den genomsnittliga
statslåneräntan under kalenderåret
närmast före ingången av beskattningsåret. Skatteunderlaget avrundas
nedåt till helt hundratal kronor.
För skattskyldig som avses i 2 §
första stycket 1–3 utgörs kapitalunderlaget av värdet av den skattskyldiges tillgångar vid ingången av
beskattningsåret efter avdrag för
finansiella skulder vid samma
tidpunkt. För skattskyldig som avses i
2 § första stycket 2 och sådana
utländska tjänstepensionsinstitut som
avses i 2 § första stycket 3 medräknas
dock endast sådana tillgångar och
skulder som är hänförliga till den i
Sverige bedrivna försäkringsrörelsen
eller tjänstepensionsverksamheten.
Vid beräkning av kapitalunderlag
enligt andra stycket ska bortses från
den del av tillgångar och skulder som
1. inte förvaltas för försäkringstagarnas räkning,
2. är hänförliga till avgångsbidragsförsäkringar meddelade enligt
grunder som fastställts i kollektivavtal
mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer,
3. är hänförliga till försäkringar som
i redovisningshänseende tas upp som
grupplivförsäkringar, eller
4. avser sjuk- och olycksfallsförsäkringar hänförliga till försäkringsklass 1,
2, I b och IV enligt 2 kap. 11 § första
stycket och 12 § försäkringsrörelselagen
(2010:2043).
Bestämmelserna i tredje stycket ska
också
gälla
i
tjänstepensionsverksamhet i fråga om avtal som är

Föreslagen lydelse
3§

För skattskyldiga som avses i 2 §
ska ett kapitalunderlag beräknas.
Kapitalunderlaget ligger till grund för
skatteunderlaget som avkastningsskatten beräknas på. Bestämmelser om
kapitalunderlag finns i 3 a–3 c §§ samt
om skatteunderlag i 3 d §.
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jämförbara med personförsäkring.
Kapitalunderlaget för skattskyldiga
som avses i 2 § första stycket 4 utgörs
av avsättningsbeloppet vid ingången
av beskattningsåret avseende sådana
pensionsutfästelser för vilkas tryggande
avdragsrätt föreligger vid inkomstbeskattningen.
Kapitalunderlaget för skattskyldiga
som avses i 2 § första stycket 5 utgörs
av värdet av de tillgångar som vid
ingången av kalenderåret är hänförliga
till pensionssparkontot. Avdrag får ske
för obetald skatt enligt denna lag som
är hänförlig till kontot.
Kapitalunderlaget för skattskyldiga
som avses i 2 § första stycket 6 utgörs
av värdet vid beskattningsårets ingång
av sådana försäkringar som anges där.
Detta värde beräknas enligt åttonde
och nionde styckena.
Som värde av försäkringen tas upp
dess på försäkringstekniska beräkningsgrunder framräknade återköpsvärde med tillägg för beräknad
upplupen andel i livförsäkringsrörelsens överskott.
I fråga om försäkringsavtal som
ingåtts före den 1 januari 1997 ska
endast den del av försäkringens värde
tas upp som överstiger värdet vid
denna tidpunkt. Till det värde som
undantas från skatteunderlaget får
tillägg göras för årlig värdestegring
beräknad enligt första stycket. Denna
begränsning gäller dock inte om
försäkringen övergått till ny innehavare efter utgången av år 1996 på
annat sätt än genom arv, testamente,
gåva, bodelning eller, såvitt gäller
försäkring som har samband med
tjänst, överlåtelse mellan arbetsgivare
på grund av anställds byte av tjänst.
Kapitalunderlaget för skattskyldiga
som avses i 2 § första stycket 7 och 8
utgörs av värdet vid beskattningsårets
ingång av de tillgångar som är hänförliga till avtalet om tjänstepension.
Vid tillämpning av tredje stycket 1
ska tillgångar som svarar mot konsolideringsfond enligt 11 kap. 19 §,
12 kap. 70 § eller 13 kap. 22 § försäkringsrörelselagen anses förvaltade för
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försäkringstagarnas räkning till den
del fonden enligt bolagsordningen får
användas för återbäring till försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar.
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3.12

Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen
(1994:200)

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200)1 ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 kap.
1 §2
Skatt enligt denna lag tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om
inte annat följer av andra eller tredje stycket.
Skatten tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för
1. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse
av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,
2. omsättning av sådana konstverk som avses i 9 a kap. 5 §, och som ägs av
upphovsmannen eller dennes dödsbo,
3. import av sådana konstverk, samlarföremål och antikviteter som avses i 9
a kap. 5–7 §§,
4. omsättning, unionsinternt förvärv och import av sådana livsmedel som
avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002
av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, med undantag för
a) annat vatten som avses i artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3
november 1998 om kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003, än sådant
vatten som tappas på flaskor eller i behållare som är avsedda för försäljning,
och
b) spritdrycker, vin och starköl.
b) spritdrycker, vin och starköl,
och
5. omsättning av restaurang- och
cateringtjänster, med undantag för den
del av tjänsten som avser spritdrycker,
vin och starköl.
Skatten tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för
1. omsättning, unionsinternt förvärv och import av följande varor, om inte
annat följer av 3 kap. 13 och 14 §§, under förutsättning att varorna inte helt
eller huvudsakligen är ägnade åt reklam:
– böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka
blad,
– tidningar och tidskrifter,
– bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn,
– musiknoter, samt
– kartor, inbegripet atlaser, väggkartor och topografiska kartor,
2. omsättning, unionsinternt förvärv och import av program och kataloger
för verksamhet som avses i 5, 6, 7 eller 10 samt annan omsättning än för egen
verksamhet, unionsinternt förvärv och import av program och kataloger för

1 Lagen omtryckt 2000:500.
2 Senaste lydelse 2011:283.
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verksamhet som avses i 3 kap. 18 §, allt under förutsättning att programmen
och katalogerna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam,
3. omsättning av radiotidningar samt omsättning, unionsinternt förvärv och
import av kassettidningar, om inte annat följer av 3 kap. 17 §, och av kassetter
eller något annat tekniskt medium som återger en uppläsning av innehållet i
en vara som omfattas av 1,
4. omsättning, unionsinternt förvärv och import av en vara som genom
teckenspråk, punktskrift eller annan sådan särskild metod gör skrift eller
annan information tillgänglig särskilt för läshandikappade, om inte annat
följer av 3 kap. 4 §,
5. tillträde till konserter, cirkus-, biograf-, teater-, opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar,
6. tjänster som avses i 3 kap. 11 § 2 och 4 om verksamheten inte bedrivs av
och inte heller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det
allmänna,
7. tillträde till och förevisning av djurparker,
8. upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 §
lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, dock inte
när det är fråga om fotografier, reklamalster, system och program för
automatisk databehandling eller film, videogram eller annan jämförlig upptagning som avser information,
9. upplåtelse eller överlåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning av en
utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk,
10. omsättning av tjänster inom idrottsområdet som anges i 3 kap. 11 a §
första stycket och som inte undantas från skatteplikt enligt andra stycket
samma paragraf, och
11. personbefordran utom sådan befordran där resemomentet är av underordnad betydelse.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mervärdesskatt för vilken
skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.
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3.13

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

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

Föreslagen lydelse

3 §1
Allmän löneavgift tas ut med 9,23
Allmän löneavgift tas ut med 9,21
procent av underlaget och tillfaller
procent av underlaget och tillfaller
staten.
staten.
För dem som vid årets ingång inte har fyllt 26 år tas löneavgiften ut med en
fjärdedel av procenttalet och anges med två decimaler så att övriga decimaler
faller bort.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalats ut
efter den 31 december 2011.
3. Lagen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den
31 december 2011. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter
ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december
2011 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som
infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

1 Senaste lydelse 2010:1828.
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3.14

Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen
(1997:483)

Härigenom föreskrivs i fråga om skattebetalningslagen (1997:483)1
dels att 12 kap. 9 a § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 12 kap. 9 a § ska utgå
dels att 11 kap. 9 § och 19 kap. 2 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 kap.
9 §2
Skatteverket fattar varje år beslut om skattens storlek enligt den årliga
taxeringen (grundläggande beslut om slutlig skatt). Slutlig skatt kan
bestämmas också genom omprövningsbeslut och till följd av beslut av
domstol.
Med slutlig skatt avses summan av skatter och avgifter enligt 10 § minskad
med skattereduktion enligt följande ordning.
1. lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift,
2. lagen (2003:1204) om skattereduktion för vissa miljöförbättrande
installationer i småhus,
3. 67 kap. 2–19 §§ inkomstskatte3. 67 kap. 1–26 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), och
lagen (1999:1229), och
4. lagen (2005:1137) om skattereduktion för virke från stormfälld skog vid
2006–2008 års taxeringar.
19 kap.
2 §3
Ränteberäkningen ska grundas på den sammanlagda skatteskuld eller
skattefordran enligt denna lag som den skattskyldige har varje dag.
Till den del skatteskulden gäller skatt som avses i 4, 5 eller 7 § beräknas
kostnadsränta inte för tiden från och med den 13 februari till och med den
3 maj taxeringsåret på belopp upp till och med 20 000 kronor.
I skatteskuld eller skattefordran
I skatteskuld eller skattefordran
ska inte ingå skatt enligt 2 § första
ska inte ingå skatt enligt 2 § första
stycket 6 och 7 lagen (1990:661) om
stycket 6–9 lagen (1990:661) om
avkastningsskatt på pensionsmedel
avkastningsskatt på pensionsmedel
för tiden från och med den
för tiden från och med den
13 februari taxeringsåret till och med
13 februari taxeringsåret till och med
den förfallodag som anges i 16 kap.
den förfallodag som anges i 16 kap.
6 §.
6 §.
1. Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.
2. Bestämmelserna i den upphävda 12 kap. 9 a § tillämpas på fusioner,
delningar och andra ombildningar som sker före den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse av

12 kap. 9 a § 2011:936
rubriken närmast före 12 kap. 9 a § 2011:936.
2 Senaste lydelse 2009:196.
3 Senaste lydelse 2011:75.
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3. Bestämmelserna i 11 kap. 9 § och 19 kap. 2 § i sina nya lydelser tillämpas
första gången i fråga om slutlig skatt enligt 2013 års taxering.

142

PROP. 2011/12:1

3.15

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:000) om
ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i
skattefrågor

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i
skattefrågor i stället för dess lydelse enligt lagen (2011:000) om ändring i
nämnda lag ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt prop. 2010/11:165

Föreslagen lydelse

1§
Denna lag gäller förhandsbesked om
1. skatt eller avgift som avses i
a) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
b) lagen
(1990:661)
om
b) lagen
(1990:661)
om
avkastningsskatt på pensionsmedel
avkastningsskatt på pensionsmedel
för dem som avses i 2 § första
för dem som avses i 2 § första
stycket 1–4 och 6–8 i den lagen,
stycket 1–4 och 6–10 i den lagen,
c) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
d) lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
e) inkomstskattelagen (1999:1229), och
f) lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
2. punktskatt som avses i 3 kap. 15 § skatteförfarandelagen (2011:000),
3. skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), och
4. taxering enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).
Förhandsbesked lämnas av Skatterättsnämnden efter ansökan av en enskild
eller det allmänna ombudet hos Skatteverket.
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3.16

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1305) om
Forskarskattenämnden

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §1
Forskarskattenämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra
ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Nämnden är dock beslutför med
tre ledamöter, bland dem ordföranden, om samtliga är ense om beslutet.
Vid beslut som gäller skattelättnader för sådan arbetstagare som avses
i 11 kap. 22 § tredje stycket
inkomstskattelagen (1999:1229), är
nämnden beslutför med ordföranden
eller vice ordföranden ensam.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2000:1162.
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3.17

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

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 26 § och 3 kap. 13 § socialavgiftslagen
(2000:980) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
2 kap.
26 §1
Arbetsgivaravgifterna är 22,19 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av
1. sjukförsäkringsavgift
5,02 %
2. föräldraförsäkringsavgift
2,20 %
3. ålderspensionsavgift
10,21 %
4. efterlevandepensionsavgift
1,17 %
5. arbetsmarknadsavgift
2,91 %
6. arbetsskadeavgift
0,68 %
Föreslagen lydelse
2 kap.
26 §
Arbetsgivaravgifterna är 22,21 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av
1. sjukförsäkringsavgift
5,02 %
2. föräldraförsäkringsavgift
2,60 %
3. ålderspensionsavgift
10,21 %
4. efterlevandepensionsavgift
1,17 %
5. arbetsmarknadsavgift
2,91 %
6. arbetsskadeavgift
0,30 %
Nuvarande lydelse
3 kap.
13 §2
Egenavgifterna är 19,74 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av
1. sjukförsäkringsavgift
5,11 %
2. föräldraförsäkringsavgift
2,20 %
3. ålderspensionsavgift
10,21 %
4. efterlevandepensionsavgift
1,17 %
5. arbetsmarknadsavgift
0,37 %
6. arbetsskadeavgift
0,68 %

1 Senaste lydelse 2010:1827.
2 Senaste lydelse 2010:1827.
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Föreslagen lydelse
3 kap.
13 §
Egenavgifterna är 19,76 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av
1. sjukförsäkringsavgift
5,11 %
2. föräldraförsäkringsavgift
2,60 %
3. ålderspensionsavgift
10,21 %
4. efterlevandepensionsavgift
1,17 %
5. arbetsmarknadsavgift
0,37 %
6. arbetsskadeavgift
0,30 %
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i sin nya lydelse tillämpas på ersättning som
betalas ut efter den 31 december 2011.
3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i sin nya lydelse tillämpas på inkomst som
uppbärs efter den 31 december 2011. Omfattar beskattningsåret tid såväl före
som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor
del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den
31 december 2011 som svarar mot förhållandet mellan den del av
beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
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3.18

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:981) om
fördelning av socialavgifter

Härigenom föreskrivs att 12 § lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 §1
Försäkringskassan får varje år tillgodoföra sig ett visst belopp från varje
inkomsttitel på statsbudgeten där egenavgifter redovisats. Beloppet motsvarar
summan av de under det föregående året debiterade egenavgifterna minskad
med summan av de avgifter som under samma år satts ned eller återbetalats.
Försäkringskassan
får
under
Försäkringskassan
får
under
respektive period om tolv månader
respektive period om tolv månader
som preliminär skatt betalas som
som preliminär skatt betalas som
förskott på belopp enligt första
förskott på belopp enligt första
stycket tillgodoföra sig 8,6 procent
stycket tillgodoföra sig 10,3 procent
av den preliminära skatt som
av den preliminära skatt som
debiterats fysiska personer före den
debiterats fysiska personer före den
1 februari under perioden. För1 februari under perioden. Förskottet tillgodoförs med en tolftedel
skottet tillgodoförs med en tolftedel
varje månad. Skatteverket skall varje
varje månad. Skatteverket ska varje år
år senast den 15 februari lämna
senast den 15 februari lämna
Försäkringskassan
uppgift
om
Försäkringskassan
uppgift
om
summan av den före den 1 februari
summan av den före den 1 februari
samma år debiterade preliminära
samma år debiterade preliminära
skatten för fysiska personer.
skatten för fysiska personer.
Om Försäkringskassan under en
Om Försäkringskassan under en
sådan tolvmånadersperiod som anges
sådan tolvmånadersperiod som anges
i andra stycket tillgodoförts förskott
i andra stycket tillgodoförts förskott
som överstiger beloppet enligt första
som överstiger beloppet enligt första
stycket skall skillnaden regleras
stycket ska skillnaden regleras
genom avräkning på belopp som
genom avräkning på belopp som
närmast därefter skall tillgodoföras
närmast därefter ska tillgodoföras
enligt första eller andra stycket.
enligt första eller andra stycket.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2004:850.
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3.19

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2001:1227) om självdeklarationer
och kontrolluppgifter
dels att 1 kap. 5 §, 2 kap. 2, 4 och 7 §§, 3 kap. 26 §, 10 kap. 3, 6, 8 och 9 §§,
11 kap. 8 a §, 12 kap. 2 §, 13 kap. 3 §, 15 kap. 6 och 7 §§ samt rubriken närmast
före 3 kap. 26 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas tretton nya paragrafer, 8 kap. 4 a §, 9 kap.
5 a §, 10 kap. 5 a och 8 a §§, 11 kap. 8 b §, 10 och 16–20 §§, 13 kap. 2 a § samt
15 kap. 4 a §, samt närmast före 11 kap. 8 b, 10 och 16 §§ nya rubriker av
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
5 §1
Om inget annat anges har termer och uttryck som används i denna lag
samma betydelse och tillämpningsområde som i
1. a) taxeringslagen (1990:324),
b) inkomstskattelagen (1999:1229),
c) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
d) lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
e) lagen
(1990:661)
om
e) lagen
(1990:661)
om
avkastningsskatt på pensionsmedel i
avkastningsskatt på pensionsmedel i
fall som avses i 2 § första stycket 1–4
fall som avses i 2 § första stycket 1–4
och 6–8 den lagen,
och 6–10 den lagen,
f) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
g) lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
h) lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
i) 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980), och
j) lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift
när det gäller bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter till ledning
för taxering och annat bestämmande av underlag för skatt eller avgift,
bedömning av skattskyldighet, beskattning enligt lagen (1991:586) om
särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller beskattning utomlands,
2. mervärdesskattelagen (1994:200) när det gäller redovisning av
mervärdesskatt, samt
3. skattebetalningslagen (1997:483) när det gäller skyldighet att lämna
uppgifter till ledning för registrering av skatteavdrag.
Vid användandet i denna lag av termer och uttryck som avses i inkomstskattelagen ska med juridisk person även avses dödsbon, handelsbolag och
europeiska ekonomiska intressegrupperingar men inte investeringsfonder.

1 Senaste lydelse 2011:76.
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2 kap.
2 §2
Fysiska personer ska lämna allmän självdeklaration under förutsättning att
1. intäkterna i inkomstslaget tjänst och i inkomstslaget näringsverksamhet i
annat fall än som avses i 2 under beskattningsåret har uppgått till sammanlagt
minst 42,3 procent av prisbasbeloppet,
2. sådan intäkt i inkomstslaget tjänst som avses i 11 kap. 45 §, 50 kap. 7 §
samt 57 kap. 20 och 21 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) eller intäkt av
passiv näringsverksamhet under beskattningsåret har uppgått till sammanlagt
minst 100 kronor,
3. intäkterna i inkomstslaget
3. intäkterna i inkomstslaget
kapital, med undantag för sådan
kapital, med undantag för sådan
ränta eller utdelning för vilken
ränta eller utdelning för vilken
kontrolluppgift ska lämnas enligt 8
kontrolluppgift ska lämnas enligt 8
eller 9 kap., har uppgått till sammaneller 9 kap. och för sådan schablonlagt minst 100 kronor under beskattintäkt för vilken kontrolluppgift har
ningsåret,
lämnats enligt 11 kap. 10 § eller
16–20 §§, har uppgått till sammanlagt minst 200 kronor under beskattningsåret,
4. de är begränsat skattskyldiga och den skattepliktiga intäkten har uppgått
till sammanlagt minst 100 kronor,
5. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska
fastställas,
6. uppgift enligt 3 kap. 9 a § ska lämnas, eller
7. uppgift enligt 3 kap. 21 a § ska lämnas.
4 §3
Dödsbon ska, om inte annat anges i 5 §, lämna allmän självdeklaration, om
1. de skattepliktiga intäkterna,
1. de skattepliktiga intäkterna,
med undantag för sådan ränta eller
med undantag för sådan ränta eller
utdelning för vilken kontrolluppgift
utdelning för vilken kontrolluppgift
ska lämnas enligt 8 eller 9 kap., har
ska lämnas enligt 8 eller 9 kap. och
uppgått till sammanlagt minst
för sådan schablonintäkt för vilken
100 kronor under beskattningsåret,
kontrolluppgift har lämnats enligt
11 kap. 10 § eller 16–20 §§, har
uppgått till sammanlagt minst
100 kronor under beskattningsåret,
2. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska
fastställas,
3. uppgift enligt 3 kap. 9 a § ska lämnas, eller
4. uppgift enligt 3 kap. 21 a § ska lämnas.

2 Senaste lydelse 2007:1409.
3 Senaste lydelse 2007:1409.
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7 §4
Särskild självdeklaration ska lämnas av
1. aktiebolag och ekonomiska föreningar samt sådana stiftelser, andra
liknande subjekt eller andra tillgångsmassor som enligt stiftelseförordnande
eller motsvarande bestämmelse har till huvudsakligt ändamål att tillgodose
viss släkts, vissa släkters eller bestämda fysiska personers ekonomiska
intressen,
2. sådana ideella föreningar som avses i 7 kap. 7 § inkomstskattelagen
(1999:1229) och av sådana trossamfund som avses i 7 kap. 14 § den lagen, om
intäkterna under beskattningsåret har överstigit grundavdraget enligt 63 kap.
11 § samma lag,
3. andra juridiska personer än
3. andra juridiska personer än
sådana som avses i 1 och 2, med
sådana som avses i 1 och 2, med
undantag av dödsbon, handelsbolag
undantag av dödsbon, handelsbolag
och europeiska ekonomiska intresseoch europeiska ekonomiska intressegrupperingar, om intäkterna som
grupperingar, om intäkterna som
den skattskyldige ska ta upp under
den skattskyldige ska ta upp under
beskattningsåret har uppgått till
beskattningsåret har uppgått till
minst 100 kronor,
minst 200 kronor,
4. andra juridiska personer än
4. andra juridiska personer än
dödsbon för vilka underlag för statlig
dödsbon för vilka underlag för statlig
fastighetsskatt, kommunal fastigfastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift,
avkastningsskatt
på
hetsavgift,
avkastningsskatt
på
pensionsmedel eller särskild lönepensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska
skatt på pensionskostnader ska
fastställas,
fastställas, samt
5. fondbolag, förvaltningsbolag eller
förvaringsinstitut för varje av bolaget
eller institutet förvaltad investeringsfond, samt
6. ombudet för en sådan general5. ombudet för en sådan generalrepresentation som avses i 1 kap.
representation som avses i 1 kap.
12 § lagen (1998:293) om utländska
12 § lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares verksamhet i
försäkringsgivares verksamhet i
Sverige för skadeförsäkringsföretag
Sverige för skadeförsäkringsföretag
som bedriver sin verksamhet genom
som bedriver sin verksamhet genom
representationen.
representationen.
Skattereduktion
arbete

för

3 kap.
hushållsSkattereduktion
arbete och gåva

för

hushålls-

26 §5
Den som begär skattereduktion
Den som begär skattereduktion
för hushållsarbete enligt 67 kap. 11–
för hushållsarbete eller gåva enligt
19 §§
inkomstskattelagen
67 kap. 11–26 §§ inkomstskattelagen
(1999:1229) ska lämna uppgift om
(1999:1229) ska lämna uppgift om
underlaget för skattereduktionen.
underlaget för skattereduktionen.

4 Senaste lydelse 2011:938.
5 Senaste lydelse 2009:543.
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I fråga om förmån av sådant arbete som räknas som hushållsarbete enligt
67 kap. 13 a och 13 b §§ inkomstskattelagen ska även sådana uppgifter som
avses i 9 a § lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för
hushållsarbete lämnas.
8 kap.
4a§
Kontrolluppgift ska inte lämnas om
ränta och annan avkastning på tillgångar på ett investeringssparkonto,
om kontot vid tidpunkten när avkastningen överfördes eller betalades in till
kontot innehades av en obegränsat
skattskyldig fysisk person eller ett
obegränsat skattskyldigt dödsbo.
Första stycket gäller inte ränta och
annan avkastning på tillgångar som
avses i 42 kap. 38 § eller ränta som
avses i 42 kap. 42 § andra stycket
3 inkomstskattelagen (1999:1229).
9 kap.
5a§
Kontrolluppgift ska inte lämnas om
ränta, utdelning eller annan avkastning på tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten
när avkastningen överfördes eller
betalades in till kontot innehades av
en obegränsat skattskyldig fysisk
person eller ett obegränsat skattskyldigt
dödsbo.
Första stycket gäller inte ränta,
utdelning eller annan avkastning på
tillgångar som avses i 42 kap. 38 §
inkomstskattelagen (1999:1229).
10 kap.
3 §6
Kontrolluppgift om avyttring
Kontrolluppgift om avyttring
genom inlösen ska lämnas av
genom inlösen eller avyttring som
avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämnas av
1. sådana fondbolag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 7 lagen (2004:46)
om investeringsfonder eller av ett förvaringsinstitut, om förvaltningen av
investeringsfonden eller fondföretaget har övergått till institutet,
2. värdepappersbolag och kreditinstitut som förvaltar specialfonder enligt
1 kap. 5 § lagen om investeringsfonder,

6 Senaste lydelse 2011:938.
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3. förvaltningsbolag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap. 6 eller
8 § lagen om investeringsfonder, och
4. fondföretag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap. 7 eller 9 §
lagen om investeringsfonder.
Om ett förvaltningsbolag eller ett fondföretag har slutit avtal med ett
värdepappersinstitut om att ombesörja försäljning och inlösen av andelar, ska
kontrolluppgiften i stället lämnas av värdepappersinstitutet.
Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren lämna
kontrolluppgiften.
5a§
Kontrolluppgift ska inte lämnas om
avyttring av tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten för avyttringen innehades av
en obegränsat skattskyldig fysisk
person eller ett obegränsat skattskyldigt
dödsbo.
I kontrolluppgiften skall följande
uppgifter lämnas:
1. kapitalvinst eller kapitalförlust,
2. slag av fond,
3. fondens
identifikationsuppgifter, och
4. huruvida fonden är marknadsnoterad.

Om den uppgiftsskyldige saknar
uppgift om ersättning vid avyttring,
skall vid beräkning av kapitalvinst
eller kapitalförlust andelens marknadsvärde
på
avyttringsdagen
användas. Om avyttringsdagen inte
är känd, skall marknadsvärdet på
dagen då avyttringen registrerades
användas.
Om uppgift saknas om anskaffningsutgift, skall uppgift lämnas om
ersättningen vid avyttringen efter
avdrag för utgifterna för avyttringen
i stället för kapitalvinsten eller
kapitalförlusten.
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6§

I kontrolluppgiften ska följande
uppgifter lämnas:
1. kapitalvinst eller kapitalförlust,
2. slag av fond,
3. fondens
identifikationsuppgifter,
4. huruvida fonden är marknadsnoterad, och
5. om det är fråga om en avyttring
som
avses
i
44 kap.
8a§
inkomstskattelagen (1999:1229).
Om den uppgiftsskyldige saknar
uppgift om ersättning vid avyttring,
ska vid beräkning av kapitalvinst eller
kapitalförlust andelens marknadsvärde på avyttringsdagen användas.
Om avyttringsdagen inte är känd,
ska marknadsvärdet på dagen då avyttringen registrerades användas.
Om uppgift saknas om anskaffningsutgift, ska uppgift lämnas om
ersättningen vid avyttringen efter
avdrag för utgifterna för avyttringen
i stället för kapitalvinsten eller
kapitalförlusten.
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8 §7
Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av
1. värdepappersinstitut i de fall de
1. värdepappersinstitut i de fall de
medverkar vid avyttring av delägarmedverkar vid avyttring av delägarrätt
eller
fordringsrätt
och
rätt
eller
fordringsrätt
och
kontrolluppgift inte ska lämnas av
kontrolluppgift inte ska lämnas av
dem som avses i 2–6,
dem som avses i 2–7,
2. värdepappersinstitut i de fall de registrerar en option eller en termin eller
på annat sätt medverkar vid utfärdandet av optionen eller vid slutförandet av
options- eller terminsaffären,
3. kreditmarknadsföretag,
4. garantimyndigheten enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller
lagen (1999:158) om investerarskydd,
5. den som har betalat ut ersätt5. den som har betalat ut ersättning vid avyttring genom inlösen,
ning vid avyttring genom inlösen,
och
6. försäkringsgivare som har beta6. försäkringsgivare som har betalat ut ersättning på grund av sådan
lat ut ersättning på grund av sådan
försäkring som ett värdepappersförsäkring som ett värdepappersbolag har tecknat för skadeståndsbolag har tecknat för skadeståndsskyldighet som det kan komma att
skyldighet som det kan komma att
ådra sig när tjänster utförs i rörelsen.
ådra sig när tjänster utförs i rörelsen,
och
7. den som för eller har fört ett
investeringssparkonto vid avyttring
som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229).
8a§
Kontrolluppgift ska inte lämnas om
avyttring av tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid
tidpunkten för avyttringen innehades
av en obegränsat skattskyldig fysisk
person eller ett obegränsat skattskyldigt
dödsbo.
Första stycket gäller inte avyttring
av tillgångar som avses i 42 kap. 38 §
inkomstskattelagen (1999:1229).
9 §8
I kontrolluppgiften skall följande
I kontrolluppgiften ska följande
uppgifter lämnas:
uppgifter lämnas:
1. vid avyttringen av delägarrätterna eller fordringsrätterna, slutförandet av
options- eller terminsaffären eller utfärdandet av en option, den ersättning
som har överenskommits efter avdrag för försäljningsprovision och liknande
utgifter,
2. antalet delägarrätter eller fordringsrätter,

7 Senaste lydelse 2007:1450.
8 Senaste lydelse 2005:344.
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3. deras slag och sort, samt
4. den kontanta ersättningen vid
sådana byten av andelar som avses i
48 a kap. 2 § och 49 kap. 2 §
inkomstskattelagen (1999:1229).

3. deras slag och sort,
4. den kontanta ersättningen vid
sådana byten av andelar som avses i
48 a kap. 2 § och 49 kap. 2 §
inkomstskattelagen
(1999:1229),
samt
5. om det är fråga om en avyttring
som
avses
i
44 kap.
8a§
inkomstskattelagen
samt
den
ersättning som avses i den paragrafen.
Om ett terminsavtal slutförs genom att den ena parten säljer en tillgång
samtidigt som samma part förvärvar en mindre tillgång av samma slag, får
uppgift lämnas om bruttoersättningen vid försäljningen.
11 kap.
8 a §9
Kontrolluppgift ska lämnas om
Kontrolluppgift ska lämnas om
sådan försäkring eller sådant avtal
sådan försäkring eller sådant avtal
om tjänstepension som avses i 2 §
om tjänstepension som avses i 2 §
första stycket 6–8 lagen (1990:661)
första stycket 6–10 lagen (1990:661)
om avkastningsskatt på pensionsom avkastningsskatt på pensionsmedel.
medel.
Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av
försäkringsgivare och tjänstepensionsinstitut.
I kontrolluppgiften ska uppgift
I kontrolluppgiften ska uppgift
lämnas om värdet av försäkringen
lämnas om kapitalunderlag för försäkeller avtalet om tjänstepension vid
ringen respektive avtalet om tjänstenärmast föregående års utgång. Värdet
pension beräknat enligt 3 a–3 c §§
av försäkringen respektive värdet av
lagen om avkastningsskatt på
avtalet om tjänstepension ska beräknas
pensionsmedel. Kontrolluppgiften
i enlighet med bestämmelserna i 3 §
ska också innehålla uppgift om
åttonde respektive tionde stycket lagen
försäkringen är en pensionsom avkastningsskatt på pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring,
medel. Kontrolluppgiften ska också
eller om avtalet om tjänstepension är
innehålla uppgift om försäkringen är
jämförbart med en pensionsen pensionsförsäkring eller en
försäkring eller en kapitalförsäkring.
kapitalförsäkring, eller om avtalet
om tjänstepension är jämförbart med
en pensionsförsäkring eller en
kapitalförsäkring.
Gåva
8b§
Kontrolluppgift ska lämnas om
sådan gåva som avses i 67 kap. 20 och
21 §§
inkomstskattelagen
(1999:1229), om den som har lämnat
gåvan är känd.

9 Senaste lydelse 2011:76.
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Kontrolluppgift ska lämnas för den
som har gett gåvan av den som tagit
emot gåvan.
I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det gåvobelopp som har tagits
emot under året.
Schablonintäkt för investeringssparkonto
10 §10
Kontrolluppgift ska lämnas om
sådan schablonintäkt för investeringssparkonto som avses i 42 kap. 36 §
inkomstskattelagen (1999:1229).
Kontrolluppgift ska lämnas för
fysiska personer och dödsbon av den
som för eller har fört investeringssparkontot.
I kontrolluppgiften ska uppgift
lämnas om storleken på schablonintäkten.
Schablonintäkt vid innehav av
andelar i investeringsfonder och
fondföretag
16 §
Kontrolluppgift ska lämnas om
schablonintäkt vid innehav av andelar
i en investeringsfond eller i ett sådant
fondföretag som driver verksamhet här
i landet enligt 1 kap. 7 eller 9 § lagen
(2004:46) om investeringsfonder.
17 §
Kontrolluppgift ska lämnas för
fysiska personer och dödsbon.
18 §
Kontrolluppgift ska lämnas av
1. sådana fondbolag som avses i
1 kap. 1 § första stycket 7 lagen
(2004:46) om investeringsfonder eller
av ett förvaringsinstitut, om förvaltningen av investeringsfonden eller
fondföretaget har övergått till
institutet,
2. värdepappersbolag och kredit-

10 Tidigare 11 kap. 10 § upphävd genom 2006:1349.
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institut som förvaltar specialfonder
enligt 1 kap. 5 § lagen om
investeringsfonder,
3. förvaltningsbolag som driver
verksamhet här i landet enligt 1 kap.
6 eller 8 § lagen om investeringsfonder, och
4. fondföretag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap. 7 eller 9 §
lagen om investeringsfonder.
Om ett förvaltningsbolag eller ett
fondföretag har slutit avtal med ett
värdepappersinstitut om att ombesörja
försäljning och inlösen av andelar, ska
kontrolluppgiften i stället lämnas av
värdepappersinstitutet.
Om en andel är förvaltarregistrerad
ska i stället förvaltaren lämna kontrolluppgiften.
19 §
Kontrolluppgift ska inte lämnas om
schablonintäkt vid innehav av
tillgångar på ett pensionssparkonto
eller ett investeringssparkonto.
20 §
I kontrolluppgiften ska uppgift
lämnas om storleken på sådan
schablonintäkt som avses i 42 kap.
43 § inkomstskattelagen (1999:1229).
12 kap.
2 §11
Kontrolluppgifter enligt 6 kap.,
Kontrolluppgifter enligt 6 kap.,
7 kap. 5 §, 8 kap. 1, 2, 4–6 §§, 9 och
7 kap. 5 §, 8 kap. 1, 2, 4–6 §§, 9 och
10 kap. samt 11 kap. 2, 2 a och 7 a–
10 kap. samt 11 kap. 2, 2 a, 7 a–7 c
7 c §§ ska även lämnas för fysiska
och 16–20 §§ ska även lämnas för
personer som är begränsat skattfysiska personer som är begränsat
skyldiga.
skattskyldiga.
Kontrolluppgift enligt 11 kap. 7 b § ska också avse omständigheter som
medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7
lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.
I kontrolluppgiften ska, utöver de uppgifter som anges i 6–11 kap., uppgift
lämnas om utländska skatteregistreringsnummer eller motsvarande för dem
som kontrolluppgiften avser samt i kontrolluppgift enligt 6 kap. om
mottagarens medborgarskap.
Uppgift om skatteregistreringsnummer behöver endast lämnas för
1. avtalsförbindelser som har upprättats den 1 januari 2004 eller senare, eller

11 Senaste lydelse 2008:1044.
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2. vid avsaknad av avtalsförbindelser, transaktioner som har utförts den 1
januari 2004 eller senare.
13 kap.
2a§
En utländsk gåvomottagare som gör
en sådan ansökan som avses i 9 §
lagen (2011:000) om godkännande av
gåvomottagare vid skattereduktion för
gåva, ska samtidigt ge in ett skriftligt
åtagande att lämna kontrolluppgifter
enligt 11 kap. 8 b §.
3 §12
Åtaganden enligt 2 § ska lämnas
Åtaganden enligt 2 och 2 a §§ ska
enligt fastställt formulär.
lämnas enligt fastställt formulär.
Ett åtagande får lämnas på medium för automatiserad behandling.
15 kap.
4a§
Den som för eller har fört ett
investeringssparkonto, ska till den som
är skyldig att lämna kontrolluppgift
enligt 10 kap. 3 § med anledning av en
avyttring som avses i 44 kap. 8 a §
inkomstskattelagen
(1999:1229),
skriftligen eller på liknande sätt lämna
de uppgifter som behövs för att
kontrolluppgiftsskyldigheten ska kunna
fullgöras.
6 §13
Om den som är skyldig att enligt
Om den som är skyldig att enligt
4 och 5 §§ lämna uppgifter till den
4–5 §§ lämna uppgifter till den
kontrolluppgiftsskyldige inte fullgör
kontrolluppgiftsskyldige inte fullgör
denna skyldighet, skall den kontrolldenna skyldighet, ska den kontrolluppgiftsskyldige snarast anmäla
uppgiftsskyldige snarast anmäla
detta till Skatteverket.
detta till Skatteverket.
7 §14
Fondbolag och förvaltningsbolag som ska föra eller låta föra ett register
över andelsinnehavare i en investeringsfond ska, då en förvaltare ska föras in i
registret enligt 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, lämna
förvaltaren uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de
andelar i en investeringsfond som tillhör en andelsägare och som har
registrerats på förvaltaren i stället för andelsägaren.
Vid byte av en förvaltare eller om förvaltaren inte längre ska vara införd i ett

12 Senaste lydelse 2008:139.
13 Senaste lydelse 2003:674.
14 Senaste lydelse 2011:938.
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register, ska den förvaltare som andelarna i investeringsfonden flyttas från
lämna den nya förvaltaren, fondbolaget eller förvaltningsbolaget uppgifter om
den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar som flyttas.
Första och andra styckena gäller
inte andelar i en investeringsfond efter
det att andelarna har förtecknats på ett
investeringssparkonto.
Denna lag träder i kraft den 31 december 2011 och tillämpas första gången
vid 2013 års taxering.
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3.20

Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Härigenom föreskrivs att 19 kap. 13 § och 97 kap. 5 § socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 kap.
13 §
Överskott i inkomstslaget kapital enligt 41 kap. 12 § inkomstskattelagen
(1999:1229) ska ökas med gjorda avdrag i inkomstslaget, dock inte med
1. avdrag för kapitalförluster till den del de motsvarar kapitalvinster som
tagits upp som intäkt enligt 42 kap. 1 § inkomstskattelagen, och
2. avdrag för uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen vid byte av
bostad.
Underskott i inkomstslaget kapital ska minskas med gjorda avdrag i
inkomstslaget, dock inte med avdrag som avses i första stycket 1 och 2.
Uppkommer ett överskott vid
Uppkommer ett överskott vid
beräkningen ska detta minskas med
beräkningen ska detta minskas med
schablonintäkt enligt 47 kap. 11 b §
schablonintäkt enligt 42 kap. 36 och
inkomstskattelagen.
43 §§ samt 47 kap. 11 b § inkomstskattelagen.
97 kap.
5§
Överskott i inkomstslaget kapital enligt 41 kap. 12 § inkomstskattelagen
(1999:1229) ska ökas med gjorda avdrag i inkomstslaget, dock inte med
1. avdrag för kapitalförluster till den del de motsvarar kapitalvinster som
tagits upp som intäkt enligt 42 kap. 1 § inkomstskattelagen,
2. avdrag för uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen vid byte av
bostad, och
3. avdrag för negativ räntefördelning enligt 33 kap. inkomstskattelagen.
Underskott i inkomstslaget kapital ska minskas med gjorda avdrag i
inkomstslaget, dock inte med avdrag som avses i första stycket 1–3.
Uppkommer ett överskott vid
Uppkommer ett överskott vid
beräkningen ska detta minskas med
beräkningen ska detta minskas med
schablonintäkt enligt 47 kap. 11 b §
schablonintäkt enligt 42 kap. 36 och
inkomstskattelagen.
43 §§ samt 47 kap. 11 b § inkomstskattelagen.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Bestämmelserna i 19 kap. 13 § i sin nya lydelse tillämpas första gången i
fråga om betalningsskyldighet för underhållsstöd som avser tid efter den
31 januari 2014.
3. Äldre bestämmelser i 97 kap. 5 § gäller fortfarande för förmåner som
avser tid före ikraftträdandet.
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3.21

Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen
(2011:000)

Härigenom föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:000)
dels att 59 kap. 25 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 59 kap. 25 § ska utgå,
dels att 14 kap. 1 §, 17 kap. 4 §, 19 kap. 4 §, 20 kap. 3, 5 och 6 §§, 21 kap.
3–5 §§, 22 kap. 1 och 12 §§, 23 kap. 2 §, 29 kap. 1 §, 30 kap. 1, 3 och 4 §§,
31 kap. 1 och 33 §§, 34 kap. 9 och 10 §§, 38 kap. 1 §, 56 kap. 3 §, 59 kap. 1 §,
65 kap. 6 och 9 §§, rubrikerna närmast före 23 kap. 5 § och 31 kap. 33 § samt
punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha följande
lydelse,
dels att det i lagen ska införas nio nya paragrafer, 22 kap. 16–22 §§, 23 kap.
7 § och 34 kap. 8 a §, samt närmast före 22 kap. 16, 17 och 22 §§ samt 34 kap.
8 a § nya rubriker av följande lydelse.
Lydelse enligt prop. 2010/11:165

Föreslagen lydelse

14 kap.
1§
Kontrolluppgifter ska lämnas för andra än uppgiftslämnaren själv till
ledning för
1. bestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift enligt
a) inkomstskattelagen (1999:1229),
b) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
c) lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
d) lagen (1990:661) om avkastd) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall
ningsskatt på pensionsmedel i fall
som avses i 2 § första stycket 1–4
som avses i 2 § första stycket 1–4
och 6–8 den lagen,
och 6–10 den lagen,
e) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
f) lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
g) lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och
h) lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
2. bestämmande av underlag för att ta ut egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980),
3. registrering av skatteavdrag,
4. bestämmande av skattereduktion,
5. beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken,
6. beskattning enligt
a) lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, och
b) lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
artister m.fl., och
7. beskattning utomlands.
17 kap.
4§
Kontrolluppgift om ränteinkomster eller annan avkastning behöver inte
lämnas
1. för ett konto som det inte finns ett personnummer för och som har
öppnats före den 1 januari 1985, om räntan understiger 100 kronor under året
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eller, om kontot innehas av mer än en
understiger 100 kronor,
2. om den sammanlagda räntan på
konton i annat fall än som avses i 1
understiger 100 kronor under året
för en person, och
3. för skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto och
pensionssparkonto.

person, räntan för var och en av dem
2. om den sammanlagda räntan på
konton i annat fall än som avses i 1
understiger 100 kronor under året
för en person,
3. för skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto och
pensionssparkonto, och
4. för tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten
när avkastningen överfördes eller
betalades in till kontot innehades av
en obegränsat skattskyldig fysisk
person eller ett obegränsat skattskyldigt
dödsbo.
Första stycket 4 gäller inte ränta och
annan avkastning på tillgångar som
avses i 42 kap. 38 § eller ränta som
avses i 42 kap. 42 § andra stycket 3
inkomstskattelagen (1999:1229).

19 kap.
4§
Kontrolluppgift ska inte lämnas
Kontrolluppgift ska inte lämnas
om ränta, utdelning eller annan
om ränta, utdelning eller annan
avkastning på tillgångar på pensionsavkastning på
sparkonto.
1. tillgångar på pensionssparkonto,
och
2. tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten när
avkastningen överfördes eller betalades
in till kontot innehades av en
obegränsat skattskyldig fysisk person
eller ett obegränsat skattskyldigt
dödsbo.
Första stycket 2 gäller inte ränta,
utdelning och annan avkastning på
tillgångar som avses i 42 kap. 38 §
inkomstskattelagen (1999:1229).
20 kap.
3§
Kontrolluppgift om avyttring
Kontrolluppgift om avyttring
genom inlösen ska lämnas av
genom inlösen eller avyttring som
avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämnas av
1. sådana fondbolag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 7 lagen (2004:46)
om investeringsfonder eller av ett förvaringsinstitut, om förvaltningen av
investeringsfonden eller fondföretaget har övergått till institutet,
2. värdepappersbolag och kreditinstitut som förvaltar specialfonder enligt
1 kap. 5 § lagen om investeringsfonder,
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3. förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 6 eller 8 §
lagen om investeringsfonder, och
4. fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 eller 9 § lagen
om investeringsfonder.
Om ett förvaltningsbolag eller ett fondföretag har slutit avtal med ett
värdepappersinstitut om att ombesörja försäljning och inlösen av andelar, ska
kontrolluppgiften i stället lämnas av värdepappersinstitutet.
Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren lämna
kontrolluppgiften.
Kontrolluppgift ska inte lämnas
om avyttring av tillgångar på
pensionssparkonto.

I kontrolluppgiften ska följande
uppgifter lämnas:
1. kapitalvinst eller kapitalförlust,
2. slag av fond,
3. fondens
identifikationsuppgifter, och
4. om fonden är marknadsnoterad.

5§

Kontrolluppgift ska inte lämnas
om avyttring av
1. tillgångar på pensionssparkonto,
och
2. tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten för
avyttringen innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett
obegränsat skattskyldigt dödsbo.

6§

I kontrolluppgiften ska följande
uppgifter lämnas:
1. kapitalvinst eller kapitalförlust,
2. slag av fond,
3. fondens
identifikationsuppgifter,
4. om fonden är marknadsnoterad,
och
5. om det är fråga om en avyttring
som
avses
i
44 kap.
8a§
inkomstskattelagen (1999:1229).
Om den uppgiftsskyldige saknar uppgift om ersättning vid avyttring, ska
andelens marknadsvärde på avyttringsdagen användas vid beräkning av
kapitalvinst eller kapitalförlust. Om avyttringsdagen inte är känd, ska
marknadsvärdet på dagen då avyttringen registrerades användas.
Om uppgift saknas om anskaffningsutgift, ska uppgift lämnas om
ersättningen vid avyttringen efter avdrag för utgifterna för avyttringen i stället
för kapitalvinsten eller kapitalförlusten.
21 kap.
3§

Kontrolluppgift ska lämnas av
Kontrolluppgift ska lämnas av
1. värdepappersinstitut i de fall de
1. värdepappersinstitut i de fall de
medverkar vid avyttring av delägarmedverkar vid avyttring av delägarrätt eller fordringsrätt och kontrollrätt eller fordringsrätt och kontrolluppgift inte ska lämnas av dem som
uppgift inte ska lämnas av dem som
avses i 2–6,
avses i 2–7,
2. värdepappersinstitut i de fall de registrerar en option eller en termin eller
på annat sätt medverkar vid utfärdandet av optionen eller vid slutförandet av
options- eller terminsaffären,
3. kreditmarknadsföretag,
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4. garantimyndigheten enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller
lagen (1999:158) om investerarskydd,
5. den som har betalat ut ersätt5. den som har betalat ut ersättning vid avyttring genom inlösen,
ning vid avyttring genom inlösen,
och
6. försäkringsgivare
som
har
6. försäkringsgivare
som
har
betalat ut ersättning på grund av en
betalat ut ersättning på grund av en
sådan försäkring som ett värdesådan försäkring som ett värdepappersbolag har tecknat för skadepappersbolag har tecknat för skadeståndsskyldighet som det kan
ståndsskyldighet som det kan
komma att ådra sig när tjänster
komma att ådra sig när tjänster
utförs i rörelsen.
utförs i rörelsen, och
7. den som för eller har fört ett
investeringssparkonto vid avyttring
som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229).
Kontrolluppgift ska inte lämnas
om avyttring av tillgångar på
pensionssparkonto.

4§

Kontrolluppgift ska inte lämnas
om avyttring av
1. tillgångar på pensionssparkonto,
och
2. tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten för
avyttringen innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett
obegränsat skattskyldigt dödsbo.
Första stycket 2 gäller inte avyttring
av tillgångar som avses i 42 kap. 38 §
inkomstskattelagen (1999:1229).

5§
I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:
1. den ersättning som har överenskommits efter avdrag för försäljningsprovision och liknande utgifter,
2. antalet delägarrätter eller fordringsrätter,
3. delägarrätternas eller fordrings3. delägarrätternas eller fordringsrätternas slag och sort, samt
rätternas slag och sort,
4. den kontanta ersättningen vid
4. den kontanta ersättningen vid
sådana byten av andelar som avses i
sådana byten av andelar som avses i
48 a kap. 2 § och 49 kap. 2 §
48 a kap. 2 § och 49 kap. 2 §
inkomstskattelagen (1999:1229).
inkomstskattelagen
(1999:1229),
samt
5. om det är fråga om en avyttring
som
avses
i
44 kap.
8a§
inkomstskattelagen
samt
den
ersättning som avses i den paragrafen.
Om ett terminsavtal slutförs genom att den ena parten säljer en tillgång
samtidigt som samma part förvärvar en mindre tillgång av samma slag, får
uppgift lämnas om bruttoersättningen vid försäljningen.
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22 kap.
1§
I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift
om
– överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och
3 §§),
– upplåtelse av privatbostad eller bostad som innehas med hyresrätt (4 §),
– samfällighet (5 och 6 §§),
– räntebidrag (7 §),
– pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),
– avskattning av pensionsförsäkring (10 §),
– tjänstepensionsavtal (11 §),
– underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),
– skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),
– elcertifikat (14 §), och
– elcertifikat (14 §),
– utsläppsrätter, utsläppsminsk– utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter
och
certifierade
ningsenheter
och
certifierade
utsläppsminskningar (15 §).
utsläppsminskningar (15 §),
– schablonintäkt vid innehav av ett
investeringssparkonto (16 §),
– schablonintäkt vid innehav av
andelar i investeringsfonder och
fondföretag (17–21 §§), och
– gåva (22 §).
12 §
Kontrolluppgift ska lämnas om
Kontrolluppgift ska lämnas om
sådan försäkring eller sådant avtal
sådan försäkring eller sådant avtal
om tjänstepension som avses i 2 §
om tjänstepension som avses i 2 §
första stycket 6–8 lagen (1990:661)
första stycket 6–10 lagen (1990:661)
om avkastningsskatt på pensionsom avkastningsskatt på pensionsmedel.
medel.
Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av
försäkringsgivare och tjänstepensionsinstitut.
I kontrolluppgiften ska uppgift
I kontrolluppgiften ska uppgift
lämnas om värdet av försäkringen
lämnas om kapitalunderlag för försäkeller avtalet om tjänstepension vid
ringen respektive avtalet om tjänstenärmast föregående års utgång. Värdet
pension beräknat enligt 3 a–3 c §§
av försäkringen respektive värdet av
lagen om avkastningsskatt på
avtalet om tjänstepension ska beräknas
pensionsmedel.
enligt bestämmelserna i 3 § åttonde
respektive tionde stycket lagen om
avkastningsskatt på pensionsmedel.
Kontrolluppgiften ska också innehålla uppgift om huruvida
1. försäkringen är en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring, eller
2. avtalet om tjänstepension är jämförbart med en pensionsförsäkring eller
en kapitalförsäkring.
Schablonintäkt för investeringssparkonto
16 §
Kontrolluppgift ska lämnas om
sådan schablonintäkt för investerings164
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sparkonto som avses i 42 kap. 36 §
inkomstskattelagen (1999:1229).
Kontrolluppgift ska lämnas för
fysiska personer och dödsbon av den
som för eller har fört investeringssparkontot.
I kontrolluppgiften ska uppgift
lämnas om storleken på schablonintäkten.
Schablonintäkt vid innehav av
andelar i investeringsfonder och
fondföretag
17 §
Kontrolluppgift ska lämnas om
schablonintäkt vid innehav av andelar
i en investeringsfond eller i ett sådant
fondföretag som driver verksamhet i
Sverige enligt 1 kap. 7 eller 9 § lagen
(2004:46) om investeringsfonder.
18 §
Kontrolluppgift ska lämnas för
fysiska personer och dödsbon.
19 §
Kontrolluppgift ska lämnas av
1. sådana fondbolag som avses i
1 kap. 1 § första stycket 7 lagen
(2004:46) om investeringsfonder eller
av ett förvaringsinstitut, om förvaltningen av investeringsfonden eller
fondföretaget har övergått till
institutet,
2. värdepappersbolag och kreditinstitut som förvaltar specialfonder
enligt 1 kap. 5 § lagen om
investeringsfonder,
3. förvaltningsbolag som driver
verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 6
eller 8 § lagen om investeringsfonder,
och
4. fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 eller
9 § lagen om investeringsfonder.
Om ett förvaltningsbolag eller ett
fondföretag har slutit avtal med ett
värdepappersinstitut om att ombesörja
försäljning och inlösen av andelar, ska
kontrolluppgiften i stället lämnas av
värdepappersinstitutet.
Om en andel är förvaltarregistrerad
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ska i stället förvaltaren lämna kontrolluppgiften.
20 §
Kontrolluppgift ska inte lämnas om
schablonintäkt vid innehav av
tillgångar på ett pensionssparkonto
eller ett investeringssparkonto.
21 §
I kontrolluppgiften ska uppgift
lämnas om storleken på sådan
schablonintäkt som avses i 42 kap.
43 § inkomstskattelagen (1999:1229).
Gåva
22 §
Kontrolluppgift ska lämnas om
sådan gåva som avses i 67 kap. 20 och
21 §§
inkomstskattelagen
(1999:1229), om den som har lämnat
gåvan är känd.
Kontrolluppgift ska lämnas för den
som har gett gåvan av den som tagit
emot gåvan.
I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det gåvobelopp som har tagits
emot under året.
23 kap.
2§
Kontrolluppgifter enligt 15 kap.,
Kontrolluppgifter enligt 15 kap.,
16 kap. 1 § om ersättning som avses i
16 kap. 1 § om ersättning som avses i
16 kap. 3 § 4 samt 4 § 1 a, 2 a och 3 a,
16 kap. 3 § 4 samt 4 § 1 a, 2 a och 3 a,
17, 19, 20 och 21 kap. samt 22 kap. 2,
17, 19, 20 och 21 kap. samt 22 kap. 2,
3 och 9–11 §§ ska även lämnas för
3, 9–11 och 17–21 §§ ska även lämnas
fysiska personer som är begränsat
för fysiska personer som är
skattskyldiga.
begränsat skattskyldiga.
Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 § ska också avse omständigheter som
medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7
lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.
Förbindelse och åtagande från
utländska företag att lämna
kontrolluppgift

Förbindelse och åtagande att lämna
kontrolluppgift
7§
En utländsk gåvomottagare som gör
en sådan ansökan som avses i 9 §
lagen (2011:000) om godkännande av
gåvomottagare vid skattereduktion för
gåva, ska samtidigt ge in ett åtagande
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om att lämna kontrolluppgifter enligt
22 kap. 22 §.
29 kap.
1§
Inkomstdeklaration ska lämnas till ledning för
1. bestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift enligt
a) inkomstskattelagen (1999:1229),
b) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
c) 2 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
d) lagen (1990:661) om avkastd) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i de fall
ningsskatt på pensionsmedel i de fall
som avses i 2 § första stycket 1–4
som avses i 2 § första stycket 1–4
och 6–8 den lagen,
och 6–10 den lagen,
e) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
f) lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
g) 2 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och
h) lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
2. bestämmande av underlag för att ta ut egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980),
3. bestämmande av skattereduktion, samt
4. beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken.
30 kap.
1§
En fysisk person ska lämna en inkomstdeklaration, om
1. intäkterna i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet i annat fall än
som avses i 2 har uppgått till sammanlagt minst 42,3 procent av
prisbasbeloppet under beskattningsåret,
2. sådan intäkt i inkomstslaget tjänst som avses i 11 kap. 45 §, 50 kap. 7 §
samt 57 kap. 20 och 21 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) eller intäkt av
passiv näringsverksamhet har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor under
beskattningsåret,
3. intäkterna i inkomstslaget
3. intäkterna i inkomstslaget
kapital, med undantag för sådan
kapital, med undantag för sådan
ränta, utdelning eller annan avkastränta, utdelning eller annan avkastning som kontrolluppgift ska lämnas
ning som kontrolluppgift ska lämnas
om enligt 17 eller 19 kap., har
om enligt 17 eller 19 kap. och för
uppgått till sammanlagt minst
sådan
schablonintäkt
som
100 kronor under beskattningsåret,
kontrolluppgift har lämnats om enligt
22 kap. 16 § eller 17–21 §§, har
uppgått till sammanlagt minst
200 kronor under beskattningsåret,
4. han eller hon är begränsat skattskyldig och den skattepliktiga intäkten
har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor under beskattningsåret,
5. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska
fastställas, eller
6. uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 14 § ska lämnas.
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3§
För år efter dödsåret ska ett dödsbo lämna en inkomstdeklaration, om
1. de skattepliktiga intäkterna,
1. de skattepliktiga intäkterna,
med undantag för sådan ränta,
med undantag för sådan ränta,
utdelning eller annan avkastning som
utdelning eller annan avkastning som
kontrolluppgift ska lämnas om enligt
kontrolluppgift ska lämnas om enligt
17 eller 19 kap., har uppgått till
17 eller 19 kap. och för sådan
sammanlagt minst 100 kronor under
schablonintäkt som kontrolluppgift har
beskattningsåret,
lämnats om enligt 22 kap. 16 § eller
17–21 §§, har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor under
beskattningsåret,
2. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska
fastställas, eller
3. uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 14 § ska lämnas.
4§
En inkomstdeklaration ska lämnas av
1. aktiebolag, ekonomiska föreningar och sådana stiftelser, andra liknande
subjekt eller andra tillgångsmassor som enligt stiftelseförordnande eller
motsvarande bestämmelse har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss
släkts, vissa släkters eller bestämda fysiska personers ekonomiska intressen,
2. sådana ideella föreningar och registrerade trossamfund som avses i 7 kap.
7 och 14 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), om intäkterna under
beskattningsåret har överstigit grundavdraget enligt 63 kap. 11 § den lagen,
3. andra juridiska personer än
3. andra juridiska personer än
sådana som avses i 1 och 2, med
sådana som avses i 1 och 2, med
undantag för dödsbon och svenska
undantag för dödsbon och svenska
handelsbolag, om de skattepliktiga
handelsbolag, om de skattepliktiga
intäkterna under beskattningsåret
intäkterna under beskattningsåret
har uppgått till sammanlagt minst
har uppgått till sammanlagt minst
100 kronor,
200 kronor, och
4. andra juridiska personer än
4. andra juridiska personer än
dödsbon för vilka underlag för statlig
dödsbon för vilka underlag för statlig
fastighetsskatt, kommunal fastigfastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift,
avkastningsskatt
på
hetsavgift,
avkastningsskatt
på
pensionsmedel eller särskild lönepensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska
skatt på pensionskostnader ska
fastställas, och
fastställas.
5. fondbolag, förvaltningsbolag och
förvaringsinstitut för varje av bolaget
eller institutet förvaltad investeringsfond.
31 kap.
1§
I detta kapitel finns bestämmelser om
– uppgifter som ska lämnas i samtliga inkomstdeklarationer (2 och 3 §§),
– uppgifter som fysiska personer och dödsbon ska underrättas om och
godkänna eller lämna (4 och 5 §§),
– uppgift som ska lämnas om inkomstslaget tjänst (6 §),
– uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget näringsverksamhet
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(7–15 §§),
– uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget kapital (16–19 §§),
– uppgift om tillkommande belopp (20 §),
– uppgifter om vissa andelsavyttringar m.m. (21–24 §§),
– uppgifter för beräkning av egenavgifter (25 och 26 §§),
– uppgifter som fåmansföretag samt företagsledare, delägare och närstående
ska lämna (27–29 §§),
– uppgift om tillskott och uttag (30 §),
– uppgift om betalning till utlandet (31 §),
– uppgift som ekonomiska föreningar ska lämna (32 §),
– uppgifter om skattereduktion
– uppgifter om skattereduktion
för hushållsarbete (33 §), och
för hushållsarbete och gåva (33 §),
och
– uppgifter om prissättningsbesked (34 §).
Skattereduktion
arbete

för

hushålls-

Skattereduktion
arbete och gåva

för

hushålls-

33 §
Den som begär skattereduktion
Den som begär skattereduktion
för hushållsarbete enligt 67 kap. 11–
för hushållsarbete eller gåva enligt
19 §§
inkomstskattelagen
67 kap. 11–26 §§ inkomstskattelagen
(1999:1229) ska lämna uppgift om
(1999:1229) ska lämna uppgift om
underlaget för skattereduktionen.
underlaget för skattereduktionen.
I fråga om förmån av sådant arbete som räknas som hushållsarbete enligt
67 kap. 13 a och 13 b §§ inkomstskattelagen ska även sådana uppgifter som
avses i 9 a § lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete lämnas.
34 kap.
Investeringssparkonto
8a§
Den som för eller har fört ett
investeringssparkonto ska till den som
är skyldig att lämna kontrolluppgift
enligt 20 kap. 3 § med anledning av en
avyttring som avses i 44 kap. 8 a §
inkomstskattelagen
(1999:1229),
lämna de uppgifter som behövs för att
kontrolluppgiftsskyldigheten ska kunna
fullgöras.
9§
Fondbolag och förvaltningsbolag som ska föra eller låta föra ett register
över andelsinnehavare i en investeringsfond ska, då en förvaltare ska föras in i
registret enligt 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, lämna förvaltaren uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar i
en investeringsfond som tillhör en andelsägare och som har registrerats på
förvaltaren i stället för andelsägaren.
Vid byte av en förvaltare eller om förvaltaren inte längre ska vara införd i ett
register, ska den förvaltare som andelarna i investeringsfonden flyttas från
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lämna den nya förvaltaren, fondbolaget eller förvaltningsbolaget uppgifter om
den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar som flyttas.
Första och andra styckena gäller
inte andelar i en investeringsfond efter
det att andelarna har förtecknats på ett
investeringssparkonto.
10 §
Uppgifter som avses i 6 och 7 §§ ska lämnas senast månaden efter det att
skyldigheten att lämna kontrolluppgift uppkom, dock inte senare än den 15
januari påföljande år.
Uppgifter som avses i 8 och 9 §§
Uppgifter som avses i 8–9 §§ ska
ska lämnas snarast och senast den
lämnas snarast och senast den
15 januari året efter det år som
15 januari året efter det år som
uppgiften gäller.
uppgiften gäller.
38 kap.
1§
Fastställda formulär ska användas för att lämna
1. kontrolluppgifter,
2. åtagande enligt 23 kap. 6 § om
2. åtagande
att lämna kontrolluppgifter om pena) enligt 23 kap. 6 § om att lämna
sionsförsäkringar och sådana avtal
kontrolluppgifter om pensionsförom tjänstepension som är jämförsäkringar och sådana avtal om
bara med en pensionsförsäkring,
tjänstepension som är jämförbara
med en pensionsförsäkring, och
b) enligt 23 kap. 7 § om att lämna
kontrolluppgifter om gåvor,
3. deklarationer,
4. särskilda uppgifter, och
5. periodiska sammanställningar.
56 kap.
3§
I beslut om slutlig skatt ska Skatteverket fastställa underlaget för att ta ut
skatt eller avgift enligt
1. inkomstskattelagen (1999:1229),
2. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
3. lagen (1990:661) om avkast3. lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall
ningsskatt på pensionsmedel i fall
som avses i 2 § första stycket 1–4
som avses i 2 § första stycket 1–4
och 6–8 den lagen,
och 6–10 den lagen,
4. lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
5. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift, och
6. lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift.
59 kap.
1§
I detta kapitel finns bestämmelser om
– ansvar när skatteavdrag inte har gjorts med rätt belopp (2–6 §§),
– ansvar när anmälan om F-skatt i anställningsförhållande inte har gjorts
(7–9 §§),
– betalningsmottagarens ansvar för arbetsgivaravgifter (10 §),
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– ansvar för delägare i ett svenskt handelsbolag (11 §),
– företrädaransvar (12–21 §§),
– ansvar för redare (22 §),
– ansvar för näringsidkare i en mervärdesskattegrupp (23 §),
– ansvar för den som har avyttrat
– ansvar för den som har avyttrat
ett skalbolag (24 §),
ett skalbolag (24 §), och
– ansvar vid fusion, delning eller
annan ombildning av investeringsfonder (25 §), och
– indrivning och preskription (26 och 27 §§).
65 kap.
6§
Om en slutskatteberäkning enligt 56 kap. 9 § visar att slutlig skatt ska
betalas, ska kostnadsränta, om inte annat följer av 4 § andra stycket, beräknas
från och med den 13 i andra månaden efter beskattningsåret. Kostnadsränta
ska beräknas till och med den dag då betalning senast ska ske.
Innan kostnadsräntan beräknas ska avräkning göras för
1. särskilda avgifter, och
2. skatt enligt 2 § första stycket
2. skatt enligt 2 § första stycket
6 och 7 lagen (1990:661) om avkast6–9 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.
ningsskatt på pensionsmedel.
9§
Om debiterad preliminär skatt ska betalas den 12 i andra månaden efter
beskattningsåret eller senare eller slutlig skatt ska betalas, ska kostnadsränta
beräknas från och med den 13 i andra månaden efter beskattningsåret, om inte
annat följer av 4 § andra stycket.
För skatt enligt 2 § första stycket
För skatt enligt 2 § första stycket
6 och 7 lagen (1990:661) om avkast6–9 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel gäller
ningsskatt på pensionsmedel gäller
dock 8 §.
dock 8 §.

Lydelse enligt prop. 2010/11:165
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. Lagen tillämpas första gången
enligt följande uppställning:
När det gäller

tillämpas lagen första gången på

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – –
f) kontrolluppgifter
informationsuppgifter
g) åtagande
h) särskilda uppgifter:
– enligt 33 kap. 8 §
– enligt 33 kap. 9 §

och

uppgifter som avser kalenderåret
2013
pensionsförsäkringsavtal och avtal
om tjänstepension som har ingåtts
efter utgången av 2012
uppgifter som avser kalenderåret
2013
uppgifter som avser beslut som
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– övriga särskilda uppgifter

meddelas efter utgången av 2012
uppgifter som avser beskattningsår
som börjar den 1 februari 2012

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – –
Föreslagen lydelse
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. Lagen tillämpas första gången
enligt följande uppställning:
När det gäller

tillämpas lagen första gången på

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – –
f) kontrolluppgifter
informationsuppgifter
g) åtagande:
– enligt 23 kap. 6 §
– enligt 23 kap. 7 §
h) särskilda uppgifter:
– enligt 33 kap. 8 §
– enligt 33 kap. 9 §
– övriga särskilda uppgifter

och

uppgifter som avser kalenderåret
2013
pensionsförsäkringsavtal och avtal
om tjänstepension som har ingåtts
efter utgången av 2012
åtaganden som lämnas efter utgången
av 2012
uppgifter som avser kalenderåret
2013
uppgifter som avser beslut som
meddelas efter utgången av 2012
uppgifter som avser beskattningsår
som börjar den 1 februari 2012

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – –
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3.22

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om
tobaksskatt

Härigenom föreskrivs att 2, 8, 35 och 42 §§ lagen (1994:1563) om
tobaksskatt ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §1
Skatt på cigaretter tas ut med
Skatt på cigaretter tas ut med
1,27 kronor per styck och 1 procent
1 krona och 40 öre per styck och
av detaljhandelspriset. Tillverkaren
1 procent av detaljhandelspriset. Tilleller hans representant eller, i fråga
verkaren eller hans representant eller,
om cigaretter som importeras från
i fråga om cigaretter som importeras
tredje land, importören ska senast
från tredje land, importören ska
den 31 januari varje år till Skattesenast den 31 januari varje år till
verket lämna uppgifter om försäljSkatteverket lämna uppgifter om
ningen av cigaretter i de olika
försäljningen av cigaretter i de olika
priskategorierna för det föregående
priskategorierna för det föregående
kalenderåret. Senast den 15 februari
kalenderåret. Senast den 15 februari
samma år som Skatteverket mottagit
samma år som Skatteverket mottagit
uppgifterna ska verket lämna dessa
uppgifterna ska verket lämna dessa
till
Regeringskansliet
(Finanstill
Regeringskansliet
(Finansdepartementet).
departementet).
Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger 8
centimeter men inte 11 centimeter anses som två cigaretter. Är cigaretten
längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 3 centimeter som en cigarett.
För kalenderåret 2012 och
För kalenderåret 2013 och
efterföljande kalenderår ska den i
efterföljande kalenderår ska den i
första stycket angivna styckeskatten
första stycket angivna styckeskatten
räknas om enligt 42 §.
räknas om enligt 42 §.
8 §2
Skatt på cigarrer och cigariller tas
Skatt på cigarrer och cigariller tas
ut med 1 krona och 12 öre per styck.
ut med 1 krona och 24 öre per styck.
Skatt på röktobak tas ut med
Skatt på röktobak tas ut med
1 560 kronor per kilogram.
1 718 kronor per kilogram.
För kalenderåret 2012 och
För kalenderåret 2013 och
efterföljande kalenderår ska de i
efterföljande kalenderår ska de i
första stycket angivna skatteförsta stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 42 §.
beloppen räknas om enligt 42 §.

1 Senaste lydelse 2010:1520.
2 Senaste lydelse 2010:1520.
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35 §3
Skatt på snus tas ut med
Skatt på snus tas ut med
336 kronor per kilogram och på
382 kronor per kilogram och på
tuggtobak med 402 kronor per
tuggtobak med 444 kronor per
kilogram.
kilogram.
För kalenderåret 2012 och efterFör kalenderåret 2013 och efterföljande kalenderår ska de i första
följande kalenderår ska de i första
stycket angivna skattebeloppen
stycket angivna skattebeloppen
räknas om enligt 42 §.
räknas om enligt 42 §.
42 §4
För kalenderåret 2012 och
För kalenderåret 2013 och
efterföljande kalenderår ska skatten
efterföljande kalenderår ska skatten
för de tobaksvaror som anges i 2, 8
för de tobaksvaror som anges i 2, 8
och 35 §§ tas ut med belopp som
och 35 §§ tas ut med belopp som
efter en årlig omräkning motsvarar
efter en årlig omräkning motsvarar
de i paragraferna angivna skattede i paragraferna angivna skattebeloppen multiplicerade med det
beloppen multiplicerade med det
jämförelsetal, uttryckt i procent,
jämförelsetal, uttryckt i procent,
som anger förhållandet mellan det
som anger förhållandet mellan det
allmänna prisläget i juni månad året
allmänna prisläget i juni månad året
närmast före det år beräkningen
närmast före det år beräkningen
avser och prisläget i juni 2010. När
avser och prisläget i juni 2011. När
det gäller skatt på cigaretter enligt
det gäller skatt på cigaretter enligt
2 § ska omräkningen endast avse
2 § ska omräkningen endast avse
styckeskatten. Beloppen avrundas till
styckeskatten. Beloppen avrundas till
hela kronor och ören.
hela kronor och ören.
Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade
skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3 Senaste lydelse 2010:1520.
4 Senaste lydelse 2010:1520.
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3.23

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet
från skatt vid import, m.m.

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 3 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt
vid import, m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
4 kap.
3 §1
Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.
spritdryck
starkvin
vin
starköl
cigaretter
cigarrer
röktobak
snus

tull
4 kr/liter
2 kr/liter
1 kr/liter
3 kr/liter
34 öre/styck
86 öre/styck
428 kr/kg
104 kr/kg

skatt
253 kr/liter
67 kr/liter
30 kr/liter
16 kr/liter
172 öre/styck
192 öre/styck
2 132 kr/kg
614 kr/kg

Föreslagen lydelse
4 kap.
3§
Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.
spritdryck
starkvin
vin
starköl
cigaretter
cigarrer
röktobak
snus

tull
4 kr/liter
2 kr/liter
1 kr/liter
3 kr/liter
34 öre/styck
86 öre/styck
428 kr/kg
104 kr/kg

skatt
253 kr/liter
67 kr/liter
30 kr/liter
16 kr/liter
185 öre/styck
207 öre/styck
2 285 kr/kg
680 kr/kg

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2007:1384.
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3.24

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror,
tobaksvaror och energiprodukter

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 5 a § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
3 kap.
5 a §1
Saknas tillräckliga uppgifter för att fastställa skatten enligt 5 § första stycket
får denna tas ut med
196 kronor/liter för spritdryck,
45 kronor/liter för starkvin,
22 kronor/liter för vin,
8 kronor/liter för starköl,
88 öre/styck för cigaretter,
56 öre/styck för cigariller och cigarrer och
630 kronor/kg för röktobak.
I denna bestämmelse förstås med
spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent,
starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte
22 volymprocent,
vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt
som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,
starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent och
cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck.
Föreslagen lydelse
3 kap.
5a§
Saknas tillräckliga uppgifter för att fastställa skatten enligt 5 § första stycket
får denna tas ut med
196 kronor/liter för spritdryck,
45 kronor/liter för starkvin,
22 kronor/liter för vin,
8 kronor/liter för starköl,
1 krona/styck för cigaretter,
64 öre/styck för cigariller och cigarrer och
709 kronor/kg för röktobak.
I denna bestämmelse förstås med
spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent,

1 Senaste lydelse 2003:812.
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starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte
22 volymprocent,
vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt
som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,
starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent och
cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
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4 Budgetpolitiska mål, reformutrymme och
förslag till utgiftstak

Sammanfattning

•

Utgiftstaket har klarats samtliga år sedan det
infördes 1997.

•

Det genomsnittliga finansiella sparandet i
den offentliga sektorn 2000–2010 var
förenligt med överskottsmålet.

•

Regeringen bedömer att det finns ett
utrymme för nya reformer som minskar det
offentliga finansiella sparandet med ca
15 miljarder kronor 2012, varav ca en fjärdedel avser temporära åtgärder som avslutas
när konjunkturläget förbättras.

•

Det finansiella sparandet 2012 bedöms vara i
linje med överskottsmålet när hänsyn tas till
det aktuella konjunkturläget och behovet av
säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna i det rådande osäkra läget.

•

Regeringen föreslår att utgiftstaket för 2015
fastställs till 1 123 miljarder kronor, vilket är
en ökning med 20 miljarder kronor i förhållande till nivån på utgiftstaket 2014.

•

Kommuner och landsting beräknas sammantaget redovisa ett resultat före extraordinära
poster 2011 som uppgår till 8 miljarder
kronor, vilket är lägre än 2010. Resultatet
förväntas förstärkas något under åren därefter. Resultatet uppfyller därmed balanskravet samtliga år. Resultatet bedöms dock
för sektorn sammantaget understiga vad som
motsvarar god ekonomisk hushållning.

I detta avsnitt görs en uppföljning av finanspolitikens inriktning och en analys av utrymmet för
reformer eller behovet av besparingar. Finanspolitiken ska vara i linje med de kriterier för en
väl avvägd finanspolitik som anges i regeringens
skrivelse Ramverk för finanspolitiken (skr.
2010/11:79). Vidare görs en uppföljning av
utgiftstaket och ett förslag lämnas på utgiftstakets nivå för 2015. Avsnittet avslutas med en
uppföljning av den ekonomiska utvecklingen i
kommuner och landsting och kravet på god
ekonomisk hushållning i kommunsektorn.

4.1

Kriterier för en väl avvägd
finanspolitik

Målet för den ekonomiska politiken är att skapa
en så hög varaktig välfärd som möjligt genom
hög uthållig tillväxt, varaktigt hög sysselsättning
och välfärd som kommer alla till del. En förutsättning för detta är makroekonomisk stabilitet.
Finanspolitiken bidrar till stabilitet på flera
sätt, bl.a. genom att verka för samhällsekonomisk effektivitet och genom att vara långsiktigt
hållbar. Offentliga åtaganden måste kunna finansieras utan att den offentliga skulden ökar på ett
ohållbart sätt eller att behov av kraftiga höjningar av skatteuttaget uppstår. Detta gäller
trots att den demografiska utvecklingen, trender
på arbetsmarknaden, globaliseringen m.m. ibland
kan försvåra denna uppgift. Om finanspolitikens
hållbarhet ifrågasätts leder detta till betydande
samhällsekonomiska kostnader, särskilt för en
liten och öppen ekonomi som Sverige. En
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finanspolitik som inte är långsiktigt hållbar leder
till att den offentliga skulden växer snabbare än
BNP, vilket ökar risken för att fokus måste
flyttas från åtgärder som främjar tillväxt, välfärd
och sysselsättning till skuldsanering. Detta var
vad som hände i Sverige i början av 1990-talet,
och som nu sker i ett antal EU-länder som
Grekland, Portugal och Irland. En ogynnsam utveckling till följd av en oansvarig finanspolitik
riskerar att främst drabba svaga grupper i samhället, vilket strider mot regeringens fördelningspolitiska ambitioner.
Finanspolitiken bidrar också till stabilitet när
den utformas på ett sådant sätt att den dämpar
eller åtminstone inte förstärker konjunktursvängningarna. Stora konjunktursvängningar kan
genom s.k. persistenseffekter påverka arbetskraftsutbudet och kapitalstocken (de byggnader,
maskiner, m.m. som behövs i produktionen)
negativt under lång tid, vilket är mycket kostsamt för samhällsekonomin. 94 Erfarenheten visar
dock att finanspolitiken i regel inte bör användas
för att finjustera efterfrågan i ekonomin vid
normala konjunkturvariationer. I sådana lägen
bidrar Riksbanken till att stabilisera ekonomin
med hjälp av penningpolitiken. Finanspolitiken
medverkar till stabilitet genom att tillåta att
skatteinkomster och utgifter varierar över konjunkturcykeln, dvs. de s.k. automatiska stabilisatorerna tillåts verka fritt. Vidare bidrar de s.k.
semiautomatiska stabilisatorerna, främst olika
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, till stabilitet.
Därutöver finns det beredskap att stödja
penningpolitiken genom finanspolitiska åtgärder
vid mer allvarliga konjunkturstörningar. För att
det ska finnas utrymme för de automatiska och
semiautomatiska stabilisatorerna att verka, och
för att upprätthålla beredskap för en aktiv stabiliseringspolitik, bör det finansiella sparandet i
den offentliga sektorn ligga i linje med
överskottsmålet vid ett genomsnittligt resursutnyttjande.

4.1.1

Det finanspolitiska ramverket är en
grund för en ansvarsfull
finanspolitik

Erfarenheten visar att ett trovärdigt finanspolitiskt ramverk med tydliga mål och restriktioner i
hög grad bidrar till att finanspolitiken utformas
på ett långsiktigt hållbart sätt. 95 Det svenska
budgetpolitiska ramverket med en välordnad och
stram budgetprocess, ett överskottsmål för den
offentliga sektorn, ett utgiftstak för staten och
ett kommunalt balanskrav har ökat förtroendet
för den ekonomiska politiken. Det finanspolitiska ramverket syftar både till långsiktig
hållbarhet och till att finanspolitiken inte utformas på ett sätt så att den riskerar att bli kortsiktigt destabiliserande. Ramverket hjälper också
Sverige att som EU-medlem efterleva stabilitetsoch tillväxtpaktens regler.
Det budgetpolitiska ramverket spelar vidare
en central roll när storleken på ett reformutrymme eller besparingsbehov fastställs. Med
utgångspunkt i ramverkets mål och restriktioner
stäms reformutrymmet eller besparingsbehovet
av mot ett antal hållpunkter. En sådan hållpunkt
är att en väl avvägd finanspolitik ska säkerställa
att överskottsmålet klaras och att utgiftstaket
inte överskrids. När reformutrymmet eller
besparingsbehovet bedöms ska också det ekonomiska läget beaktas. Finanspolitiken ska vara
väl anpassad till konjunkturläget och i möjligaste
mån underlätta Riksbankens arbete med att
värna prisstabilitet. Det innebär att det offentliga
sparandet temporärt kan avvika från överskottsmålet vid kraftiga konjunktursvängningar utan
att detta kommer i konflikt med ramverkets
intentioner.
Utrymmet för finanspolitiska åtgärder beror
dessutom på hur åtgärderna utformas. Strukturella reformer som förbättrar ekonomins
funktionssätt och ökar produktionskapaciteten
bidrar till att öka det totala utrymmet för
permanenta reformer. Slutligen ska en ansvarsfull bedömning av besparingsbehovets eller
reformutrymmets storlek ta hänsyn till riskbilden i den ekonomiska och offentligfinansiella
utvecklingen, samt till osäkerheten i såväl

94 Persistens innebär att en konjunkturell effekt på arbetslösheten eller

kapitalstocken tenderar att dröja sig kvar för att endast långsamt klinga

95

av.

2010/11:79).
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prognoser som i bedömningen av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet.
4.1.2

Principer för avstämning av
finanspolitiken mot överskottsmålet

Överskottsmålet innebär att den offentliga
sektorns finansiella sparande ska motsvara
1 procent av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel. Att målet är formulerat som ett
genomsnitt i stället för som ett årligt krav på
1 procent av BNP är motiverat av stabiliseringspolitiska skäl. Om målet var att sparandet ska
motsvara 1 procent av BNP varje enskilt år
skulle finanspolitiken behöva stramas åt när
konjunkturen försvagas för att säkerställa att
målet nås. Politiken skulle därmed bli procyklisk. Den skulle förstärka konjunktursvängningarna och de automatiska stabilisatorerna skulle
motverkas. Det finns således goda skäl att
formulera ett mål för det finansiella sparandet
som ett genomsnitt över en konjunkturcykel.
Genomsnittsformuleringen gör det dock
svårare att löpande följa upp om finanspolitiken
ligger i linje med målet. Då överskottsmålet är
formulerat i termer av finansiellt sparande är en
naturlig utgångspunkt att finanspolitiken stäms
av mot det faktiska finansiella sparandet. En
nackdel med detta tillvägagångssätt är att konjunkturläget inte beaktas. Om exempelvis
resursutnyttjandet är högt kommer det faktiska
finansiella sparandet att överskatta reformutrymmet eftersom det finansiella sparandet
skulle vara lägre vid ett normalt resursutnyttjande. Det går med andra ord inte att använda
temporärt höga överskott under ekonomiskt
goda år för att finansiera permanent högre
utgifter eller sänkta skatter. På samma sätt skulle
det genomsnittliga sparandet bli för högt om
sparandet motsvarade 1 procent av BNP även
under utpräglade lågkonjunkturår. Det betyder
att konjunkturläget måste beaktas när överskottsmålet utvärderas och storleken på ett
reformutrymme eller besparingsbehov fastställs.
Överskottsmålet utvärderas i ett bakåtblickande perspektiv, för att se om målet nåtts under
den tid det har varit styrande för finanspolitiken.
Det görs med ett tioårigt bakåtblickande medelvärde för det finansiella sparandet, där hänsyn tas
till det genomsnittliga konjunkturläget under
perioden. Överskottsmålet analyseras också i ett
framåtblickande perspektiv, som ett underlag för

en bedömning av det framtida reformutrymmet
eller behovet av besparingar.96 För den framåtblickande analysen används det strukturella
sparandet och ett sjuårigt glidande medelvärde
för det finansiella sparandet. Vid bedömningen
av sjuårsindikatorn tas även hänsyn till det
genomsnittliga konjunkturläget under den
period för vilken indikatorn beräknas.
I grund och botten bestäms utrymmet för
reformer av den långsiktiga utvecklingen av
produktionsförmågan i Sverige som i sin tur
bestäms av framför allt antalet arbetade timmar i
ekonomin och kapitalstockens utveckling. Samtidigt som den långsiktiga produktionsförmågan
är avgörande för reformutrymmet och möjligheten att vidta nya politikåtgärder, kan politiken
i sig också påverka produktionsnivån och därmed reformutrymmet. Exempelvis har de åtgärder regeringen vidtagit inom ramen för sjukförsäkringssystemet och ändringar av reglerna
för arbetslöshetsersättningen bidragit till att
varaktigt öka antalet arbetade timmar och därmed utrymmet för reformer.
Bedömningen av reformutrymmet görs alltid
utifrån en prognos av det finansiella sparandet
där det antas att det inte tillkommer några nya
diskretionära åtgärder utöver de som redan
tidigare beslutats och aviserats, samt de som
föreslås och aviseras i den aktuella propositionen. Vid en normal ekonomisk tillväxt, utan
stora strukturella förändringar i ekonomin, innebär detta förfarande normalt att skatteintäkterna
ökar i takt med BNP samtidigt som utgifterna
minskar något som andel av BNP. Det beror
bl.a. på att en del av utgifterna inte är indexerade
och på att tillfälliga åtgärder, t.ex. temporära
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, faller bort.
Det tioåriga bakåtblickande medelvärdet för det
finansiella sparandet

Syftet med den bakåtblickande analysen är att
bedöma om överskottsmålet uppnåtts eller om
det finns tendenser till systematiska felaktigheter
i finanspolitikens förhållande till överskottsmålet
som minskar sannolikheten för att målet ska nås

96 Bland annat till följd av rekommendationer från Finanspolitiska rådet

och Riksrevisionen görs fr.o.m. 2010 års ekonomiska vårproposition en
tydligare åtskillnad mellan en bakåt- och framåtblickande bedömning av
överskottsmålet.
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i framtiden. För den bakåtblickande uppföljningen används ett tioårigt medelvärde som
beräknas för de tio senaste åren för vilka det
finns ett utfall för det offentliga finansiella
sparandet, för närvarande åren 2001–2010. Vid
bedömningen av detta genomsnitt beaktas även
det genomsnittliga konjunkturläget, uttryckt
som ett BNP-gap, under den aktuella perioden.
Sjuårsindikatorn

Sjuårsindikatorn är ett sjuårigt centrerat medelvärde för det finansiella sparandet i den offentliga sektorn. Indikatorn för ett visst angivet år
omfattar det finansiella sparandet, justerat för
större engångseffekter, det angivna året samt de
tre åren före och efter detta år. Det sjuåriga
medelvärdet för 2011 omfattar följaktligen
sparandet 2008–2014, indikatorn för 2012
omfattar 2009–2015, osv.
En fördel med sjuårsindikatorn är att den är
enkel att beräkna. Den beaktar även i viss
utsträckning konjunkturläget eftersom den är
beräknad utifrån sparandet under flera år. Det
finns trots det en risk att beräkningen kommer
att omfatta flera hög- än lågkonjunkturår, eller
tvärtom, vilket i så fall innebär att indikatorn ger
en felaktig bild av reformutrymmet eller besparingsbehovet. För att värdera sjuårsindikatorn på
ett korrekt sätt måste därför hänsyn tas till
konjunkturläget. Om det sjuåriga medelvärdet
för det finansiella sparandet ligger nära ett,
samtidigt som medelvärdet för BNP-gapet under
samma period ligger nära noll, är detta en indikation på att finanspolitiken är i linje med
överskottsmålet.
Ett problem vid bedömningen av hur konjunkturen påverkar sparandet i den offentliga
sektorn är möjligheten att konjunkturcyklerna
inte är symmetriska, dvs. att perioder med ett
lågt resursutnyttjande blir längre och djupare i
lågkonjunkturer än perioderna med högt resursutnyttjande i högkonjunkturer. Den nuvarande
globala konjunkturavmattningen leder exempelvis till negativa BNP-gap som är mycket stora i
ett historiskt perspektiv (se tabell 4.1). Det är
osannolikt att dessa stora negativa gap kommer
att motsvaras av lika stora positiva gap när konjunkturen åter vänder uppåt. Om BNP-gapen
inte är noll i genomsnitt över en konjunkturcykel kan inte sjuårsindikatorn justeras fullt ut
för konjunkturen om den ska vara en god indi184

kator för överskottsmålet. Vid bedömningen av
det potentiella reformutrymmets eller besparingsbehovets storlek bör därför vikt även läggas
vid de ojusterade indikatorvärdena.
Erfarenheten från de senaste åren visar att de
offentliga finanserna kan försämras snabbt när
tillväxten försvagas. Från 2007 till 2009 minskade det finansiella sparandet från 3,6 till-0,9
procent av BNP. Samtidigt visar en utvärdering
av regeringens prognoser för det finansiella sparandet det kommande budgetåret att det genomsnittliga absoluta felet uppgick till nästan 2 procent av BNP 2000–2010.97 Eftersom beräkningen av sjuårsindikatorn för 2012 omfattar
fem prognosår är storleken på reformutrymmet
eller besparingsbehovet baserad på denna indikator osäker.
Det strukturella sparandet

Det strukturella sparandet visar hur stort det
finansiella sparandet skulle vara vid ett normalt
konjunkturläge. I regeringens beräkning av det
strukturella sparandet justeras det finansiella
sparandet för konjunkturläget, men även för
större engångseffekter och extraordinära nivåer
på hushållens kapitalvinster. Exempelvis visar ett
positivt strukturellt sparande att det finns ett
underliggande överskott i de offentliga finanserna, även om ett underskott tillfälligt uppstått
till följd av ett svagt konjunkturläge. En nackdel
med det strukturella sparandet är att bedömningen av detta kan göras på flera olika sätt och
att det inte ens i efterhand fastställs ett exakt
utfall (se fördjupningsrutan Alternativa bedömningar av det strukturella sparandet i 2011 års
ekonomiska vårproposition, (prop. 2010/11:100
s. 197 f.). En annan nackdel med det strukturella
sparandet som indikator för överskottsmålet är
att BNP-gapen inte behöver vara noll igenomsnitt över en konjunkturcykel.
Det finns flera metoder för att beräkna det
strukturella sparandet. Regeringens metod bygger på att det finansiella sparandet justeras
utifrån en uppskattning av resursutnyttjandet,
uttryckt som ett BNP-gap, och en bedömning av
hur känsliga de offentliga finanserna är för
förändringar i resursutnyttjandet. I beräkningen

97 Se avsnitt 1.1.3 i Finanspolitiska rådets rapport 2011.
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används för närvarande en budgetelasticitet på
0,55, vilket innebär att om ett negativt BNP-gap
ökar med 1 procentenhet försämras det finansiella sparandet med 0,55 procent av BNP.
Storleken på denna budgetelasticitet ligger i linje
med OECD:s senaste beräkningar för Sverige.
Det innebär exempelvis att om det faktiska
finansiella sparandet är -2 procent av BNP, och
BNP-gapet bedöms vara -5 procent av potentiell
BNP, uppgår det strukturella sparandet till
0,75 procent av BNP (-2 + 0,55 * 5 = 0,75).
Även om man bortser från prognososäkerheten för det finansiella sparandet är beräkningen av det strukturella sparandet förknippad
med stor osäkerhet. För det första är bedömningen av resursutnyttjandet osäker. För
potentiell BNP redovisas aldrig något utfall, utan
varje bedömare gör sin egen uppskattning av
dess historiska och framtida värden. Ofta
revideras synen på BNP-gapen såväl bakåt som
framåt i tiden, vilket inte bara beror på en
förändrad syn på konjunkturläget utan också på
revideringar av utfallsstatistik för faktisk BNP.
För det andra är även bedömningen av det
offentliga sparandets konjunkturkänslighet
osäker. Bedömningen bygger på en empirisk
skattning av ett genomsnittligt förhållande under
en längre tidsperiod. Varje enskild konjunkturförändring har dock egenheter som gör att den
avviker från den genomsnittliga historiska
utvecklingen. En exportledd efterfrågeökning i
ekonomin ger exempelvis en mindre ökning av
skatteintäkterna än en lika stor efterfrågeökning
som beror på ökad inhemsk privat konsumtion.
De offentliga finansernas konjunkturkänslighet
kan även påverkas av strukturella reformer,
vilket inte återspeglas i historiska tidsserier.
Sammantaget innebär detta att bedömningar av
det strukturella sparandet är osäkra och att olika
bedömningar gjorda vid en och samma tidpunkt
kan variera relativt mycket såväl för historiska
som för framtida år (se vidare fördjupningsrutan
Bedömningen av det strukturella sparandet är
osäker).

hänsyn till konjunkturläget, trots de svårigheter
detta innebär. Av detta skäl används inte en
enskild indikator för att fastställa storleken på
reformutrymmet eller besparingsbehovet. I
stället görs en samlad bedömning av de två indikatorerna (sjuårsindikatorn och det strukturella
sparandet) med hänsyn tagen till det aktuella
konjunkturläget och risken för att utvecklingen
blir en annan än vad som förutsetts.98
4.1.3

Principer för avstämning av finanspolitiken mot utgiftstaket

Utgiftstaket är den tidiga, övergripande restriktionen som i termer av totala utgifter begränsar
budgetprocessen från det att taket fastställs flera
år innan budgetåret till budgetårets utgång. Det
är obligatoriskt för regeringen att föreslå utgiftstak för det kommande tredje året, förutsatt att
det inte redan har fattats ett beslut för detta år.
Nivån på utgiftstaket regleras emellertid inte.
Utgiftstakets nivå är ett uttryck för regeringens syn på hur det offentliga åtagandet mätt i
utgiftstermer ska utvecklas. Samtidigt är den
grundläggande idén bakom utgiftstaket att i hög
grad frigöra diskussionen om det totala utrymmet för statliga utgifter från diskussionen om
vilka enskilda utgiftsförändringar som är nödvändiga eller angelägna. En meningsfull utgiftsbegränsning måste på ett eller annat sätt utgå
från en övergripande tanke om hur den offentliga sektorn ska förhålla sig till den totala
produktionen i landet. Nivån på utgiftstaket är
på sikt avgörande för det totala skatteuttaget och
nivån på ett nytt tak bör därmed överensstämma
med synen på hur stort ett rimligt skatteuttag
kan vara utan att de samhällsekonomiska kostnaderna blir för höga.
Utgiftstakets nivå är ett politiskt beslut. Olika
politiska majoriteter kommer att ha olika bevekelsegrunder till nivån på de offentliga utgifterna. Det går därför inte att reducera ett beslut
om nivå på utgiftstaket till en i förväg bestämd

Viktigt med samlad bedömning

Det finns således en betydande osäkerhet kring
de indikatorer som används för att följa upp
överskottsmålet. Eftersom målet är formulerat
som ett genomsnitt över en konjunkturcykel
måste analysen med nödvändighet ändå ta

98 Finanspolitiska rådet och Riksrevisionen menar att användningen av

flera indikatorer gör uppföljningen av överskottsmålet och bedömningen
av reformutrymmet otydlig. Regeringen menar dock att det inte finns en
enskild indikator som på ett perfekt sätt mäter måluppfyllelsen, och att
det dessutom är viktigt att väga in flera olika faktorer vid uppföljningen
och göra en samlad bedömning. En mer mekanisk uppföljning riskerar
enligt regeringens mening att leda politiken fel (se vidare avsnitt 12).
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formel. Det är emellertid viktigt att regeringen, i
samband med att utgiftstakets nivå för ett nytt år
föreslås, beskriver hur taket förhåller sig till
andra makroekonomiska storheter och tydligt
motiverar vilka avväganden som lett fram till den
föreslagna nivån. Lämpliga bestämningsfaktorer
vid fastställandet av utgiftstakets nivå för ett nytt
år är utgiftstakets relation till överskottsmålet,
utvecklingen av de totala offentliga utgifterna i
förhållande till BNP, budgeteringsmarginalens
storlek och utvecklingen av utgiftstaket i fasta
priser.

begränsande effekt på det offentliga åtagandet
och skatteuttagets storlek. För att förändringar i
skattesystemet ska få fullt genomslag på utgiftstakets nivå måste de i detalj vara kända när
utgiftstaket fastställs.
Normalt sett bör utgiftstakets nivå bestämmas så att överskottsmålet nås även om de takbegränsade utgifterna slutligen skulle bli lika
höga som utgiftstaket. Sambandet mellan
utgiftstak och finansiellt sparande i offentlig
sektor bör emellertid betraktas som en bestämningsfaktor bland andra än som ett sätt att
mekaniskt beräkna en nivå på utgiftstaket.

Utgiftstakets relation till överskottsmålet

Utgiftstaket är ett viktigt verktyg för att uppnå
överskottsmålet. Med utgångspunkt i prognoserna för den offentliga sektorns inkomster och
de utgifter som inte ingår under utgiftstaket (i
första hand utgifter i kommuner och landsting),
går det att beräkna en nivå på utgiftstaket som är
konsistent med ett offentligt sparande i linje
med överskottsmålet. Beräknat på detta sätt visar
utgiftstaket hur höga de beräknade takbegränsade utgifterna kan bli utan att det finansiella
sparandet sjunker under den målsatta nivån. Om
beräkningen i stället resulterar i ett utgiftstak
som är lägre än de beräknade takbegränsade
utgifterna visar denna skillnad hur mycket lägre
de takbegränsade utgifterna måste bli för att
sparandet ska uppnå målsatt nivå.
I praktiken är det emellertid knappast
meningsfullt att mekaniskt härleda en exakt nivå
på utgiftstaket. För det första visar erfarenheten
att prognoserna för de offentliga finanserna att
kommer att genomgå revideringar efter tidpunkten för utgiftstakets fastställande. När det
sker kan det medföra en förändring av den
utgiftsbegränsning som ett redan fastställt
utgiftstaket utgör i förhållande till överskottsmålet. En orsak till att sambandet mellan de takbegränsade utgifterna och det finansiella sparandet inte är mekaniskt är det faktum att förändrade priser och löner tenderar att påverka de takbegränsade utgifterna mer än det finansiella
sparandet.
För det andra skulle det vara nödvändigt att ta
hänsyn till framtida skatteförändringar vid fastställandet av utgiftstaket. En grundläggande
tanke bakom utgiftstaket är att skattehöjningar
inte motiverar en höjning av redan fastslagna tak.
I annat fall skulle utgiftstaket inte ha någon
186

Utvecklingen av utgiftstaket och de totala
offentliga utgifterna i förhållande till BNP

Utgiftstaket omfattar större delen av utgifterna i
staten och ålderspensionssystemet. Tillsammans
med utgifterna i kommunerna och landstingen
utgör de nästan samtliga utgifter i den offentliga
sektorn. Det är denna utgiftsnivå, tillsammans
med överskottsmålet, som i slutändan är
avgörande för hur stora de samlade skatteintäkterna behöver vara. De flesta skatter ger upphov
till välfärdsförluster som måste vägas mot nyttan
av de utgifter som skatterna finansierar.
Utgiftstaket bör därför över tiden sättas i samklang med regeringens ambitioner för skattepolitiken.
Utvecklingen av de takbegränsade utgifterna och
budgeteringsmarginalens minsta storlek

Grunden i budgetarbetet är en bedömning av
den förväntade utvecklingen av de statliga utgifterna vid en oförändrad politik. Även om nivån
på utgiftstaket i första hand bestäms i samklang
med beräknade inkomster och överskottsmål,
bör det finnas en kontinuitet i utgiftsutvecklingen för att minska risken för ryckighet och
svåra planeringsförhållanden i den offentliga
verksamheten. Bra prognoser över den kommande utgiftsutvecklingen ger dessutom i god
tid en indikation på om de faktiska utgifterna
riskerar att öka mer än vad som kan anses överensstämma med de finanspolitiska målen. En
grundlig genomgång av den förväntade utgiftsutvecklingen och aviserade reformer på utgiftssidan är således nödvändig, för att få en upp-
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fattning om vilka utgifter som ryms inom den
tänkta ramen.
Om det finns risk för att utgiftstaket kommer
att överskridas, är regeringen enligt budgetlagen
skyldig att vidta sådana åtgärder som den har
befogenhet till eller föreslå riksdagen nödvändiga
åtgärder för att undvika detta. Av denna anledning bör det finnas en budgeteringsmarginal
under utgiftstaket. Marginalen ska i första hand
fungera som en buffert om utgifterna på grund
av bl.a. konjunkturutvecklingen skulle utvecklas
på ett annat sätt än beräknat. Budgeteringsmarginalen ger på så sätt utrymme för de automatiska stabilisatorerna att verka på budgetens
utgiftssida. Riktlinjen för budgeteringsmarginalens storlek är regeringens bedömning av hur
stor budgeteringsmarginalen minst behöver vara
för att enbart hantera osäkerheter till följd av
konjunkturutvecklingen. Enligt riktlinjen bör
budgeteringsmarginalen uppgå till minst 1 procent av de takbegränsade utgifterna innevarande
år (2011), minst 1,5 procent år t+1 (2012) och
minst 2 procent år t+2 (2013). Den nödvändiga
bufferten för t+3 (2014) och för t+4 (2015)
bedöms till minst 3 procent av de takbegränsade
utgifterna.99
Utöver utgiftsförändringar till följd av förändrade makroekonomiska förutsättningar bör
budgeteringsmarginalen även kunna tas i anspråk
för utgiftsreformer och andra utgifter som inte
är en följd av den makroekonomiska utvecklingen, om dessa utgiftsförändringar är förenliga
med överskottsmålet och med behovet av en
säkerhetsmarginal under utgiftstaket.

utrymmet för den statliga verksamheten
utvecklas över tiden. Det är ett komplement till
att relatera utgiftstaket till BNP, som visar hur
utgiftstaket utvecklas i förhållande till ekonomin
i stort.

4.2

Uppföljning av överskottsmålet

4.2.1

Bakåtblickande analys av
måluppfyllelsen

Det bakåtblickande tioårssnittet

Under 2001–2010 motsvarade det finansiella
sparandet i den offentliga sektorn i genomsnitt
0,8 procent av BNP (se tabell 4.1). Sparandet låg
med andra ord något under målsatt nivå. Under
samma period var det genomsnittliga BNP-gapet
dock -1,0 procent av potentiell BNP. Justeras
det tioåriga genomsnittet med den av regeringen
använda elasticiteten för det offentliga sparandet
med avseende på BNP-gapet (0,55) och det
genomsnittliga BNP-gapet under perioden,
hamnar det bakåtblickande tioårssnittet på
1,4 procent av BNP.
En samlad bedömning av dessa två värden
indikerar att det finansiella sparandet igenomsnitt har varit något högre än överskottsmålet
under den ovannämnda perioden. Härav följer
att den bakåtblickande analysen inte pekar på
några systematiska fel i bedömningen av finanspolitikens inriktning som kan påverka måluppfyllelsen framöver.

Utvecklingen av utgiftstaket i fasta priser

De statliga utgifterna redovisas i normala fall i
nominella termer. Det betyder att en förändring
av utgiftsnivån mellan två år består av dels en
volymkomponent (förändringen i fasta priser),
dels en priskomponent. Volymkomponenten
visar om staten växer eller krymper t.ex. i termer
av årsarbetskrafter, kontorsyta eller antal årspersoner som erhåller transfereringar. Denna
bestämningsfaktor visar således hur det samlade

4.2.2

Framåtblickande analys av
måluppfyllelsen

I tabell 4.1 redovisas de indikatorer som används
för att stämma av reformutrymmet eller besparingsbehovet mot överskottsmålet. Vid beräkningen av indikatorerna har de reformer för 2012
som föreslås och aviseras i denna proposition
beaktats. Dessa reformer beräknas försämra det
finansiella sparandet med ca 15 miljarder kronor
2012.

99 Bilaga 4 till 2011 års ekonomiska vårproposition (prop. 2010/11:100)
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Tabell 4.1 Finansiellt sparande i offentlig sektor samt
indikatorer för avstämning mot överskottsmålet
Procent av BNP respektive potentiell BNP

Finansiellt sparande
Bakåtblickande
tioårssnitt
Konjunkturjusterat1
Sjuårsindikatorn

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-0,2

0,1

0,0

0,7

2,1

3,3

0,8
1,4
0,7

0,5

0,7

Konjunkturjusterat1

2,1

2,2

2,5

Strukturellt sparande

1,9

1,5

2,0

2,4

3,0

3,7

-2,9

-1,6

-0,9

BNP-gap

-3,9

-2,2

-3,6

Sjuårssnitt

-2,3

-3,0

-3,1

Bakåtblickande
tioårssnitt

-1,0

BNP 2011, och som fortsätter att öka åren därefter. Det strukturella sparandet uppgår till 2,0
procent av BNP 2012 och till 2,4 respektive 3,0
procent av BNP 2013 och 2014. År 2015 förväntas det strukturella sparandet motsvara 3,7
procent av BNP. Ett skäl till att det strukturella
sparandet gradvis stärks under åren efter 2012 är
att inga nya finanspolitiska beslut förutsätts i
beräkningen av det strukturella sparandet under
denna period. Osäkerheten är betydande i en
bedömning som sträcker sig över en så lång tidshorisont.
4.2.3

Bedömning av reformutrymmet

1

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

Sjuårsindikatorn

Sjuårsindikatorn är 0,5 procent av BNP 2011 (se
tabell 4.1). Den ökar sedan till 0,7 procent av
BNP 2012. För 2012 beräknas indikatorn på
sparandet under 2009–2015, dvs. endast på två
utfallsår. Om resursutnyttjandet under respektive sjuårsperiod beaktas pekar indikatorn på ett
sparande som ligger mer än en procentenhet
över målet. Under dessa perioder är nämligen
det sjuåriga glidande medelvärdet för BNP-gapet
kraftigt negativt. Vid bedömningen av det konjunkturjusterade indikatorvärdet måste dock
hänsyn tas till att de stora negativa BNP-gapen
under innevarande lågkonjunktur med stor
sannolikhet inte kommer att motsvaras av lika
stora positiva gap under åren efter prognosperioden. Av detta skäl bör inte värdet på den
konjunkturjusterade sjuårsindikatorn beaktas
fullt ut. En sammantagen bedömning av den
ojusterade och konjunkturjusterade sjuårsindikatorn, där lika stor vikt tillmäts båda värdena,
pekar på ett sparande som ligger över
överskottsmålet.

Bedömning av reformutrymmet utifrån
indikatorerna för uppföljning av överskottsmålet
med hänsyn tagen till osäkerheten i
bedömningen och riskbilden

De två framåtblickande indikatorerna som
regeringen använder för att följa upp överskottsmålet visar att det finansiella sparandet,
med hänsyn tagen till konjunkturläget, varaktigt
ligger högre än vad överskottsmålet kräver. Det
finns dock ett antal osäkerheter i de indikatorer
som används ovan. Exempelvis har Finanspolitiska rådet visat att prognososäkerheten i finansiellt sparande för 2000−2010 är så stor som +/2 procentenheter redan för innevarande år.100
Bedömningen av det strukturella sparandet är
också osäker. Beräkningar visar att det inte är
ovanligt att det strukturella sparandet för ett
utfallsår i efterhand justeras med mer än en
procentenhet (se fördjupningsrutan Bedömningen av strukturellt sparande är osäker). Den
genomsnittliga skillnaden mellan den lägsta
respektive högsta bedömningen av strukturellt
sparande för ett enskilt utfallsår uppgick under
2000−2010 till hela 2 procent av BNP. Om det
strukturella sparandet i efterhand skulle komma
att revideras ned i den storleksordningen skulle
det inte finnas något reformutrymme alls för
2012.

Det strukturella sparandet

Det strukturella sparandet är 1,5 procent av
BNP 2011 för att sedan stärkas 2012–2015 (se
tabell 4.1). Även denna indikator visar således på
ett sparande som ligger väl över 1 procent av
188

100 Se avsnitt 1.1.3 i Finanspolitiska rådets rapport 2011.
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Bedömningen av det strukturella sparandet
är osäker
Överskottsmålet är definierat som att det finansiella sparandet ska uppgå till 1 procent igenomsnitt över en konjunkturcykel. Som konstateras i
avsnitt 4.1.2 gör denna formulering av målet att
det inte bara går att titta på hur det faktiska
finansiella sparandet utvecklas över tiden, utan
också att konjunkturläget måste vägas in vid
uppföljningen. Då det inte finns en enskild indikator som på ett perfekt sätt mäter måluppfyllelsen med hänsyn tagen till konjunkturläget,
använder regeringen två olika indikatorer för
detta ändamål vid den framåtblickande uppföljningen av överskottsmålet: sjuårsindikatorn och
strukturellt sparande. Dessa indikatorer har olika
för- och nackdelar, vilket utförligt redogörs för i
avsnitt 4.1.2. En nackdel som anförs avseende
det strukturella sparandet är att det ofta revideras kraftigt i efterhand. Nedan görs en systematisk genomgång av i vilken utsträckning
bedömningen av det strukturella sparandet
2000–2012 har ändrats över tiden.
Bedömningen av det strukturella sparandet
kan göras på många olika sätt. Regeringen
använder sedan flera år en s.k. aggregerad ansats
för att beräkna det strukturella sparandet. Enligt
denna justeras det faktiska finansiella sparandet,
korrigerat för engångseffekter och extraordinära
kapitalinkomstskatter, för variationer i resursutnyttjandet mätt med BNP-gapet, multiplicerat
med den s.k. budgetelasticiteten, 0,55. Denna
metod är vanlig och används även av EU kommissionen, OECD och IMF.
I diagram 4.1 visas samtliga bedömningar av
det strukturella sparandet för 2000–2010 som
publicerats i budgetpropositioner och ekonomiska vårpropositioner från budgetpropositionen för 2002 till budgetpropositionen för
2012 som gjorts för år där utfallet för det
faktiska finansiella sparandet var känt (de svarta
punkterna). Den heldragna linjen visar medelvärdet för dessa bedömningar, medan de streckade kurvorna visar ett 95 procentigt konfidensintervall. Detta konfidensintervall är beräknat
utifrån den genomsnittliga standardavvikelsen
för samtliga observerade bedömningar, som är ca
0,5 procent av BNP.
Att utfallet för det finansiella sparandet var
känt när bedömningen gjordes innebär att den
osäkerhet som finns i prognosen för det finansiella sparandet inte påverkar bedömningarna i

diagram 4.1. Variationen beror således i första
hand på skilda bedömningar av resursutnyttjandet, och i mindre utsträckning på skillnader i
bedömningen av hur resursutnyttjandet påverkat
de offentliga finanserna och på att utfallet för det
finansiella sparandet och BNP reviderats i efterhand i Nationalräkenskaperna. Trots detta är
avståndet mellan de streckade kurvorna ca 1,9
procent av BNP.
Diagram 4.1 Bedömningar av det strukturella sparandet när
det finansiella sparandet är känt
Procent av BNP
4
3
2
1
0
-1
-2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Källa: Egna beräkningar.

När regeringen använder bedömningen av det
strukturella sparandet i ett framåtblickande
perspektiv för att avgöra hur den föreslagna
finanspolitiken förhåller sig till överskottsmålet
tillkommer ytterligare osäkerhet eftersom det
faktiska finansiella sparandet, som utgör grunden för beräkningen av det strukturella sparandet, måste prognostiseras. Finanspolitiska rådet
visar i sin senaste rapport att prognososäkerheten i det faktiska finansiella sparandet är betydande, även om man rensar för effekten av ny
politik.
När prognoshorisonten utsträcks längre än ett
år försvåras analysen av att regeringens prognoser endast baseras på redan beslutad eller aviserad
finanspolitik. Det innebär att prognoser som
sträcker sig längre än det närmast tillkommande
budgetåret ofta ändras på grund av att finanspolitiken läggs om.
Diagram 4.2 visar de bedömningar av det
strukturella sparandet 2002–2012 som baserats
på en prognos för det finansiella sparandet där
finanspolitiken var känd. Av diagrammet framgår att spridningen mellan de olika bedömningarna inte avviker påtagligt från bedömningarna
som gjorts med ett känt finansiellt sparande.
Avståndet mellan de streckade kurvorna som
anger ett 95 procentigt konfidensintervall är nu
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ca 1,8 procent av BNP. Ett skäl till att
spridningen inte ökar då bedömningen baseras
på en prognos för det finansiella sparandet är att
antalet observationer är begränsat. För varje år
görs endast tre bedömningar av det strukturella
sparandet som bygger på en prognos där finanspolitiken är känd. En sådan bedömning görs
första gången i budgetpropositionen för det
aktuella året, och sedan ytterligare två gånger i
den därpå följande ekonomiska vårpropositionen
och den därpå följande budgetpropositionen.
Eftersom dessa bedömningar görs under loppet
av ett år är det rimligt att förvänta sig en relativt
hög grad av samstämmighet i de olika bedömningarna.
Diagram 4.2 Bedömningar av det strukturella sparandet när
det finansiella sparandet prognostiserats men finanspolitiken är känd
Procent av BNP
4
3
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Sammanfattningsvis visar denna analys att
beräkningen av det strukturella sparandet är förknippad med betydande osäkerhet. En slutsats
av detta är att det är viktigt att väga in denna
osäkerhet när denna indikator används för att
följa upp överskottsmålet. Denna osäkerhet ska
däremot inte tas som intäkt för att det strukturella sparandet inte ska användas som en
indikator vid sidan av sjuårsindikatorn för att
följa upp överskottsmålet. Även sjuårsindikatorn
är förknippad med betydande osäkerhet eftersom den på ett mer trubbigt sätt än det strukturella sparandet beaktar konjunkturläget. Att bara
stämma av överskottsmålet mot det faktiska
finansiella sparandet är heller inget rimligt alternativ eftersom konjunkturens inverkan då inte
alls beaktas. Variabiliteten i det finansiella
sparandet till följd av konjunkturens inverkan är
minst lika stor som osäkerheten i det strukturella sparandet. Även om synen på det struktu190

rella sparandet för enskilda år ofta ändras i efterhand finns det, med andra ord, ingen annan
indikator som på ett mer konsistent sätt justerar
det faktiska finansiella sparandet för konjunkturläget, vilket är viktigt vid uppföljningen av
överskottsmålet. Eftersom det strukturella
sparandet dessutom är den enda av indikatorerna
som kan beräknas för det sista prognosåret är
det även ett viktigt underlag för regeringens
bedömning av utgiftstakets nivå detta år. Därutöver används förändringen av det strukturella
sparandet som en grov indikator på hur expansiv
eller kontraktiv finanspolitiken är enskilda år i
avsaknad av rimliga alternativ.
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Osäkerheten kring den framtida ekonomiska
utvecklingen gör att det i dagsläget är extra
angeläget att tills vidare upprätthålla goda säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna. Historiska erfarenheter visar att de direkta
kostnaderna för att rädda det finansiella systemet
för ett land i kris kan vara mycket stora, över 50
procent av BNP (se fördjupningsrutan Vad
kostar en kris?). Under 1990-talskrisen uppgick
de direkta kostnaderna i Sverige till mellan
3,6 och 6,4 procent av BNP. De totala kostnaderna till följd av en allvarlig kris är dock betydligt större än så. För ett land som genomgått en
allvarlig kris har i genomsnitt den reala statsskulden ökat med hela 86 procent tre år efter
krisen. Dessa siffror visar visserligen att det inte
är möjligt att undvika stora underskott i det
finansiella sparandet i händelse av en kris i det
finansiella systemet enbart genom att upprätthålla säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna.101 Däremot kan sådana marginaler bidra
till att stärka förtroendet för att den förda
politiken inte spär på problemet.
Ett ytterligare argument för att i detta läge
upprätthålla goda säkerhetsmarginaler är att det
finansiella sparandet i Sverige i dagsläget är
betydligt lägre än vad det var vid ingången till
finanskrisen som inleddes 2008 (se avsnitt 1.5.1).
Regeringen anser mot denna bakgrund att det är
mer ansvarsfullt att i efterhand korrigera ett för
högt sparande genom att genomföra angelägna
struktur- och välfärdsreformer, än att tvingas till
nedskärningar om de negativa riskerna skulle
realiseras.
Bedömning av reformutrymmet med hänsyn
tagen till konjunkturläget

Samtidigt som tillräckliga säkerhetsmarginaler i
de offentliga finanserna måste upprätthållas bör
finanspolitiken inte vara för åtstramande eftersom resursutnyttjandet i utgångsläget är svagt
och antas försvagas ytterligare 2012. Prognosen
för BNP och sysselsättning talar å ena sidan för
att det skulle kunna vara motiverat att låta
finanspolitiken vara något mer expansiv. Å andra
sidan talar den negativa riskbilden för att det nu

är extra angeläget att upprätthålla goda säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna. Det är
en svår avvägning vilken vikt som i nuvarande
läge ska läggas vid att upprätthålla säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna och vilken
vikt som ska läggas vid att inte ha en för åtstramande finanspolitik när resursutnyttjandet på
arbetsmarknaden fortfarande är svagt. Med hänsyn till den mycket osäkra situationen i omvärlden bedömer regeringen att det för närvarande är överordnat att upprätthålla säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna. Fördelarna
med att göra finanspolitiken mer expansiv 2012
väger inte alls lika tungt som riskerna för att
finansmarknaderna kan tappa förtroendet för de
offentliga finansernas hållbarhet och de konsekvenser för svensk arbetsmarknad detta skulle
kunna medföra (se fördjupningsrutan Vad
bestämmer offentlig skuldutveckling). Samtidigt
stärks efterfrågan till följd av att budgetens
automatiska stabilisatorer tillåts verka fullt ut.
Bedömning av reformutrymmet med hänsyn
tagen till finanspolitikens långsiktiga hållbarhet

När reformutrymmet läggs fast är det viktigt att
ta hänsyn till om finanspolitiken är hållbar i ett
längre tidsperspektiv. Bedömningar av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet görs fortlöpande
i regeringskansliet och publiceras normalt i den
ekonomiska vårpropositionen. Långsiktiga framskrivningar av de offentliga finanserna är dock
förknippade med betydande osäkerhet. Det är
därför viktigt att bedömning av finanspolitikens
långsiktiga hållbarhet utgår från flera möjliga
utvecklingsförlopp och att en samlad bedömning
görs utifrån dessa. Bedömningen i 2011 års
ekonomiska vårproposition var att finanspolitiken var långsiktigt hållbar. Eftersom
bedömningen av BNP:s långsiktiga tillväxttakt
och nivå endast ändrats marginellt jämfört med
vårpropositionen och de reformer som föreslås
och aviseras i denna proposition är relativt
begränsade, är den samlade bedömningen alltjämt att finanspolitiken är hållbar på lång sikt. En
ny bedömning av finanspolitikens långsiktiga
hållbarhet kommer att göras i 2012 års ekonomiska vårproposition.

101 Regeringen förfogar också över en stabilitetsfond för finansiering av

eventuella stödinsatser (se avsnitt 1.5.2).
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Samlad bedömning av reformutrymmet 2012

I budgetpropositionen för 2011 aviserade
regeringen en rad reformambitioner. Dessa
villkorades av att det kunde säkerställas att
viktiga reformer inom prioriterade välfärdsområden kunde säkras, att överskottsmålet
skulle nås, att utgiftstaket skulle klaras och att
det fanns ett varaktigt reformutrymme.
I 2011 års ekonomiska vårproposition gjorde
regeringen bedömningen att en stor del av
reformambitionerna för mandatperioden skulle
kunna genomföras redan under 2012 och 2013.
Med hänsyn till riskbilden underströks dock att
en förnyad bedömning skulle göras av reformutrymmet i budgetpropositionen för 2012.
Vid en påtagligt sämre konjunkturutveckling
än den som ligger i huvudscenariot, där sysselsättningen allvarligt riskerar att försvagas, måste
det finnas utrymme att vidta ytterligare åtgärder
för att stötta sysselsättningen och den ekonomiska utvecklingen. Det måste också finnas
utrymme att kunna hantera en betydligt mer
besvärlig situation på de finansiella marknaderna.
Sådana åtgärder kan endast vidtas om det finns
tillräckliga buffertar. Det säkerställer att det
finansiella sparandet kan återgå till överskott när
konjunkturläget normaliseras och att utgiftstaket inte äventyras.
Regeringens bedömning är att de reformambitioner som beskrevs i budgetpropositionen
för 2011 fortfarande kan genomföras under
mandatperioden. Behovet av att i detta läge
upprätthålla tillräckliga säkerhetsmarginaler,
samtidigt som det nya konjunkturläget kräver
utrymme för andra typer av åtgärder, innebär
dock att vissa av reformambitionerna kan
genomföras först senare under mandatperioden
än vad som bedömdes vara möjligt i 2011 års
ekonomiska vårproposition. Sammantaget bedöms ett reformutrymme om ca 15 miljarder
kronor, varav en del avser tillfälliga satsningar för
att möta effekterna av nedgången, vara välavvägt
för 2012. Detta innebär att finanspolitiken blir
något åtstramande mellan 2011 och 2012 mätt
som förändring i det strukturella sparandet.
Bedömningen är dock att denna strategi
väsentligt ökar möjligheterna att kunna hantera
en betydligt mer besvärlig utveckling än den som
antas i denna proposition. I en redan osäker
situation bidrar det också till att hushåll och
företag inte känner osäkerhet kring de offentliga
finansernas hållbarhet. Det är viktigt att hushåll
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och företag i detta läge kan förvänta sig att
finanspolitiken bedrivs på ett ansvarsfullt sätt
och att det inte kommer att krävas nedskärningar i trygghetssystemen, välfärden eller stora
skattehöjningar för att de offentliga finanserna
ska vara långsiktigt hållbara.

4.3

Finanspolitikens effekter på
efterfrågan

Förändringen i det faktiska finansiella sparandet
är ett grovt mått på den offentliga sektorns
effekter på efterfrågan. Förändringen kan delas
in i tre bakomliggande faktorer: automatiska
stabilisatorer, diskretionär finanspolitik och
övriga saldopåverkande faktorer.
Vid en konjunkturnedgång sjunker skatteinkomsterna, medan utgifterna för exempelvis
arbetslöshetsersättning ökar. Detta innebär att
de offentliga finanserna försvagas, samtidigt som
efterfrågan i ekonomin hålls uppe. Det omvända
gäller vid en konjunkturförstärkning. På detta
sätt bidrar finanspolitiken genom de automatiska
stabilisatorerna till att dämpa konjunktursvängningarna utan att några särskilda beslut behöver
fattas.
Med diskretionär finanspolitik avses den
direkta effekt nya finanspolitiska åtgärder har på
det finansiella sparandet. Sänkningen av mervärdesskatten på restaurang- och cateringtjänster
är ett exempel på en åtgärd som direkt påverkar
det finansiella sparandet.
De offentliga finanserna påverkas också av en
rad andra faktorer än de automatiska stabilisatorerna och den diskretionära finanspolitiken i
statens budget. Exempel på sådana faktorer är
förändringar i de offentliga kapitalinkomsterna
och ränteutgifterna till följd av förändringar av
den offentliga sektorns tillgångar och skulder
och förändringar i ränteläget, kommunala beslut
som påverkar denna sektors finanser, samt
övriga faktorer som BNP-tillväxtens sammansättning, förändringar i transfereringsutgifterna
på grund av förändringar av demografin och
beteenden, m.m.
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Vad kostar en kris?
Erfarenheter från finansiella kriser i Sverige och
vår omvärld visar hur viktigt det är med ett
starkt offentligfinansiellt utgångsläge. Vanliga
konjunkturnedgångar sätter press på de offentliga finanserna genom effekten från automatiska
stabilisatorer och eventuell diskretionär finanspolitik. Finansiella kriser kräver dessutom ofta
räddningsaktioner riktade mot systemviktiga
finansiella företag. Om inte sådana aktioner
genomförs kan en icke-fungerande banksektor
få en så stor dämpande effekt på handel och
investeringar att den ekonomiska aktiviteten
faller kraftigt. Finansiella kriser går ofta hand i
hand med förändrade tillgångspriser, på t.ex.
fastigheter, vilket även det kan ge en utdragen
negativ effekt på den ekonomiska aktiviteten.
Diagram 4.3 Den offentliga sektorns finansiella sparande i
Sverige och Irland
Procent av BNP
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Källa: Eurostat.

Som ett exempel på skillnaden mellan en vanlig
konjunkturnedgång och en nedgång med en
samtida finansiell kris visar diagram 4.3 den
offentliga sektorns finansiella sparande i Sverige
och Irland. Fram till 2006 utvecklades sparandet
på ett likartat sätt, även om Sverige under mitten
av 1990-talet hade kvardröjande effekter av den
tidigare bankkrisen. Under 2008 och 2009 var
dock fallet i sparandenivån mycket kraftigare i
Irland till följd av stödet till den irländska
banksektorn.
Mot bakgrund av den finansiella turbulens
som har påverkat den ekonomiska utvecklingen
de senaste åren är det viktigt att studera
effekterna av finansiella kriser på den offentliga
sektorns finanser. Detta kan göras genom en
beräkning av kostnaderna för finansiella kriser
som inträffat runt om i världen. Erfarenheterna

visar att bankkriser inträffar med ca 20–25 års
mellanrum. Även om ekonomierna har utvecklats och blivit mer sofistikerade de senaste
200 åren har det hittills visat sig ogörligt att
undvika bankkriser. Exempelvis har de flesta
länder i Europa upplevt en eller två bankkriser
från 1945 fram till den senaste krisen.102
När en finansiell kris inträffat har den alltid
medfört en betydande tillbakagång i landets
BNP. I vissa fall har BNP-nivån återgått till den
ursprungliga trenden efter krisen, i andra fall har
BNP-tillväxten återhämtat sig men trenden
hamnat på en lägre nivå. Båda dessa utvecklingar
leder till betydande kostnader i form av förlorad
produktion. För kriser utan permanent effekt på
BNP uppskattas den sammanlagda förlusten i
produktion i genomsnitt uppgå till motsvarande
19 procent av startårets BNP. För kriser med
bestående effekt uppskattas den sammanlagda
förlorade produktionen uppgå till i genomsnitt
knappt 160 procent av BNP. Genomsnittet för
samtliga kriser beräknas till ca 65 procent av
BNP. Det handlar alltså om ett ackumulerat
bortfall motsvarande åtta månaders produktion.
Finansiella kriser leder nästan alltid till snabbt
och kraftigt minskade skatteintäkter, samtidigt
som statens utgifter ökar till följd av automatiska
stabilisatorer och kontracyklisk finanspolitik.
Vidare stiger ofta räntekostnaderna till följd av
försämrad kreditvärdighet och stigande riskpremier. Följden av detta blir en stigande skuld
och än högre räntekostnader. I genomsnitt har
under modern tid ett lands reala statsskuld ökat
med 86 procent tre år efter en finansiell kris.103
Till viss del beror ökningen av statsskulden på
utgifter i samband med räddningsaktioner. Uppskattningen av kostnaderna för dessa är osäker,
bl.a. då det är svårt att hitta en lämplig mätmetod
och att avgränsa den relevanta tidsperioden. Den
svenska bankkrisen under 1990-talet beräknas ha
kostat mellan motsvarande 3,6 och 6,4 procent
av BNP. Då ett bankövertagande följt av en
senare försäljning i vissa fall kan vända netto-

102 Bedömningarna av krisers frekvens och kostnader i denna för-

djupningsruta är hämtade från Reinhardt och Rogoff, Annorlunda nu,
SNS förlag 2010 och An assessment of the economic impact of stronger
capital and liquidity requirements, Bank for International Settlement
2010.
103 Utöver den direkta effekten på statsskulden kan det också finnas en

uppgång i de statsgaranterade skulderna och effekter på kommunernas
finanser.
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kostnaden till en nettointäkt ska beräkningarna
tolkas mycket försiktigt. Oavsett detta medför
ett bankövertagande nästan alltid en åtminstone
temporärt stor kassamässig belastning på statens
budget. Det är ännu för tidigt att beräkna kostnaderna för de pågående finansiella kriserna.
Uppskattningar för några av bankkriserna under
1970–90-talet pekar på räddningskostnader i
storleksordningen 2–55 procent av BNP.
Sammanfattningsvis visar erfarenheterna dels
att finansiella kriser är ett återkommande fenomen, dels att kostnaderna är höga när de inträffar. Regeringen har av denna anledning inrättat
en stabilitetsfond som på sikt ska uppgå till i
genomsnitt 2,5 procent av BNP. Fonden ska
användas för att finansiera stöd till kreditinstitut
i kris. Medel tillförs fonden genom stabilitetsavgifter som betalas av kreditinstituten. Då
kostnaderna för en finansiell kris kan överstiga
storleken på stabilitetsfonden många gånger om
är det viktigt att statens finanser i övrigt är goda,
vilket bl.a. innebär en låg statsskuld som kan
tillåtas öka när nästa finansiella kris inträffar.
Förändringen i det strukturella sparandet brukar
användas som en indikator på finanspolitikens
inriktning. Denna indikator omfattar, som framgår av tabell 4.2, inte bara diskretionär finanspolitik i statens budget utan även andra saldopåverkande faktorer. Det kan gälla förändringar i
kommunsektorns sparande, t.ex. på grund av en
förändrad kommunal utdebitering, och förändringar i det offentliga sparandet som beror på
strukturella förändringar i ekonomin.
Om förändringen i det strukturella sparandet
är noll indikerar detta att finanspolitiken, bortsett från effekten av de automatiska stabilisatorerna, har en neutral effekt på resursutnyttjandet i ekonomin. Om det strukturella sparandet i
stället ökar eller minskar indikerar det att finanspolitiken har en åtstramande respektive expansiv
effekt på resursutnyttjandet.
Det bör understrykas att förändringen av det
strukturella sparandet inte ger någon exakt bild
av vilken effekt finanspolitiken har på den samlade efterfrågan. Effekten beror inte bara på
storleken på det strukturella sparandets förändring, utan också på exempelvis konsumtionsbenägenheten hos de hushåll eller kommuner
vars inkomster stärks av den expansiva finanspolitiska åtgärden och på importinnehållet i den
ökade konsumtionen. För att närmare studera de
finanspolitiska åtgärdernas effekter på BNP och
194

arbetsmarknaden krävs ekonomiska modeller.
Förändringen i det strukturella sparandet ska
därför endast ses som en indikator på finanspolitikens effekter på efterfrågan.
Tabell 4.2 Indikatorer för impuls till efterfrågan
Årlig förändring, procent av BNP
2011

2012

2013

2014

2015

0,3

-0,2

0,8

1,3

1,2

Automatiska stabilisatorer

1,0

-0,8

0,4

0,8

0,4

Engångseffekter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Finansiellt sparande
varav

Extraordinära
kapitalvinster
Strukturellt sparande

-0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

-0,4

0,5

0,4

0,6

0,8

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

varav
Diskretionär finanspolitik1
Kapitalkostnader, netto

0,0

-0,1

-0,1

0,0

-0,5

Kommunsektorns finanser

-0,4

0,1

0,0

0,1

-0,1

Övrigt

-0,1

0,6

0,3

0,4

1,3

1,7

-1,3

0,7

1,3

0,7

BNP-gap,
förändring i procentenheter
1

Avser utgifts- och inkomstförändringar 2011–2015 i förhållande till tidigare år
av beslutade, föreslagna och aviserade reformer (se tabell 10.2).
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

År 2012 förväntas resursutnyttjandet minska
och det negativa BNP-gapet öka med motsvarande 1,3 procent av potentiell BNP (se den sista
raden i tabell 4.2). En sådan avmattning försvagar normalt de offentliga finanserna med motsvarande ca 0,8 procent av BNP (se rad två i
tabellen). Detta är effekten av de automatiska
stabilisatorerna. Något högre inkomster från
kapitalvinstbeskattningen än normalt har en viss
motverkande effekt. Skillnaden mellan det finansiella sparandets förändring och nettoeffekten av
automatiska stabilisatorer, engångseffekter och
extraordinära kapitalvinster är förändringen av
det strukturella sparandet. Förändringen av det
strukturella sparandet har 2012 en något åtstramande effekt på ekonomin eftersom det stärks
med motsvarande en halv procent av BNP. Den
diskretionära finanspolitiken i statens budget
(rad 6 i tabell 4.2) lämnar inget bidrag till det
strukturella sparandets förändring, medan
övrigtposten är åtstramande. Övrigtpostens
relativt stora bidrag beror delvis på att de offentliga inkomsterna har en starkare koppling till
tillväxten än de offentliga utgifterna. Det beror
bl.a. på att en del av utgifterna inte är indexerade.
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4.4

Uppföljning av utgiftstaket för
staten

Utgifterna på statens budget redovisas på 27
utgiftsområden. De utgifter som omfattas av
utgiftstaket är utgifterna under utgiftsområde 1–
25 och utgiftsområde 27, samt utgifterna för
ålderspensionssystemet vid sidan av statens
budget. Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor
m.m. ingår inte i de takbegränsade utgifterna
eftersom riksdagen och regeringen endast i
begränsad omfattning kan påverka dessa utgifter
på kort sikt. De takbegränsade utgifterna utgörs
av faktiskt förbrukade anslagsmedel. Detta innebär att även myndigheternas utnyttjande av
anslagssparande och anslagskredit ingår. Skillnaden mellan utgiftstaket och de takbegränsade
utgifterna utgörs av budgeteringsmarginalen.
Om budgeteringsmarginalen tas i anspråk
försämras i regel de offentliga finanserna.
Regeringen bedömer att budgeteringsmarginalen under utgiftstaket för 2011–2014 är tillräcklig för att hantera den osäkerhet som finns i
utgiftsutvecklingen (se avsnitt 4.1.3 för en
beskrivning av behovet av en budgeteringsmarginal).

För 2011 beräknas budgeteringsmarginalen bli
65,6 miljarder kronor. Efter detta minskar marginalen successivt till 53,4 miljarder kronor 2012,
50,1 miljarder kronor 2013, och 49,6 miljarder
kronor för 2014.
Utgifterna under utgiftstaket ökar förhållandevis långsamt 2011. En förklaring till detta är
att utgifterna i ålderspensionssystemet minskar
något jämfört med 2010, vilket beror på att den
måttliga ökningstakten av inkomstindex och
balanseringen i ålderspensionssystemet leder till
lägre pensioner i år. Budgeteringsmarginalen
växer därför till en jämförelsevis hög nivå 2011.
Det är delvis mot bakgrund av den växande budgeteringsmarginalen som regeringen tidigare
förslagit nivåer på utgiftstaket för 2012–2014
vars årliga ökningstakt är lägre än tidigare år.
Utgiftstakets långsamma ökningstakt är en av
orsakerna till att budgeteringsmarginalen dessa
år minskar jämfört med den förhållandevis stora
marginalen 2011.

Tabell 4.3 Ursprungligt och faktiskt utgiftstak 2002–2014
Miljarder kronor om inget annat anges. Utfall 2002–2010, prognos 2011–2014.

Ursprunglig årlig
nominell förändring av
utgiftstaket1
Ursprungligt beslutade utgiftstak
Teknisk justering

2

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

24

30

33

38

37

42

33

32

30

30

20

10

10

810

847

877

894

931

949

971

989

1 018

1 050

1 074

1 093

1 103

2

-25

-19

-24

-24

0

-14

0

6

13

10

0

0

Reell justering3
Slutligt fastställda
utgiftstak

-11
812

822

858

870

907

938

957

989

1 024

1 063

1 084

1 093

1 103

811,6

819,1

855,6

864,3

895,2

910,1

943,4

964,6

985,9

997,4

1 030,6

1 042,9

1 053,4

Budgeteringsmarginal

0,4

2,9

2,4

5,7

11,8

27,9

13,6

24,4

38,1

65,6

53,4

50,1

49,6

Budgeteringsmarginal,
procent av takbegränsade utgifter

0,0

0,4

0,3

0,7

1,3

3,1

1,4

2,5

3,9

6,6

5,2

4,8

4,7

Takbegränsade
utgifter

Anm.: För år 1997–2001, se 2009 års ekonomiska vårproposition (prop. 2008/09:100 s. 164).
1
Ursprunglig nominell förändring av utgiftstaket jämfört med föregående år vid det tillfälle utgiftstaket för det aktuella året fastställdes för första gången. Beloppen i
första raden i tabellen avviker från förändringen mellan åren för de ursprungligt beslutade nivåerna på utgiftstaket (rad 2) eftersom fastställda nivåer regelbundet
justeras av tekniska skäl. Exempelvis uppgick utgiftstaket för 2006 till 931 miljarder kronor när det ursprungligen fastställdes. Efter fastställandet justerades nivån av
tekniska skäl till 907 miljarder kronor, vilket var den nivå som gällde när utgiftstaket för 2007 först fastställdes till 949 miljarder kronor, dvs. en ursprunglig ökning av
utgiftstaket 2007 med 42 miljarder kronor.
2
Ett ursprungligt beslutat utgiftstak justeras ofta flera gånger till av tekniska orsaker. De tekniska justeringarna som redovisas här är de ackumulerade tekniska justeringarna för varje år.
3
Utgiftstaket för 2007 sänktes med 11 miljarder kronor i budgetpropositionen för 2007. Den förändringen av utgiftstakets nivå är inte en teknisk justering, utan en
finanspolitiskt motiverad sänkning av utgiftstaket.
Källor: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.
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Budgeteringsmarginalen är trots detta större
samtliga år t.o.m. 2014 än vad som följer av
regeringens riktlinje för budgeteringsmarginalens minsta storlek. För att en rimlig buffert för
prognososäkerhet ska upprätthållas bör budgeteringsmarginalen i enlighet med regeringens riktlinje uppgå till minst ca 10, 15, 21 och
32 miljarder kronor för 2011, 2012, 2013
respektive 2014 (se vidare avsnitt 4.1.3).
Det nu anförda betyder emellertid inte att det
med nödvändighet finns ett utrymme för framtida reformer på budgetens utgiftssida. För det
första medför den aktuella situationen med en
krympande budgeteringsmarginal 2011–2014, att
det i första hand är budgeteringsmarginalen för
2014 som begränsar utrymmet för utgiftsökningar som permanent tar budgeteringsmarginalen i anspråk. För det andra ska inte utgiftstaket ses som ett utgiftsmål. Utrymmet för
reformer på utgiftssidan bestäms av regeringens
bedömning av reformutrymmet i förhållande till
överskottsmålet samt avvägningen mellan
inkomst- och utgiftsreformer, givet begränsningen på utgiftssidan. För det tredje talar den
negativa riskbilden för att det är extra angeläget
att i nuläget upprätthålla goda säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna. Detta talar för
bufferten för prognososäkerhet under utgiftstaket i dagsläget kan behöva vara större än den
miniminivå som följer av riktlinjen.
Diagram 4.4 Utgiftstak och takbegränsade utgifter
Procent av BNP
36
35

Utgiftstak

34

Takbegränsade utgifter

33
32
31

högre utgifter inom arbetsmarknadsområdet och
på de reformer som regeringen föreslår i denna
proposition.
Det över tiden jämförbara utgiftstaket låg
2000–2005 på en relativt stabil nivå på drygt
30 procent av BNP. 104 År 2006–2008 minskade
det något som andel av BNP. Under krisåret
2009 föll BNP kraftigt och både utgiftstaket och
de takbegränsade utgifterna steg som andel av
BNP. Från och med 2010 väntas utgiftstaket och
de takbegränsade utgifterna falla som andel av
BNP, med undantag för 2012. Att de takbegränsade utgifterna som andel av BNP varierar
från år till år är bl.a. ett uttryck för hur de automatiska stabilisatorerna bidrar till att dämpa
konjunktursvängningar.

4.5

Tekniska justeringar av utgiftstaket för staten 2011–2015
samt förslag till utgiftstak för
staten 2015

4.5.1

Tekniska justeringar av utgiftstaket

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

30
29
28
27

104 På grund av regelbundet förekommande tekniska justeringar av

26
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

utgiftstakets nivå försvåras jämförelser över tiden av utgiftstakets
utveckling. För att uppnå jämförbarhet har utgiftstaket och de tak-

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

begränsade utgifterna i diagram 4.4 korrigerats för skillnader över tiden i

Jämfört med bedömningen i 2011 års ekonomiska vårproposition är budgeteringsmarginalen
för 2011 i det närmaste oförändrad. År 2012–
2014 beräknas budgeteringsmarginalen nu bli
mindre än vad som beräknades i 2011 års
ekonomiska vårproposition. Det beror bl.a. på

Utgiftstakets nivå för åren före 2014 är justerat genom att den för
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dessa tekniska förändringar. Utgångspunkten i diagram 4.4 är den
aktuella utgiftsstrukturen och de tekniska justeringar som gäller för 2014.
samtliga år getts samma årliga ökning som det ursprungligen hade när det
först fastställdes, med hänsyn tagen till eventuella reella förändringar som
därefter har gjorts av den ursprungligt fastställda nivån. Över tiden
jämförbara takbegränsade utgifter beräknas genom att man från den på
detta sätt beräknade nivån på utgiftstaket drar bort den faktiska
budgeteringsmarginalen.
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Under en så lång period sker emellertid
normalt budgetmässiga förändringar av olika slag
som förändrar de takbegränsade utgifterna, men
som inte motsvaras av ett i sak förändrat offentligt åtagande. Omvänt kan förändringar genomföras som påverkar det offentliga åtagandet, men
som av tekniska skäl inte påverkar de takbegränsade utgifterna. För att utgiftstaket ska
behålla den ursprungliga finansiella stramheten,
och vara förenligt med överskottsmålet under
hela perioden, måste beslutade taknivåer justeras
så att budgetförändringar av detta slag neutraliseras.
Tekniska justeringar syftar till att utgiftstaket
ska utgöra en lika stram begränsning för de
offentliga utgifterna efter justeringen som före
de förändringar som föranleder justeringen. För
att föranleda en teknisk justering ska en förändring inte ha samma nettoeffekt på den konsoliderade offentliga sektorns utgifter eller det
offentliga finansiella sparandet som på de
takbegränsade utgifterna. Sedan utgiftstaket
infördes 1997 har beslutade taknivåer justerats
tekniskt vid flera tillfällen.
Tabell 4.4 Förslag till tekniska justeringar av utgiftstaket för
staten 2011–2015
Miljarder kronor

Utgiftstak för staten i
VÅP11

2011

2012

2013

1 063

1 083

1 093

2015

1 103 1 1231

Övergång till anslagsfinansiering av hemutrustningslån 2

1,11

Bruttoredovisning av jämställdhetsbonus

0,17

0,17

0,17

0,17

Reglering kommunalekonomisk utjämning:
förändrade 3:12 regler

0,22

0,22

0,22

0,22

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

1,35

0,24

0,24

0,24

1

0

0

0

1 084

1 093

1 103

1 123

En route-avgiften ingick
felaktigt i bruttoredovisning av Transportstyrelsens
avgiftsintäkter i budgetpropositionen för 2011.
Summa tekniska
justeringar
Summa tekniska
justeringar (avrundat)
Förslag till utgiftstak för
staten
1

2014

1 063

Bedömd nivå för utgiftstaket 2015 i 2011 års ekonomiska vårproposition.
Avser anslagsmedel för finansiering av befintliga lån. Anslagsmedel för årlig
nyutlåning understiger 100 miljoner kronor, vilket enligt praxis är minsta belopp
för att en budgetförändring bör föranleda en teknisk justering av utgiftstaket.
Källa: Egna beräkningar.
2

Vissa budgetförändringar som redovisas i
denna proposition föranleder tekniska justeringar av utgiftstaket (se tabell 4.4). De tekniska
justeringarna omfattar redan fastlagda nivåer för
2011–2014. Regeringen gjorde i 2010 års ekonomiska vårproposition en bedömning av nivån
för utgiftstaket 2015. Regeringens förslag till
nivå på utgiftstaket för 2015 som lämnas i denna
proposition tar hänsyn till de föreslagna tekniska
justeringarna.
Hemutrustningslån för nyanlända invandrare
som omfattas av flyktingmottagandet finansieras
fr.o.m. 2012 med anslag i stället för med lån i
Riksgäldskontoret. Det medför engångsvis ett
behov av anslagsmedel på drygt 1,1 miljarder
kronor för finansiering av befintliga lån. Hemutrustningslånet infördes 1991, dvs. innan
utgiftstaket fastställdes första gången för budgetåret 1997. En övergång från lånefinansiering
till anslagsfinansiering fr.o.m. 2012 innebär att
hemutrustningslånet kommer att ingå i de takbegränsade utgifterna och att utgiftstakets nivå
för 2012 därför bör justeras tekniskt för effekterna av denna omläggning.
Jämställdhetsbonusen har hittills redovisats
netto som en s.k. kreditering på inkomstsidan.
Från och med 2012 flyttas bonusen till föräldraförsäkringsanslaget på utgiftssidan av statens
budget, varvid anslaget höjs. Utgiftstaket justerades tekniskt (sänktes) när bonusen infördes
efter förslag i budgetpropositionen för 2008. Det
är därför motiverat att justera utgiftstaket vid
övergången till bruttoredovisning.
De förändringar i skattelagstiftningen avseende 3:12-reglerna som regeringen föreslår i
denna proposition beräknas påverka den kommunala sektorns skatteunderlag negativt. Förslaget motiverar därför en höjning av anslaget 1:1
Kommunalekonomisk utjämning under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner.
I budgetpropositionen för 2011 ändrades
Transportstyrelsens redovisning av avgiftsintäkter så att de i huvudsak redovisas mot
inkomsttitel och därmed inte längre disponeras
av myndigheten. Med anledning av detta justerades såväl anslaget som utgiftstaket. I budgetpropositionen för 2011 angavs samtidigt att
avgifter av transfereringskaraktär inom luftfartsområdet även fortsättningsvis ska disponeras av
myndigheten. I förslaget till anslaget 1:12
Transportstyrelsen under utgiftsområde 22
Kommunikationer för 2011 har dock undervägsavgiften (avgiften för flygtrafiktjänster, en
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route), som är av transfereringskaraktär, ingått i
beräkningen av anslaget till ett belopp om
146,1 miljoner kronor. Eftersom Transportstyrelsen även fortsättningsvis disponerar intäkterna från denna avgift bör anslaget liksom utgiftstaket justeras ner med motsvarande belopp.
I enlighet med praxis avrundas de årsvisa
tekniska justeringarna till hela miljarder kronor.
Sammantaget motiverar de ovan nämnda förändringarna att den tidigare fastställda nivån på
utgiftstaket för 2012 bör höjas med 1 miljard
kronor. De tidigare fastställda nivåerna på
utgiftstaket för 2011, 2013 och 2014 samt den i
2011 års ekonomiska vårproposition bedömda
nivån för 2015 bör inte ändras av tekniska skäl,
eftersom summan av de förändringar som
motiverar en teknisk justering av utgiftstaket för
dessa år avrundas ner till 0 miljarder kronor.
Regeringens förslag: För 2012 fastställs utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet
vid sidan av statens budget till följd av tekniska
justeringar till 1 084 miljarder kronor.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen
föreslår i denna proposition förändringar som
motiverar en teknisk justering av utgiftstaket för
2012. Regeringen föreslår därför att den tidigare
fastställda nivån på utgiftstaket för 2012 höjs
med 1 miljard kronor till 1 084 miljarder kronor.
4.5.2

Utgiftstaket för staten 2015

I 2011 års ekonomiska vårproposition redovisade regeringen en bedömning av utgiftstakets
nivå för 2015. Även i denna proposition förlängs
tidsperspektivet med ett år jämfört med det som
minst gäller enligt budgetlagen, som ett
instrument för att understödja en återgång till
överskott i de offentliga finanserna i linje med
överskottsmålet. Regeringen föreslår således nivå
på utgiftstaket för det fjärde kommande året,
dvs. för 2015. I tabell 4.5 redovisas regeringens
förslag till utgiftstak för 2015.
Regeringens förslag: För 2015 fastställs
utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till
1 123 miljarder kronor.
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Skälen för regeringens förslag: De takbegränsade utgifterna omfattar utgifterna under
utgiftsområde 1–25 och 27 samt ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget. Genom
utgiftstaket ges riksdagen och regeringen
förbättrade möjligheter till kontroll och styrning
över anvisade medel och utgiftsutvecklingen.
Användningen av utgiftstaket leder även till att
behovet av prioriteringar mellan utgiftsområden
tydliggörs och att en utveckling där skatteuttaget
måste höjas till följd av bristfällig utgiftskontroll
förebyggs.
Så långt fram i tiden som 2015 är bedömningarna av den ekonomiska utvecklingen mycket
osäkra. Det är därför viktigt att ett osäkert
framtida reformutrymme inte intecknas på
förhand utan att det kontinuerligt stäms av inför
varje nytt budgetår. När det gäller utgiftstaket
anger regeringen emellertid redan nu en fast övre
gräns för utgiftsnivån 2015. De makroekonomiska förutsättningarna och bedömningen av de
offentliga finanserna kommer att förändras fram
till 2015. Eftersom utgiftstaket fastställs i nominella termer förändras dess relation till andra
makroekonomiska storheter när bedömningen
av den ekonomiska utvecklingen förändras jämfört med det tillfälle när nivån på utgiftstaket
bedömdes. Risken för en väsentligt annorlunda
utveckling av de offentliga finanserna bör därför
vägas in i bedömningen.
Regeringens överväganden som ligger bakom
den föreslagna nivån på utgiftstaket för ett nytt
år tydliggörs genom att de motiveras med
utgångspunkt i hur taket förhåller sig till andra
makroekonomiska storheter. Nedan följer en
motivering till utgiftstakets nivå för 2015 med
utgångspunkt i bl.a. de bestämningsfaktorer som
redovisas i avsnitt 4.1.3.
Relationen till överskottsmålet

Utgiftstaket är ett viktigt instrument för att
uppnå målet om överskott i den offentliga
sektorns sparande. Det bör därför fastställas så
att det stödjer överskottsmålet. Den prognos för
det offentliga sparandet som sammanfattas i
tabell 4.1 bygger på utvecklingen av de takbegränsade utgifterna i tabell 4.5. De offentliga
finanserna förstärks successivt under perioden
och det strukturella sparandet uppgår till
3,7 procent av BNP 2015.
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Regeringen bedömde i 2011 års ekonomiska
vårproposition att utgiftstaket för 2015 borde
uppgå till 1 123 miljarder kronor. Regeringen
anser att denna bedömning fortfarande är väl
avvägd. Det är en nivå som bedöms ge ett stabilt
stöd åt överskottsmålet. Budgeteringsmarginalen
för 2015, dvs. det maximala utrymmet för ökade
utgifter, uppgår till 1,4 procent av BNP, vilket
endast motsvarar en mindre del av det beräknade
sparandet i den offentliga sektorn.105
Om budgeteringsmarginalen delvis tas i
anspråk för utgiftsökningar till följd av makroekonomiska förändringar är detta ofta inte ett
problem i förhållande till överskottsmålet. Det
sätt på vilket överskottsmålet är formulerat
innebär att utgiftsökningar som följer av en
konjunkturell uppgång av arbetslösheten och
andra automatiska stabilisatorer normalt bör
tillåtas försvaga den offentliga sektorns finansiella sparande. Därigenom ges de automatiska
stabilisatorerna möjlighet att verka fullt ut. De
takbegränsade utgifterna är också i hög grad
beroende av pris- och löneutvecklingen i ekonomin som helhet. Förändringar av de takbegränsade utgifterna till följd av oväntat höga
priser och löner kan normalt tillåtas absorberas
av budgeteringsmarginalen, utan att detta leder
till en konflikt med överskottsmålet. Det beror
på att generella förändringar av pris- och lönenivån normalt har små effekter på det finansiella
sparandet, eftersom den offentliga sektorns
inkomster och utgifter, sett över ett par år, tenderar att påverkas i ungefär samma utsträckning
av sådana förändringar. Strukturella förändringar
av de takbegränsade utgifternas reala nivå
tenderar dock att påverka indikatorerna för
överskottsmålet.

Tabell 4.5 Utgiftstak för staten 2011–2015
Miljarder kronor om inget annat anges
2011

2012

2013

2014

2015

Av riksdagen beslutade
utgiftstak

1 063

1 083

1 093

1 103

1 1231

Regeringens förslag till
utgiftstak

1 063

1 084

1 093

1 103

1 123

30

20

10

10

20

30,8

30,8

29,7

28,5

27,5

30,1

29,7

28,8

27,9

27,3

1 049

1 061

1 054

1 046

1 045

Takbegränsade utgifter

997

1 031

1 043

1 053

1 066

Takbegränsade utgifter,
procent av BNP

28,9

29,3

28,4

27,2

26,1

Takbegränsade utgifter,
fasta priser2

984

1 009

1 006

999

992

Budgeteringsmarginal

66

53

50

50

57

Budgeteringsmarginal,
procent av
takbegränsade utgifter

6,6

5,2

4,8

4,7

5,4

Budgeteringsmarginal,
procent av BNP

1,9

1,5

1,4

1,3

1,4

Strukturellt sparande
offentlig sektor, procent
av BNP

1,5

2,0

2,4

3,0

3,7

49,7

50,2

49,0

47,6

46,4

Årlig förändring av
utgiftstaket vid
ursprungligt förslag
Utgiftstak,
procent av BNP
Utgiftstak, procent av
potentiell BNP
Utgiftstak, fasta priser

Offentliga sektorns
utgifter, procent av
BNP

2

1

Bedömd nivå för utgiftstaket 2015 i 2011 års ekonomiska vårproposition.
Beräkningen av fasta priser är utförd med en schabloniserad metod. När det
gäller de takbegränsade utgifterna är utgifter motsvarande andelen transfereringsanslag (känsliga för förändringar i volym och makroekonomiska förutsättningar) deflaterade med implicitprisindex för hushållens konsumtionsutgifter,
utgifter motsvarande andelen förvaltningsanslag (pris- och löneomräknade
anslag) är deflaterade med implicitprisindex för statliga konsumtionsutgifter och
utgifter motsvarande andelen anslag som inte är indexerade är deflaterade med
deflatorn för BNP. Samma metod har använts för beräkningen av utgiftstaket i
fasta priser (med undantag för att 1 procent av de takbegränsade utgifterna,
motsvarande riktlinjen för budgeteringsmarginalens storlek för innevarande år,
har behandlats som transfereringsanslag).
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
2

Utgiftstaket och de totala offentliga utgifterna i
förhållande till BNP

105 Hela budgeteringsmarginalen bör emellertid inte utnyttjas. Enligt

regeringens riktlinje för budgeteringsmarginalens storlek bör en marginal
motsvarande minst 1 procent av de takbegränsade utgifterna finnas kvar
under budgetåret för att hantera osäkerhet i utgiftsbedömningarna. År
2015 motsvarar det 11 miljarder kronor eller knappt 0,3 procent av BNP.
Budgeteringsmarginalen exklusive denna säkerhetsmarginal uppgår 2015
till 1,2 procent av BNP, vilket kan jämföras med den totala budgeterings-

Den svaga konjunkturutvecklingen under 2009,
med fallande nominell BNP, innebar att utgiftstaket ökade som andel av BNP. Från och med
2010 minskar utgiftstaket åter som andel av
BNP, även om kvoten tillfälligt är oförändrad
2012. I förhållande till potentiell BNP utvecklades utgiftstakets nivå naturligt nog jämnare
under krisåret 2009, medan utgiftstaket efter
2012 minskar på ungefär samma sätt som i

marginalen som uppgår till 1,4 procent av BNP (se tabell 4.5).
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förhållande till faktisk BNP. Även de totala
offentliga utgifterna i procent av BNP bedöms
bli lägre 2015 än 2010.
Vid sidan av utgifterna i kommuner och landsting begränsar utgiftstaket i det närmaste de
totala utgifterna för den offentliga sektorn.
Utgiftskvoten i Sverige är hög i ett internationellt perspektiv. Därmed blir också det
skatteuttag som krävs för att finansiera
utgifterna relativt högt. Ett högt skatteuttag kan
verka snedvridande och hämma ekonomisk
aktivitet, sysselsättning och välfärd. En lägre
skatt på arbete kan bl.a. påverka arbetsutbudet i
positiv riktning.
Diagram 4.5 Utgiftstak 1997–2015
36
35

procent av potentiell BNP
procent av BNP

34
33
32
31
30
29
28
27
26

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

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

Utvecklingen av de takbegränsade utgifterna och
budgeteringsmarginalens storlek

Regeringens förslag till nivå på utgiftstaket för
2015 innebär att taket ökar med 20 miljarder
kronor jämfört med 2014. Det är en förhållandevis liten ökning historiskt sett. Den genomsnittliga årliga ökningen vid fastställandet av
nivån på utgiftstaket fr.o.m. 2000 t.o.m. 2014
uppgår till 27 miljarder kronor.
Förslaget till utgiftstak medför att budgeteringsmarginalen för 2015 uppgår till
57 miljarder kronor. I budgetpropositionen för
2015 bör budgeteringsmarginalen för 2015 av
osäkerhetsskäl minst uppgå till 1,5 procent av de
takbegränsade utgifterna eller ca 16 miljarder
kronor i enlighet med regeringens riktlinje.
Givet den nu aktuella bedömningen av de
takbegränsade utgifterna för 2015 följer således
att det maximala utrymmet för nya utgifter
under utgiftstaket fram t.o.m. budgetproposi200

tionen för 2015 uppgår till ca 41 miljarder
kronor.
Att utgiftstaket inte är ett utgiftsmål i sig, är
inte oförenligt med att utrymmet under utgiftstaket successivt kan tas i anspråk till följd av
olika typer av utgiftsförändringar. Budgeteringsmarginalen under utgiftstaket kan rymma framtida utgiftsreformer under förutsättning att
utgiftsförändringarna är förenliga med överskottsmålet, bedömningen av reformutrymmet
och att det finns tillräckligt med utrymme under
utgiftstaket för att hantera de osäkerheter som
finns om den makroekonomiska utvecklingen
och de ekonomiska konsekvenserna av fattade
beslut.
Nivån på utgiftstaket 2015 medger därmed i
genomsnitt drygt 10 miljarder kronor i nya
permanenta utgifter per budgetproposition
fr.o.m. budgeten för 2013 t.o.m. budgeten för
2015. Dessa nya utgifter kan uppkomma till följd
av t.ex. makroekonomsiska förändringar eller
reformer. I den aktuella prognosen ökar de
takbegränsade utgifterna med i genomsnitt
17 miljarder kronor per år fr.o.m. 2012 t.o.m.
2015. Det beror främst på att en stor del av
utgifterna är indexerade till den allmänna
utvecklingen av priser och löner (se avsnitt
8.1.3). Om budgeteringsmarginalen 2015 hypotetiskt skulle utnyttjas uppgår den genomsnittliga utgiftsökningen under dessa fyra år till
ca 27 miljarder kronor. Det är något lägre än den
genomsnittliga ökningen av de takbegränsade
utgifterna fr.o.m. 2001 t.o.m. 2010 som uppgick
till 29 miljarder kronor. Det maximala utrymmet
för tillkommande utgiftsökningar om drygt
10 miljarder kronor per budgetproposition fram
t.o.m. budgeten för 2015 är i samma storleksordning som den genomsnittliga årliga ökningen
av takbegränsade utgifter under den senaste
tioårsperioden till följd av beslut om reformer
och besparingar som, netto, beräknas ha uppgått
till ca 12 miljarder kronor i dagens penningvärde.
En förutsättning för att budgeteringsmarginalen ska kunna tas i anspråk för reformer
är att det kvarstår en tillräckligt stor marginal
som en buffert om utgifterna på grund av
konjunkturutvecklingen skulle utvecklas på ett
annat sätt än beräknat (se vidare avsnitt 4.1.3.)
Till exempel skulle det innebära väsentligt högre
utgifter 2015 om volymerna i de arbetsmarknadsrelaterade transfereringssystemen inte
minskade på det sätt som utgiftsprognosen
baseras på. Om t.ex. dessa volymer i ett
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schablonmässigt räkneexempel i stället skulle
kvarstå oförändrade från den bedömda nivån för
2013 t.o.m. 2015 skulle det medföra ca 12 miljarder kronor i högre utgifter 2015. Pensionssystemets utgifter är ett annat exempel där
utgiftsnivån kan bli väsentligt annorlunda till
följd av konjunkturutvecklingen. Finanskrisen
som inleddes 2008 medförde att den s.k.
bromsen i pensionssystemet aktiverades 2011. Så
länge som den s.k. balanseringen i pensionssystemet är aktiverad bestäms utvecklingen av
utbetalda pensioner inte bara av den allmänna
inkomstutvecklingen i samhället utan även av
balanstalet för pensionssystemets tillgångar och
skulder. Det gör att bedömningen av pensionssystemets utgiftsnivå kan revideras relativt
mycket om de makroekonomiska förutsättningarna eller tillgångspriser ändras. Sedan 2011
års ekonomiska vårproposition har pensionssystemets utgifter 2015 exempelvis reviderats
ned med 14 miljarder kronor till följd av
förändrade förutsättningar.
Om storleken på budgeteringsmarginalen vid
fastställandet av utgiftstaket motsvarar den
minsta storlek som bör upprätthållas av osäkerhetsskäl kan det begränsa möjligheterna att
genomföra ny politik på utgiftssidan i större
utsträckning än vad som är motiverat av att
utgiftstaket ska stödja överskottsmålet. Regeringen bedömer att överskotten i de offentliga
finanserna växer fram till 2015. Om bedömningen under de kommande åren blir att det
successivt uppstår ett reformutrymme är det
rimligt att en del av detta utrymme kan utnyttjas
för reformer på utgiftssidan. Hur stort det
potentiella utrymmet för reformer på utgiftssidan slutligen blir begränsas bl.a. av hur stor del
av budgeteringsmarginalen som fram till budgetpropositionen för 2015 tas i anspråk av andra
typer av utgiftsökningar, t.ex. till följd av den
makroekonomiska utvecklingen. Oavsett vilken
typ av utgiftsförändring som hypotetiskt tar
budgeteringsmarginalen för 2015 i anspråk till
dess att det året har passerat, kan inte de
takbegränsade utgifterna förändras mer än
budgeteringsmarginalens storlek. I förhållande
till bedömningen av överskottet i de offentliga
finanserna 2015 är budgeteringsmarginalen för
2015 inte större än att utgiftstaket bedöms ge ett
stabilt stöd åt överskottsmålet.

Utvecklingen av utgiftstaket och de takbegränsade utgifterna i fasta priser

De takbegränsade utgifterna omräknade till fasta
priser är, i frånvaro av nya beslut om reformer,
något lägre 2015 än 2011 (se tabell 4.5). Det
betyder att statens och pensionssystemets
samlade storlek volymmässigt minskar något
under perioden. Minskningen är dock liten i
förhållande till de takbegränsade utgifternas
utveckling som andel av BNP. Det är statens
utgifter i fasta priser som faller under perioden,
vilket främst beror på fallande volymer i
transfereringssystemen för sjuk- och aktivitetsersättning och arbetsmarknad. Pensionssystemets utgifter i fasta priser ökar fr.o.m. 2011
t.o.m. 2015, eftersom antalet pensionärer stiger.
Även utgiftstaket omräknat till fasta priser är
marginellt lägre 2015 än 2011. Det beror på den
låga årliga ökningstakten under 2013 och 2014.
Beräknat i fasta priser är nivån på det föreslagna
utgiftstaket för 2015 i stort sett densamma som
nivån på utgiftstaket för 2014.
Uppföljning av god ekonomisk hushållning
och det kommunala balanskravet
Överskottsmålet för de offentliga finanserna
inkluderar även det finansiella sparandet i
kommunsektorn, dvs. i kommuner och landsting. Det finns dock inget uttalat specifikt mål
för kommunsektorns finansiella sparande.
Den offentliga sektorns överskottsmål är
uttryckt i termer av finansiellt sparande som det
definieras i nationalräkenskaperna. För kommuner och landsting är det ekonomiska
resultatet, och inte det finansiella sparandet,
avgörande för huruvida de uppfyller kommunallagens (1991:900) krav på en balanserad budget.
Med balanskravet avses att samtliga kommuner
och landsting ska upprätta en budget så att
intäkterna överstiger kostnaderna. I undantagsfall, om synnerliga skäl föreligger, får avvikelser
göras från detta balanskrav. Ett negativt resultat i
bokslutet ska regleras inom tre år, om inte
synnerliga skäl föreligger. Detta krav anger den
lägsta godtagbara resultatnivån på kort sikt.
Mellan den kommunala redovisningen och
nationalräkenskaperna förekommer redovisningsmässiga skillnader som kan uppgå till flera
miljarder kronor enskilda år (se diagram 4.6).
Den kommunala redovisningen bygger på
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samma utgångspunkter som redovisningen inom
näringslivet. Om t.ex. investeringsutgifterna
ökar kraftigt mellan två år får detta omedelbart
genomslag på det finansiella sparandet, medan
resultatet endast påverkas av avskrivningarna.
Diagram 4.6 Kommunsektorns resultat och finansiella
sparande
Miljarder kronor. Utfall för 2000–2010, prognos för 2011–2015.
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Enligt kommunallagen ska kommuner och
landsting dessutom ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Från och med 2005
ska kommuner och landsting fastställa de
finansiella mål som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning. Ett vanligt förekommande mått är att ett resultat som motsvarar 2 procent av intäkterna från skatter och
generella statsbidrag uppfyller kravet på god
ekonomisk hushållning. Kommunernas och
landstingens årsredovisning ska innehålla en
bedömning av om balanskravet har uppfyllts.
Den ska även innehålla en utvärdering av om
kravet på god ekonomisk hushållning har
uppnåtts.
Resultatutvecklingen i kommunsektorn

Kommunsektorn redovisade ett starkt resultat
2010. Före extraordinära poster uppgick resultatet till 18 miljarder kronor, vilket historiskt
sett är högt (se diagram 4.7). Det starka resultatet 2010 förklaras främst av att inkomsterna
hölls uppe av de tillfälliga statsbidragen, samt av
att skatteunderlaget växte snabbare än förväntat.
Resultatet för hela kommunsektorn 2010 torde
vara i nivå med god ekonomisk hushållning.
Trots detta angav 21 kommuner och 6 landsting
att de 2010 har ackumulerade underskott på
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sammanlagt 0,6 milarder kronor respektive
2,4 miljarder kronor kvar att återställa.
Svagare resultat 2011

Den snabbare tillväxten i skatteunderlaget gör
att de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och landsting förväntas bli bättre 2011 än
2010. Trots detta bedöms sektorn sammantaget
redovisa ett lägre resultat 2011 än 2010. Den
förväntade resultatförsvagningen beror framför
allt på att inkomsterna växer långsammare då de
tillfälligt höjda statsbidragen fasas ut. Samtidigt
bedöms konsumtionsutgifterna inte kunna
anpassas fullt ut till den svaga inkomstutvecklingen. Resultatet för 2011 prognostiseras till
8 miljarder kronor, vilket bedöms understiga god
ekonomisk hushållning.
Diagram 4.7 Resultat före extraordinära poster i kommuner
och landsting
Miljarder kronor. Utfall för 2000–2010, prognos för 2011–2015
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

För 2012 väntas inbromsningen i ekonomin, i
förening med att de tillfälliga statsbidragen helt
försvinner, leda till att kommunsektorns inkomster fortsätter att öka svagare än normalt.
Kommuner och landsting bedöms samtidigt
kunna anpassa konsumtionsutgifterna till inkomsttvecklingen (se beskrivningen av prognosprinciper för kommunsektorns finanser i avsnitt
9.1). Resultatet beräknas därför vara oförändrat
mellan 2011 och 2012.
Den väntade återhämtningen i ekonomin efter
2012 medför att de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och landsting förbättras.
Resultatet beräknas därför förstärkas 2013–2015.
Kommunsektorn bedöms dock genomgående
redovisa ett resultat som understiger god ekonomisk hushållning.
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Utvecklingen skiljer sig åt betydligt mellan
kommunerna och landstingen (se diagram 4.7).
Det beror bl.a. på att det demografiska kostnadstrycket väntas öka långsammare för kommunerna än för landstingen. Kommunerna väntas
redovisa ett starkt resultat samtliga år 2011–
2015. Landstingen prognostiseras däremot redovisa ett mindre underskott 2011 och 2012.
Resultatet bedöms vändas till ett överskott
2013–2015. Det beräknade resultatet i landstingen torde dock understiga god ekonomisk
hushållning samtliga år.
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5 Den makroekonomiska utvecklingen

Sammanfattning

Tabell 5.1 Nyckeltal
Utfall för 2010, prognos för 2011–2015
Procentuell förändring om annat ej anges

•

•

•

•

•

•

Efter en stark återhämtning under 2010 och i
inledningen av 2011 bromsar svensk ekonomi in. Ökad finansiell oro och en svagare
internationell utveckling, till följd av de
statsfinansiella problemen i USA och flera
länder i Europa, leder till att tillväxten i
svensk ekonomi dämpas kraftigt och att
arbetslösheten stiger.
I takt med att osäkerheten om de statsfinansiella problemen minskar bedöms den
finansiella turbulensen klinga av och åter
hämtningen i Sverige återupptas från andra
halvåret 2012. Återhämtningen i omvärlden
bedöms dock gå långsamt bl.a. till följd av
åtstramande finanspolitik. Det bidrar till att
lågkonjunkturen blir utdragen även i Sverige.
Konjunkturavmattningen leder till att arbetsmarknaden utvecklas svagt de närmaste
åren. Sysselsättningen väntas bli oförändrad
2012 och öka svagt 2013. Därefter sker en
återhämtning på arbetsmarknaden och
arbetslösheten minskar till 5,5 procent 2015.
Det låga resursutnyttjandet bidrar till förhållandevis låga löneökningar och låg inflation
de närmaste åren, vilket medför att Riksbanken för en expansiv penningpolitik.
Det råder stor osäkerhet om den framtida
konjunkturutvecklingen. Sammantaget bedöms riskerna för en svagare utveckling
dominera. Framförallt finns det en risk att
de statsfinansiella problemen förvärras och
därmed att den finansiella oron ökar och att
problemen sprids till banksektorn.
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Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP, i procent av potentiell BNP.
15–74 år.
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4
I procent av arbetskraften, 15–74 år.
5
Mätt enligt konjunkturlönestatistiken.
6
Årsgenomsnitt.
7
Vid årets slut.
Källor: Statistiska centralbyrån, Medlingsinstitutet och egna beräkningar.
2
3

I detta avsnitt redovisas prognosen för den ekonomiska utvecklingen i Sverige och omvärlden
t.o.m. 2015.106 Vidare analyseras två alternativa
scenarier för den ekonomiska utvecklingen
framöver. Avslutningsvis redovisas hur prognosen för den makroekonomiska utvecklingen har
reviderats jämfört med bedömningen i 2011 års
ekonomiska vårproposition.

106 I arbetet med denna prognos har information som fanns tillgänglig

till och med den 19 augusti 2011 beaktats. Prognosen är baserad på nu
gällande regler och av regeringen föreslagna och aviserade åtgärder i
denna proposition. I bilaga 2 redovisas prognosens siffermässiga innehåll i
detalj.
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5.1

Internationell och finansiell
ekonomi

Återhämtningen i den globala ekonomin
avbryts
Expansiv finans- och penningpolitik har bidragit
till en mycket stark konjunkturuppgång i världsekonomin under 2010. Den expansiva finanspolitiken och den ekonomiska krisen har dock
medfört att det statsfinansiella läget i flera länder
i euroområdet har blivit mycket bekymmersamt.
För EU som helhet ökade statsskulden som
andel av BNP mellan 2007 och 2010 med 21 procentenheter till 80,2 procent av BNP. Flera
länder i euroområdet har därför tvingats till att
föra en åtstramande finanspolitik trots att
resursutnyttjandet i ekonomin fortfarande är
lågt. En stram finanspolitik i euroområdet och
en åtstramande penningpolitik i tillväxtekonomierna har bidragit till att dämpa den globala
efterfrågan under första halvåret 2011. Även
tillfälliga faktorer som snabbt stigande energioch råvarupriser har dämpat den globala efterfrågan. Vidare har produktionsstoppet i Japan till
följd av jordbävningen våren 2011 bidragit till att
den globala industriproduktionen och världshandeln mattats av. Sammantaget har detta medfört att framåtblickande indikatorer för både
hushåll och företag har försvagats betydligt de
senaste månaderna (se diagram 5.1).
Den svagare makroekonomiska utvecklingen
har lett till en ökad oro på de finansiella marknaderna för att de hittills genomförda och aviserade
åtgärderna för att sanera statsfinanserna inte är
tillräckliga för att åstadkomma en långsiktigt
hållbar utveckling av statskulden. Samtidigt har
oron på de finansiella marknaderna ökat ytterligare till följd av att det råder stor osäkerhet om
huruvida högt skuldsatta länder i euroområdet
och USA kan uppvisa den politiska handlingskraft som krävs för att genomföra de omfattande
besparingar som är nödvändiga för att sanera
statsfinanserna.
Den ökade osäkerheten och fallande tillgångspriser i spåren av den finansiella turbulensen
leder till att hushållens konsumtion dämpas och
att företagens investeringsplaner justeras ned.
Sammantaget medför detta att den globala efterfrågan dämpas ytterligare den närmaste tiden.
Den finansiella oron bedöms bestå under
hösten 2011. I takt med att regeringar och
centralbanker i euroområdet aviserar och
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genomför mer trovärdiga åtstramningsprogram
väntas oron på de finansiella marknaderna successivt minska under början av 2012. Det leder i
sin tur, tillsammans med en fortsatt expansiv
penningpolitik till ett ökat förtroende hos hushåll och företag. Detta medför att den globala
konjunkturåterhämtningen får förnyad kraft
från 2013 och framåt. Trots mycket lediga resurser väntas dock återhämtningen i världsekonomin bli förhållandevis utdragen till följd av en
samtida finanspolitisk åtstramning i USA och
euroområdet parallellt med ett högt sparande
hos hushållen.
Diagram 5.1 Företagsförtroendet i tillverkningsindustrin i
Sverige, euroområdet och USA
Index
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Källor: Swedbank, Markit Economics och Institute for Supply Management.
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Stor oro på de finansiella marknaderna
Utvecklingen på de finansiella marknaderna
under sensommaren 2011 påminner om utvecklingen hösten 2008, även om den nuvarande
oron har andra orsaker. En viktig skillnad är att
den turbulens och osäkerhet som präglar de
globala marknaderna nu främst beror på osäkerheten kring den framtida makroekonomiska
utvecklingen i spåren av de statsfinansiella problemen i euroområdet och i USA.
Den ökade oron har fått investerare att minskat sitt innehav av riskfyllda tillgångar och söka
sig till vad som normalt bedöms som relativt
säkra investeringar. Detta har lett till fallande
börser och en ökad efterfrågan på statsobligationer i länder som USA, Japan och Tyskland,
som fortfarande anses som säkra investeringar.
Det har bidragit till dramatiskt lägre räntor på
dessa statsobligationer. Många ekonomier, även
den svenska, har inte i modern tid haft så låga
räntor, vare sig i nominella eller reala termer. I
reala termer är de kortare obligationsräntorna
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negativa i de flesta större ekonomier. Samtidigt
har statsobligationsräntorna stigit i länder som
Italien och Spanien som har stora statsfinansiella
problem. Ränteskillnaderna mellan flera perifera
euroländers statsobligationer och tyska räntor
har därför stigit till historiskt höga nivåer (se
diargram 5.2).
Extraordinära åtgärder har under sommaren
2011 vidtagits av centralbanker och regeringar i
syfte att underlätta tillgången på likviditet för
enskilda ekonomier och för banksystemen. Riskpremierna på europeiska banker har stigit, även
om de fortfarande är på låga nivåer jämfört med
de tidiga skedena av finanskrisen under hösten
2008.
Turbulensen på de finansiella marknaderna
väntas tvinga fram en nödvändig konsolidering
av de offentliga finanserna i USA och euroområdet. Reformarbetet med att konsolidera de
offentliga finanserna och att genomföra strukturreformer för att öka den varaktiga produktionsnivån tidigareläggs och blir mer långtgående. Det bidrar till att dämpa tillväxten de
närmaste åren men på lång sikt förbättras tillväxtförutsättningarna.
Diagram 5.2 10-åriga statsobligationsräntor för Sverige,
Portugal, Italien och Spanien
Procent
12
Sverige
Portugal
Italien
Spanien
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Poor’s har ökat osäkerheten kring utvecklingen i
amerikansk ekonomi.
Hushållens konsumtionstillväxt bromsade in
redan under första halvåret 2011. En svag arbetsmarknad i kombination med låga löneökningar
och en tilltagande inflation har lett till att hushållens reala disponibla inkomster ökar långsamt.
Samtidigt har hushållens förmögenhetsställning
försämrats till följd av fallande priser på bostadsoch aktiemarknaden. Under 2011 har bostadspriserna fortsatt att falla men i avtagande takt.
De fallande tillgångspriserna har i kombination
med ökad osäkerhet om den framtida makroekonomiska utvecklingen bidragit till att hushållen har ökat sitt sparande. Sparkvoten, som
under en tioårsperiod fram till 2008 låg under 3
procent, har under de senaste åren stigit till drygt
5 procent.
Dämpade reallöneökningar, högt sparande
och en svag arbetsmarknad leder till att hushållens konsumtion ökar långsamt de närmaste
åren. Samtidigt väntas stora nedskärningar i de
offentliga budgetarna ytterligare dämpa produktionen och sysselsättningen i amerikansk ekonomi. År 2011 och 2012 väntas utrikeshandeln
och de privata investeringarna utgöra de huvudsakliga drivkrafterna i ekonomin. Exporten
främjas av en svag dollar i handelsviktade termer
samtidigt som importen dämpas till följd av en
svag konsumtionstillväxt hos hushållen.
Sammantaget bedöms BNP öka med 1,6 procent
2011 och med 1,8 procent 2012 (se tabell 5.2).
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Tabell 5.2 Internationell och finansiell ekonomi
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Utfall för 2010, prognos för 2011–2015
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Källor: Nationella källor.
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Den amerikanska ekonomin tyngs av
skuldbördan
Tillväxtutsikterna för den amerikanska ekonomin de närmaste åren har försvagats väsentligt.
De politiska problem som föregick förhandlingarna kring skuldtaket, stora statsfinansiella
problem och nedgraderingen av landets kreditbetyg av kreditvärderingsinstitutet Standard &

1

Brentolja1,4
1

Värde vid respektive års slut.
2
Europeiska centralbankens styrränta i procent.
3
Amerikanska centralbankens styrränta i procent.
4
US dollar per fat.
Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, Konjunkturinstitutet, Reuters och
egna beräkningar.

Under 2013–2015 bedöms konjunkturen få förnyad kraft när läget på de finansiella marknaderna stabiliserats och bostadspriserna åter
börjar öka. Stabiliseringen på finans- och bostadsmarkanden leder i kombination med en
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expansiv penningpolitik till att hushållens konsumtion och investeringarna ökar snabbare,
vilket i sin tur på sikt förbättrar läget på arbetsmarknaden. Återhämtningen i USA blir dock
mycket utdragen och den djupa och långvariga
lågkonjunkturen kommer att ha betydande
negativa permanenta effekter på ekonomin. När
resursutnyttjandet i ekonomin blir normalt
kommer arbetslösheten vara högre än den var
innan finanskrisen.
Stora besparingar i de offentliga budgetarna
dämpar tillväxten i euroområdet
De statsfinansiella problemen har bidragit till att
återhämtningen i euroområdet har bromsat in.
Hushållens konsumtion hålls tillbaka av en svag
arbetsmarknad och minskad förmögenhet. Även
den senaste tidens finansiella oro kommer att
dämpa konsumtionen till följd av en ökad
osäkerhet och fallande tillgångspriser.
Euroländer med stora statsfinansiella problem
kommer att tidigarelägga och vidta mer omfattande besparingsprogram än vad som tidigare
aviserats i syfte att lägga grunden för uthålliga
offentliga finanser och därmed lugna de finansiella marknaderna. Det kommer att leda till att
den inhemska efterfrågan dämpas ytterligare de
närmaste åren. Sammantaget bedöms BNP öka
med 1,7 procent 2011 och med 1,0 procent 2012
(se tabell 5.2).
En långsam konjunkturåterhämtning bedöms
inledas under 2013 i takt med att hushållens konsumtion ökar snabbare när osäkerheten minskar,
finanspolitiken blir något mindre åtstramande
och läget på arbetsmarknaden förbättras.
Expansiv penningpolitik från centralbanker
Centralbanker i stora delar av OECD-området
har fortsatt att höja räntorna under sommaren
2011. I USA har dock Federal Reserve låtit styrräntan ligga kvar på en rekordlåg nivå. En svag
tillväxt och lågt inflationstryck gör att centralbanker i Europa och USA väntas lämna styrräntan oförändrad under en lång tid framöver. Detta
i kombination med de åtgärder som centralbankerna har vidtagit för att stödja de finansiella
systemen gör att penningpolitiken kommer att
vara mycket expansiv de närmaste åren. I takt
med att återhämtningen åter tar fart bedöms
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Federal Reserve och Europeiska Centralbanken
(ECB) föra penningpolitiken i mindre expansiv
riktning under 2013.
Under sommaren har räntorna på amerikanska och tyska statsobligationer sjunkit till de
lägsta nivåerna på flera decennier. Orsaker till
detta är bl.a. att den statsfinansiella oron i
Europa och osäkerheten om styrkan i den
globala ekonomiska återhämtningen har medfört
att investerare sökt sig till mindre osäkra
tillgångar. I takt med att styrräntorna stiger och
konjunkturen förbättras bedöms räntorna på
statsobligationer med längre löptider successivt
stiga de närmaste åren.

5.2

Svensk efterfrågan

Svensk ekonomi bromsar in
Efter en stark återhämtning 2010 och under
inledningen av 2011 bromsar svensk ekonomi nu
in. Bakom inbromsningen ligger flera samverkande faktorer. De statsfinansiella problemen i
euroområdet och USA har under sommaren och
början av hösten 2011 blivit allt mer akuta, vilket
bl.a. avspeglas i fallande börser och långräntor.
Utrymmet för finans- och penningpolitisk stimulans i omvärlden är begränsat och den internationella konjunkturen väntas bli svag. Den
svagare tillväxten i omvärlden medför att svensk
export växer långsamt.
De svenska konsumenterna påverkas också av
den senaste tidens oro. Hushållens bruttoförmögenhet har minskat genom fallande börskurser, vilket dämpar konsumtionsviljan. Dessutom väntas arbetsmarknadsläget försämras,
vilket ger en svagare utveckling av de disponibla
inkomsterna 2012. Sammantaget medför detta
att hushållens konsumtion ökar svagt samtidigt
som sparandet ökar.
Inbromsningen i hushållens konsumtion och
exporten leder i sin tur till att företagens behov
av att investera minskar på kort sikt. Även
bostadsinvesteringarna väntas öka långsammare
framöver.
Sammantaget innebär detta att BNP blir i
princip oförändrad under andra halvåret 2011 för
att sedan successivt öka under loppet av 2012 (se
diagram 5.3). Den höga tillväxten i slutet av 2010
och första halvåret 2011 gör dock att BNP-tillväxten för helåret 2011 uppgår till 4,1 procent.
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Den svaga avslutningen på 2011 påverkar i sin
tur helårssiffran även för 2012 som bedöms bli
1,3 procent (se tabell 5.3).

resurser i ekonomin som gör det möjligt att öka
produktionen när efterfrågan tilltar utan att
inflationen tar fart.

Tabell 5.3 BNP

Diagram 5.4 BNP-gap

Utfall för 2010, prognos för 2011–2015
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resursutnyttjande av de tillgängliga produktionsfaktorerna arbete och kapital.
3
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Diagram 5.3 BNP-tillväxt
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Anm.: BNP i fasta priser, referensår 2010.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Anm.: Gapet visar skillnaden mellan faktisk och potentiell nivå, i procent av potentiell
nivå.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Under andra halvåret 2012 bedöms konjunkturåterhämtningen i Sverige återupptas och gradvis
bli starkare. När oron på de finansiella marknaderna dämpas väntas hushållen dra ner på sitt
sparande och öka konsumtionen. För att mildra
konjunkturavmattningen bedöms Riksbanken
komma att sänka räntan under 2012. Tillsammans med en successivt starkare arbetsmarknad
leder detta till att den reala disponibelinkomsten
ökar snabbare, vilket bidrar ytterligare till konsumtionsökningen. De låga räntorna, den minskade oron och den ökade produktionen leder
vidare till att företagen förväntas öka investeringarna i snabbare takt. Omvärldskonjunkturen
bedöms ta fart i slutet av 2013, vilket medför en
högre svensk exporttillväxt. BNP-tillväxten blir
som högst 2014 när både den inhemska och den
internationella efterfrågan ökar starkt.
Sammantaget leder detta till att BNP växer
med i genomsnitt 3,7 procent 2013–2015. I takt
med att tillväxten ökar stiger resursutnyttjandet.
Lågkonjunkturen blir dock utdragen och först
efter 2015 bedöms resursutnyttjandet bli normalt i ekonomin som helhet.

Lågt resursutnyttjande de närmaste åren
Under 2010 och början av 2011 medförde den
höga BNP-tillväxten att resursutnyttjandet steg
snabbt från en låg nivå. Inbromsningen i svensk
ekonomi leder till att konjunkturåterhämtningen
tillfälligt avbryts och att resursutnyttjandet
sjunker 2012. Det s.k. BNP-gapet, som illustrerar ekonomins samlade resursutnyttjande,
bedöms minska till -3,6 procent 2012 (se
diagram 5.4). Därmed finns det mycket lediga

Den finansiella oron dämpar hushållens
konsumtion
Den starka ökningen av sysselsättningen som
påbörjades i slutet av 2009 har gett goda förutsättningar för en stark utveckling av hushållens
konsumtion. Ökningstakten för konsumtionen
dämpades dock under första halvåret 2011, trots
att arbetsmarknaden var fortsatt stark. En orsak
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till detta var att hushållens köpkraft försämrades
när energipriserna och boräntorna steg. Boräntorna ökade dessutom mer än vad konsumenterna hade förväntat sig (se diagram 5.5).
Diagram 5.5 Förväntningar på rörlig bostadsränta på ett års
sikt och utfall
Procent
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Källor: Konjunkturinstitutet och SBAB Bank.

Hushållens dämpade konsumtion beror även på
en ökad osäkerhet om den framtida konjunkturutvecklingen. Osäkerheten syns i hushållens
förtroendeindikator, som visar på en tydlig
dämpning i hushållens optimism (se diagram
5.6). I mätningen från augusti 2011 sjönk nettotalet till en nivå strax under det historiska
genomsnittet.
Diagram 5.6 Hushållens förtroendeindikator (CCI)
Nettotal

(se diagram 5.7). Vidare bidrar en svagare arbetsmarknad till att hushållens disponibla inkomster
ökar långsamt, vilket också bidrar till en lägre
konsumtion. Sammantaget leder detta till att
hushållens konsumtion ökar svagt under andra
halvåret 2011 och under första halvåret 2012.
I takt med att turbulensen på de finansiella
marknaderna avtar och osäkerheten minskar
under 2012 ökar hushållens konsumtion snabbare. Sänkningen av mervärdesskatten på restaurang- och cateringtjänster som aviseras i denna
proposition medför även att konsumtionen av
dessa tjänster ökar starkt under 2012. Låga
räntor leder i kombination med att hushållens
tillgångar åter börjar stiga i värde till att konsumtionen successivt växlar upp och att sparkvoten börjar minska 2013.
När sysselsättningen stiger och arbetslösheten
minskar 2014 och 2015 ökar hushållens disponibla inkomster snabbare. Detta gör tillsammans
med en inledningsvis hög sparkvot och gradvis
stigande bostadspriser att konsumtionen ökar
starkt 2014 och 2015. Hushållens minskade förmögenhet i spåren av börsfall och en svag husprisutveckling 2011 och 2012 medför dock att
hushållen bedöms ha ett fortsatt relativt högt
sparande under 2013–2015.
Diagram 5.7 Hushållens konsumtion, sparkvot och
disponibelinkomst
Årlig procentuell utveckling
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Anm.: CCI beräknas som genomsnittet av nettotalen för de fyra frågorna om den egna
och den svenska ekonomin, i nuläget respektive 12 månader framåt, samt frågan om
det är förmånligt att köpa kapitalvaror nu. Linjen avser genomsnittet 1993–2011.
Källa: Konjunkturinstitutet.

Den senaste tidens stora börsfall medför en
minskning av hushållens bruttoförmögenhet
under 2011. Hushållens förmögenhet förutses
även utvecklas svagt under 2012 då bostadspriserna bedöms falla marginellt. Detta bidrar
tillsammans med den internationella oron och
hushållens osäkerhet om den ekonomiska
utvecklingen till att hushållen väljer att spara mer
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Anm.: Sparkvoten är sparandet (exklusive tjänste- och premiepensioner) som
andel av hushållens disponibla inkomster.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

En svag omvärldskonjunktur dämpar
exporten
Världshandeln och den svenska exporten återhämtade sig snabbt efter den branta nedgången
under finanskrisen. Under andra kvartalet 2011
bromsade dock exporttillväxten in. En svagare
tillväxt i USA och euroområdet, som är viktiga
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marknader för svensk export, väntas leda till att
efterfrågan på svenska produkter ökar långsammare de närmaste åren. År 2010 gick drygt 60
procent av svensk varuexport till USA och euroområdet.
Att efterfrågan från omvärlden redan växer
långsammare syns i inflödet av exportordrar till
svenska industriföretag (se diagram 5.8). Även
företagens omdömen om exportorderstockarna
har dämpats och föll särskilt kraftigt i augusti
och ligger nu ungefär på det historiska genomsnittet.

Diagram 5.9 Export och investeringar
Årlig procentuell förändring
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Diagram 5.8 Exportorderingång och exportorderstock
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Anm.: Nettotalen definieras som skillnaden mellan andelen företag som uppgivit att
orderingången har ökat respektive minskat samt om exportorderstocken är
förhållandevis stor respektive för liten. Genomsnitten avser 2000–2011.
Källa: Konjunkturinstitutet.

När omvärldskonjunkturen förbättras mot slutet
av 2013 ökar efterfrågan på svenska exportvaror,
som till stor del består av insats- och investeringsvaror. Allt eftersom den internationella
investeringskonjunkturen stärks under 2014 och
2015 blir exporttillväxten successivt högre (se
diagram 5.9).
Den svenska kronan är förhållandevis stark de
närmaste åren, vilket dämpar exporten något.
Den starka kronan väntas dock endast i mindre
utsträckning slå över i högre exportpriser, utan
bedöms istället komma att påverka företagens
vinstmarginaler. Detta beror på att företagen till
följd av den svaga efterfrågan bedöms ha ett
begränsat utrymme för prisökningar.

Kapacitetsutnyttjandet i företagen är i dagsläget
något högre än det normala (se diagram 5.10).
Detta sammanfaller med att allt fler tillverkningsföretag, enligt Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer, rapporterar att maskin- och
anläggningskapacitet utgör det främsta hindret
för att öka produktion. Sammantaget talar det
för att företagen har ett fortsatt behov av att öka
investeringarna 2012, trots att tillväxten i produktionen dämpas. Den svaga utvecklingen av
efterfrågan och företagens ökade osäkerhet om
den framtida konjunkturutvecklingen medför
dock att investeringarna ökar långsamt 2012.
Diagram 5.10 Kapacitetsutnyttjandet i industrin och
näringslivets investeringar
Procent
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Anm.: Genomsnittet avser 1994–2011.
Källa: Statistiska centralbyrån.

I takt med att efterfrågan och produktionen åter
ökar blir behovet av att nyinvestera större. I
kombination med låga räntor leder detta till att
investeringstillväxten tilltar 2013–2014 (se diagram 5.9).
213

PROP. 2011/12:1

Bostadsinvesteringarna har ökat starkt under
2010, men befinner sig ändå på en lägre nivå än
före finanskrisen. ROT-avdraget har bidragit till
att ombyggnaden av småhus ökat kraftigt, men
även nybyggda flerbostadshus står för en stor del
av uppgången. Bostadsinvesteringarna väntas öka
långsammare framöver. Den förväntat svaga
bostadsprisutvecklingen 2011 och 2012 bedöms
ha en viss dämpande effekt på bostadsinvesteringarna, även om den underliggande efterfrågan
på bostäder i storstadsområden är fortsatt hög.
Lagerförändringar förstärker konjunkturen
Lagerinvesteringar har en tendens att förstärka
svängningar i produktionen. Detta har varit
särskilt tydligt under finanskrisen och den efterföljande återhämtningen (se diagram 5.11). När
efterfrågan föll svarade företagen med att minska
sina lager och vice versa när efterfrågan åter började öka. Den stora lageruppbyggnaden under de
senaste kvartalen är alltså ett resultat av att företagen haft behov av att justera sina lager för att
möta en stigande efterfrågan.
Diagram 5.11 BNP och BNP rensad för lager
Procentuell förändring jämfört med samma kvartal föregående år
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Svag utveckling av offentlig konsumtion
En stark ökning av konsumtionen både i staten
och i kommunsektorn under 2010 medförde att
den offentliga konsumtionen ökade i sin hittills
snabbaste takt under 2000-talet. Tillväxttakten i
den offentliga konsumtionen förväntas successivt dämpas under 2011 och 2012. Den främsta
anledningen till nedväxlingen är en mer återhållen konsumtion i kommunsektorn. Den
kommunala konsumtionen utvecklas förhållandevis svagt till följd av att de ekonomiska förutsättningarna för kommunsektorn försämras när
de tillfälliga konjunkturstöden fasas ut och då
återhämtningen på arbetsmarknaden förväntas
gå in i en lugnare fas.107 Under 2013, när sysselsättningen i ekonomin börjar öka igen och
därmed skatteintäkterna ökar snabbare, väntas
tillväxten i kommunal konsumtionen, och därmed också den offentliga konsumtion, ta fart
något.
Fortsatt högt bytesbalansöverskott
Den dämpade exporttillväxten leder i kombination med en svag inhemsk efterfrågan till en
betydligt lugnare importtillväxt den närmaste
tiden. Den förhållandevis starka kronan motverkar delvis detta genom att göra importvaror relativt billigare. När den inhemska och omvärldsefterfrågan ökar snabbare 2013–2015, stiger
också importen snabbare.
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

När efterfrågan nu bromsar in minskar behovet
av ytterligare lageruppbyggnad. Samtidigt
bedöms avmattningen i efterfrågan under andra
halvåret 2011 bli kraftigare än vad företagen har
planerat för. Därmed blir lagern något större än
planerat. Under 2012 anpassar företagen i större
utsträckning sina lager till den lägre produktionen. Lageruppbyggnaden blir därför mindre
2012 än 2011. När efterfrågan åter tar fart blir
även lagerinvesteringarna större från 2013 och
framåt.

8
7
6
5
4
3
2
1
0
95

97

99

01

03

05

07

09

11

13

15

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

107 En utförligare beskrivning av det ekonomiska läget i kommunsektorn

återfinns i avsnitt 9.
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Ett högt sparande av både hushåll och den
offentliga sektor leder till att produktionen i
Sverige kommer att vara större än den inhemska
konsumtionen de närmaste åren. Utrikeshandeln
bidrar därför positivt till BNP-tillväxten och
bytesbalansöverskottet ligger kvar på en hög
nivå 2011 och 2012. I takt med att hushållen
minskar sitt sparande och företagen ökar investeringarna minskar bytesbalansöverskottet
gradvis 2013–2015 (se diagram 5.12).

efterfrågan en viktigare drivkraft för återhämtningen de närmaste åren. Sett över hela återhämtningsperioden efter finanskrisen blir bidraget från industrin därmed mindre tongivande
jämfört med den återhämtningsperiod som
följde efter 1990–talskrisen.
Diagram 5.14 Näringslivets produktion
Årlig procentuell förändring
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5.3

Produktion och produktivitet i
näringslivet

Produktionen bromsar in
Näringslivets produktion har återhämtat sig
snabbt efter den stora nedgången i samband med
finanskrisen (se diagram 5.13). Tillväxten har
dock successivt dämpats sedan slutet av 2010
och under andra halvåret 2011 väntas näringslivets produktion minska. Avmattningen i efterfrågan slår mot alla näringslivets branscher.
Inbromsningen bedöms dock bli kraftigare inom
industrin jämfört med de tjänsteproducerande
branscherna, vilket bl.a. är en följd av att exporten dämpas mer än den inhemska efterfrågan
samt av att den minskande lageruppbyggnaden
påverkar industriproduktionen mer än tjänsteproduktionen.
Diagram 5.13 Näringslivets produktion efter finanskrisen
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Anm.: Säsongrensade kvartalsvärden.
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

I takt med att återhämtningen i Sverige och i
omvärlden åter tar fart från och med andra halvåret 2012 ökar produktionen både i industrin
och i tjänstebranscherna i snabbare takt (se diagram 5.14). Jämfört med tidigare återhämtningsperioder i svensk ekonomi är den inhemska
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Efterfrågebortfallet slår mot produktiviteten
Den snabba produktionsuppgången i näringslivet under 2010 och i inledningen av 2011
medförde att resursutnyttjandet inom företagen
och därmed produktiviteten ökade starkt, efter
att ha fallit i motsvarande omfattning under
finanskrisen 2008 och 2009.108 Indikatorer såsom
företagens syn på personalstyrkans storlek och
kapacitetsutnyttjandet tyder på att resursutnyttjandet inom företagen var något ansträngt
vid halvårsskiftet 2011.
Den svaga efterfrågeutvecklingen andra halvåret 2011 bedöms i viss utsträckning överraska
företagen, vilket leder till att de på kort sikt inte
fullt ut hinner anpassa sin personalstyrka till den
lägre efterfrågan i ekonomin. Resursutnyttjandet
inom företagen dämpas därför och produktiviteten ökar långsamt. Således bryts den snabba
uppgång i produktiviteten som skett 2010 och
första halvåret 2011.
Under 2012 anpassar företagen successivt i
större utsträckning investeringar och antalet
anställda till den svagare efterfrågan i ekonomin.
Mot bakgrund av företagens stora osäkerhet om

108 Produktivitet mäts här som arbetsproduktivitet i näringslivet, dvs.

förädlingsvärde till baspris per arbetad timme i näringslivet.

215

PROP. 2011/12:1

hur djup och långvarig lågkonjunkturen kommer
att vara bedöms företagen vidare anpassa antalet
anställda något snabbare än de normalt brukar
göra i samband med konjunktursvängningar.
Resursutnyttjandet inom företagen väntas dock
bli något lägre än normalt 2012 och produktiviteten ökar bara med 1,1 procent.
År 2013 växer efterfrågan återigen snabbare,
vilket bidrar till att produktiviteten ökar starkt
och resursutnyttjandet inom företagen blir något
ansträngt. Under 2014 och 2015 sker en gradvis
normalisering av resursutnyttjandet inom företagen genom att antalet anställda, och därmed
antalet arbetade timmar, samt produktionens
övriga insatsfaktorer fullt ut anpassas till den
högre produktionsnivån.
I genomsnitt växer produktiviteten i näringslivet med 2,2 procent per år 2011–2015, vilket är
marginellt snabbare än det historiska genomsnittet för 1981–2010.109

5.4

Arbetsmarknad

Paus i sysselsättningsökningen
Inbromsningen i svensk ekonomi under andra
halvåret 2011 leder till att företagens behov av att
öka antalet anställda snabbt kommer att minska.
Framåtblickande indikatorer på arbetskraftsefterfrågan har dock varit fortsatt positiva under
första halvåret av 2011, vilket talar för en ökning
av sysselsättningen under tredje kvartalet (se
diagram 5.15). Från slutet av 2011 och under
hela 2012 väntas sedan sysselsättningen vara
ungefär oförändrad. Den snabba sysselsättningsökningen under slutet av 2010 och inledningen
av 2011 medför dock att sysselsättningen för
helåret 2011 sammantaget stiger med 2,2 procent
(se tabell 5.4).
Den oförändrade sysselsättningen från slutet
av 2011 och under hela 2012 beror främst på att
företagen inte förnyar visstidsanställningar och
inte ersätter naturliga avgångar i samma utsträckning som de senaste åren. Någon våg av varsel i
paritet med utvecklingen 2008 och 2009 väntas
inte.

109 I genomsnitt har produktiviteten i näringslivet ökat med drygt

2 procent per år 1981–2010.
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Diagram 5.15 Ett urval av sysselsättningsindikatorer
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Anm.: Lediga jobb från Konjunkturstatistik över vakanser. Nyanmälda platser vid
Arbetsförmedlingen. Anställningsplaner avser förväntningar på antal anställda från
Konjunkturbarometern.
Källor: Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Konjunkturinstitutet.

Tabell 5.4 Arbetsmarknad
Utfall för 2010, prognos för 2011–2015
Procentuell förändring om annat ej anges

BNP

1

Produktivitet

2

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5,4

4,2

1,6

3,5

4,0

3,5

3,6

2,9

1,2

2,6

2,0

1,6

Produktivitet i
näringslivet 2

4,1

3,3

1,1

2,9

2,1

1,6

Arbetade timmar

1,9

1,5

0,2

0,9

2,0

1,9

Arbetade timmar i
näringslivet

3,1

2,1

0,4

1,4

2,7

2,6

Medelarbetstid

0,9

-0,6

0,1

0,6

0,4

0,1

Sysselsatta

1,1

2,2

0,0

0,4

1,6

1,8

0,9

1,1

1,0

0,7

0,6

0,6

-2,5

-1,5

-2,4

-2,7

-1,7

-0,6

1,1

1,2

0,3

0,3

0,4

0,5

8,4

7,5

7,8

7,7

6,6

5,5

4,4

4,5

4,6

4,5

4,0

3,4

Potentiell sysselsättning3
Sysselsätningsgap

4

Arbetskraft
Arbetslöshet

5

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 5

Anm.: BNP, produktivitet, arbetade timmar och medelarbetstid avser kalenderkorrigerade data. Sysselsatta, arbetskraft och arbetslöshet avser åldersgruppen
15–74 år.
1
BNP till marknadspris, fasta priser.
2
Produktiviteten mäts som förädlingsvärde till baspris per arbetad timme.
3
Potentiell sysselsättning avser inte den högsta möjliga nivån utan den nivå som
är förenlig med stabil inflation och ekonomisk balans.
4
Sysselsättningsgapet visar skillnaden mellan faktisk och potentiell sysselsättning i procent av potentiell sysselsättning.
5
I procent av arbetskraften.
Källor: Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och egna beräkningar.

Orsaken till att sysselsättningen inte sjunker
under 2012, trots den svaga efterfrågan i ekonomin, är att företagen på kort sikt inte anpassar
antalet anställda fullt ut. Det beror bl.a. på de
kostnader som är förknippade med att rekrytera
och säga upp personal. I denna konjunkturavmattning väntas dock företagen anpassa antalet
anställda något snabbare än normalt (se vidare
avsnitt 5.3). I viss mån behåller företagen ändå
en större personalstyrka än vad som behövs för
att möta efterfrågan på kort sikt, vilket medför
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att de senare delvis kan möta en stigande efterfrågan utan att öka antalet anställda. Därmed
väntas sysselsättningen öka med viss fördröjning
när efterfrågan tar fart 2013 (se diagram 5.16).
I takt med att efterfrågan i ekonomin fortsätter att öka stiger efterfrågan på arbetskraft och
sysselsättningen bedöms öka starkt 2014 och
2015.
Diagram 5.16 BNP, arbetade timmar och sysselsatta
Årlig procentuell förändring
6
4
2
0
-2
-4

BNP
Sysselsatta
Arbetade timmar

-6
-8

81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15
Anm.: Kalenderkorrigerad data för BNP och arbetade timmar.
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

Sammantaget bedöms antalet sysselsatta 2015
vara knappt 6,1 procent högre än 2010, vilket
motsvarar ca 275 000 personer. Detta innebär
också att sysselsättningen under hela prognosperioden väntas ligga på en högre nivå än andra
kvartalet 2008 – det sista kvartalet innan finanskrisen började påverka svensk arbetsmarknad.110
Antalet arbetade timmar bedöms öka starkare
än sysselsättningen 2012–2015, vilket innebär att
antalet arbetade timmar per sysselsatt förväntas
öka. Detta beror framför allt på regeringens
politik. Bland annat medför jobbskatteavdraget
att incitamenten att gå upp i arbetstid ökar och
reformerna inom sjukförsäkringsområdet bidrar
till att sjukfrånvaron per sysselsatt minskar.
Lågt resursutnyttjande på arbetsmarknaden
de närmaste åren
Flera faktorer talar för att det finns lediga resurser på arbetsmarknaden 2011. Den tydligaste
indikatorn på detta är att arbetslösheten
fortfarande är på en hög nivå. Andra kvartalet
2011 var den säsongrensade arbetslösheten ca

7,5 procent. Vidare har den snabba sysselsättningsökningen inte medfört någon generell brist
på arbetskraft.
Den växande befolkningen i åldern 15–74 år
och regeringens strukturreformer bidrar till att
den potentiella sysselsättningen fortsätter att
öka 2011–2015 (se tabell 5.4). Både de reformer
som föreslås i denna proposition, såsom sänkt
mervärdesskatt på restaurang- och cateringtjänster och ytterligare arbetsmarknadspolitiska
åtgärder, samt tidigare genomförda strukturreformer leder till en högre potentiell sysselsättning de närmaste åren. Detta motverkas dock på
marginalen av att den utdragna lågkonjunkturen
leder till att fler kommer att bli långvarigt kvar i
arbetslöshet, vilket minskar de lediga resurserna
på arbetsmarknaden.111
I kombination med den svaga faktiska sysselsättningsutvecklingen 2012 och 2013, innebär
den stigande potentiella sysselsättningen att resursutnyttjandet på arbetsmarknaden minskar
2012 och 2013. Det möjliggör att sysselsättningen kan öka starkt 2014 och 2015, när väl
arbetskraftsefterfrågan tar fart, utan att en brist
på arbetskraft uppstår.
I några branscher stiger sysselsättningen
även 2012
Trots att sysselsättningen totalt sett väntas bli
ungefär oförändrad 2012 så finns det stora skillnader i sysselsättningsutveckling mellan olika
branscher. Ett stort positivt bidrag till sysselsättningen 2012 väntas komma från företagstjänstebranscherna.112 Sysselsättningen i företagstjänstebranscherna har stigit både under
finanskrisen, samt under konjunkturåterhämtningen 2010 och första halvåret 2011. En
förklaring till den ihållande ökningen av
sysselsättningen i företagstjänstebranscherna är
att bemanningsföretagen har expanderat
snabbt.113 Enligt SCB:s kortperiodiska sysselsättningsstatistik ökade antalet anställda i

111 Detta kan uttryckas som att den potentiella sysselsättningen varaktigt

blir något lägre än vad som skulle ha varit fallet utan dessa negativa s.k.
persistenseffekter.
112 Begreppet företagstjänstebranscherna omfattar bl.a. juridisk och
110 Antalet sysselsatta har ökat kraftigt sedan slutet av 2009 och andra

ekonomisk

kvartalet 2011 var antalet sysselsatta ca 36 000 fler än innan krisen

lokalvård.

inleddes.

113 Bemanning och arbetsförmedling är bransch 78 enligt SNI2007.

konsultverksamhet,

arkitekt-

och

reklambyråer

samt
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bemanningsbranschen med ca 30 procent första
halvåret 2011 jämfört med motsvarande period
2010. Den snabba expansionen bedöms delvis
vara driven av en trend som innebär att
bemanningspersonal blir en allt viktigare del av
arbetsmarknaden. Denna trend väntas fortsätta
ytterligare en tid, vilket medför att bemanningsbranschen bidrar till ett ökat antal sysselsatta i
företagstjänstebranscherna 2012, trots den
svagare arbetskraftsefterfrågan.
Även sysselsättningen i kommunsektorn
bedöms öka något 2011–2015 (se tabell 5.5).
Under dessa år väntas en allt större del av de
kommunfinansierade välfärdstjänsterna produceras av företag i näringslivet (se vidare avsnitt
9.5.2). Det medför att antalet sysselsatta i
kommunsektorn ökar långsammare än vad som
annars skulle ha blivit fallet.
I flera branscher väntas sysselsättningen
minska 2012. De största negativa bidragen
kommer från industrin och handeln. I industrin
ökar produktionen endast svagt 2012. Detta
medför ett behov av att minska antalet anställda.
Den dämpade hushållskonsumtionen 2011 och
2012 leder till att även handeln bedöms minska
antalet anställda 2012.
Tabell 5.5 Sysselsättning i olika sektorer
Utfall för 2010, prognos för 2011–2015
1000-tal personer
2010

Näringslivet

Procentuell förändring
2011 2012 2013 2014 2015

3 135

3,0

Varuproducenter

1 096

2,5 -0,6 -0,5

0,8

1,0

Tjänsteproducenter

2 038

3,2

2,9

3,3

Offentlig sektor
Staten
Kommunsektorn
Ekonomin totalt1

1 278
230

0,2
0,6

0,6
1,2

0,5 -0,2 -0,1

2,2

2,5

0,4 -0,1

0,4 -1,1 -1,0 -0,9 -0,7

1 048

0,5

0,0

0,1

0,7

0,1

4 523

2,2

0,0

0,4

1,6

1,8

Anm.: Enligt nationalräkenskaperna (se vidare bilaga 1, tabell 15).
1
I ekonomin totalt inkluderas även sysselsatta i hushållens icke vinstdrivande
organisationer.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

När antalet sysselsatta stiger snabbt 2014 och
2015 bedöms i princip alla branscher bidra till
ökningarna. Sammantaget fortsätter dock andelen sysselsatta i varuproducerande branscher att
minska och andelen sysselsatta i tjänsteproducerande branscher att öka, vilket är en strukturell
utveckling som pågått en längre tid (se diagram
5.17).

Diagram 5.17 Andelen sysselsatta i näringslivets varu- resp.
tjänsteproducerande branscher
Procent av total sysselsättning
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Anm.: Enligt nationalräkenskaperna.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Långsam arbetskraftsökning 2012–2015
Antalet personer i arbetskraften väntas öka
2012–2015, men i väsentligt lägre takt än 2007–
2011. Nedväxlingen i arbetskraftsökningen
2012–2015 jämfört med den föregående femårsperioden beror främst på att regeringens genomförda strukturreformer bedöms ha fått nästan
fullt genomslag på arbetskraften 2011.
Arbetskraftens storlek varierar i viss mån med
konjunkturen. Till exempel blir det mindre lönsamt att söka arbete i en lågkonjunktur, vilket
bidrar till att färre deltar i arbetskraften. Att
arbetskraften trots allt inte minskar när efterfrågan på arbetskraft dämpas de närmaste åren
beror främst på att antalet personer i åldern 15–
74 år ökar.
Sammantaget stiger antalet personer i arbetskraften med 1,2 procent 2011, för att endast öka
med 0,3 procent 2012. När efterfrågan på arbetskraft återigen ökar snabbt 2014 och 2015 stiger
antalet i arbetskraften något mer än den demografiska utvecklingen implicerar. År 2015
bedöms antalet i arbetskraften vara nästan
2,8 procent högre än 2010, vilket motsvarar ca
140 000 personer.
Trots att antalet personer i arbetskraften ökar
är arbetskraftsdeltagandet (arbetskraften i
relation till befolkningen) på en lägre nivå än
före finanskrisen under hela prognosperioden
(se diagram 5.18).114 Detta beror på

114 Arbetskraftsdeltagande avser antal personer i arbetskraften i relation

till antal personer i befolkningen.
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demografiska förändringar. Befolkningen i
åldern 15–74 år ökar. Samtidigt minskar
befolkningen i åldersgrupper med ett
jämförelsevis
högt
arbetskraftsdeltagande.
Exempelvis når den stora 40-talistgenerationen
gradvis en ålder då få deltar i arbetskraften. De
senaste åren har denna generation varit i en ålder
då arbetskraftsdeltagandet är relativt högt.
Vidare fortsätter befolkningen i arbetsför ålder
att bestå av en hög andel ungdomar, vilka har ett
lågt
arbetskraftsdeltagande.
Sammantaget
medför sammansättningen av befolkningen att
arbetskraftsdeltagandet är relativt lågt 2011–
2015.115
Diagram 5.18 Relativt arbetskraftsdeltagande och
sysselsättningsgrad
Procent av befolkningen, årsvärden
75
Arbetskraftsdeltagande
Sysselsättningsgrad
70

65

60
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

Arbetslösheten blir något högre 2012 och
2013 än 2011

långtidsarbetslösa bedöms öka under 2012 och
2013, från en redan hög nivå (se diagram 5.20).
Diagram 5.19 Arbetslöshet
Arbetslösa i procent av arbetskraften, årsvärden
12
10
8
6
4
2

Arbetslöshet
Jämviktsarbetslöshet

0
89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13
Anm.: Jämviktsarbetslöshet motsvarar skillnaden mellan potentiell arbetskraft och
potentiell sysselsättning, i procent av potentiell arbetskraft.
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

15

Eftersom en individs kompetens tenderar att
minska med arbetslöshetstidens längd, samtidigt
som långtidsarbetslöshet i sig kan vara stigmatiserande, bedöms konjunkturavmattningen leda
till s.k. negativa persistenseffekter. Persistenseffekterna ökar jämviktsarbetslösheten med
0,3 procentenheter 2015.117 Jämviktsarbetslösheten bedöms då vara 5,0 procent. På längre sikt
klingar persistenseffekterna av och 2020 bedöms
jämviktsarbetslösheten vara
strax under
5 procent.118
Sammantaget stiger arbetslösheten till 7,8
respektive 7,7 procent 2012 och 2013. Den
väntas därefter minska i snabb takt till omkring
5,5 procent 2015. Antalet arbetslösa uppgår då
till ca 280 000 personer.

Minskningen av arbetslösheten som pågått sedan
första kvartalet 2010 väntas avstanna under andra
halvåret 2011. Arbetslösheten stiger sedan svagt
2012 för att därefter ligga kvar på en nästan oförändrat nivå 2013 (se diagram 5.19).
Ökningen i arbetslöshet beror framför allt på
att svaga grupper såsom nyinträdda på arbetsmarknaden och de som redan i dagsläget är långtidsarbetslösa får svårare att hitta jobb.116 Antalet
sannolikt om man beaktar arbetskraftens historiska känslighet för förändringar i arbetskraftsefterfrågan.
117 Jämviktsarbetslösheten är den arbetslöshet som ekonomin går mot på
115 På motsvarande sätt håller sammansättningen av befolkningen nere

sikt om inga ytterligare störningar inträffar. Denna bestäms huvudsakli-

även den totala sysselsättningsgraden 2012 och 2013. Först 2015 väntas

gen av de regler och institutioner som omgärdar arbetsmarknaden, t.ex.

sysselsättningsgraden vara uppe på den nivå som rådde före finanskrisen.

arbetslöshets- och sjukförsäkringarnas utformning. Jämviktsarbetslöshe-

116 En annan möjlig utveckling vore att individer till följd av det sämre

ten är inte detsamma som den lägsta möjliga arbetslöshetsnivån, utan den

arbetsmarknadsläget inte träder in eller lämnar arbetskraften i klart större

nivå som är förenlig med en stabil inflation och ekonomisk balans.

utsträckning än de senaste åren, vilket skulle motverka en förlängning av

118

arbetslöshetstiden för de som redan är arbetslösa. Detta är dock mindre

funktionssätt i 2011 års ekonomiska vårproposition (prop. 2010/11:100).

Se vidare fördjupningsrutan Rapport om arbetsmarknadens
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Diagram 5.20 Arbetslösa och långtidsarbetslösa
Tusental personer
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viss mån de negativa persistenseffekter som lågkonjunkturen bedöms medföra.
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Måttliga löneökningar de kommande åren
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Löneökningarna i de centrala avtal som slöts
under 2010 års avtalsrörelse kom på grund av
den då rådande djupa lågkonjunkturen att bli de
lägsta sedan industriavtalets tillkomst 1997 (se
diagram 5.22). Detta bidrar till relativt låga löneökningstakter under 2010 och 2011. Eftersom
lönerna under större delen av 2012 styrs av avtal
som är slutna under 2010 och början av 2011,
förväntas löneökningstakten även under 2012 att
vara relativt måttlig. Löneökningarna 2012 är
dock högre än 2011 eftersom många avtal är
konstruerade så att de högsta löneökningstakterna kommer mot slutet av avtalsperioden.
Sammantaget bedöms lönerna i hela ekonomin
öka med 2,7 procent 2011 och 2,9 procent 2012,
enligt konjunkturlönestatistikens definition (se
diagram 5.22 och tabell 5.6).
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Anm.: Tre månaders glidande medelvärde, säsongrensade värden.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

11

Regeringens insatser medför att fler deltar i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Andelen av arbetskraften som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder var 2010 den högsta
sedan slutet på 90-talskrisen och ökar marginellt
2011 (se diagram 5.21). Den utdragna lågkonjunkturen väntas sedan medföra att andelen i
program fortsätter att öka 2012, främst beroende
på att fler deltar i jobb- och utvecklingsgarantin
och i jobbgarantin för unga. Regeringen föreslår
i denna proposition tillfälligt ökat antal platser i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, riktade till
personer som riskerar långtidsarbetslöshet.
Dessa ökningar av platser i bl.a. arbetspraktik
och arbetsmarknadsutbildning bidrar också till
att andelen i åtgärder ökar.

Löner

Diagram 5.22 Centrala avtal och löneökning
Årlig procentuell förändring
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Diagram 5.21 Deltagande i arbetsmarknadspolitiska
åtgärder
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Källor: Medlingsinstitutet och egna beräkningar.
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Anm.: Andel i åtgärder avser antalet personer som deltar i nystartsjobb eller
arbetsmarknadspolitiska program vid Arbetsförmedlingen, i procent av arbetskraften.
Källor: Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Konjunkturinstitutet och egna
beräkningar.

Regeringen föreslår också ett antal strukturella
åtgärder för bättre arbetsförmedling, bl.a. ökad
handledartäthet och bättre uppföljning av arbetssökande. Tillsammans med de temporära åtgärderna, så motverkar de strukturella åtgärderna i
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Löneutvecklingen mäts både av konjunkturlönestatistiken och inom nationalräkenskaperna.
Lönemåtten skiljer sig åt genom att olika typer
av ersättningar, som bonusersättning, semesterersättning, sjuklön och vissa typer av skattepliktiga förmåner ingår i nationalräkenskapernas
lönemått, men inte i konjunkturlönestatistiken.
Enligt nationalräkenskapernas definition bedöms
lönerna inom näringslivet öka med 3,1 procent
2011 och med 2,9 procent 2012 (se tabell 5.6).
Att lönerna 2011 ökar mer enligt nationalräkenskaperna än enligt konjunkturlönestatistiken

PROP. 2011/12:1

beror på att bonusersättningar och andra ersättningar som drogs ner kraftigt under finanskrisen
bedöms ha ökat snabbt under 2011 till följd av
den förbättrade lönsamheten i näringslivet.
Konjunkturavmattningen och stora börsfall
under hösten 2011 leder dock till att bl.a. bonusersättningar åter minskar under 2012. Lönerna
enligt nationalräkenskaperna i näringslivet
bedöms därför öka något långsammare än
lönerna enligt konjunkturlönestatistiken 2012.
På längre sikt bedöms lönerna enligt konjunkturlönestatistiken och nationalräkenskaperna
öka i samma takt.

Diagram 5.23 Reallön och nominell lön
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Anm.: Reallön är nominell löneökning enligt nationalräkenskaperna deflaterad med
hushållens konsumtionsdeflator.
Källor: Statistiska centralbyrån, Medlingsinstitutet och egna beräkningar.

Tabell 5.6 Löner och inflation
Procentuell förändring. Utfall för 2010, prognos för 2011–2015
2010

2011

2012

2013

2014

2015

5.6

Timlön
KL, hela ekonomin

1

2,5

2,7

2,9

3,1

3,3

3,3

2,5

2,7

3,0

3,2

3,4

3,5

0,9

3,1

2,9

3,1

3,3

3,3

-0,3

3,1

2,9

3,1

3,4

3,5

KPI3

1,2

3,0

1,2

1,8

2,6

2,5

KPIF 3, 4

2,0

1,4

0,9

1,4

1,7

1,8

KL, näringslivet

1

NR, hela ekonomi
NR, näringslivet

2

2

Inflation

Anm.: En utförligare tabell återfinns i tabellsamlingen i bilaga 2.
1
Timlön enligt konjunkturlönestatistiken.
2
Timlön enligt nationalräkenskaperna.
3
Årsgenomsnitt.
4
Ett av Riksbankens mått på underliggande inflation.
Källor: Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Medlingsinstitutet och egna
beräkningar.

Under hösten 2011 inleds 2011 års avtalsrörelse.
Det fortsatt låga resursutnyttjandet på arbetsmarknaden och konjunkturavmattningen 2012
talar för att också 2011 års avtalsrörelse resulterar i måttliga löneökningar, även om löneökningarna bedöms bli högre i denna avtalsrunda
än i den förra. Vidare bidrar den relativt svaga
produktivitetstillväxten de närmaste åren till att
företagens möjligheter att klara av kraftiga löneökningar är begränsade. Sammantaget bedöms
lönerna i näringslivet i genomsnitt öka med
3,3 procent per år 2012–2015.
Det låga resursutnyttjandet och den förhållandevis svaga produktivitetstillväxten medför
således att reallöneökningstakten 2013–2015
bedöms bli lägre än det historiska genomsnittet,
däremot är den högre än den var 2006–2010 (se
diagram 5.23).

Inflation och svenska räntor

Lågt underliggande inflationstryck
Inflationen, mätt som den årliga procentuella
förändringen i konsumentprisindex (KPI),
väntas uppgå till 3 procent 2011. Anledningen
till att inflationen blir så hög 2011 är framför allt
att hushållens boendekostnader har stigit
kraftigt under första halvåret 2011 till följd av att
deras räntekostnader ökat betydligt. Vidare har
priserna på el och drivmedel stigit kraftigt under
inledningen av 2011.
Diagram 5.24 Enhetsarbetskostnad, produktivitet och löner
Årlig procentuell förändring
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Produktivitet
Timlön
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Anm.: Samtliga variabler avser näringslivet, timlön enligt nationalräkenskaperna.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Det underliggande inflationstrycket blir
emellertid måttligt. Inflationen mätt som
KPIF119 väntas ligga på 1,4 procent 2011. Det
beror på att resursutnyttjandet är lågt och att

119 Konsumentprisindex rensat för effekterna av räntesatsförändringar.
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företagens arbetskostnader per producerad enhet
sjönk 2010 och är i princip oförändrade 2011(se
diagram 5.24). Företagens kostnader har
dämpats både på grund av en stark
produktivitetstillväxt och att företagens
arbetskostnader ökar långsamt. Under 2012 ökar
företagen enhetsarbetskostnader snabbare till
följd av att lönerna ökar något snabbare
samtidigt som produktivitetstillväxten dämpas
av
konjunkturavmattningen.
Det
låga
resursutnyttjandet i ekonomin som helhet under
de närmaste åren medför dock att inflationstrycket förblir lågt. Vidare bedöms sänkningen av mervärdesskatten på restaurang- och
cateringtjänster sänka inflationen med ungefär
0,2 procentenheter 2012. I takt med att enhetsarbetskostnaderna och resursutnyttjandet stiger,
ökar inflationstrycket 2013–2015. Den underliggande inflationen, mätt som KPIF, är dock
under Riksbankens mål på 2 procent under hela
perioden 2011–2015 (se diagram 5.25).
Inflationen, mätt som förändringen i KPI,
bedöms dock stiga och ligga över 2 procent både
2014 och 2015. Det beror på att Riksbanken
väntas höja räntan under dessa år vilket medför
att hushållens räntekostnader för egna hem
också stiger, vilket leder till en högre KPI- inflation.
Diagram 5.25 KPI, KPIF och KPIF exklusive energi
Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år
5
KPI
KPIF
KPIF exkl. energi

4
3

till att Riksbanken bedöms sänka reporäntan
till 1,50 procent i början av 2012 (se tabell
5.7). I takt med att återhämtningen åter tar
fart och inflationstrycket stiger börjar
Riksbanken höja reporäntan i slutet av 2013.
Reporäntan bedöms nå normala nivåer i slutet
av 2015, vilket är cirka ett år innan resursutnyttjandet i ekonomin som helhet blir
normalt.
Räntan på svenska 10-åriga statsobligationer
föll under sommaren 2011 till den lägsta nivån
sedan andra världskriget. Orsaken till detta är
bl.a. att den finansiella oron har medfört att
investerare har sökt sig till säkra tillgångar. När
oron på de finansiella marknaderna minskar och
konjunkturåterhämtningen åter tar fart bedöms
räntorna på statsobligationer med längre löptider
successivt stiga de närmaste åren.
Under 2011 har kronan stärkts. Förstärkningen har skett i takt med att osäkerheten på de
finansiella marknaderna har minskat och
Riksbanken successivt har höjt reporäntan. Den
svenska kronan brukar historiskt sett försvagas i
tider av finansiell oro, bl.a. till följd av att placerare söker sig till stora valutor. I samband med
den senaste tidens finansiella oro har dock
försvagningen varit förhållandevis liten. När
oron på de finansiella marknaderna minskar
under 2012 bedöms kronan stärkas något mot
såväl euron som i handelviktade termer (TCWindex). Även starka ekonomiska förutsättningar
i Sverige, såsom relativt goda svenska tillväxtutsikter och sunda offentliga finanser, bidrar till en
förhållandevis stark krona de närmaste åren.
Tabell 5.7 Svenska räntor och växelkurs

2

Värde vid respektive års slut. Utfall för 2010, prognos för 2011–2015.
1
0

Reporänta

2011

2012

2013

2014

2015

1,25

2,00

1,50

2,00

3,00

3,50

Statsobligations-

-1
-2
06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Anm.: KPIF är ett av Riksbanken definierat mått på underliggande inflation. KPIF
beräknas genom att den del av förändringen i hushållens räntekostnader för egna
hem som beror på förändrade räntesatser hålls konstant.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

ränta (10-årig)

3,6

2,4

3,0

4,2

4,7

4,7

TCW-index

123

124

122

120

121

121

Källor: Riksbanken, Reuters och egna beräkningar.

5.7
Fortsatt låga räntor de närmaste åren
Inbromsningen i svensk ekonomi med kraftigt
dämpad tillväxt och stigande arbetslöshet leder
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Risker och alternativscenarier

Det råder stor osäkerhet kring den framtida
konjunkturutvecklingen och den långsiktigt
hållbara tillväxttakten i ekonomin. Sammantaget
bedöms riskerna för en svagare utveckling
dominera.
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Huvudscenariot baseras på antagandet att den
finansiella oron fortsätter under hösten 2011 för
att sedan successivt minska under inledningen av
2012. Det finns dock en betydande risk att de
statsfinansiella problemen i euroområdet förvärras, vilket sannolikt skulle leda till en fördjupad osäkerhet på de finansiella marknaderna.
För det första råder det stor osäkerhet om de
skuldtyngda länderna i euroområdet kommer att
avisera och genomföra tillräckligt trovärdiga
åtstramningspaket den närmaste tiden. För det
andra finns det en risk att de statsfinansiella
problemen sprider sig till fler och betydligt
större länder i euroområdet som har svaga
offentliga finanser och svaga tillväxtutsikter. Det
finns även en risk för att de åtstramningspaket
som på sikt är nödvändiga i USA inte genomförs, vilket skulle medföra en förnyad finansiell
oro. Den höga offentliga skuldsättningen i
många länder, i kombination med att flera
centralbanker i nuläget bedriver en mycket
expansiv penningpolitik, innebär att utrymmet
för ytterligare stabiliseringspolitiska stimulanser
är begränsat om konjunkturen försvagas mer än
vad som förutses i huvudscenariot. Det innebär
att en långvarig finansiell oro riskerar att leda till
en betydligt svagare internationell utveckling
och till att även återhämtningen i Sverige blir
långsammare och mer utdragen än i huvudscenariot.
Det finns även en betydande risk för att den
statsfinansiella krisen i euroområdet sprider sig
till banksektorn. Ökad osäkerhet och försämrat
förtroende mellan banker kan leda till att flera
stora banker i euroområdet får betydande
svårigheter att finansiera sig på de finansiella
marknaderna. De svenska bankerna är väl kapitaliserade i ett internationellt perspektiv och har
små direkta exponeringar mot länder i euroområdet som har stora statsfinansiella problem.
Svenska banker har emellertid en stor internationell verksamhet och är beroende av löpande
finansiering i utländsk valuta. Under första
kvartalet 2011 utgjorde lånen i utländsk valuta
drygt 50 procent av de svenska bankernas totala
marknadsupplåning. Det är en finansiering som
kan vara svår att upprätthålla om problemen i
den europeiska banksektorn ökar kraftigt.
Vidare har svenska banker en förhållandevis kort
löptid i sin upplåning, vilket medför att finansieringsproblem snabbt kan uppstå om förtroendet
mellan banker försämras. Som illustreras i alternativscenario 1 skulle ett scenario med omfatt-

ande spridningseffekter till banksektorn leda till
en betydligt svagare makroekonomisk utveckling i omvärlden och i Sverige de närmaste åren.
BNP-tillväxten i svensk ekonomi skulle bli
betydligt lägre och arbetslösheten avsevärt högre
än i huvudscenariot.
Omfattande problem kan även uppstå i banksektorn om flera länder i euroområdet tvingas
genomföra nedskrivningar av statskulden så att
bankernas balansräkningar försämras. I en sådan
situation kan den kraftiga oron på finansmarknaderna som rådde under finanskrisen återuppstå,
vilket även skulle leda till stora negativa effekter
för svensk ekonomi.
Utöver riskerna som är kopplade till den
internationella utvecklingen finns det även en
risk att inbromsningen i svensk ekonomi får
större permanenta effekter på arbetsmarknaden
än vad som förutses i huvudscenariot. Inbromsningen i svensk ekonomi sker när arbetslösheten
redan är på en hög nivå och antalet personer som
varit arbetslösa i längre än ett år inte har börjat
sjunka. Det finns därmed en risk för att den
svaga utvecklingen leder till att grupper som i
nuläget står långt ifrån arbetsmarknaden inte får
arbete och att fler personer därmed lämnar
arbetskraften permanent.
Samtidigt är det möjligt att den finansiella
oron minskar snabbt under hösten 2011 om de
skuldtyngda länderna i euroområdet aviserar mer
trovärdiga åtstramningsprogram. I ett sådant
scenario skulle tillväxten de närmaste åren i
Sverige och i omvärlden bli högre än i huvudscenariot.
Det är även möjligt att den finansiella oron
och de sjunkande tillgångspriserna inte påverkar
svenska konsumenter och företag i den utsträckning som förutspås i huvudscenariot. Framåtblickande indikatorer för både hushåll och företag indikerar att produktionen och sysselsättningen kan fortsätta att öka under hösten,
om än i långsammare takt än under våren 2011.
Vidare har svenska hushåll en förhållandevis hög
sparkvot och en relativt stark utveckling av de
disponibla inkomsterna. Som illustreras i alternativscenario 2 skulle en starkare inhemsk efterrågan innebära högre BNP-tillväxt den närmaste
tiden och att konjunkturavmattningen under
2012 dämpas jämfört med huvudscenariot.
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Alternativscenario 1: Ökade problem i
banksektorn

ningpolitik och sänker reporäntan under hösten
2011 och ytterligare under 2012 till 0,25 procent.

I det första alternativscenariot antas att den
internationella utvecklingen blir betydligt
svagare än i huvudscenariot till följd av att de
statsfinansiella problemen sprider sig till banksektorn i euroområdet. Stora statsfinansiella
problem och akuta problem för vissa banker i
euroområdet antas leda till att lågkonjunkturen
fördjupas kraftigt i euroområdet under framför
allt 2012 och till att återhämtningen blir mer
utdragen jämfört med bedömningen i huvudscenariot. Vidare är utrymmet för ytterligare stabiliseringspolitiska stimulanser begränsat till följd av
ländernas höga offentliga skuldsättning och då
ECB redan i nuläget bedriver en mycket expansiv penningpolitik, vilket ytterligare bidrar till att
lågkonjunkturen blir utdragen i euroområdet.
Ökade problem i banksektorn i euroområdet
leder till att förtroendet mellan banker försämras
och att riskpremierna stiger. Det försämrade
förtroendet mellan bankerna i euroområdet leder
till att även svenska banker får finansieringsproblem. Därmed försämras de svenska bankernas
utlåningskapacitet och riskpremien för svenska
hushåll och företag stiger. Riksbanken förväntas,
i likhet med under finanskrisen, tillföra likviditet
till det finansiella systemet för att mildra
problemen. I detta alternativscenario påverkas
dock svensk ekonomi av en svagare konjunktur i
omvärlden och av att det blir svårare och dyrare
för hushåll och företag att få lån.
Den svagare utvecklingen i omvärlden leder
till att efterfrågan på svensk export minskar
kraftigt i detta scenario. En mer restriktiv
kreditgivning till företag och höjda marknadsräntor, till följd av högre riskpremier, påverkar
såväl investeringsefterfrågan som företagens
möjlighet att finansiera sin verksamhet på kort
sikt. Vidare utvecklas hushållens konsumtion
svagare till följd av fallande konsumentförtroende och tillgångspriser samt höga lånekostnader. Sammantaget sjunker BNP i detta alternativscenario under andra halvåret 2011 och 2012.
Helåret 2012 minskar BNP med 1,5 procent (se
diagram 5.26). Den kraftiga konjunkturförsvagningen leder till att resursutnyttjandet dämpas
betydligt och BNP-gapet bedöms vara
-5,9 procent 2012, jämfört med -3,6 procent i
huvudscenariot (se tabell 5.8). Effekten av den
betydligt svagare efterfrågan mildras dock av att
Riksbanken bedriver en mycket expansiv pen-

Diagram 5.26 BNP-tillväxt
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 5.8 Nyckeltal, alternativscenario 1 med ökade
problem i banksektorn
Prognos enligt huvudscenariot inom parentes, procentuell förändring
om annat ej anges

BNP
Arbetade timmar1
Sysselsättning2
Arbetslöshet

2,3

BNP-gap4
Reporänta5
Timlön6
KPI7
Finansiellt sparande8

2011

2012

2013

2014

2015

3,9

-1,5

2,3

3,6

4,0

(4,1)

(1,3)

(3,5)

(3,9)

(3,7)

1,4

-0,5

-0,7

0,9

1,9

(1,5)

(0,2)

(0,9)

(2,0)

(1,9)

2,1

-0,6

-1,0

0,7

1,8

(2,2)

(0,0)

(0,4)

(1,6)

(1,8)

7,6

8,4

9,5

9,3

8,1

(7,5)

(7,8)

(7,7)

(6,6)

(5,5)

-2,3

-5,9

-5,8

-4,6

-3,6

(-2,2)

(-3,6)

(-2,9)

(-1,6)

(-0,9)

0,50

0,25

0,50

1,50

2,00

(2,00)

(1,50)

(2,00)

(3,00)

(3,50)

2,7

2,7

2,7

2,8

3,0

(2,7)

(2,9)

(3,1)

(3,3)

(3,3)

2,6

1,2

1,8

2,4

2,3

(3,0)

(1,2)

(1,8)

(2,6)

(2,5)

0,2

-0,5

-0,2

0,7

1,9

(0,1)

(0,0)

(0,7)

(2,1)

(3,3)

1

Kalenderkorrigerad.
2
15-74 år.
3
Procent av arbetskraften.
4
Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP.
5
Slutkurs.
6
Timlön enligt konjunkturlönestatistiken.
7
Årsgenomsnitt.
8
Procent av BNP.
Källa: Egna beräkningar.

Produktiviteten bedöms i detta scenario sjunka
kraftigt under 2012 som en följd av att det tar tid
för företagen att anpassa arbetsstyrkan till den
betydligt lägre efterfrågan. Eftersom lönerna
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under större delen av 2012 styrs av avtal som är
slutna under tidigare avtalsperioder minskar
löneökningstakten endast marginellt, vilket leder
till att enhetskostnaden för företagen ökar
kraftigt under 2012. Den fallande efterfrågan gör
att företagen inte kan öka priserna i takt med det
ökade kostnadstrycket och vinstandelen faller
därmed. Under 2013 fortsätter företagen att
anpassa arbetsstyrkan till den lägre efterfrågan så
att resursutnyttjandet inom företagen stiger och
vinstandelen ökar. Det leder till att sysselsättningen fortsätter att sjunka under 2013, samtidigt som arbetslösheten stiger till 9,5 procent.
Den betydligt högre arbetslösheten jämfört med
i huvudscenariot medför att framför allt svaga
gruppers möjligheter att få ett arbete minskar
kraftigt och att långtidsarbetslösheten ökar.
Detta leder till att arbetslöshetsnivån bedöms bli
högre när ekonomin når normalt resursutnyttjande, dvs. jämviktsarbetslösheten blir högre än i
huvudscenariot.
Både den inhemska och den internationella
efterfrågan bedöms få förnyad kraft 2014 och
2015 i takt med att de statsfinansiella problemen
i euroområdet avtar och problemen i banksektorn klingar av. När produktionen ökar och
resursutnyttjandet inom företagen börjar bli
normalt har företagen åter ett behov av att öka
antalet anställda. Sysselsättningen börjar öka
under 2014 och arbetslösheten minskar till
8,1 procent 2015, vilket är 2,6 procentenheter
högre än i huvudscenariot (se diagram 5.27).
Diagram 5.27 Arbetslöshet
Procent av arbetskraften
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Den svagare utvecklingen leder till att resursutnyttjandet blir betydligt lägre än i huvudscenariot under hela prognosperioden. BNP-gapet
bedöms vara -3,6 procent 2015, jämfört med
-0,9 procent i huvudscenariot (se tabell 5.8). På

sikt fortsätter återhämtningen, men när resursutnyttjandet är normalt, bortom prognoshorisonten, är BNP-nivån lägre och arbetslösheten
högre än i huvudscenariot till följd av persistenseffekter på arbetsmarknaden och permanenta
effekter av lägre investeringar.
De offentliga finanserna försvagas i detta
scenario jämfört med i huvudscenariot. Sammantaget blir det finansiella sparandet som andel av
BNP negativt för både 2012 och 2013 (se tabell
5.8). Det beror huvudsakligen på att den svagare
arbetsmarknaden och den svaga konsumtionstillväxten leder till att skatteintäkterna dämpas
kraftigt jämfört med huvudscenariot. Samtidigt
bidrar den högre arbetslösheten till högre
utgifter.
Alternativscenario 2: Starkare inhemsk
efterfrågan
I det andra alternativscenariot antas att den
internationella konjunkturavmattningen och den
fortsatta finansiella turbulensen inte påverkar
svenska hushåll och företag i den utsträckning
som förutspås i huvudscenariot. Framåtblickande indikatorer för både hushåll och företag
indikerar att produktionen och sysselsättningen
kan fortsätta att öka under hösten 2011. I
kombination med att hushållen för närvarande
har en hög sparkvot och en relativt god
utveckling av disponibelinkomsten talar detta för
att den inhemska efterfrågan kan utvecklas
starkare än i huvudscenariot.
En starkare utveckling av investerings- och
konsumtionstillväxten under andra halvåret 2011
och 2012 leder till att BNP-tillväxten blir högre
än i huvudscenariot. År 2012 växer BNP med
2,3 procent jämfört med 1,3 procent i huvudscenariot (se diagram 5.26 och tabell 5.9). Den
högre inhemska efterfrågan medför att inbromsningen i svensk ekonomi dämpas och att resursutnyttjandet endast sjunker marginellt 2012.
Vidare medför den högre efterfrågan att sysselsättningstillväxten blir starkare och arbetslösheten lägre än vad som förutses i huvudscenariot.
År 2012 är arbetslösheten 7,3 procent jämfört
med 7,8 procent i huvudscenariot (se diagram
5.27 och tabell 5.9).
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Tabell 5.9 Nyckeltal, alternativscenario 2 med starkare
inhemsk efterfrågan
Prognos enligt huvudscenariot inom parentes, procentuell förändring
om annat ej anges

BNP
Arbetade timmar1
Sysselsättning2
Arbetslöshet2,3
BNP-gap

4

Reporänta5
Timlön6
KPI7
Finansiellt sparande

8

2011

2012

2013

2014

2015

4,2

2,3

3,5

3,7

3,4

(4,1)

(1,3)

(3,5)

(3,9)

(3,7)

1,5

0,9

1,4

1,9

1,3

(1,5)

(0,2)

(0,9)

(2,0)

(1,9)

2,3

0,5

0,9

1,5

1,2

(2,2)

(0,0)

(0,4)

(1,6)

(1,8)

7,4

7,3

6,7

5,7

5,2

(7,5)

(7,8)

(7,7)

(6,6)

(5,5)

-2,1

-2,5

-2,0

-0,9

-0,5

(-2,2)

(-3,6)

(-2,9)

(-1,6)

(-0,9)

2,00

2,25

2,75

3,50

3,50

(2,00)

(1,50)

(2,00)

(3,00)

(3,50)

2,7

3,0

3,2

3,4

3,4

(2,7)

(2,9)

(3,1)

(3,3)

(3,3)

3,0

1,6

2,2

2,5

2,3

(3,0)

(1,2)

(1,8)

(2,6)

(2,5)

0,2

0,3

1,3

2,6

3,7

(0,1)

(0,0)

(0,7)

(2,1)

(3,3)

1

Kalenderkorrigerad.
2
15–74 år.
3
Procent av arbetskraften.
4
Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP.
5
Slutkurs.
6
Timlön enligt konjunkturlönestatistiken.
7
Årsgenomsnitt.
8
Procent av BNP.
Källa: Egna beräkningar.

En starkare arbetsmarknad och högre konsumtion leder till högre skatteintäkter och lägre
utgifter, vilket sammantaget förbättrar de
offentliga finanserna jämfört med huvudscenariot.
BNP-tillväxten blir i genomsnitt något lägre
2013–2015 jämfört med i huvudscenariot.
Ökningen i konsumtionen blir lägre till följd av
att det uppdämda konsumtionsbehovet är
mindre samt att utrymmet för konsumtionsökningar är mindre eftersom sparkvoten är på en
lägre nivå. Samtidigt är investeringsnivån högre
och behovet av ytterligare investeringar är därför
mindre. Vidare utvecklas exporten något svagare
till följd av en marginellt sämre konkurrenskraft
och en något starkare växelkurs. Riksbanken
bedöms i detta scenario höja reporäntan i
snabbare takt vilket stärker växelkursen samtidigt som konkurrenskraften försämras något till
följd av en något högre löneutvecklingstakt
jämfört med i huvudscenariot.
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Att svensk ekonomi inte bromsar in medför
att utvecklingen på arbetsmarknaden blir starkare än i huvudscenariot. Arbetslösheten är lägre
under hela prognosperioden (se diagram 5.27),
vilket medför att risken för negativa persistenseffekter minskar. Svensk ekonomi påverkas dock
av en svag internationell efterfrågan och lågkonjunkturen blir utdragen även i detta alternativscenario. Resursutnyttjandet stiger successivt
och ekonomin når konjunkturell balans i slutet
av 2015, vilket är tidigare än i huvudscenariot.

5.8

Jämförelse med den
makroekonomiska prognosen i
2011 års ekonomiska
vårproposition

Den makroekonomiska utvecklingen bedöms bli
betydligt svagare de närmaste åren än vad som
förutsågs i 2011 års ekonomiska vårproposition.
Tillväxten har reviderats ned kraftigt för 2012,
samtidigt som arbetslösheten blir högre 2011–
2015 jämfört med bedömningen i vårpropositionen. Den betydligt svagare konjunkturutvecklingen jämfört med bedömningen i vårpropositionen beror på flera samverkande faktorer.
För det första förväntas den globala tillväxten
bli lägre än vad som tidigare förutsågs. Ökad oro
på de finansiella marknaderna i spåren av de
statsfinansiella problemen i flera länder i euroområdet, fallande tillgångspriser och oväntat
svag realekonomisk utveckling i bl.a. USA under
första halvåret 2011 medför att omvärldsefterfrågan på svenska exportprodukter bedöms bli
betydligt lägre de närmaste åren jämfört med
bedömningen i vårpropositionen. Den svagare
omvärldsefterfrågan medför att exportillväxten
dämpas de närmaste åren och att företagen har
ett mindre behov av att öka investeringarna,
jämfört med vad som tidigare förutsågs.
För det andra har oväntat kraftigt stigande
räntor och energipriser i kombination med en
svag börsutveckling medfört att hushållens
konsumtion redan under första halvåret 2011
ökar mindre än vad som förutsågs i vårpropositionen. Den ökade osäkerheten och fallande tillgångspriser i spåren av den finansiella turbulensen leder till att hushållens konsumtion växer
långsammare och att företagens investeringsplaner justeras ned ytterligare. Sammantaget
bedöms BNP öka med 4,1 procent 2011 och
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1,3 procent 2012, vilket är en nedrevidering med
0,5 procentenheter för 2011 och med 2,5 procentenheter för 2012 jämfört med bedömningen
i vårpropositionen.s
Den svagare BNP-tillväxten leder till att
företagens behov av att öka antalet anställda är
betydligt mindre än vad som tidigare förutsågs.
Sysselsättningen bedöms i princip vara oförändrad 2012. Det kan jämföras med att sysselsättningen bedömdes öka med 1,4 procent 2012 i
vårpropositionen. Arbetslösheten bedöms därför
öka till 7,8 procent 2012, vilket är en upprevidering med 1,2 procentenheter jämfört med
bedömningen i vårpropositionen.
I takt med att osäkerheten om de statsfinansiella problemen och turbulensen på de finansiella
marknaderna klingar av finns det goda förutsättningar för en starkare tillväxt jämfört med
bedömningen i vårpropositionen. Minskad
osäkerhet, lägre räntor, en högre sparkvot och
ett uppdämt konsumtionsbehov leder till att
hushållens konsumtion ökar snabbare under
2013–2015, jämfört med prognosen i vårpropositionen. När efterfrågan och produktionen ökar i
snabbare takt ökar företagens behov av att investera, vilket leder till en starkare ökning av investeringarna under perioden 2013-2015. Sammantaget ökar BNP med i genomsnitt ca 3,7
procent per år 2013–2015, vilket är en upprevidering med 0,7 procentenheter per år jämfört
med bedömningen i vårpropositionen.
Den högre tillväxten leder till att sysselsättningen ökar snabbare under 2014 och 2015,
samtidigt som arbetslösheten minskar till 5,5
procent 2015. Inbromsningen i svensk ekonomi
under hösten 2011 och inledningen av 2012 leder
dock till att lågkonjunkturen blir mer utdragen
jämfört med vad som förutsågs i vårpropositionen.

Under 2012–2015 ökar lönerna i en något
långsammare takt till följd av det lägre resursutnyttjandet på arbetsmarknaden. KPI-inflationen
har reviderats upp för 2011, från 2,5 procent till
3,0 procent. Detta beror främst på att räntekostnaderna för hushållen förväntas bli högre. Det
lägre resursutnyttjandet leder till att inflationstrycket blir lägre och till att Riksbanken för en
mer expansiv penningpolitik de närmaste åren
jämfört med bedömningen i vårpropositionen.
Tabell 5.10 Regeringens prognoser i budgetpropositionen
för 2012 och 2011 års ekonomiska vårproposition
Årlig procentuell förändring om annat ej anges
Prognos enligt 2011 års ekonomiska vårproposition inom parentes

BNP
Arbetade timmar1
Sysselsättning2
Arbetslöshet2, 3
BNP-gap4
Reporänta5
Timlön6
KPI7

2011

2012

2013

2014

2015

4,1

1,3

3,5

3,9

3,7

(4,6)

(3,8)

(3,6)

(2,8)

(2,7)

1,5

0,2

0,9

2,0

1,9

(1,9)

(2,0)

(1,8)

(1,3)

(0,6)

2,2

0,0

0,4

1,6

1,8

(2,5)

(1,4)

(1,3)

(1,1)

(0,6)

7,5

7,8

7,7

6,6

5,5

(7,3)

(6,6)

(5,8)

(5,2)

(4,9)

-2,2

-3,6

-2,9

-1,6

-0,9

(-1,9)

(-0,7)

(-0,1)

(0,1)

(0,0)

2,00

1,50

2,00

3,00

3,50

(2,25)

(3,25)

(3,75)

(3,75)

(3,75)

2,7

2,9

3,1

3,3

3,3

(2,6)

(3,2)

(3,4)

(3,5)

(3,5)

3,0

1,2

1,8

2,6

2,5

(2,5)

(2,0)

(2,8)

(2,7)

(2,4)

1

Kalenderkorrigerad.
2
15–74 år.
3
Procent av arbetskraften.
4
Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP.
5
Slutkurs.
6
Timlön enligt konjunkturlönestatistiken.
7
Årsgenomsnitt.
Källa: Egna beräkningar.
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6 Skattefrågor

Sammanfattning

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
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Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöbilar förlängs med
två år.
Expertskatten förenklas genom införande av
en schablonlönenivå.
Beloppsgränsen över vilken reseavdrag får
göras höjs från 9 000 kronor till
10 000 kronor.
Mervärdesskatten på restaurang- och
cateringtjänster sänks från 25 till 12 procent.
Mervärdesskattereglerna vid import från
tredjeland ska ses över.
Punktskatterna på tobaksprodukter höjs.
En
ny
schablonbeskattad
sparform,
investeringssparkonto, införs och skattereglerna för kapitalförsäkringar ändras.
Skatten på investeringsfonder och dess ägare
reformeras.
3:12-reglerna
förändras
genom
höjt
schablonbelopp i förenklingsregeln och
genom införande av en takregel för
utdelning. Dessutom lämnas tre förslag för
att motverka s.k. skatteupplägg.
För enskilda näringsidkare höjs räntefördelningsräntan.
En skattereduktion för gåvor till ideell
verksamhet införs.
Lättnadsreglerna i förhållande till s.k. oäkta
bostadsföretag förlängs.
Schablonavdraget
för
privatpersoners
uthyrning av den egna bostaden höjs från
18 000 kronor till 21 000 kronor.

•

Avdragsrätten för företags utgifter för
forskning och utveckling utökas.

Regeringen redovisar i det följande ett antal
åtgärder på skatte- och avgiftsområdet med
effekter för budgetåret 2012 och framåt.
Efter ett inledande avsnitt kring de av
riksdagen antagna skattepolitiska riktlinjerna
presenteras de olika åtgärderna med en indelning
i ett antal huvudgrupper (se prop. 2008/09:1, vol.
1, avsnitt 6, s. 163–165 för motiv för den valda
klassificeringen). De olika huvudgrupperna är:
-

skatt på arbetsinkomster (skatter på förvärvsinkomster och socialavgifter m.m.;
avsnitt 6.2–6.6),

-

skatt på konsumtion m.m. (energi- och
miljöskatter, övriga punktskatter och mervärdesskatt; avsnitt 6.7–6.12),

-

skatt på kapitalägande (kapital- och egendomsskatter; avsnitt 6.13–6.17) samt

-

skatt på kapitalanvändning (företagsskatter;
avsnitt 6.18–6.19).

Efter bedömningar kring vissa skatteadministrativa frågor sammanfattas de offentligfinansiella effekterna av de skatte- och avgiftsförslag som lämnas eller aviseras i denna
proposition.
Avsnittet
avslutas
med
författningskommentarer till lagförslagen.
Beredningen av förslagen
För de ärenden där förslag lämnas finns lagförslag i avsnitt 3. Beredningen av de olika
frågorna inklusive granskning av Lagrådet
redovisas i respektive delavsnitt.
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6.1

Riktlinjer för skattepolitiken

Riksdagen antog våren 2008 riktlinjer för
skattepolitiken i form av ett antal hållpunkter
och ett antal krav (prop. 2007/08:100, avsnitt
5.3, bet. 2007/08:FiU20, rskr. 2007/08:259).
Genom fem hållpunkter inriktas skattepolitiken
på att stödja de övergripande målen för
regeringens ekonomiska politik som exempelvis
en varaktigt högre sysselsättning och en högre
generell och rättvist fördelad välfärd. Därutöver
utformas skattepolitiken så att den tillgodoser
fem krav som ställs på de svenska skattereglerna
i en allt mera globaliserad värld. Här återges först
de olika hållpunkterna och kraven. Därefter
relateras de till de skatteåtgärder som redovisas i
denna proposition.

systemet. På miljöområdet ska skatterna
samordnas med andra styrmedel – som
exempelvis handel med utsläppsrätter – så
att
miljöstyrningen
blir
samhällsekonomiskt effektiv. Principen om att förorenaren ska betala ska gälla.
5.

De fem kraven

6.

Hållbara
offentliga
finanser
Skatterna ska finansiera offentliga utgifter
på ett hållbart sätt med bevarande av samhällsekonomisk balans. Utifrån detta fiskala
krav ska skattereglerna utformas på ett så
enkelt sätt som möjligt med beaktande av
målet om hög välfärd och hög varaktig
sysselsättning.

7.

Generella
och
tydliga
regler
Med beaktande av hållpunkterna ska skattereglerna vara generella och existerande
särregler (skatteutgifter) löpande prövas för
att förenkla systemet och för att skapa
finansiellt utrymme för att sänka strategiska
skattesatser.

8.

Hållbara regler i förhållande till EU
Skatteregler och åtgärder ska vara hållbara
och försvarbara i ett EU-rättsligt
perspektiv.

9.

Beskattning i nära anslutning till inkomsttillfället
På inkomstskatteområdet bör på sikt olika
inslag av s.k. uppskjuten beskattning
undvikas.

De fem hållpunkterna

1.

2.

3.

4.

Goda förutsättningar för varaktigt hög
sysselsättning
Skattereglerna ska bidra till att öka den
varaktiga sysselsättningen (antalet arbetade
timmar) genom ökat arbetsmarknadsdeltagande, genom att personer som redan
har arbete ökar sitt arbete och genom ökad
utbildning och kompetens hos dem som
arbetar.
Goda villkor för företagande och
investeringar
Skattereglerna ska ge goda villkor för
investeringar i Sverige, genom att attrahera
utländska företags lokalisering och
investeringar i Sverige och genom att
företag redan verksamma i Sverige ökar sina
investeringar. Därutöver ska också goda
villkor gälla för svenska företags
investeringar i utlandet.
Generell och rättvist fördelad välfärd
Skattepolitiken ska utformas så att målen
om en generell och rättvist fördelad välfärd
och högre sysselsättning säkerställs.
Effektiva
ekonomiska
styrmedel
Skattereglerna ska bidra till att negativa
miljö- och folkhälsoaspekter fångas upp i
prisbildningen på olika marknader genom
internalisering av s.k. negativa externa
effekter. Korrigeringar av sådana effekter
bör ske på ett så effektivt sätt som möjligt
med beaktande av andra krav på skatte-

Ett legitimt och rättvist skattesystem
Skattereglerna ska utformas så att de
stärker medborgarnas förtroende för
skattesystemet och underlättar för dem att
göra rätt för sig. Skattefel ska begränsas och
skattebrott, skattefusk och skatteundandragande motverkas.

10. Förenkling av regler för ökad effektivitet
Arbetet med att förenkla skattereglerna
(minskad administrativ börda) drivs vidare.
I arbetet ska nyttan av förenklingar för
företagen beaktas liksom behovet av att
värna skatteintäkterna.
Hållpunkterna och kraven ger en ram för
utvecklingen av skattepolitiken. De fem hållpunkterna med dess koppling till den
ekonomiska politiken pekar i första hand ut vad
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som är angeläget. De fem kraven har sin tyngdpunkt på det som bör undvikas. En i förhållande
till hållpunkter och krav framgångsrik skattepolitik innebär därmed i första hand att hållpunkterna förstärks medan avvikelserna från
kraven är så begränsade som möjligt.
Riktlinjerna och åtgärderna i denna proposition

I förhållande till riktlinjerna tar förslaget om
sänkt mervärdesskatt på restaurang- och
cateringtjänster sikte på att ge bättre förutsättningar för en varaktigt högre sysselsättning.
Vidare uppnås en förenklad tillämpning och en
minskad administrativ börda genom att
skattesatsen för dessa tjänster sänks till samma
nivå som för livsmedel.
Villkoren för företagande förbättras genom
förslagen om förändrade 3:12-regler, reglerna för
enskilda näringsidkare, expertskatten och den
utökade avdragsrätten för företags utgifter för
forskning och utveckling.
Utöver vad som nämnts om sänkt mervärdesskatt på restaurang- och cateringtjänster
förenklas skattereglerna i en rad olika avseenden
på ett sätt som också ökar effektiviteten. På det
skatteadministrativa området sker detta genom
förslagen om reformerat skatteförfarande.
Reglerna om expertskatt förenklas liksom 3:12reglerna genom den justerade schablonregeln.
Möjligheterna att förenkla mervärdesskattereglerna vid import ska undersökas av en särskild
utredare. Införandet av investeringssparkontot
förenklar beskattningen av aktier och andra
värdepapper.
Förändringarna i sparandebeskattningen
genom det nya investeringssparkontot innebär
också en kraftfull effektivisering av skatteuttaget, bl.a. i och med att inslaget av uppskjuten
beskattning minskar inom ramen för ett minskat
skatteuttag. Förskjutningen av skatteuttaget från
värdepappersfonder till dess delägare görs på ett
sätt som bibehåller begränsningen av skattekrediter.
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Skatt på arbetsinkomster –
förvärvsinkomstbeskattningen
6.2

Nedsatt förmånsvärde för vissa
miljöbilar

6.2.1

Ärendet och dess beredning

I budgetpropositionen för 2011 redovisade regeringen att den har som reformambition att
förlänga den tidsbegränsade nedsättningen för
de bilar som är utrustade med den senaste och
bästa tekniken för drift med elektricitet eller annan gas än gasol (prop. 2010/11:1, Förslag till
statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor
m.m., avsnitt 1.7.4).
Inom Finansdepartementet utarbetades därefter en promemoria innehållande bland annat
förslag om nedsatt förmånsvärde för vissa
miljöbilar. En sammanfattning av promemorians
förslag finns i bilaga 4, avsnitt 1 och promemorians lagförslag finns i bilaga 4, avsnitt 2.
Promemorian har remissbehandlats och en
förteckning över remissinstanserna finns i bilaga
4, avsnitt 3. En remissammanställning finns tillgänglig
i
Finansdepartementet
(dnr
Fi2011/1936).
Lagrådet
Regeringen beslutade den 31 maj 2011 att
inhämta Lagrådets yttrande över bland annat
förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen
(1999:1229). Lagförslaget avsåg bland annat
61 kap. 8 a § samt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2001:1175) om
ändring i nämnda lag, som finns i bilaga 4, avsnitt
4. Lagrådet har lämnat förslaget utan erinran.
Lagrådets yttrande finns i bilaga 4, avsnitt 5. I
förhållande till lagrådsremissens lagförslag har
det i propositionen gjorts en redaktionell
ändring i lagtexten.
6.2.2

Bakgrund

6.2.2.1 Gällande regler

Förmån av fri eller delvis fri bil beräknas på visst
schabloniserat sätt enligt 61 kap. 5–11 §§ inkomstskattelagen (1999:1229). Avsikten är att
förmånsvärdet i princip ska motsvara kostnaderna för en motsvarande privatägd bil med
samma privata körsträcka. För miljöanpassade

förmånsbilar finns det dock särskilda regler i
61 kap. 8 a § inkomstskattelagen som innebär att
förmånsvärdet sätts ned under vissa förutsättningar.
Reglerna om nedsättning av förmånsvärdet
för miljöanpassade bilar tillämpades första
gången vid 2000 års taxering. Reglerna innebär
att förmånsvärdet för en bil som – helt eller delvis – är utrustad med teknik för drift med elektricitet eller med mer miljöanpassade drivmedel
än bensin eller dieselolja och som därför har ett
nybilspris som är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, ska sättas
ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för
den jämförbara bilen. Reglerna infördes bland
annat för att underlätta introduktionen av miljöbilar på bilmarknaden och på så sätt skapa bättre
förutsättningar för att miljöprestandan hos beståndet av förmånsbilar skulle öka (prop.
1999/2000:6, bet. 1999/2000:SkU7, rskr.
1999/2000:66, SFS 1999:1048).
Den 1 januari 2002 kompletterades dessa regler med en tidsbegränsad möjlighet till ytterligare
nedsättning av förmånsvärdet för vissa typer av
miljöanpassade bilar. För bilar som är utrustade
med teknik för drift med elektricitet eller med
annan gas än gasol görs nedsättningen till ett
värde som motsvarar 60 procent av förmånsvärdet för närmast jämförbara konventionella bil,
dock maximalt med 16 000 kronor per år. För
bilar som är utrustade med teknik för drift med
alkohol görs motsvarande nedsättning till
80 procent av förmånsvärdet för närmast jämförbara konventionella bil, dock maximalt med
8 000 kronor per år. Syftet med denna nedsättning var att ytterligare underlätta introduktionen
av miljöanpassade bilar och att få beståndet av
dessa fordon att öka (prop. 2001/02:45, bet.
2001/02:SkU12, rskr. 2001/02:122, SFS
2001:1175).
Den tidsbegränsade nedsättningen gällde initialt till och med 2005 års taxering för eldrivna bilar och 2006 års taxering för alkohol- och gasdrivna bilar. Därefter har tidsgränserna förlängts
vid tre tillfällen och för närvarande gäller en
gemensam tidsgräns till och med 2012 års taxering, dvs. till och med beskattningsåret 2011
(prop. 2005/06:1, Förslag till statsbudget för
2006, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget
m.m., bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34, SFS
2005:826).
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6.2.2.2 Utvecklingen av miljöanpassade bilar
och drivmedel

I dag är det de fossila drivmedlen bensin och diesel som dominerar när det gäller bilar och andra
vägfordon. Dessa bränslen är ändliga resurser.
Vid förbränningen av bensin och diesel uppkommer även fossil koldioxid som spär på växthuseffekten. Detta medför att det pågår ett intensivt arbete för att försöka hitta alternativa
drivmedel som har lägre klimat- och miljöpåverkan. Drivmedlen bör även kunna tas fram i stora
kvantiteter för att variationen när det gäller infrastruktur och fordonsteknik inte ska bli alltför
stor och därmed förbättra möjligheterna att ta
fram nya fordon.
Sverige var ett av de första länderna i vilket det
under 1990-talet genomfördes större demonstrationsförsök med biobränslen och eldrift för både
tunga och lätta fordon. I programmen gjordes
ett flertal studier om olika bränslens för- och
nackdelar och deras potential. Därefter har, sedan millennieskiftet, hybridbilar och biobränslebilar börjat introduceras på marknaden, bland
annat med hjälp av statliga incitament. De förnybara drivmedel som huvudsakligen varit aktuella är el, biogas från rötning och etanol (E85).
Det pågår dock ett intensivt arbete med att ta
fram ytterligare alternativa drivmedel med bättre
miljöegenskaper.
El är det mest flexibla drivmedlet när det
gäller produktion och energiråvara. Det finns
potential att producera en tillräcklig mängd el för
att tillgodose hela det globala vägtransportsystemet. El har samtidigt minst förluster bland
drivmedlen när den används för framdrivning av
fordon och ger inga avgasutsläpp från fordonet.
Elfordon har dock fram till i dag varit funktionellt begränsade på grund av den otillräckligt utvecklade tekniken. Sedan mer än tio år säljs hybridbilar som dock inte går att ladda utifrån med
el utan endast av el som genereras av fordonet.
De är i princip bensinbilar med mycket låg
bränsleförbrukning, även i stadstrafik. Dessa bilar har dock varit avgörande för att driva teknikutvecklingen av elkomponenter och batterier
framåt. Det senaste decenniet har dock en snabb
teknisk utveckling skett och en marknadsintroduktion av nya fordon, s.k. laddhybrider eller
plug-in-hybrider, har aviserats av biltillverkarna.
Laddhybrid eller plug-in-hybrid är en vanlig
hybridbil med större batteri som går att ladda
från elnätet och som även kan köras på ren el234

drift. Energitillförseln kommer att ske i form av
el i varierande grad beroende på i huvudsak batteristorlek och körmönster. Redan vid ganska
små batterier kommer kanske 50–75 procent av
körningen att kunna gå på el och motsvarande
mindre del tankas med annat drivmedel.
Elbilar avser bilar som endast har elmotor och
batteri och som är helt beroende av laddning från
elnätet. Dessa fordon kan i dag rent tekniskt sett
uppnå en räckvidd upp emot 40 mil. De bilar
som presenterats når dock runt 10–15 mil och
kommer därmed främst att vara kortdistansfordon.
Tekniken när det gäller eldrift är emellertid
fortfarande inte ekonomiskt fullt utvecklad varför elfordonen under en inledande period kommer att vara väsentligt dyrare än fordon med endast förbränningsmotor.
Biogas framställd genom rötning av avloppsvatten och avfall (huvudsakligen från livsmedelsproduktion) intar en särställning bland bränslena
genom att den både har mycket goda egenskaper
som bränsle i fordonet och eliminerar avfallets
metanutsläpp. Biogas från avfallsrötning har
dock en tydligt begränsad råvarubas. Av den
metangas som i dag används av fordon är nästan
hälften fossil naturgas med endast marginellt
lägre koldioxidutsläpp. Distributionen av gasen
är dock kostsam och infrastrukturen släpar i den
delen efter. Användningen av biogas förväntas
ske främst i områden som kan utnyttja ett fåtal
centrala tankställen, dvs. företrädelsevis i tätorter. Produktionspotentialen antas motsvara behoven hos en sådan marknad.
Övriga första och andra generationens biobränslen, inklusive biogas från förgasning, konkurrerar alla i princip om samma biomassa. Den
totala tillgången på biomassa antas understiga
drivmedelsefterfrågan inom vägtransporter
globalt.
De flesta gasbilar har två bränslesystem, ett
för gas och ett för bensin. Det finns även bilar
som uteslutande drivs av gas. Räckvidden för en
gasbil är mellan 20–45 mil beroende av bilmodell
och körsätt. I den mån bilen även har en bensintank ger det ytterligare 20–70 mils räckvidd.
Kostnaden för den fordonsteknik som tagits
fram för etanol och biodiesel är i dag ungefär i
nivå med fordonstekniken för bensin och diesel.
Etanol (E85) innehåller ca 85 procent etanol och
ca 15 procent bensin på sommaren. På vintern
innehåller den dock ca 75 procent etanol och
25 procent bensin. Förutom etanol och bensin
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kan E85 även innehålla denatureringsmedel som
exempelvis MTBE och/eller isobutanol. Bensinen i E85 är bland annat där för att bilarna ska
klara kallstarter lättare. Etanolen i E85 utvinns ur
grödor som vete och sockerrör samt annan biomassa. E85 kan användas som bränsle i bilar med
en så kallad bränsleflexibel motor. Det innebär
att motorn klarar av valfri blandning mellan bensin och etanol. Serietillverkningen av etanolbilar
inleddes efter millennieskiftet och har under den
senaste tioårsperioden expanderat snabbt och
det finns ett flertal olika fordonstillverkare som
tillhandahåller flera olika modeller av etanolbilar.
6.2.3

Överväganden och förslag

Regeringens förslag: Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs med två år för bilar som
är utrustade med teknik för drift med elektricitet
som tillförs genom laddning från yttre energikälla eller med annan gas än gasol. Nedsättningen gäller därmed till och med det beskattningsår som slutar den 31 december 2013.

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som har yttrat sig i frågan tillstyrker
eller har inga synpunkter på förslaget.
Skatteverket avstyrker förslaget, eftersom
kontant lön inte bör diskrimineras jämfört med
en motsvarande förmån. Även förenklingsskäl
talar, enligt verket, för att minska förekomsten
av förmåner då de medför administrativa
kostnader. Om förslaget ändå genomförs anser
verket att det är angeläget att regeln om fastställande av jämförbar bil (den permanenta
nedsättningen) avskaffas för etanolbilarna då den
är onödig och betungande utan någon praktisk
betydelse. Motorbranschens Riksförbund anser att
det i grunden borde räcka med den permanenta
nedsättningen men har förståelse för att
ytterligare stimulans kan behövas tillfälligt.
Transportstyrelsen,
Konkurrensverket
och
Konsumentverket anser att förslaget brister i
teknikneutralitet, vilket ger marknaden snedvridna incitament samt försämrad effektivitet
och dynamik. Även BIL Sweden och Gröna
Bilister framför att nedsättningen borde vara

teknikneutral och i stället knytas till bilarnas
miljöegenskaper. Konsumentverket och Ekonomistyrningsverket framhåller att reglernas giltighetstid skapar osäkerhet. Transportstyrelsen,
BIL Sweden, Gröna Bilister, Energigas Sverige
och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) anser att
förslaget är för kortsiktigt och att nedsättningen
bör gälla under längre tid. Energigas Sverige anser att förslaget i första hand bör gälla till och
med 2015 och kopplas till leasingkontraktets
fulla längd. I andra hand enligt förslaget men att
nedsättningen bör gälla under hela leasingkontraktets fulla längd. E.ON och Volkswagen
Group Sverige AB anser att nedsättningen bör
gälla till och med år 2020 som en del i en långsiktig satsning mot en fossiloberoende fordonsflotta. Konkurrensverket framhåller dock att
riskerna för konkurrenssnedvridande inlåsningseffeker minskas då nedsättningen begränsas i
tiden. BIL Sweden och Motorbranschens
Riksförbund anser vidare att en avtrappning bör
övervägas i stället för ett direkt upphörande.
Honda Nordic AB och Gröna Bilister anser att
elhybridbilar respektive etanolbilar bör omfattas
av förslaget. Även Svenska Bioenergiföreningen
anser att etanolbilar bör omfattas av förslaget.
Naturvårdsverket och Motorbranschens Riksförbund anser att gasbilar inte bör omfattas av förslaget. Naturvårdsverket anser även att det är
rimligt att etanolbilar inte ska omfattas av
förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Nuvarande
regler om nedsättning av förmånsvärdet för
miljöanpassade bilar består av två delar. Den första delen består av en permanent nedsättning
som innebär att förmånsvärdet för en bil som
helt eller delvis är utrustad med teknik för drift
med elektricitet eller med mer miljöanpassade
drivmedel än bensin eller dieselolja sätts ned till
en nivå som motsvarar förmånsvärdet för en
jämförbar bensin- eller dieseldriven bil. Den
andra delen består av tidsbegränsade regler som
innebär att för bilar som är utrustade med teknik
för drift med elektricitet eller med annan gas än
gasol görs nedsättning till ett värde som motsvarar 60 procent av förmånsvärdet för närmast
jämförbara konventionella bil (dock maximalt
med 16 000 kronor per år) och för bilar som är
utrustade med teknik för drift med alkohol görs
motsvarande nedsättning till 80 procent av förmånsvärdet för närmast jämförbara konventionella bil (dock maximalt med 8 000 kronor per
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år). Den tidsbegränsade nedsättningen gäller till
och med beskattningsåret 2011.
Det huvudsakliga syftet med dessa regler är
att underlätta introduktionen av miljöanpassade
bilar på marknaden och på så sätt skapa bättre
förutsättningar för att miljöprestandan hos beståndet av förmånsbilar ska öka.
Under de senaste tio åren har andelen miljöbilar ökat kraftigt. När det gäller förmånsbilar
uppgick andelen bilar som omfattas av den tidsbegränsade nedsättningen under inkomståret
2009 till ca 25 procent av samtliga förmånsbilar.
Av dessa bilar var drygt 75 procent etanolbilar,
drygt 10 procent gasbilar och ca 10 procent elhybridbilar. Andelen miljöanpassade förmånsbilar visar att de ifrågavarande reglerna har stimulerat efterfrågan på mer miljövänliga bilar och att
de således har haft avsedd effekt. Fråga är nu om
den tidsbegränsade nedsättningen bör förlängas
ytterligare.
När reglerna om den tidsbegränsade nedsättningen infördes var avsikten att de endast skulle
gälla ett fåtal år. Reglerna har därefter förlängts i
olika omgångar, bland annat för att det funnits
behov av att stimulera utvecklingen av teknik,
drivmedel och infrastruktur. I promemorian
görs bedömningen att det alltjämt finns behov av
sådan stimulans. Det föreslås därför att den tidsbegränsade nedsättningen förlängs.
Skatteverket anser dock att förslaget diskriminerar kontant lön jämfört med en motsvarande
löneförmån. Även förenklingsskäl talar, enligt
verket, mot förslaget.
Av de riktlinjer för skattepolitiken som riksdagen antog våren 2008 framgår bland annat att
skattereglerna ska vara generella, dvs. kontant
lön ska inte missgynnas jämfört med andra löneförmåner (prop. 2007/08:100, avsnitt 5.3, bet.
2007/08:FiU20, rskr. 2007/08:259). Avsteg från
denna riktlinje kan dock vara motiverade om det
finns explicita krav på styrning.
Det är enligt regeringens mening angeläget att
åtgärder vidtas för att öka andelen miljöanpassade bilar på marknaden. De senaste årens ökning av andelen miljöanpassade förmånsbilar visar att nedsättningen har de effekter som eftersträvas. Regeringen bedömer därför att förslaget
ökar både företagens och de anställdas intresse
av att vilja ha miljöanpassade förmånsbilar.
Dessutom medför det kvardröjande effekter i
bilparken när bilarna säljs vidare.
Sammantaget anser regeringen att de positiva
effekterna av en förlängning av den tidsbegrän236

sade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa
miljöanpassade bilar motiverar ett avsteg från
den riktlinje som bland annat innebär att skattereglerna ska vara generella. Regeringen anser således, i likhet med vad som föreslås i promemorian, att en förlängning av reglernas giltighetstid
bör ske. Samma bedömning gör också majoriteten av remissinstanserna.
När det gäller vilka bilar som ska omfattas av
förlängningen föreslås i promemorian att den
ska gälla för bilar som är utrustade med teknik
för drift med elektricitet som tillförs genom
laddning från yttre energikälla eller med annan
gas än gasol. Det innebär att etanol- och elhybridbilar inte ska omfattas.
Gröna Bilister och Svenska Bioenergiföreningen anser dock att förslaget bör omfatta etanolbilar. Genom den teknikutveckling och
marknadsintroduktion som skett fram till i dag
har fordonstekniken såvitt avser etanol (E85)
nått en mognad. Det framgår dels av att andelen
etanolbilar har ökat fort, särskilt under de senaste åren, dels av att priset för dessa bilar i stort
sett motsvarar priset för en likvärdig bensin- eller dieseldriven bil. Infrastrukturen när det gäller
distributionen av E85 är också väl utvecklad. Regeringen delar därför promemorians bedömningen att det ursprungliga syftet är uppfyllt för
dessa bilar och att skäl därmed saknas att ytterligare förlänga den tidsbegränsade nedsättningen
av förmånsvärdet för dessa bilar. Det innebär att
tillämpningen av dessa regler såvitt avser bilar
som är utrustade med teknik för drift med alkohol kommer att löpa ut beskattningsåret 2011.
Etanolbilar kommer dock även i fortsättningen
att omfattas av den permanenta nedsättningen.
Regeringen anser, till skillnad mot vad Skatteverket har anfört, att den permanenta nedsättningen
inte bör avskaffas för etanolbilarna.
Beträffande de bilar som är utrustade med
teknik för drift med el är tekniken alltjämt i behov av utveckling. Tekniken är fortfarande i ett
inledande skede och de el-tekniska systemen,
framför allt batterierna, i elbilar är i dagsläget väsentligt dyrare än traditionella förbränningsmotorer. På marknaden finns endast ett fåtal bilar som drivs med el. Flera tillverkare har dock
aviserat nya modeller av s.k. laddhybrider eller
plug-in-hybrider och som planeras att lanseras
under kommande år. Det finns därför behov av
ytterligare stimulans för att den påbörjade utvecklingen ska fortsätta och därmed skäl att förlänga den tidsbegränsade nedsättningen av för-
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månsvärdet för sådana bilar. Till skillnad mot vad
Honda Nordic AB anför, anser regeringen att
förlängningen inte bör gälla hybridbilar som endast laddas av el som genereras av fordonet.
Detta då denna fordonsteknik har nått en mognad samtidigt som andelen bilar på marknaden
har ökat till en nivå där den kan anses vara väl
introducerad. Regeringen delar promemorians
bedömning att nedsättningen således endast bör
omfatta bilar där elektriciteten kan tillföras
genom laddning från en extern källa, exempelvis
från det befintliga elnätet.
Teknikutvecklingen av fordonstekniken för
gasbilar har i och för sig, i likhet med etanol- och
elhybridbilar, nått en mognad. Naturvårdsverket
och Motorbranschens Riksförbund anser därför
att gasbilar inte bör omfattas av förslaget. Emellertid är infrastrukturen såvitt avser distribution
av fordonsgasen alltjämt outvecklad, vilket har
hämmat introduktionen av gasbilar på marknaden. Regeringen gör därför, i likhet med vad som
framförts i promemorian, bedömningen att potentialen för gasbilar är betydligt större än den
befintliga marknadsandelen och att den tillfälliga
nedsättningen ska förlängas även för dessa bilar.
Några remissinstanser, bland annat Transportstyrelsen och BIL Sweden, anser att den tidsbegränsade nedsättningen bör vara teknikneutral. Syftet med reglerna är att driva fram den senaste och bästa tekniken vad gäller miljöfordon
och att stimulera introduktionen av dessa fordon
på marknaden. Med hänsyn härtill och till att
föreslagen förlängning gäller i två år, anser
regeringen inte att det finns anledning att frångå
nuvarande lagstiftningsteknik.
Beträffande tiden för nedsättningen föreslås i
promemorian att den förlängs i två år. Flera remissinstanser, bland annat Transportstyrelsen,
BIL Sweden, Gröna Bilister och Energigas
Sverige, anser att förslaget är för kortsiktigt och
bör gälla under längre tid. Regeringen har
förståelse för branschens behov av långsiktiga
regler. Promemorians förslag innebär att i de fall
leasingperioden fortsätter att löpa efter utgången
av 2013 så höjs förmånsvärdet för återstoden av
tiden. Den permanenta nedsättningen medför
dock att förmånsvärdet endast ökar till den nivå
som gäller för en jämförbar bensin- eller
dieseldriven bil. Mot bakgrund av den tidsbegränsade nedsättningens syfte, att stimulera
introduktionen av mer miljövänliga bilar, delar
regeringen promemorians bedömning att en
förlängning av reglerna bör ske med två år, dvs.

till och med det beskattningsår som slutar den
31 december 2013. Tillräckliga skäl för en avtrappning av reglerna bedöms inte föreligga.
Lagförslag
Förslagen föranleder ändringar i 61 kap. 8 a §
inkomstskattelagen (1999:1229) och i punkt 3 i
övergångsbestämmelserna till lagen (2001:1175)
om ändring i nämnda lag. Lagförslag i ärendet
finns i avsnitt 3.4.
6.2.4

Konsekvensanalys

Offentligfinansiella effekter
Kostnaden för en förlängning av den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa
miljöanpassade bilar är beroende av hur bilförmånsparkens storlek och sammansättning utvecklas. Denna utveckling är i sin tur beroende
av ett flertal faktorer, t.ex. den allmänna ekonomiska utvecklingen och den incitamentsstruktur
som råder. De senaste åren har andelen etanolbilar ökat kraftigt. I och med att den tidsbegränsade nedsättningen inte föreslås omfatta dessa
bilar är det dock troligt att försäljningen av etanolbilar kommer att sjunka. Detsamma gäller
sannolikt i hög grad elhybridbilar som inte heller
föreslås omfattas av förlängningen. Detta kommer i sin tur troligen att öka andelen bilar som
föreslås omfattas av den tidsbegränsade nedsättningen, nämligen elbilar, laddhybrider och gasbilar.
Det är svårt att göra en bedömning av hur
många förmånsbilar som kommer att vara laddhybrider, eftersom det för närvarande är fråga
om en teknik som ännu så länge finns i liten utsträckning på marknaden. En bedömning kan
dock grunda sig på att introduktionen av laddhybrider liknar den för elhybrider. Det bör också
noteras att den offentligfinansiella kostnaden blir
större ju högre andel som är laddhybrider bland
förmånsbilarna, eftersom den permanenta nedsättningen av förmånsvärdet är större för dessa
bilar. I detta fall är det därför befogat att frångå
beräkningskonventionen om fasta baser. Mot
denna bakgrund kan den offentligfinansiella
kostnaden för 2012 uppskattas till 140 miljoner
kronor (vid ca 300 laddhybrider) och för 2013
till 180 miljoner kronor (vid ca 900 laddhybrider). Skillnaden i kostnad mellan 2012 och
2013 beror alltså på en förväntad ökning av
antalet bilar som berörs.
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Effekter för myndigheter
Skatteverket meddelar, med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229), varje år föreskrifter för värdering av bilförmån. Dessa innebär i princip att Skatteverket, med utgångspunkt
i de nybilspriser som tillhandahålls av bilbranschen, ger riktlinjer för hur förmånsvärdet för
alla olika bilmodeller ska beräknas. Verket anger
också vilka bilmodeller som ska omfattas av den
tidsbegränsade nedsättningen. Skatteverket har
vidare på sin hemsida en funktion där var och en
kan gå in och räkna fram förmånsvärdet för varje
bilmodell, den s.k. bilsnurran. Det aktuella förslaget innebär att färre bilmodeller kommer att
omfattas av den tidsbegränsade nedsättningen.
Det torde inte innebära någon ökad administrativ börda för verket att för kommande år justera
riktlinjerna för hur förmånsvärdet ska beräknas
för dessa bilar. Förslaget bedöms därför inte
medföra några ökade kostnader för Skatteverket.
För de allmänna förvaltningsdomstolarna bedöms förslaget inte få någon budgetpåverkan.
Effekter för företag och företagare
Förslaget innebär att den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs med två år för bilar som är
utrustade med teknik för drift med elektricitet
som tillförs genom laddning från yttre energikälla eller med annan gas än gasol. Nedsättningen innebär att förmånsvärdet för de bilar
som omfattas av förlängningen blir lägre än för
närmast jämförbara konventionella bil i ytterligare två år. Det medför i sin tur att även underlaget för socialavgifter minskar, dvs. de arbetsgivaravgifter företaget ska betala blir något lägre
under den period nedsättningen föreslås gälla.
Förmånsvärdet för de bilar som i dag omfattas
av den tidsbegränsade nedsättningen men för
vilka nedsättningen inte förlängs kommer alltjämt att omfattas av den permanenta nedsättningen. Det innebär att förmånsvärdet, samt
därmed även underlaget för arbetsgivaravgifter,
blir detsamma som för närmast jämförbara konventionella bil. Detsamma gäller för de bilar som
omfattas av förlängningen om två år då den föreslagna förlängningen upphör att gälla.
När det gäller beräkningen av förmånsvärdet
kommer företagen alltjämt kunna använda sig av
Skatteverkets s.k. bilsnurra. Förslaget bedöms
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därför inte medföra någon förändring av den
administrativa bördan för företagen.
Effekter för miljön
Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet förlängs för elbilar, laddhybrider och gasbilar i ytterligare två år. För etanolbilar och elhybridbilar som i dag omfattas av den tidsbegränsade nedsättningen men för vilka nedsättningen
inte förlängs bedöms förslaget däremot innebära
en lägre andel av nybilsförsäljningen. Biogasanvändningen stimuleras eftersom gasbilar omfattas av förslaget.
Indirekt förväntas positiva effekter för miljön
genom att förlängningen stimulerar inköp och
användande av dels dyrare och icke fullt etablerade tekniker som utan stöd hade haft det svårare att vinna marknadsandelar, dels tekniker där
outvecklad infrastruktur bedöms ha hämmat introduktionen av mer miljöanpassade förmånsbilar på marknaden.

6.3

Förenklad expertskatt

6.3.1

Ärendet och dess beredning

För att möjliggöra en samlad behandling av
skatteförslag med budgeteffekter i budgetpropositionen
för
2012
remitterade
Finansdepartementet en promemoria. Promemorian innehöll bland annat förslag om att
förenkla expertskatten.
En sammanfattning av promemorians förslag
finns i bilaga 4, avsnitt 1 och promemorians
lagförslag finns i bilaga 4, avsnitt 2.
Promemorian har remissbehandlats och en
förteckning över remissinstanserna finns i bilaga
4, avsnitt 3. En remissammanställning finns tillgänglig
i
Finansdepartementet
(dnr
Fi2011/1936).
Lagrådet
Regeringen beslutade den 31 maj 2011 att
inhämta Lagrådets yttrande över bland annat de
förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen
(1999:1229), avseende bland annat 11 kap. 22 §,
och lag om ändring i lagen (1999:1305) om
Forskarskattenämnden, avseende 4 § nämnda
lag. Förslagen framgår av bilaga 4, avsnitt 4.
Lagrådet har lämnat förslaget utan erinran.
Lagrådets yttrande finns i bilaga 4, avsnitt 5.
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6.3.2

Bakgrund

6.3.2.1 Gällande rätt

Reglerna om beskattning av experter, forskare
eller andra utländska nyckelpersoner infördes
den 1 januari 2001 (prop. 2000/01:12, bet.
2000/01:SkU6, rskr. 2000/01:70, SFS 2000:1161)
men hade aviserats redan i 1999 års ekonomiska
vårproposition (prop. 1998/99:100, s. 167).
Reglerna, som ersatte tidigare regler med vissa
skattelättnader för utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige, finns i 11 kap. 22–23 a §§ inkomstskattelagen (1999:1229). Som skäl för
reglerna anfördes i förarbetena bland annat
(prop. 2000/01:12 s. 18) att det fanns ett behov
av en lagstiftning som särskilt beaktar de problem som uppkommer vid tillfälliga anställningar
av utländsk personal och att detta behov blivit
större bland annat på grund av att våra grannländer hade infört sådan lagstiftning. Dessa länder
kunde därför förefalla mer attraktiva när internationella företag valde land för nyetableringar.
Syftet med reglerna var således att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft samt att
skapa incitament för internationella företag att
välja Sverige för nyetableringar och stimulera företag att förlägga eller behålla bland annat koncernledande funktioner som kräver utländsk personal i Sverige. Likaså var ett syfte att gynna
svensk forsknings konkurrenskraft. Minskade
lönekostnader skulle göra det möjligt för de
svenska företagen att erbjuda en marknadsanpassad lön och därmed kunna konkurrera om kvalificerade personer. Skattelättnaden motiverades
också av att de förmåner, som är skälet till det
relativt höga uttaget av skatter och avgifter i Sverige, ofta inte kommer dessa nyckelpersoner tillgodo.
Enligt 11 kap. 22 § inkomstskattelagen ges
skattelättnader till experter, forskare eller andra
nyckelpersoner under förutsättning att de uppfyller vissa kvalifikationer. Dessa innebär att den
skattskyldige inte får vara svensk medborgare
och inte heller ha varit bosatt eller vistats stadigvarande i Sverige (dvs. varit obegränsat skattskyldig) någon gång under fem kalenderår före
det kalenderår då arbetet påbörjas. Den skattskyldige får inte heller ha för avsikt att vistas i
Sverige under längre tid än fem år. Arbetsgivaren
måste vidare vara hemmahörande i Sverige eller,
om det är fråga om ett utländskt företag, ha fast

driftställe i Sverige. Därutöver måste den skattskyldiges arbete avse:
1.

specialistuppgifter med sådan inriktning
eller på sådan kompetensnivå att det innebär betydande svårigheter att rekrytera
inom landet,

2.

kvalificerade forsknings- eller utvecklingsuppgifter med sådan inriktning eller på sådan kompetensnivå att det innebär betydande svårigheter att rekrytera inom landet,
eller

3.

företagsledande uppgifter eller andra uppgifter som medför en nyckelposition i ett
företag.

Skattelättnaden innebär, enligt 11 kap. 22 och
23 §§ inkomstskattelagen, att vissa delar av den
ersättning som erhålls för arbetet inte ska tas
upp till beskattning under de tre första åren.
Dessa delar är:
1.

25 procent av lön, arvode eller liknande ersättning eller förmån av arbetet, och

2.

kostnadsersättning för:

-

flyttning till eller från Sverige,

-

högst två resor mellan Sverige och tidigare
hemland per person och kalenderår för den
skattskyldige eller dennes familjemedlemmar, samt

-

avgifter för barns skolgång i grundskola
och gymnasieskola eller liknande.

Som lön behandlas i detta sammanhang även
vissa sjukförsäkringsförmåner från det svenska
socialförsäkringssystemet samt ersättningar för
sjukvårdskostnader om de helt eller till huvudsaklig del grundar sig på inkomst av arbete.
Enligt 2 kap. 12 § 1 socialavgiftslagen
(2000:980) är en ersättning som är skattefri enligt inkomstskattelagen också avgiftsfri. För arbetsgivaren innebär det att socialavgifter bara ska
beräknas på den ersättning som är skattepliktig
för den anställde.
Frågan om förutsättningarna för skattelättnader för utländska experter m.fl. är uppfyllda prövas enligt 11 kap. 23 a § inkomstskattelagen av
Forskarskattenämnden. Förfarandet regleras i
lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden.
Forskarskattenämnden består enligt 2 § denna
lag av sex ledamöter med fem personliga ersättare, vilka samtliga förordnas av regeringen för
högst fyra år i taget. Regeringen utser ordförande och vice ordförande samt en ersättare för
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den senare. Dessa tre ledamöter ska ha särskild
insikt i skattefrågor. Därutöver lämnar Föreningen Svenskt Näringsliv och Verket för innovationssystem (Vinnova) förslag på var sin ledamot med ersättare medan Vetenskapsrådet
lämnar förslag på två ledamöter med ersättare.
Nämnden är beslutför när ordföranden och
minst tre andra ledamöter är närvarande vid
sammanträdet. Om samtliga ledamöter är ense är
nämnden också beslutför om tre ledamöter,
bland dem ordföranden, är närvarande.
Enligt 6 § ska ansökan om skattelättnader för
utländska nyckelpersoner vara skriftlig och avse
viss person. Ansökan får göras av arbetsgivaren
eller arbetstagaren. En ansökan om skattelättnad
ska ha kommit in till nämnden senast tre månader efter det att det ifrågavarande arbetet påbörjats och ska innehålla de uppgifter som behövs
för att ansökan ska kunna prövas. Det finns inga
andra formella krav på ansökans utformning än
att den ska vara skriftlig och får lämnas av
arbetsgivaren eller av arbetstagaren. Forskarskattenämnden har utformat en ansökningsblankett
som också kan laddas ner från nämndens hemsida.
Forskarskattenämndens beslut får, enligt 9 §,
överklagas till allmän förvaltningsdomstol av arbetsgivaren, arbetstagaren och Skatteverket.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.
Med undantag för det första året har det i genomsnitt kommit in ca 445 ansökningar om
skattelättnad per år till Forskarskattenämnden.
Under 2001 kom det in 1 391 ansökningar vilket
beror på att de nya reglerna kunde tillämpas även
på personer som redan påbörjat ett kvalificerande arbete i Sverige. Genom åren har Forskarskattenämnden i genomsnitt bifallit ca 55 procent av samtliga avgjorda ärenden. Skattelättnaden får tillämpas under maximalt tre år.
Om alla de personer som ansökt om skattelättnad stannar i Sverige och arbetar under hela treårsperioden bör ca 800 personer omfattas av
skattelättnaden varje år.
6.3.2.2 Kritik som framförts

Till Regeringskansliet har inkommit flera skrivelser som kritiserar expertskattereglerna. Den
kritik som framförts innebär huvudsakligen att
reglerna anses brista i förutsebarhet, framför allt
med avseende på vem som kan anses ha en sådan
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position i företaget att denne är en nyckelperson.
Det framhålls därvid att reglerna inte kan användas i rekryteringsprocessen. Vidare framhålls att
beslut om expertskatt vanligtvis meddelas först
efter det att anställningen påbörjats. Detta
medför administrativa problem då arbetsgivaren
måste begära tillbaka för mycket innehållen preliminär skatt och inbetalade arbetsgivaravgifter.
Den osäkerhet som råder huruvida skattelättnader kommer att meddelas eller inte anses därvid ha förtagit syftet med lagstiftningen. Det
görs därför gällande att reglerna behöver förbättras för att kunna konkurrera om unika och nödvändiga kompetenser inom en global rekryteringsbas.
Ett förslag som framförts är att det införs ett
nytt stycke i 11 kap. 22 § inkomstskattelagen
med innebörden att den som har en ersättning
för arbete i Sverige som överstiger ett visst belopp alltid ska kvalificera för skattelättnaden.
Det anses att en sådan ordning skulle förenkla
förfarandet och att arbetsgivaren med förhållandevis stor säkerhet skulle veta om skattelättnader
kommer att ges.
6.3.2.3 Andra länder

Flera av EU:s medlemsstater har sedan många år
särskilda skatteregler för att stimulera det egna
näringslivets anskaffning av kompetens från utlandet och utländska koncerners etablering i respektive land.
Danmark
I Danmark infördes 1992 (med retroaktiv verkan
från 1991) särskilda regler för beskattning av utländska experter eller andra nyckelpersoner. De
danska reglerna har nyligen ändrats något med
verkan från den 1 januari 2011 och gäller för anställningar som påbörjas efter den 31 december
2010. De nya reglerna innebär i huvudsak att en
person som kvalificerar sig för expertskatt beskattas med en fast skattesats på 26 procent under högst 60 månader. Den anställde är därutöver skyldig att betala socialavgifter på
8 procent. Följaktligen är den totala effektiva
skattesatsen 31,92 procent.
Reglerna omfattar personer som blir obegränsat skattskyldiga i Danmark i samband med att
anställningen påbörjas. Arbetsgivaren ska höra
hemma i Danmark eller om arbetsgivaren är ett
utländskt företag, ha ett fast driftställe i Dan-
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mark. Reglerna gäller även för utländska anställda som deltar i ett godkänt forskningsprojekt.
Som förutsättning för att reglerna ska vara
tillämpliga gäller att bruttolönen ska överstiga
DKK 69 300 (ca 84 000 kronor) per månad före
avdrag för socialavgifter och ATP-bidrag. Denna
lönenivå gäller emellertid inte för forskare. För
dessa gäller vissa andra särskilda kvalificeringsvillkor. Anställningen måste vara tidsbegränsad
och vara mellan 6 och 36 månader. Det är möjligt att byta anställning under denna tid, förutsatt att villkoren för expertskatt fortfarande är
uppfyllda.
Den anställde får vidare inte ha varit skattskyldig i Danmark under en period av 10 år före
anställningen och inte delta, eller ha deltagit, direkt eller indirekt, i ledningen eller kontrollen av
arbetsgivaren under anställningen eller under en
period av 5 år före anställningens påbörjande.
Före 2011 gällde att utländska experter eller
andra nyckelpersoner kunde välja att bli beskattade antingen med en schablonmässig skattesats
på 25 procent i 3 år eller med en skattesats på
33 procent under 5 år. Dessutom var de skyldiga
att betala socialavgifter på 8 procent. För personer som omfattas av de äldre bestämmelserna
finns det särskilda övergångsregler.
Finland
Från och med 1996 har Finland tidsbegränsade
regler om särskild källskatt för utländska nyckelpersoner. Reglerna gäller för närvarande för anställningar som påbörjas senast 31 december
2011. Skatten är en slutlig skatt på 35 procent
som dras av arbetsgivaren från den lön som betalas och som ersätter den vanliga progressiva inkomstskatten på ersättningen. Arbetsgivarens
ansvar för socialavgifter på lön och annan ersättning till den anställde påverkas inte av expertskattereglerna. Reglerna tillämpas under de första 48 månaderna från arbetets början.
Som förutsättning för tillämpning av reglerna
gäller att den anställde är utländsk medborgare
och att denne blir obegränsat skattskyldig i samband med att anställningen påbörjas. Den anställde får under en period av fem år dessförinnan inte ha varit obegränsat skattskyldig i Finland. Den anställde måste arbeta som lärare eller
bedriva forskningsarbete vid en finsk högre läroanstalt, eller med arbetsuppgifter som kräver
specialistkunskaper under förutsättning att

lönen uppgår till minst 5 800 euro (ca
52 000 kronor).
Expertskattereglerna tillämpas på lön som är
intjänad i Finland för en arbetsgivares räkning
som har hemvist i Finland.
Nederländerna
Nederländerna har sedan början av 1990-talet
särskilda regler för beskattning av företagsledare
och experter som värvats utomlands eller sänds
ut till Nederländerna. Reglerna är tillämpliga
även på nederländska medborgare. I huvudsak
innebär reglerna att en arbetsgivare kan betala ut
ett skattefritt bidrag för att kompensera för
merkostnader i anledning av arbetet i Nederländerna. Bidraget får uppgå till högst 30 procent av
den anställdes lön och eftersom det avser att ersätta experten för merkostnader är t.ex. ersättning för dubbelt boende inte avdragsgillt. Arbetsgivaren kan dock betala skolavgifter till en
internationell skola utan att dessa tas upp till beskattning hos den anställde men den anställde får
inte avdrag för motsvarande kostnad.
För att reglerna ska tillämpas måste den anställde ha en anställning som inte varar längre än
120 månader samt ha expertkunskaper som gör
det svårt att rekrytera en motsvarande person i
Nederländerna. Det måste vidare ha avtalats i anställningsavtalet om att belopp motsvarande bidraget om 30 procent är inkluderad i lönen. Den
anställde måste vara rekryterad utomlands eller
utsänd till Nederländerna och anställd av en nederländsk arbetsgivare eller av en arbetsgivare
som inte är etablerad där men företräds av en
agent som hanterar skyldigheten att innehålla
skatt på lön och förmåner.
En anställd som omfattas av expertskattereglerna har rätt att begära att bli betraktad som begränsat skattskyldig för vissa övriga inkomster,
främst kapitalinkomster. Även efter ett sådant
beslut är personen berättigad till de personliga
avdrag m.m. som hänför sig till den skattepliktiga delen av löneinkomsten.
Ansökan om tillämpning av reglerna måste
göras senast 4 månader efter det att anställningen
påbörjats. Enligt huvudregeln gäller ett beslut
om tillämpning av expertskattereglerna i
120 månader. Efter 60 månader har skattemyndigheten emellertid rätt att begära att
arbetsgivaren och den anställde visar att förutsättningarna för tillämpning av reglerna fortfarande är för handen.
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Belgien
Även Belgien har ett regelsystem som riktar sig
mot utländska experter eller andra nyckelpersoner som arbetar i Belgien. Det innebär i huvudsak att en person som inte är belgisk medborgare
och som har behållit centrum för sina ekonomiska intressen utomlands kan bli föremål för
särskilda regler om denne arbetar på chefsnivå, är
en specialist på hög nivå eller en forskare som är
svår att rekrytera i Belgien. Arbetsgivaren måste
vara ett dotterbolag eller en filial till ett utländskt
bolag eller ett belgiskt bolag som utgör en del av
en internationell koncern. Arbetsgivaren kan
också vara ett forskningsinstitut eller ett laboratorium (behöver inte tillhöra en internationell
koncern) eller ett centres de coordination/coördinatiecentra i en internationell koncern.
Om de särskilda reglerna är tillämpliga innebär det att den anställde betraktas som begränsat
skattskyldig i Belgien. Det innebär bland annat
att skatteplikt endast inträder för inkomst som
är relaterad till det belgiska arbetet. Inkomst som
är hänförlig till dagar då den anställde vistats
utanför Belgien (även på tjänsteresa) är undantagna från beskattning. Vidare innebär reglerna
att vissa ersättningar är skattefria. Exempel på
sådana ersättningar är ersättning för flyttkostnader, skillnader i levnadskostnader, skillnader i
boendekostnader, skolavgifter till internationell
skola, förlust vid försäljning av hus i hemlandet,
skillnader i inkomstskatt mellan Belgien och
hemlandet etc.
Beslut om tillämpning av reglerna erhålls efter
ansökan hos skattemyndigheten. Ansökan måste
lämnas senast sex månader efter det att den anställde anlände till Belgien för att kunna tillämpas samma år. Det finns ingen bortre tidsgräns
för tillämpning av reglerna så länge som förutsättningarna fortfarande är för handen.
6.3.3

Ökad förutsebarhet

Regeringens förslag: Vid tillämpningen av de s.k.
expertskattereglerna ska en arbetstagare anses
uppfylla villkoren om en viss kompetens m.m.,
om lön och annan ersättning för arbetet i Sverige
per månad överstiger två gånger prisbasbeloppet
för det kalenderår då arbetet påbörjas.
Regeringens bedömning: Skatteverket kommer
att kunna besluta om särskild beräkningsgrund
för preliminär skatt innan Forskarskattenämn-
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den har prövat förutsättningarna för expertskatt.
Någon särskild reglering i skatteförfarandelagen
behövs därför inte.

Promemorians förslag: Överensstämmer delvis med regeringens. I promemorian föreslås
dock en ändring i skatteförfarandelagen i syfte
att beslut om särskild beräkningsgrund för preliminär skatt ska kunna fattas innan Forskarskattenämnden har prövat förutsättningarna för
expertskatt, om arbetstagarens arbetsinkomster
per månad överstiger den föreslagna lönenivån.
Promemorians förslag innehåller inte någon precisering av vilkets års prisbasbelopp som prövningen ska avse.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som har yttrat sig i frågan tillstyrker eller har inga synpunkter på förslaget. Skatteverket och Arbetsgivarverket avstyrker förslaget.
Skatteverket anser att man i så stor utsträckning
som möjligt bör undvika regler som kräver individuell prövning. Att ha såväl en beloppsregel
som kvalifikationsregler är mindre lyckat. För att
ytterligare förenkla expertskattereglerna och öka
förutsebarheten förordar verket därför att reglerna om individuell prövning slopas varvid det
enda avgörande kriteriet ska vara den föreslagna
lönenivån. Arbetsgivarverket anser att den föreslagna lönenivån är för hög då den endast kommer att beröra få tjänster inom statsförvaltningen. Även Sveriges universitets- och
högskoleförbund anser att lönenivån bör sättas
lägre med hänsyn till löneläget i deras sektor.
Lunds universitet anser att lönenivån bör bestämmas till ett prisbasbelopp för personer som
innehar doktorsexamen. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund anser att villkoren för expertskatt ska vara uppfyllda vid en månadslön som
överstiger 1,5 prisbasbelopp. Invest Sweden anser
dock att föreslagen lönenivå är utmärkt. Näringslivets Skattedelegation, i vars yttrande Föreningen Svenskt Näringsliv och Fastighetsägarna
Sverige instämmer, samt Näringslivets Regelnämnd anser att förslaget inte beaktar behovet av
att förenkla lagstiftningen för gruppen forskare.
Även Forskarskattenämnden anser att det bör
övervägas att skapa förenklade system även för
andra grupper, och då särskilt för forskare. Förvaltningsrätten i Stockholm framhåller att det bör
klargöras om lönenivån ska utgå från prövningsåret eller om den ska justeras för kommande år.
Även Forskarskattenämnden efterfrågar ett

PROP. 2011/12:1

klargörande i detta avseende. Forskarskattenämnden ifrågasätter om något särskilt beslut av
nämnden behövs när det gäller ärenden där lönenivån överstiger två prisbasbelopp. Av förenklingsskäl bör dessa ärenden enligt nämnden
kunna fattas av Skatteverket i samband med den
årliga inkomsttaxeringen.
Skälen för regeringens förslag och bedömning: De nuvarande reglerna om särskilda skattelättnader för utländska experter, forskare eller
andra nyckelpersoner infördes 2001 och ersatte
äldre regler som bara omfattade utländska forskare. Syftet med de nya reglerna var att genom
skattelättnader för internationellt efterfrågade
personer skapa incitament för företag att förlägga eller behålla bland annat koncernledande
funktioner i Sverige. Minskade lönekostnader
skulle också göra det möjligt för svenska företag
att erbjuda en marknadsanpassad lön och därmed skapa förutsättningar för att konkurrera om
kvalificerade personer med krav på hög lön efter
skatt.
Det har emellertid ifrågasatts om reglerna fyller sitt syfte. Den kritik som riktats mot reglernas konstruktion innebär i huvudsak att de brister i förutsebarhet när det gäller vad som krävs
för att vissa arbetsuppgifter ska anses medföra
att en person får en nyckelposition i företaget.
Att så är fallet uppges bero på att varje prövning
är individuell med hänsyn till individens kompetens och dess betydelse för arbetsgivarens
verksamhet. Det finns således inga objektiva
rekvisit som kan läggas till grund för prövningen. Eftersom utgången av en ansökan inte
kan förutses kan expertskattereglerna enligt kritikerna inte användas i rekryteringsprocessen.
En förutsättning för att expertskattereglerna
ska kunna utnyttjas och faktiskt påverka förutsättningarna för en anställning är att parterna någorlunda säkert kan veta att de är tillämpliga redan när förhandlingar för att tillsätta tjänsten
börjar. Av villkoren i 11 kap. 22 § första stycket
inkomstskattelagen följer att det är tre grupper
av personer som avses.
Den första gruppen omfattar kategorin experter med specialistuppgifter med en sådan inriktning och kompetensnivå att det innebär betydande svårigheter att rekrytera personer på
denna nivå inom landet. Den andra gruppen
omfattar kategorin individer med forskningseller utvecklingsuppgifter på lika hög kompetensnivå och som är lika svåra att rekrytera. Villkoren är i dessa grupper knutna till individens

kompetens eller de kvalificerade forsknings- eller
utvecklingsuppgifterna. För att en person ska
omfattas av dessa regler ska det vara en objektivt
sett särskilt kompetent person inom ett område
där kompetensen är mycket svårrekryterad i Sverige.
Den tredje gruppen avser personer som har
företagsledande uppgifter eller andra uppgifter
som medför att de innehar en nyckelposition i
företaget. Något krav på att det ska vara svårt att
i Sverige rekrytera en person till uppgifterna
uppställs inte utan det är enbart uppgifternas
betydelse för företaget som är avgörande. Avseende dessa personer måste det således avgöras
vilken betydelse en viss arbetsuppgift har för ett
specifikt företag.
Av kritiken framgår att svårigheter att
bedöma om skattelättnader kommer att beviljas
eller inte främst uppkommer när det avser den
tredje gruppen, dvs. nyckelpersoner. Skälet för
detta är att det måste göras en individuell
prövning av den specifika arbetsuppgiftens
betydelse för företaget. Detta skapar en osäkerhet om vilka krav som måste vara uppfyllda för
att en person ska kvalificera för skattelättnader.
Bedömningssvårigheter kan dock också uppstå
för de båda andra kategorierna.
Expertskattereglerna har betydelse för
Sveriges internationella konkurrenskraft. Det är
därför olyckligt om reglerna brister i förutsebarhet. I likhet med vad som framförs i promemorian gör regeringen bedömningen att dessa
regler bör förenklas. Samma bedömning gör
också majoriteten av remissinstanserna.
Enligt promemorian kan ett sätt att öka
förutsebarheten vara att införa ett tillägg till
nuvarande regler som är baserat på objektiva förhållanden och inte innehåller sådana skönsmässiga bedömningar som i dag ska göras av
Forskarskattenämnden. Ett sådant tillägg kan
vara att alla personer som har en lön över en viss
nivå alltid ska anses uppfylla de krav på
kompetens som ställs upp för att expertskatt ska
beviljas. En liknande metod används till viss del
även i Finland och Danmark.
I promemorian föreslås att ett sådant tillägg
görs till nuvarande regler. Regeringen delar
denna bedömning. Det innebär att en arbetstagare som har en lön som överstiger en bestämd
nivå alltid ska ges skattelättnaden utan att någon
prövning av arbetstagarens kvalifikationer görs.
Som framhålls i promemorian bör förslaget
omfatta samtliga arbetstagare, dvs. oavsett vilken
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kompetens eller andra egenskaper de i övrigt
besitter eller vilken associationsform arbetsgivaren har. Det medför att såväl experter,
forskare som andra nyckelpersoner kommer att
omfattas av förslaget, men även att andra kategorier arbetstagare kan komma att uppfylla kraven och således erhålla föreslagen skattelättnad.
Därmed införs ett objektivt rekvisit som är lätt
att konstatera i samband med att anställningsavtal infordras. Rekvisitet är också lätt att tolka
för den anställde och arbetsgivaren i samband
med att villkoren förhandlas. Det blir således
lättare att avgöra om skattelättnader kan erhållas.
Avgränsningen av vem som ska anses uppfylla
kompetenskraven blir tydligare och därmed mer
förutsebar, vilket kommer att underlätta
tillämpningen av reglerna.
För den som inte når upp till den aktuella
lönenivån finns det möjlighet att kvalificera sig
för expertskatt enligt de i dag gällande reglerna.
Skatteverket förordar att denna möjlighet till
individuell prövning slopas. Det enda avgörande
kriteriet bör, enligt verket, vara den föreslagna
lönenivån. I dag uppgår den genomsnittliga
årslönen för de personer som omfattas av
expertskatten till närmare 1 miljon kronor.
Spridningen i lönenivå är dock mycket stor. Om
den individuella prövningen slopas skulle således
vissa kategorier riskera att falla utanför reglernas
tillämpningsområde. Samtidigt besitter dessa
personer kvalifikationer med sådan inriktning
eller på sådan kompetensnivå som, med hänsyn
till lagstiftningens syfte, bör omfattas av
reglerna. Regeringen delar därför den bedömning som görs i promemorian, att det är
angeläget att möjligheten att kvalificera sig för
expertskatt enligt de i dag gällande reglerna bör
finnas kvar för den som inte når upp till den
aktuella lönenivån.
När det gäller den lönenivå vid vilken en
arbetstagare ska anses uppfylla villkoren om en
viss kompetens delar regeringen promemorians
bedömning att denna inte bör sättas för lågt. I
dag omfattas ca 1 000 personer av expertskatten.
Som anges ovan uppgår den genomsnittliga
årslönen för dessa till närmare 1 miljon kronor.
Medianlönen kan dock vara lägre. Av dessa är en
del forskare som sannolikt har en betydligt lägre
genomsnittlig årslön. Promemorians förslag
innebär att lönenivån fastställs till två prisbasbelopp per månad, vilket under 2011 motsvarar
85 600 kronor. En sådan månadsersättning
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motsvarar en årslön på 1 027 200 kronor, vilken
ligger strax över den genomsnittliga årslönen.
Arbetsgivarverket, Sveriges universitets- och
högskoleförbund och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund anser att föreslagen lönenivå
är för hög. Vid bedömningen av vilken lönenivå
som är lämplig måste emellertid hänsyn tas till
flera faktorer, t.ex. undanträngningseffekter på
arbetsmarknaden och konkurrenssnedvridningar. En jämförelse kan också göras med
Danmark där det krävs en månadslön om
69 300 danska kronor (ca 84 000 kronor) för att
skattelättnad ska ges. Mot bakgrund av dessa
hänsynstaganden delar regeringen promemorians bedömning att två prisbasbelopp utgör
en lämplig nivå. Samma bedömning gör också
majoriteten av remissinstanserna.
Några remissinstanser, däribland Näringslivets
Skattedelegation och Föreningen Svenskt
Näringsliv, anser att förslaget inte beaktar
behovet av förenkling för forskare. Lunds
universitet anser att lönenivån bör bestämmas till
ett prisbasbelopp för personer som har
doktorsexamen. Nuvarande regler, som innebär
att en person kan kvalificera sig för skattelättnad
om denne innehar en viss kompetens m.m.,
kommer dock fortsätta att gälla. Det innebär att
exempelvis forskare med inkomster som är lägre
än två prisbasbelopp kan medges skattelättnad
även framöver. Regeringen anser inte att
lönenivån bör sättas lägre för arbetstagare inom
en eller flera sektorer.
Förvaltningsrätten i Stockholm framhåller att
det bör klargöras om beloppsgränsen ska utgå
från prövningsåret eller om den ska justeras för
kommande år. Även Forskarskattenämnden
efterfrågar ett sådant klargörande. Regeringens
anser att det bör vara det prisbasbelopp som
gäller för det år arbetet påbörjas i Sverige som
avgör huruvida den aktuella lönenivån uppnås.
Lagtexten bör därför justeras i enlighet härmed.
I promemorian föreslås att den förbättrade
förutsebarheten bör kompletteras med en möjlighet för arbetstagaren att ansöka om särskild
beräkningsgrund för beräkning av skatteavdrag
(s.k. jämkning), så att rätt preliminärskatt ska
kunna dras vid utbetalningen av lönen trots att
Forskarskattenämnden ännu inte hunnit
meddela beslut. Enligt 55 kap. 9 § den nya
skatteförfarandelagen får Skatteverket besluta att
skatteavdrag ska göras enligt en särskild
beräkningsgrund (jämkning) om det leder till att
den preliminära skatten stämmer bättre överens
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med den beräknade slutliga skatten. Härav följer,
enligt regeringens bedömning, att om en
skattskyldig kan förväntas uppfylla rekvisiten för
expertskatt så kan Skatteverket, redan med
denna regel, besluta om särskild beräkningsgrund för preliminär skatt och detta oavsett om
Forskarskattenämnden inte fattat beslut om
expertskatt vid tiden för verkets beslut. Den i
promemorian föreslagna regleringen i detta
avseende bedöms därför inte behövas.
Forskarskattenämnden har ifrågasatt om det
inte är tillräckligt att dessa beslut fattas av
Skatteverket i samband med den årliga
taxeringen. Regeringen anser emellertid att en
sådan ordning inte är lämplig då det skulle
innebära en avsevärd fördröjning av beslutet för
såväl arbetstagare som arbetsgivare samt att
beslutsfattandet om expertskatt skulle delas upp
på två olika myndigheter.
Lagförslag
Förslaget föranleder ändringar i 11 kap. 22 §
inkomstskattelagen (1999:1229). Lagförslag i
ärendet finns i avsnitt 3.4.
6.3.4

Förfarandet

förslag: Forskarskattenämndens
ordförande och vice ordförande ges behörighet
att själva, var och en för sig, besluta i ärenden
som gäller utländska arbetstagare och som har en
ersättning för arbetet i Sverige som per månad
överstiger två prisbasbelopp.

Regeringens

Promemorians förslag: Överensstämmer
delvis med regeringens. Promemorians förslag
innebär att endast Forskarskattenämndens
ordförande skulle ges möjlighet att själv besluta i
ifrågavarande ärenden.
Remissinstanserna: Majoriteten av de
remissinstanser som har yttrat sig i frågan
tillstyrker eller har inga synpunkter på förslaget.
Statskontoret anser dock att det är olämpligt med
en sådan beslutsrätt i fråga om expertskatt.
Forskarskattenämnden anser att även vice
ordföranden bör ha behörighet att själv besluta i
ifrågavarande ärenden.
Skälen för regeringens förslag: Förslaget om
att utländska arbetstagare alltid ska kvalificera
för tillämpning av expertskattereglerna, om lön
och annan ersättning för arbetet i Sverige per

månad överstiger två gånger prisbasbeloppet för
det kalenderår då arbetet påbörjas, innebär att
det, utöver det befintliga regelverket, införs
ytterligare en möjlighet att kvalificera sig för
expertskatt.
I
promemorian
föreslås
att
Forskarskattenämndens ordförande ges behörighet att själv besluta i dessa ärenden.
Statskontoret anser dock att det är olämpligt att
beslut om expertskatt är personberoende. Som
anförs i promemorian kvalificerar sig denna
grupp av arbetstagare för skattelättnaden på
objektivt lätt identifierbara grunder. Det finns
inget egentligt utrymme för skönsmässiga
bedömningar. För handläggningen av dessa
ärenden finns därför, enligt promemorians
bedömning, inte samma behov av Forskarskattenämndens samlade kompetens för bedömning av
arbetstagarens kvalifikationer och arbetsuppgifternas art m.m. Att beslutsfattande i
enklare form görs av en person är inte heller
något ovanligt. I likhet med vad som framförs i
promemorian gör regeringen bedömningen att
det föreligger skäl för att beslut i dessa ärenden
ska kunna fattas genom ett förenklat förfarande.
Forskarskattenämnden anser att även vice ordförande ska ges behörighet att ensam besluta i
dessa ärenden. Regeringen delar denna bedömning. För att underlätta behandlingen och
minska handläggningstiden för dessa ärenden,
föreslås således att beslutet i nämnden ska kunna
tas av ordföranden eller vice ordföranden ensam.
Därmed behöver handläggningen av ärendet inte
invänta sammanträdesdag för nämnden och
förfarandet inom nämnden kan förenklas.
Lagförslag
Förslaget medför en ändring i 4 § lagen
(1999:1305) om Forskarskattenämnden. Lagförslag i ärendet finns i avsnitt 3.16.
6.3.5

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: De nya bestämmelserna om
förenklad expertskatt träder i kraft den 1 januari
2012. I fråga om 11 kap. 22 § inkomstskattelagen
gäller dock äldre bestämmelser fortfarande för
arbete i Sverige som har påbörjats före
ikraftträdandet.
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Promemorians förslag: Överensstämmer i
huvudsak med regeringens. I promemorian
föreslås dock att äldre bestämmelser fortfarande
ska tillämpas på anställningar som har påbörjats
före ikraftträdandet.
Remissinstanserna: Majoriteten av de
remissinstanser som har yttrat sig i frågan
tillstyrker eller har inga synpunkter på förslaget.
Forskarskattenämnden
framhåller
att
en
anställning inte behöver påbörjas samma dag
som arbetstagaren börjar arbetet i Sverige.
Ekonomistyrningsverket (ESV) och Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) anser
att förslaget kan medföra inlåsningseffekter
under 2011 då arbetsgivare och arbetstagare
väntar med att påbörja ett anställningsförhållande.
Skälen för regeringens förslag: I likhet med
vad som föreslås i promemorian anser regeringen
att de nya bestämmelserna om förenklad
expertskatt bör träda i kraft den 1 januari 2012. I
promemorian
föreslås
dock
att
äldre
bestämmelser ska gälla för anställningar som
påbörjats
före
ikraftträdandet.
Som
Forskarskattenämnden framhållit kan emellertid
en anställning ha påbörjats före den dag
arbetstagaren inleder arbetet i Sverige.
Regeringen anser därför att den i promemorian
föreslagna övergångsbestämmelsen bör justeras
till att avse arbete i Sverige som har påbörjats
före ikraftträdandet.
ESV och IFAU anser att förslaget kan
medföra
inlåsningseffekter
under
2011.
Förslaget om förenklade expertskatteregler
innebär att det från och med den 1 januari 2012
införs ytterligare en möjlighet att ses som en
sådan nyckelperson som är kvalificerad för att få
expertskatt. Som ESV och IFAU anför kan det i
och för sig medföra att arbetsgivare och arbetstagare väntar med att påbörja ett anställningsförhållande till efter årsskiftet. Eftersom fråga är
om ett tillägg till befintliga regler torde
emellertid detta främst gälla fall där det råder
tveksamhet om expertskatt skulle ges enligt
nuvarande bestämmelser. Den fördröjning av
anställningsförfarandet som kan uppkomma
torde därför, enligt regeringens bedömning,
endast få små konsekvenser i de flesta fall.
Regeringen anser därför att risken för eventuella
inlåsningseffekter är tämligen begränsad och att
de nya bestämmelserna således inte bör ges
retroaktiv effekt.
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6.3.6

Konsekvensanalys

Offentligfinansiella effekter
I dag omfattas ca 1 000 personer av expertskatten. Sammantaget undantas 240 miljoner
kronor från inkomstbeskattning. Den totala
lönesumman uppgår således till 960 miljoner
kronor. Expertskatten medför därmed ett
bortfall av arbetsgivaravgifter på ca 75 miljoner
kronor och av inkomstskatt på ca 135 miljoner
kronor. Sammanlagt ger detta en offentligfinansiell kostnad på ca 210 miljoner kronor.
På grund av bristande data är det svårt att
uppskatta hur många personer som skulle
omfattas av föreslagen förenkling av expertskattereglerna. Därmed är det också svårt att
beräkna den offentligfinansiella kostnaden.
Antalet nyckelpersoner uppskattas öka med
2 250 personer. Om medellönen för de
tillkommande nyckelpersonerna antas vara
1,1 miljoner kronor per år (strax över den
föreslagna beloppsgränsen) ökar lönesumman
med 2,5 miljarder kronor. Av dessa undantas
25 procent från beskattning. Intäktsbortfallet
från arbetsgivaravgifter blir ca 195 miljoner
kronor och från inkomstskatt ca 355 miljoner
kronor. Sammantaget ger detta en offentligfinansiell kostnad år 2012 på ca 550 miljoner
kronor.
Effekter för myndigheter
För Skatteverket innebär förslaget att ett antal
rättelser av skatteavdrag kan undvikas. Å andra
sidan kan en mindre ökning av särskild skatteberäkning förutses. Sammantaget torde påverkan
på Skatteverkets administration vara försumbar.
Eftersom förfarandereglerna inte ändras annat än
genom att förfarandet med avseende på nyckelpersoner förenklas, påverkas Forskarskattenämndens arbete endast i förenklande riktning.
Den ökning av antalet ansökningar som kan
förväntas ske, kompenseras av att handläggningen av detta slag av ansökningar kan ske
snabbare än i dag genom att beslut kan fatts av
ordföranden eller vice ordföranden ensam.
Den ökade förutsebarheten bedöms få till
resultat att antalet överklaganden till allmän
förvaltningsdomstol minskar. Med hänsyn till
det begränsade antalet överklaganden bedöms
denna minskning påverka berörda förvaltningsdomstolars arbetsbörda och resurser endast
marginellt.
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Effekter för företag
Förslaget innebär att förutsebarheten med
avseende på beskattningen av utländska
nyckelpersoner ökar. Det innebär också att förhandlingar i samband med anställning av en
sådan utländsk nyckelperson kan företas på ett
säkrare underlag. Båda dessa omständigheter
innebär en förenkling för arbetsgivaren och
gäller oavsett om arbetsgivaren är ett mindre,
medelstort eller större företag.

6.4

Höjd beloppsgräns för avdrag för
resor

6.4.1

Ärendet och dess beredning

Inom Finansdepartementet utarbetades under
augusti 2011 en promemoria innehållande bland
annat förslag om höjd beloppsgräns för avdrag
för resor.
En sammanfattning av promemorians förslag
finns i bilaga 5, avsnitt 1 och promemorians
lagförslag finns i bilaga 5, avsnitt 2.
Promemorian har remissbehandlats och en
förteckning över remissinstanserna finns i bilaga
5, avsnitt 3. En remissammanställning finns
tillgänglig
i
Finansdepartementet
(dnr
Fi2011/3575).
Lagrådet
Förslaget om höjd beloppsgräns för avdrag för
resor är enligt regeringens bedömning av sådan
enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle
sakna betydelse.
6.4.2

Överväganden och förslag

Regeringens förslag: Beloppsgränsen över vilken

utgifter för inställelseresor samt för resor mellan
bostaden och arbets- respektive utbildningsplatsen får dras av höjs från 9 000 kronor till
10 000 kronor.
Den nya beloppsgränsen gäller från och med
den 1 januari 2012.

Promemorians
med regeringens.

förslag:

Överensstämmer

Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser
som har yttrat sig i frågan tillstyrker eller har
inget att erinra mot förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Avdrag för
skäliga utgifter för resor mellan bostaden och
arbets- respektive utbildningsplatsen ska göras
om arbets- och utbildningsplatsen ligger på ett
sådant avstånd från den skattskyldiges bostad att
denne behöver använda något transportmedel.
Avdrag för utgifter för särskilda resor i samband
med att den skattskyldige börjar eller slutar en
tjänst (inställelseresor) ska dras av om resorna
företagits mellan två platser inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet. Rätten till
avdrag för utgifter för nämnda resor är
begränsad på så sätt att avdrag endast får göras
till den del utgifterna sammanlagt överstiger
9 000 kronor.
Motivet för beloppsgränsen är att utgifter för
resor i inte obetydlig grad kan hänföras till
privata levnadskostnader, vilka inte bör få dras av
vid beskattningen. Dessutom innebär beloppsgränsen stora förenklings- och administrativa
vinster.
Beloppsgränsen är emellertid inte indexerad.
Detta innebär att den med jämna mellanrum
behöver justeras för att inte urholkas. Under ett
antal år har den nuvarande beloppsgränsen varit
oförändrad samtidigt som reseutgifterna i
Stockholm nu stiger för dem som reser med
Storstockholms lokaltrafik.
Mot denna bakgrund anser regeringen, i likhet
med vad som föreslås i promemorian, att
beloppsgränsen bör höjas till 10 000 kronor.
Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari
2012.
Lagförslag
Förslaget föranleder en ändring i 12 kap. 2 §
inkomstskattelagen (1999:1229). Lagförslag i
ärendet finns i avsnitt 3.4.
6.4.3

Konsekvensanalys

Offentligfinansiella effekter
Förslaget att höja beloppsgränsen från
9 000 kronor till 10 000 kronor över vilken
utgifter för inställelseresor samt för resor mellan
bostaden och arbets- respektive utbildningsplatsen får dras av beräknas leda till ökade
skatteintäkter för kommuner och landsting samt
för staten då det leder till en ökning av den
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beskattningsbara förvärvsinkomsten. En höjd
beloppsgräns beräknas förstärka de offentliga
finanserna med ca 340 miljoner kronor årligen
från och med 2012.
Effekter för myndigheter och företag
Förslaget bedöms inte medföra några ökade
kostnader eller ökad arbetsbörda för vare sig
Skatteverket eller de allmänna förvaltningsdomstolarna.
Förslaget bedöms inte heller medföra några
konsekvenser för företagen.
Effekter för miljön
Den föreslagna höjningen av beloppsgränsen
från 9 000 till 10 000 kronor gäller både för resor
med kollektivtrafik och med bil. Höjningen
innebär därför, för de som i dag gör avdrag för
resor, ingen betydande förändring i relativpriset
mellan färdsätten. Således bedöms höjningen av
beloppsgränsen inte påverka valet av färdsätt.
Om beloppsgränsen inte höjs kommer prisökningar på resor emellertid att innebära att fler
personer kommer att hamna över beloppsgränsen. Möjlighet till reseavdrag skulle sänka
utgifterna för arbetsresor med kollektivtrafik.
Om hela den, i detta fall, uteblivna höjningen
utnyttjas motsvarar detta en sänkning av årskostnaden
med
aktuell
marginalskatt
multiplicerad med 1 000 kronor. Även om detta
leder till en förändring av relativpriset, bedöms
denna inte vara tillräckligt stor för att påverka
valet av färdsätt i någon större utsträckning.
Förslaget att höja beloppsgränsen bedöms därför
inte få några konsekvenser för miljön.
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Skatt på arbetsinkomster – socialavgifter
m.m.
6.5

Förändrade nivåer för
socialavgifter

Regeringens förslag: Föräldraförsäkringsavgiften i

arbetsgivaravgifterna och i egenavgifterna höjs
till 2,60 procent. Arbetsskadeavgiften i arbetsgivaravgifterna och i egenavgifterna sänks till
0,30 procent av avgiftsunderlaget. Detta
föranleder en sänkning av den allmänna löneavgiften till 9,21 procent. De nya nivåerna gäller
från och med den 1 januari 2012.

Skälen för regeringens förslag: Socialavgifterna tas ut för finansiering av de sociala
trygghetssystemen och betalas antingen som
arbetsgivaravgifter eller som egenavgifter.
Arbetsgivaravgifter betalas av arbetsgivare,
medan egenavgifter betalas av främst enskilda
näringsidkare. Underlaget för socialavgifterna
beräknas till totalt ca 1 453 miljarder kronor
2012.
Föräldraförsäkringsavgiften är en av de sex
avgifter som tillsammans utgör socialavgifterna.
Föräldraförsäkringsavgiften bör tas ut med en
avgiftssats som innebär att de beräknade
intäkterna från avgiften motsvarar de förväntade
utgifterna. För 2012 beräknas de utgifter som
föräldraförsäkringsavgiften ska täcka, uppgå till
ca 36 miljarder kronor. Mot denna bakgrund
föreslår regeringen att föräldraförsäkringsavgiften i arbetsgivaravgifterna och i egenavgifterna höjs till 2,60 procent av avgiftsunderlaget.
Prognoserna för utgifterna för arbetsskadelivränta för 2012 visar att arbetsskadeavgiften
bör sänkas för att de prognostiserade utgifterna
ska motsvara de beräknade intäkterna från
avgiften. Därför föreslår regeringen att arbetsskadeavgiften i arbetsgivaravgifterna och i
egenavgifterna sänks till 0,30 procent.
Eftersom justeringen av de båda avgifterna ska
göras inom ramen för ett i princip oförändrat avgiftsuttag sänks den allmänna löneavgiften till
9,21 procent. Lagförslagen har beretts under
hand med Skatteverket.

I tabellerna 6.1 och 6.2 redovisas arbetsgivaravgifter och egenavgifter före och efter dessa
förändringar.
De nya avgiftsnivåerna träder i kraft den
1 januari 2012.
Tabell 6.1 Arbetsgivaravgifter 2011 och 2012 enligt
regeringens förslag
Procent
Arbetsgivaravgifter

2011

2012

Sjukförsäkringsavgift

5,02

5,02

Föräldraförsäkringsavgift

2,20

2,60

10,21

10,21

Efterlevandepensionsavgift

1,17

1,17

Arbetsmarknadsavgift

2,91

2,91

Ålderspensionsavgift

Arbetsskadeavgift

0,68

0,30

S:a socialavgifter

22,19

22,21

Allmän löneavgift
S:a socialavgifter och allmän löneavgift

9,23

9,21

31,42

31,42

Källa: Egna beräkningar.

Tabell 6.2 Egenavgifter 2011 och 2012 enligt regeringens
förslag
Procent
Egenavgifter

2011

2012

Sjukförsäkringsavgift

5,11

5,11

Föräldraförsäkringsavgift

2,20

2,60

10,21

10,21

Efterlevandepensionsavgift

1,17

1,17

Arbetsmarknadsavgift

0,37

0,37

Arbetsskadeavgift

0,68

0,30

S:a socialavgifter

19,74

19,76

Ålderspensionsavgift

Allmän löneavgift
S:a socialavgifter och allmän löneavgift

9,23

9,21

28,97

28,97

Källa: Egna beräkningar.

Lagrådet
Lagförslagen är enligt regeringens bedömning av
sådan enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande
skulle sakna betydelse.
Lagförslag
Förslaget föranleder ändringar i 2 kap. 26 § och
3 kap. 13 § socialavgiftslagen (2000:980) och 3 §
lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.
Lagförslag i ärendet finns i avsnitt 3.13 och 3.17.
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6.6

Justering av procentsats för
förskott av egenavgifter

6.6.1

Ärendet och dess beredning

Pensionsmyndigheten inkom den 23 december
2010 med en hemställan om en ändring i lagen
(2000:981) om fördelning av socialavgifter. Till
hemställan bifogades en promemoria. Promemorians författningsförslag finns i bilaga 6, avsnitt 1.
Promemorian har remissbehandlats och en
förteckning över remissinstanserna återfinns i
bilaga 6, avsnitt 2. En remissammanställning
finns tillgänglig i Finansdepartementet (dnr
Fi2011/255).
Lagrådet
Förslaget om justering av procentsats för förskott av egenavgifter är enligt regeringens bedömning av sådan enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.
6.6.2

Bakgrund

Socialavgifter i form av egenavgifter fastställs
först vid den avgiftsskyldiges taxering. Detta
innebär att fördelningen av bland annat ålderspensionsavgiften sker med fördröjning, vilket får
till följd att pensionssystemet (AP-fonderna och
Pensionsmyndigheten
samt
i
slutändan
pensionsspararna) går miste om avkastning på
avgiften. Sedan den 1 januari 1989 (prop.
1987/88:60, s. 15 f., FiU10, rskr. 104, SFS
1987:1319) finns därför en reglering som medger
att överföring av ålderspensionsavgiften (tidigare
tilläggspensionsavgiften) sker i förskott till
Försäkringskassan. Regleringen finns i dag i 12 §
lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter.
Den procentsats utifrån vilken förskottsbeloppet
ska beräknas uppgår till 8,6 procent.
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När Försäkringskassan får besked om vilka
belopp som ska bokföras för övriga egenavgifter
får Försäkringskassan också besked om hur stora
egenavgifter för året som avser ålderspension.
Mellanskillnaden mellan förskottsbeloppet och
slutligt belopp för ålderspensionsavgiften (regleringsbeloppet) bokförs i samband med att övriga egenavgifter bokförs.
Pensionsmyndigheten föreslår i sin promemoria att den procentsats utifrån vilken förskottet
beräknas höjs från 8,6 till 10,3 procent.
6.6.3

Procentsatsen höjs

Regeringens förslag: Den procentsats utifrån vil-

ken det förskott av egenavgifterna beräknas som
Försäkringskassan får tillgodoföra sig enligt 12 §
lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
höjs från 8,6 procent till 10,3 procent.
Den nya procentsatsen gäller från och med
den 1 januari 2012.

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens förslag.
Remissinstanserna: Majoriteten av remissinstanserna tillstyrker eller har inget att invända
mot förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Av Pensionsmyndighetens promemoria framgår att den procentsats utifrån vilken förskottsbeloppet, enligt
12 § lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter, beräknas under ett antal år varit för låg i
förhållande till det belopp som slutligen fastställts (se tabell 6.3). Att förskottsbeloppet är
för lågt får till följd att pensionssystemet går
miste om avkastning på det belopp som överförs
med fördröjning.
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Tabell 6.3 Egenavgifter för ålderspension 2001-2008
Miljoner kronor och procent
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2 115

2 609

2 495

2 618

2 730

3 036

3 290

3 655

682

256

493

535

733

738

809

676

Summa

2 797

2 865

2 988

3 153

3 463

3 774

4 099

4 331

Omräknad
procentsats

11,37

9,44

10,30

10,36

10,91

10,69

10,71

10,19

Preliminär
avgift
Regleringsbelopp

Källor: Statistiska centralbyrån, Skatteverket och egna beräkningar.

En höjning av den procentsats som förskottsbeloppet beräknas utifrån till 10,3 procent,
som Pensionsmyndigheten föreslår, skulle
innebära att regleringsbeloppet blir lägre och
det belopp som fördelas till pensionsspararna
med ett års fördröjning minimeras. Procentsatsen om 10,3 procent är något lägre än
genomsnittet för de senaste åren (se tabell
6.3). Denna procentsats bedöms som väl
avvägd.
Regeringen delar således Pensionsmyndighetens bedömning att den procentsats utifrån
vilken förskottsbeloppet i 12 § lagen
(2000:981) om fördelning av socialavgifter
beräknas bör höjas från 8,6 till 10,3 procent.

miljoner kronor), vilket innebär att staten går
miste om ränta på detta belopp. Den
offentligfinansiella kostnaden beräknas till
10 miljoner kronor.
Effekter för myndigheter och företag
Förslaget bedöms inte få några effekter för
vare sig Skatteverket, de allmänna förvaltningsdomstolarna eller företag.

Lagförslag
Förslaget föranleder en ändring i 12 § lagen
(2000:981) om fördelning av socialavgifter.
Lagförslag i ärendet finns i avsnitt 3.18.
6.6.4

Konsekvensanalys

Offentligfinansiella effekter
Arbetsgivaravgifter och egenavgifter för
ålderspension fördelas mellan AP-fonderna,
premiepensionssystemet och statsbudgeten.
Den andel som förs till premiepensionssystemet är oftast mellan 19 och 20 procent.
Den andel som förs till statsbudgeten är oftast
mellan 10 och 12 procent. Knappt 70 procent
av avgifterna förs således till AP-fonderna.
Om procentsatsen höjs och förskottet antas
bli 700 miljoner kronor högre (se tabell 6.3
ovan) innebär det att förskottet till premiepensionssystemet
höjs
med
ungefär
140 miljoner kronor och förskottet till APfonderna med ungefär 480 miljoner kronor.
För statsbudgeten blir effekten att ett högre
belopp betalas som förskott till AP-fonderna
och premiepensionssystemet (ca 140 + 480
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Skatt på konsumtion m.m. – energi- och
miljöskatter
6.7

Omräkning av koldioxid- och
energiskattesatserna efter
prisutveckling (indexering)

Regeringens
bedömning:
Koldioxidoch
energiskattesatserna på bränslen bör räknas om
motsvarande förändringar i konsumentprisindex
under perioden juni 2010–juni 2011. Energiskattesatserna på el bör räknas om motsvarande
förändringar i konsumentprisindex under
perioden juni 2009–juni 2011. De omräknade
skattesatserna bör träda i kraft den 1 januari
2012.

Skälen
för
regeringens
bedömning:
Koldioxid- och energiskattesatserna på bränslen
framgår av 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt
på energi, förkortad LSE. På motsvarande sätt
anges energiskattesatserna på el i 11 kap. 3 §
LSE. Sedan 1994 har det skett en årlig
indexomräkning av såväl koldioxid- och energiskattesatserna på bränslen som energiskattesatserna på el. Syftet är att realvärdesäkra
skattesatserna. Varje år, senast i november, ska
regeringen med stöd av en bestämmelse i LSE i
en förordning lägga fast det kommande
kalenderårets koldioxid- och energiskattesatser
med hänsyn till den allmänna prisutvecklingen.
Riksdagen beslutade under hösten 2009 om
ändringar i LSE av koldioxid- och energiskattesatserna på bränslen för åren 2011, 2013 och
2015 (prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21,
rskr. 2009/10:122). Av praktiska skäl ansågs då
inte att den årliga indexomräkningen av
skattesatser, för de år då sådana förändringar
genomförs, borde göras av regeringen genom en
förordning. I stället togs hänsyn till
prognostiserade förändringar i konsumentprisindex redan i samband med att koldioxid- och
energiskattesatserna på bränslen för 2011, 2013
och 2015 lades fast i LSE.
Några ändrade skattesatser på bränslen som
ska träda i kraft 2012, 2014 och 2016 har
däremot inte beslutats i LSE. Detsamma gäller
energiskattesatserna på el för 2011 och framåt.
För dessa år sker alltså indexomräkning av
skattebeloppen genom en förordning som
utfärdas av regeringen senast i november året

innan respektive kalenderår. I dessa fall baseras
beräkningen på faktiska förändringar i
konsumentprisindex. Underlaget för omräkningen är de skattesatser på bränslen och el som
anges i LSE. Detta innebär således, när det gäller
att fastställa energiskatten på el för 2012, att
omräkningen avseende 2012 års skattesatser
baseras på de skattesatser som enligt LSE gällt
under 2010.
För bränslen gäller att de nya skattesatserna
för 2012 ska baseras på den faktiska förändringen i konsumentprisindex mellan juni
2010 och juni 2011. Omräkningen avseende
2012 års skattesatser baseras på de skattesatser
som enligt LSE gäller under 2011. Index har
under perioden ökat med 2,74 procent. En
mervärdesskatteeffekt tillkommer om energipriserna i motsvarande mån förändras och om
köparen är en privatperson. För företag som har
rätt att dra av ingående mervärdesskatt tillkommer inte den effekten.
För 2012 bör indexhöjningen medföra att
skatten på bensin höjs med 15 öre per liter
(18,75 öre inklusive mervärdesskatt).
För energiskattesatserna på el sker
beräkningen av 2012 års skattesatser utifrån den
faktiska förändringen i konsumentprisindex
under perioden juni 2009–juni 2011 som alltså
tillämpas på 2010 års skattesatser. Index har
under denna period ökat med 3,70 procent.
Jämfört med 2011 års energiskattesatser på el
medför indexomräkningen att skattesatserna på
el för 2012 bör höjas för hushåll och servicenäringen med 0,7 öre per kWh (0,875 öre
inklusive mervärdesskatt) i södra Sverige och
med 0,5 öre per kWh (0,625 öre inklusive
mervärdesskatt) i norra Sverige. Den skattesats
på el som tillämpas för industrin, jordbruket,
skogsbruket och vattenbruket bör inte ändras på
grund av avrundningsregler.
Skattesatsförändringarna för el och de
vanligaste bränslena redovisas i tabell 6.4.
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Tabell 6.4 Ändringar av skattesatserna på el och vissa
bränslen för 2012 jämfört med 2011, inklusive mervärdesskatt
Öre/kWh, öre/liter och kr/m3
Energislag

Energiskatt

Koldioxidskatt

Mervärdesskatt

Summa

El, södra
Sverige,
öre/kWh

0,7

0,175

0,875

El, norra
Sverige,
öre/kWh

0,5

0,125

0,625

Bensin,
miljöklass 1,
öre/liter

8

7

3,75

18,75

Diesel,
miljöklass 1,
öre/liter

4,2

8,3

3,125

15,625

Eldningsolja, kr/m3

22

83

26,25

131,25

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

6.8

Övriga frågor på energi- och
miljöskatteområdet

6.8.1

Energiskatt på el i norra Sverige

Regeringens bedömning: Den lägre energiskatte-

satsen på el, som gäller för förbrukning i hushålls- och servicesektorerna i vissa kommuner i
norra Sverige, bör kvarstå i nuvarande form.

Skälen för regeringens bedömning: Den
lägre energiskattenivån på el i norra Sverige, för
närvarande 18,7 öre per kWh jämfört med 28,3
öre per kWh i södra Sverige, omfattar alla
kommuner i Norrbottens, Västerbottens och
Jämtlands län samt kommunerna Sollefteå,
Ånge, Örnsköldsvik, Ljusdal, Malung-Sälen,
Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby. Dessa
skattenivåer gäller för förbrukning i hushållsoch servicesektorerna, medan en lägre skattenivå
om 0,5 öre per kWh gäller för förbrukning av el
inom industrin, jordbruket, skogsbruket och
vattenbruket i hela landet. Skattedifferentieringen mellan norra och södra Sverige
infördes 1981.

Gemenskapsrätten på området, det s.k.
energiskattedirektivet120, tillåter skattedifferentieringar på vissa grunder. Någon grund för en
regional differentiering finns dock inte. Rådet
har emellertid godkänt den nuvarande regionalt
baserade differentieringen av energiskatten på el
genom ett särskilt undantag med stöd av artikel
19 i energiskattedirektivet. Godkännandet är
dock tidsbegränsat till och med utgången av
2011. En ny ansökan om undantag skickades
därför till Europeiska kommissionen i juni 2011.
Servicesektorns företag i de norra delarna av
landet betalar en lägre energiskatt på el än
motsvarande företag i övriga delarna av landet.
Den lägre energiskattesatsen utgör statligt stöd
enligt EUF-fördraget. Kommissionen har godkänt åtgärden till och med utgången av 2011.
Åtgärden faller dock numera inom ramen för
kommissionens allmänna gruppundantagsförordning121. Någon skyldighet att anmäla
åtgärden till kommissionen för förnyad statsstödsgranskning finns därför inte. Vissa regler
om
informationsskyldighet
och
årlig
rapportering finns dock i den angivna förordningen. Regeringen bedömer att den lägre
energiskattesatsen på el, som gäller för förbrukning i hushålls- och servicesektorerna i vissa
kommuner i norra Sverige, bör kvarstå i nuvarande form.
Indelningen av Sverige i nya elprisområden
den 1 november 2011 kan leda till regionala
variationer i elpriset. Regeringen avser därför att
följa upp effekterna av de nya elprisområdena
under de kommande åren.
6.8.2

Beskattning av biodrivmedel

Regeringens bedömning: För att stimulera till en

ökad användning av biodrivmedel bör skattebefrielse för låginblandning även fortsättningsvis
gälla upp till och med 6,5 volymprocent
biodrivmedel i bensin och upp till och med

120 Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en

omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter
och elektricitet (EUT L 283, 31.10.2003, s. 51, Celex 32003L0096).
121 Kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008

genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den
gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget, (EUT L
214, 9.8.2008, s. 3, Celex 32008R0800).

254

PROP. 2011/12:1

5 volymprocent biodrivmedel i diesel. Denna
skattebefrielse bör åstadkommas på samma sätt
som hittills skett på detta område, dvs. genom
särskilda dispensbeslut som bör gälla från med
den 1 januari 2012.
Fortsatt befrielse från koldioxidskatt och
energiskatt bör även ges genom dispensbeslut
för E85 och andra höginblandade biodrivmedel
och för biodrivmedel helt utan fossilt innehåll.

Skälen för regeringens bedömning: E85 och
andra höginblandade biodrivmedel samt biodrivmedel helt utan fossilt innehåll är för närvarande
befriade från koldioxid- och energiskatt. För
låginblandning befrias upp till och med
6,5 volymprocent biodrivmedel i bensin och upp
till och med 5 volymprocent biodrivmedel i
diesel från koldioxid- och energiskatt. Skattebefrielsen för andra biodrivmedel än biogas
åstadkoms genom dispensbeslut av regeringen.
Europeiska kommissionen har godkänt den
svenska skattebefrielsen av biodrivmedel till och
med utgången av 2013. Samtliga nu gällande
dispenser löper ut den 31 december 2011.
För att även fortsättningsvis stimulera till en
ökad användning av biodrivmedel avser
regeringen att ge skattebefrielser på samma sätt
som hittills skett på detta område, dvs. genom
särskilda dispensbeslut. För låginblandning över
6,5 volymprocent biodrivmedel, t.ex. etanol i
bensin, och 5 volymprocent biodrivmedel, t.ex.
FAME (Fatty Acid Methyl Ester) i diesel, men
inom ramen för vad som är möjligt enligt
bränslespecifikationerna enligt Drivmedelslagen
(2011:319), innebär gällande regler enligt lagen
(1994:1776) om skatt på energi att koldioxidoch energiskatt tas ut för dessa biodrivmedel
med belopp som gäller för likvärdigt fossilt
bränsle.
6.8.3

Skälen för regeringens bedömning: I 17 §
lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga
fordon har en möjlighet till återbetalning av
vägavgift införts för fordonsägare som inte avser
att bruka sitt fordon under tid för vilken
vägavgift har betalats eller för det fall ett fordons
beskaffenhet ändras så att vägavgift ska tas ut
med annat belopp. Vägavgiften betalas tillbaka
med ett belopp som motsvarar den del av
avgiften som belöper på antalet återstående hela
månader för vilka avgift har betalats. Det har vid
olika tillfällen framförts kritik mot att en
återbetalning begränsad till hela återstående
månader missgynnar dem som betalar vägavgift
för en period om ett år. Som skäl anges främst
att det innebär att avgift betalas för tid då
fordonet inte får användas. För att undvika ett
avgiftsuttag för tid som fordonet inte får
användas, bör den del av avgiften som kan
återbetalas utvidgas till att omfatta belopp
motsvarande den del av avgiften som belöper på
antalet återstående dagar för vilka avgift har
betalats. En utvidgning av möjligheten till
återbetalning till att omfatta återstående dagar
måste även gälla de utländska lastbilar som
betalat vägavgiften i Sverige. Skälet är främst att
det annars kan ses som diskriminering av
transporter med utländska lastbilar. Eftersom
lastbilar registrerade i andra länder kan betala
avgift för kortare perioder bör möjligheten till
återbetalning utvidgas till att också omfatta
avgifter som betalats för månad eller vecka.
Åtgärderna om ändrade regler för återbetalning av vägavgift beräknas minska skatteintäkterna med 2 miljoner kronor 2012 (halvår)
och därefter med 4 miljoner kronor per år.
En promemoria avseende åtgärderna har
remitterats den 31 augusti 2011. Regeringen
avser att under hösten återkomma till riksdagen
med ett förslag.

Utvidgade möjligheter till
återbetalning av vägavgift

Regeringens bedömning: Vägavgift bör återbetalas

med ett belopp motsvarande den del av avgiften
som motsvarar antalet återstående dagar för vilka
avgift har betalats. Återbetalning bör kunna ske
även för avgift som betalats för månad eller
vecka till skillnad mot nuvarande begränsning till
årlig avgift.
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Skatt på konsumtion m.m. – övriga
punktskattefrågor
6.9

Tobaksskatt

6.9.1

Ärendet och dess beredning

För att möjliggöra en samlad behandling av
skatteförslag med budgeteffekter i budgetpropositionen för 2012 remitterade Finansdepartementet en promemoria med olika förslag, Vissa
skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012
(dnr Fi2011/1936). Promemorian innehöll bland
annat förslag om höjd skatt på tobak.
Promemorians lagförslag i ovan angivna delar
finns i bilaga 4, avsnitt 2. Förslagen har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 4, avsnitt 3. En
remissammanställning finns tillgänglig i
Finansdepartementet (dnr Fi2011/1936).
Lagrådet
Lagförslagen är enligt regeringens mening av
sådan enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande
skulle sakna betydelse.
6.9.2

Gällande rätt

Beskattningen av cigaretter, cigarrer, cigariller
och röktobak är harmoniserad inom EU. De
inom EU gemensamma bestämmelserna om
tobak är reglerade i tre direktiv. 122
Skatt ska enligt direktiven betalas för
cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak.
Direktiven reglerar skattestrukturer, minimiskattesatser och definitioner av de skattepliktiga
tobaksprodukterna. Snus och tuggtobak omfattas inte av direktiven.
Bestämmelserna i tobaksskattedirektiven är
genomförda i svensk rätt genom lagen
(1994:1563) om tobaksskatt, förkortad LTS, och

122 Rådets direktiv 92/79/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning

av skatt på cigaretter, rådets direktiv 92/80/EEG av den 19 oktober 1992
om tillnärmning av skatter på andra tobaksvaror än cigaretter och rådets
direktiv 95/59/EG av den 27 november 1995 om andra skatter än
omsättningsskatter

som

påverkar

förbrukningen

av

tobaksvaror.

Direktiven ändrades senast genom rådets direktiv 2010/12/EU av den
16 februari 2010 om ändring av direktiven 92/79/EEG, 92/80/EEG och
95/59/EG när det gäller strukturer och skattesatser i fråga om
punktbeskattning av tobaksvaror samt av direktiv 2008/118/EG.

förordningen (2010:177) om tobaksskatt. I LTS
finns även bestämmelser om beskattning av snus
och tuggtobak.
Beskattningen av cigaretter baseras på uttag av
dels styckeskatt, dels värderelaterad skatt.
Styckeskatten uppgår för närvarande till
1,27 kronor per cigarett. Den värderelaterade
delen av skatten utgör 1 procent av detaljhandelspriset.
Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med
1,12 kronor per styck. Övrig tobak beskattas per
kilogram enligt följande. Skatt på röktobak tas ut
med 1 560 kronor per kilogram. Skatt på snus tas
ut med 336 kronor per kilogram och skatt på
tuggtobak tas ut med 402 kronor per kilogram.
Skatten på tobak är enligt 42 § LTS föremål
för omräkning utifrån konsumentprisindex
(KPI) från och med kalenderåret 2012. Syftet är
att realvärdesäkra skattesatserna. Den årliga
omräkningen motsvarar de i lagen angivna
skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni
månad året närmast före det år beräkningen
avser och prisläget i juni 2010. När det gäller
skatt på cigaretter avser omräkningen endast
styckeskatten.
6.9.3

Höjd skatt på tobak

Regeringens förslag: Styckeskatten på cigaretter
höjs från 1,27 kronor till 1,40 kronor. Skatten på
cigarrer och cigariller höjs från 1,12 kronor till
1,24 kronor per styck. Skatten på röktobak höjs
från 1 560 kronor till 1 718 kronor per kilogram.
Skatten på snus höjs från 336 kronor till
382 kronor per kilogram och skatten på tuggtobak från 402 kronor till 444 kronor per kilogram. Den skatt som i vissa fall tas ut vid privat
import av tobak från tredjeland eller med
anledning av punktskattekontroll av transporter
justeras på motsvarande sätt.

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens förslag.
Remissinstanserna: Statens folkhälsoinstitut
och En Rökfri Generation tillstyrker en höjning
av tobaksskatten på cigaretter, snus och övriga
tobaksprodukter. Yrkesföreningar mot tobak
anför att starka folkhälsoskäl talar för
regelbundna och avsevärda höjningar av skatten
på tobak samt att det bör finnas utrymme för
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större skattehöjningar än de som föreslås.
Skatteverket och Tullverket har inga synpunkter
på förslaget. Tullverket anför dock att det enligt
erfarenheter finns ett samband mellan en
höjning av skatten på tobak och en ökning av
såväl den legala som den illegala införseln av
sådana varor. Enligt Tullverket förs det i dag in
stora mängder snus av Ålandsresenärer och det
är enligt Tullverkets uppfattning mycket som
talar för att en stor del av denna införsel är
avsedd för den kommersiella marknaden. En
framtida skattehöjning kan förväntas leda till en
ökad införsel av snus och andra tobaksvaror.
Tullverket anför vidare att ett ökat varuflöde och
ökad illegal införsel påverkar förutsättningarna
för att bedriva verksamheten. British American
Tobacco Sweden AB (BAT) motsätter sig inte
skattehöjningar men vill understryka de risker
som en tobaksskattehöjning medför vad gäller
illegal handel. Ett sätt att begränsa problemen
med illegal handel är att genomföra flera små
skattehöjningar i stället för en stor. BAT föreslår
skattehöjningen fördelas jämt på de kommande
tre åren. Philip Morris AB stödjer skäliga skatter
som en del av regeringens strategi för att uppnå
både intäkts- och folkhälsomål. Philip Morris
AB anser dock att det finns en stor risk att en
plötslig ökning av skatten på tobak leder till
oavsiktliga negativa konsekvenser och föreslår
därför en ökning fördelad över två år. För att
minska riskerna med ökad illegal handel föreslår
Svenska Tobaksleverantörsföreningen (STL) att
regeringen ska fördela den föreslagna
skattehöjningen på de tre kommande åren. STL
framhåller även att alla tobaksprodukter bör
behandlas och beskattas lika. JTI Sweden AB
anser att skattehöjningen för tobak bör spridas
över en fyraårsperiod. Även Svensk Handel
föreslår att cigarettskatten sprids jämt under
mandatperioden snarare än implementeras i ett
slag. Svensk Servicehandel & Fast Food framför
att så höga skattehöjningar som nu föreslås inte
kommer att leda till minskad konsumtion utan
snarare göra den olagliga tobaken mer tillgänglig.
Skattebetalarnas
Förening
ifrågasätter
höjningarna på tobak överlag. Landsorganisationen (LO) anför att man i sak inte är
emot att skatten på tobak höjs om det genomförs samtidigt med ytterligare sociala instanser
för att minska beroendet av tobak. LO anför
vidare att när förslaget endast presenterar skattehöjningar avvisas detta.
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Skälen för regeringens förslag: Skatten på
tobak ska omräknas med KPI från och med den
1 januari 2012. Syftet är att fortsättningsvis
realvärdesäkra skattesatserna. De nya skattesatserna, som ska gälla under 2012, baseras på
förändringen i KPI mellan juni månad 2010 och
juni månad 2011. Detta förslag om höjd skatt på
tobak bör därför även beakta justeringen i
skattesatserna för tobak till följd av förändringen
i KPI som i annat fall skulle ha skett den 1
januari 2012.
Förändringen i KPI för perioden juni 2010–
juni 2011 uppgår till 2,74 procent. För 2012
medför omräkningen med KPI att styckeskatten
på cigaretter höjs med 3 öre, skatten på snus höjs
med 9 kronor per kilogram, skatten på cigarrer
och cigariller höjs med 3 öre per styck, skatten
på röktobak höjs med 43 kronor per kilogram
och skatten på tuggtobak höjs med 11 kronor
per kg.
Ett övergripande mål för samhället är att
främja folkhälsan. Det råder stor enighet om att
den totala tobakskonsumtionen minskar när
priset ökar. Höjd skatt på tobak påverkar
därmed konsumtionen av tobak och utgör därför
ett led i regeringens arbete för främjandet av
förbättrad folkhälsa. Enligt statistik från
Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och
drogforskning vid Stockholms universitet
(SoRAD) har den totala konsumtionen av
cigaretter minskat sedan 2003 fram till 2010 med
omkring 26 procent. En förklaring till minskningen kan vara den höjning av cigarettpriserna
med omkring 30 procent som skett under denna
period. Därutöver kan faktorer som förbud mot
rökning på restauranger och caféer tillsammans
med den förstärkta allmänna debatten om
cigaretternas negativa påverkan på hälsan ha
bidragit.
Vid förändringar i skatten på tobak måste
dock hänsyn tas till eventuella effekter på den
oregistrerade konsumtionen, dvs. konsumtionen
av de tobaksvaror som förs in i Sverige från
utlandet, vilket också anförts av ett antal
remissinstanser. Stora förändringar i skatten
riskerar att öka den oregistrerade konsumtionen
oväntat mycket.
Statistiken över den oregistrerade konsumtionen tas fram av SoRAD via enkätundersökningar, men även av Tullverket och Handelns
utredningsinstitut (HUI). SoRAD:s statistik
mäter svenskars oregistrerade konsumtion.
HUI:s statistik mäter förutom svenskars
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oregistrerade konsumtion även utländska
besökares konsumtion i Sverige av medtagna
cigaretter. Tullverket publicerar statistik om
antalet beslag av obeskattade cigaretter som förts
in från länder utanför EU, dvs. smugglade
cigaretter. Enligt SoRAD:s statistik för 2010
konsumerades totalt, både registrerad och
oregistrerad konsumtion, omkring 6,7 miljarder
cigaretter i Sverige. Av dessa utgjorde 93 procent
registrerad
konsumtion
och
7 procent
oregistrerad
konsumtion.
Oregistrerad
konsumtion av cigaretter som andel av total
konsumtion av cigaretter har fluktuerat i liten
omfattning under senare år och inga tydliga
trender går att utläsa i konsumtionssammansättningen. Växelkursens variation skulle dock
kunna påverka mängden resandeinförda
cigaretter. Enligt SoRAD utgjorde dock andelen
resandeinförda cigaretter endast ca 4 procent av
den totala konsumtionen år 2010. Mot bakgrund
av att andelen resandeinförda cigaretter år
2010 utgjorde en relativt liten andel av totalkonsumtionen bör växelkursens variation inte
påverka den totala konsumtionen i någon större
utsträckning.
Tullverket har observerat att en stor andel av
de cigaretter som beslagtas är förfalskade
cigaretter som inte går att skilja från oförfalskade
cigaretter och därmed sannolikt kan säljas i butik
till samma pris som beskattade cigaretter.
Tullverkets beslagsstatistik för 2009 och 2010
visar att beslagen blir större per beslagstillfälle.
Tullverkets beslagsstatistik speglar dock inte
endast svenskarnas konsumtion av smugglade
cigaretter då cigaretterna till viss del är avsedda
att transporteras vidare till andra länder. Med
tanke på att de förfalskade cigaretterna utgör en
stor andel av de cigaretter som Tullverket
beslagtar går det dock inte att utesluta att
mängden smugglade cigaretter kan utgöra en
större del av den totala konsumtionen än vad
statistiken i övrigt synes visa.
Mot bakgrund av de synpunkter som förts
fram av remissinstanserna bör dock beaktas att
hushållens köpkraft har ökat under de senaste
tio åren. Mellan år 2000 och år 2010 har
hushållens reala disponibla inkomst ökat med
omkring 33 procent medan KPI under samma
period har ökat med omkring 15 procent. Detta
innebär att hushållens köpkraft har ökat mer än
KPI. Den ökade köpkraften ger utrymme för en
skattehöjning, oaktat den realvärdesäkring som

ska ske från och med 2012 genom omräkning av
skatten på tobak med KPI.
Vad gäller snus bör även framhållas att snus är
en vara som främst produceras i Sverige och
Norge, vilket innebär att denna marknad utsätts
för konkurrens från ett färre antal länder än vad
som gäller för övriga tobaksvaror.
Av hälsopolitiska skäl och som en delfinansiering av regeringens reformambitioner
inom skatteområdet föreslår regeringen att
skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak och tuggtobak höjs med drygt 7 procent.
Mot bakgrund av att hushållens köpkraft ökat
och den relativt stabila utvecklingen av
oregistrerad konsumtion av cigaretter på senare
år bedömer regeringen att den föreslagna
höjningen av skatten kan ske utan risk för
oväntat stora ökningar i den oregistrerade
konsumtionen.
Vad gäller snus föreslår regeringen att skatten
höjs med knappt 11 procent. Även med hänsyn
tagen till nu föreslagen skattehöjning på snus
kvarstår att priset på snus i Norge, inklusive
mervärdesskatt, är högre än priset på snus i
Sverige. Sammantaget bedömer regeringen att
den föreslagna höjningen av skatten på snus,
även relaterat till övriga tobaksvaror, är väl
avvägd.
Tobaksskattehöjningen som föreslås innebär
sammantaget, inklusive omräkning med KPI, en
höjning av skatten på cigaretter med 13 öre per
styck, på snus med 46 kronor per kilogram, på
röktobak med 158 kronor per kilogram, på
cigarrer och cigariller med 12 öre per styck och
på tuggtobak med 42 kronor per kilogram. Se
tabell 6.5 nedan för samtliga skattehöjningar
uppdelade på tidigare beslutad omräkning med
index och föreslagna tobaksskattehöjningar.
Den skatt som i vissa fall tas ut vid privat
import av tobak från tredjeland enligt
4 kap. 3 § lagen (1994:1551) om frihet till skatt
vid import, m.m. samt uttag av skatt enligt
3 kap. 5 a § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, förkortad LPK, bör justeras på motsvarande sätt.
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Tabell 6.5 Skattehöjning på tobak, uppdelad på de olika
tobaksslagen, för tidigare beslutad indexering och
föreslagen skattehöjning för 2012
Öre/styck och kr/kg
Tobaksprodukt

Indexhöjning

Tobaksskattehöjning

Cigaretter

3 öre/styck

10 öre/styck

Cigarrer och
cigariller

3 öre/styck

9 öre/styck

43 kr/kg

115 kr/kg

Röktobak
Snus
Tuggtobak

9 kr/kg

37 kr/kg

11 kr/kg

31 kr/kg

Källa: Egna beräkningar.

Lagförslag
Förslaget avseende höjda skatter på cigaretter,
cigarrer, cigariller, röktobak samt snus och
tuggtobak föranleder ändringar i 2, 8, 35 och
42 §§ LTS, 4 kap. 3 § lagen om frihet från skatt
vid import, m.m. samt i 3 kap. 5 a § LPK.
Lagförslag i ärendet finns i avsnitt 3.22–3.24.
6.9.4

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Ändringarna träder i kraft
den 1 januari 2012. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande för förhållanden som hänför sig till
tiden före ikraftträdandet.

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Remissinstanserna har
inga synpunkter på ikraftträdandet.
Skälen för regeringens förslag: I likhet med
vad som föreslås i promemorian anser regeringen
att de nya bestämmelserna om höjd tobaksskatt
bör träda i kraft den 1 januari 2012. Äldre
bestämmelser ska fortfarande gälla för
förhållanden som hänför sig till tiden före
ikraftträdandet. Vad gäller skatt enligt lagen om
tobaksskatt innebär detta t.ex. att om
Skatteverket omprövar ett beskattningsbeslut
avseende en redovisningsperiod före den
1 januari 2012 ska äldre bestämmelser avseende
skattesatsens storlek tillämpas. Motsvarande
gäller om Tullverket omprövar ett beslut om
skatt som i vissa fall tas ut vid privat import av
tobak från tredjeland enligt lagen om frihet från
skatt vid import, m.m. eller enligt lagen om
punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.
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6.9.5

Konsekvensanalys

Offentligfinansiella effekter
I tabell 6.6 nedan redovisas de offentligfinansiella
effekterna av höjd skatt på tobak 2012. I de
offentligfinansiella effekterna inkluderas inte
justeringen av skattesatserna för tobak med
förändringen i KPI.
Tabell 6.6 Offentligfinansiell effekt av höjd skatt på tobak
2012
Miljarder kronor
Bruttoeffekt

Varaktig
effekt

Periodiserad nettoeffekt

2012

2012

2013

2014

2015

0,80

0,87

0,68

0,72

0,76

0,73

Källor: Statistiska centralbyrån, Skatteverket och egna beräkningar.

Förslaget om höjd skatt på cigaretter med 10 öre
per styck beräknas ge en offentligfinansiell
nettointäkt på 613 miljoner kronor år 2012. En
höjning av skatten på snus med 37 kronor per
kilogram medför offentligfinansiella nettointäkter på 241 miljoner kronor år 2012. En
höjning av skatten på röktobak med 115 kronor
per kilogram medför offentligfinansiella nettointäkter på 15 miljoner kronor 2012. En höjning
av skatten på cigarrer/cigariller med 9 öre per
styck och en ökning av skatten på tuggtobak
med 31 kronor per kilogram medför ökade
skatteintäkter netto på 4,4 miljoner kronor 2012.
Totalt medför de föreslagna höjningarna av
tobaksskatterna ökade offentligfinansiella nettointäkter på 870 miljoner kronor år 2012.
Effekter för myndigheter och företag
För Skatteverket kommer ändringarna att
medföra att texter i informationsbroschyrer
behöver uppdateras inför ikraftträdandet.
Skatteverkets eventuellt ökade arbetsbörda och
kostnader kan hanteras inom befintliga anslagsramar. Detsamma gäller en eventuellt ökad
arbetsbörda inom Tullverket. Förslaget bedöms
inte komma att påverka antalet mål i domstolarna. De föreslagna lagändringarna anses inte
heller på annat sätt påverka arbetsbelastningen
varken i förvaltningsdomstolarna eller i de
allmänna domstolarna.
De företag som berörs av förändringarna är
endast de företag som är skattskyldiga för
tobaksskatt. En förändring av skattesatserna
bedöms inte förändra den administrativa bördan
för de nämnda företagen.
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Övriga konsekvenser
Sammantaget beräknas förslagen medföra att
priset på ett paket med 19 cigaretteter som i dag
kostar 48 kronor ökar till omkring 51 kronor,
inklusive mervärdesskatt. Priset på en förpackning snus, 45 gram, som i dag kostar 47 kronor
beräknas öka till omkring 49 kronor, inklusive
mervärdesskatt.

6.10

Övriga frågor på
punktskatteområdet

6.10.1 Reklamskatten
Regeringens bedömning: Det finns för närvarande

inte förutsättningar för finansiering av ytterligare
steg i avskaffandet av reklamskatten.

Skälen för regeringens bedömning: 1996 års
reklamskatteutredning föreslog i sitt betänkande
Avskaffa reklamskatten! (SOU 1997:53), ett
avskaffande av lagen (1972:266) om skatt på
annonser och reklam. Den dåvarande regeringen
uttalade i prop. 1997/98:150 att man ansåg att
reklamskatten bör avskaffas. Det konstaterades
dock att det vid detta tillfälle saknades förutsättningar att finansiera ett totalt avskaffande av
reklamskatten. Eftersom den dåvarande
regeringen ansåg att det förelåg särskilt allvarliga
problem när det gällde beskattningen av
reklamtrycksaker, föreslogs ett avskaffande av
skatten i denna del. Reklamskatten på reklamtrycksaker avskaffades den 1 januari 1999.
Riksdagen tillkännagav den 10 april 2002 som
sin
mening
vad
skatteutskottet
(bet.
2001/02:SkU20, rskr. 2001/02:201) anfört om
att reklamskatten bör avvecklas och att frågan,
med beaktande av de budgetpolitiska målen, bör
prioriteras vid kommande budgetberedning.
Sedan 2002 har frågan tagits upp i det årliga
budgetarbetet. Ett andra steg i avskaffandet av
den resterande reklamskatten genomfördes den
1 januari 2006. Regeringen föreslog därefter
hösten 2007 ett ytterligare steg i avskaffandet av
den resterande reklamskatten. Dessa ändringar
trädde i kraft den 1 januari 2008.
Skatteutskottet
har
i
yttrandena
2006/07:SkU2y till konstitutionsutskottet och
2006/07:SkU3y till finansutskottet anfört att det

ser med tillfredsställelse på att regeringen
aviserat att ytterligare en betydande del av den
resterande
reklamskatten
ska
avskaffas.
Utskottet erinrade också om att riksdagens
tidigare tillkännagivande avsåg en avveckling av
hela reklamskatten.
I budgetpropositionen för 2009 anförde
regeringen att det är viktigt att den resterande
reklamskatten avskaffas men att regeringen
bedömde att förutsättningar för att finansiera
ytterligare steg i avskaffandet av reklamskatten
för närvarande inte förelåg. Regeringen
prioriterade skatteändringar som ökar den
varaktiga sysselsättningen före ytterligare
sänkning av reklamskatten. Skatteutskottet
delade i yttrande 2008/09:SkU1y regeringens
bedömning men utskottet vidhöll sin tidigare
inställning att hela reklamskatten ska avvecklas
och förutsätter att detta kommer att ske i
kommande förslag från regeringen.
I budgetpropositionen för 2010 vidhöll
regeringen sin inställning att den resterande
reklamskatten bör avskaffas. Regeringen
prioriterade dock skattesänkningar som på kort
och lång sikt stärker sysselsättningen före
ytterligare sänkning av reklamskatten. Samma
bedömning gjorde regeringen i budgetpropositionen för 2011.
Även i årets budgetberedning har frågan om
ytterligare steg i avskaffandet av reklamskatten
prövats. Regeringen anser, liksom tidigare, att
den resterande reklamskatten bör avskaffas.
Regeringen har dock, med hänsyn till det
ekonomiska läget, fortsatt att prioritera skatteändringar som på såväl kort som lång sikt stärker
sysselsättningen före ytterligare sänkning av
reklamskatten.
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Skatt på konsumtion – mervärdesskatt
6.11

Sänkt skatt på restaurang- och
cateringtjänster

6.11.1 Ärendet och dess beredning
I budgetpropositionen för 2011 redovisade
regeringen ett antal reformambitioner på skatteområdet för mandatperioden (prop. 2010/11:1,
Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och
skattefrågor m.m., avsnitt 1.7.4). Regeringen tog
också upp frågan i 2011 års ekonomiska
vårproposition (prop. 2010/11:100, s. 43 och
61). Regeringen förordnade från och med den
1 januari 2011 en särskild utredare med uppdrag
att bland annat ta fram ett lagförslag om en sänkning av mervärdesskattesatsen på restaurangoch cateringtjänster (exklusive alkohol) till
samma nivå som livsmedel. Utredningen om
sänkt moms på vissa tjänster lämnade
den 15 mars 2011 delbetänkandet Sänkt
restaurang- och cateringmoms, (SOU 2011:24).
En sammanfattning av delbetänkandet finns i
bilaga 7, avsnitt 1. Delbetänkandets lagförslag
finns i bilaga 7, avsnitt 2. Utredaren skulle i
delbetänkandet även redovisa effekten av sänkt
mervärdesskatt på varaktig sysselsättning,
samhällsekonomisk effektivitet, administrativ
börda och företagande. Efter delbetänkandets
avlämnande ska utredaren analysera om sänkt
skattesatsnivå även på någon eller några av de
övriga tjänster som från den 1 juni 2009 lagts till
bilaga III i EU:s mervärdesskattedirektiv är en
samhällsekonomiskt effektiv åtgärd i syfte att
öka den varaktiga sysselsättningen samt vilken
effekt en sänkning skulle få på administrativ
börda och företagande. Den delen av uppdraget
ska redovisas i ett slutbetänkande senast den
31 oktober 2011.
Delbetänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 7,
avsnitt 3. Remissyttrandena finns tillgängliga hos
Finansdepartementet (dnr Fi2011/1404).
I propositionen behandlas det förslag till
sänkt mervärdesskattesats för restaurang- och
cateringtjänster samt ändring av HUS-avdraget
som utredningen lämnade i delbetänkandet. Det
förslag till finansiering som utredningen lämnade
behandlas inte.

Lagrådet
Regeringen beslutade den 31 maj 2011 att
inhämta Lagrådets yttrande över två lagförslag
som motsvarar dem i avsnitt 3.4, såvitt avser
67 kap. 13 c § inkomstskattelagen (1999:1229),
och 3.12, som avser 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200). Lagrådet har lämnat
förslagen utan erinran. Lagrådets yttrande finns i
bilaga 7, avsnitt 4.
6.11.2 Gällande rätt
6.11.2.1 Skattesatser
6.11.2.1.1

EU-rätt

Reglerna för mervärdesskatt är i stor
utsträckning harmoniserade inom EU. Grunden
för regelverket finns i rådets direktiv
2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett
gemensamt system för mervärdesskatt123, förkortat mervärdesskattedirektivet. Enligt artikel
96 i mervärdesskattedirektivet ska medlemsstaterna tillämpa en normalskattesats som inte
får vara lägre än 15 procent (artikel 97).
Medlemsstaterna får tillämpa en eller två
reducerade
skattesatser
(artikel 98).
En
reducerad skattesats får inte vara lägre än
5 procent (artikel 99). I mervärdesskattedirektivet finns en lista (bilaga III) över de varor
och tjänster som en reducerad skattesats får
tillämpas på. Bland dessa varor och tjänster finns
numera restaurang- och cateringtjänster i
punkten 12a. Möjligheten att tillämpa en
reducerad skattesats på restaurang- och cateringtjänster öppnades för samtliga medlemsstater
den 1 juni 2009 (rådets direktiv 2009/47/EG av
den 5 maj 2009 om ändring av direktiv
2006/112/EG vad gäller reducerade mervärdesskattesatser 124). Dessförinnan hade endast ett
visst antal medlemsstater, till vilka Sverige inte
hörde, möjlighet att tillämpa reducerad
skattesats på restaurangtjänster. Detta reglerades
i ett antal specialbestämmelser i direktivet.
Mervärdesskattedirektivet ger således medlemsstaterna möjlighet att själva bestämma om
man vill tillämpa reducerad skattesats på någon

123 EUT L 347, 11.12.2006, s. 1 (Celex 32006L0112).
124 EUT L 116, 9.5.2009, s. 18 (Celex 32009L0047).
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eller några av de varor och tjänster som anges i
bilaga III. Medlemsstaterna har också möjlighet
att, med vissa begränsningar, bestämma nivån på
den reducerade skattesatsen. Regleringen av
skattesatserna kan därför variera i de olika
medlemsländerna. Enligt en sammanställning
gjord av Europeiska kommissionen (VAT Rates
applied in the Member States of the European
Union) tillämpade följande medlemsländer
reducerad skattesats på restaurang- och cateringtjänster per den 1 januari 2011: Belgien,
Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien,
Cypern, Luxemburg, Holland, Österrike, Polen,
Portugal, Slovenien och Finland. Av dessa länder
tillämpade samtliga förutom Belgien, Frankrike
och Finland reducerad skattesats på restaurangtjänster även innan den möjligheten öppnades
för alla medlemsländer genom direktiv
2009/47/EG.
6.11.2.1.2

Svensk rätt

De svenska bestämmelserna om skattesatser
finns
i
7 kap. 1 §
mervärdesskattelagen
(1994:200), förkortad ML. I Sverige tillämpas
normalskattesatsen 25 procent, en reducerad
skattesats om 12 procent och en reducerad
skattesats om 6 procent. I 7 kap. 1 § ML sägs
inledningsvis att skatt ska tas ut med 25 procent.
Härefter anges i vilka fall skattesatsen i stället är
12 respektive 6 procent.
Med den reducerade skattesatsen 12 procent
beskattas omsättning av livsmedel (med
undantag för bl.a. spritdrycker, vin och starköl),
rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande
verksamhet och camping, omsättning av
konstverk som ägs av upphovsmannen eller
dennes dödsbo samt import av konstverk,
samlarföremål och antikviteter.
Med den reducerade skattesatsen 6 procent
beskattas omsättning av böcker, tidningar m.m.,
tillträde till konserter, cirkus-, biograf-, teater-,
opera- samt balettföreställningar eller liknande,
viss biblioteks- och museiverksamhet, tillträde
till djurparker, upplåtelse eller överlåtelse av vissa
upphovsrättsliga rättigheter, omsättning av
tjänster inom idrottsområdet samt personbefordran.
Restaurang- och cateringtjänster beskattas i
dag med normalskattesatsen 25 procent.

6.11.2.2 Begreppet restaurang- och
cateringtjänster
6.11.2.2.1

EU-rätt

Sedan den 1 juni 2009 får EU:s medlemsstater
tillämpa reducerad skattesats på restaurang- och
cateringtjänster. Dryck, både med och utan
alkohol, får undantas från den reducerade
skattesatsen (punkt 12a i bilaga III till mervärdesskattedirektivet).
Genom direktiv 2008/8/EG (rådets direktiv
2008/8/EG av den 12 februari 2008 om ändring
av direktiv 2006/112/EG med avseende på
platsen för tillhandahållande av tjänster 125) och
därefter genom direktiv 2009/47/EG infördes
begreppet restaurang- och cateringtjänster på två
ställen i mervärdesskattedirektivet, dels i
artiklarna 55 och 57, som reglerar omsättningsland för tjänster, dels i bilaga III som reglerar
skattesatser. Dessförinnan förekom det endast i
de specialbestämmelser som gav vissa medlemsstater rätt att tillämpa en reducerad skattesats på
sådana tjänster. Begreppet definieras inte i själva
mervärdesskattedirektivet, men det finns en
definition i artikel 6 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars
2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter
för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt
system för mervärdesskatt 126, förkortat tillämpningsförordningen. De aktuella bestämmelserna
trädde i kraft den 1 juli 2011. Dess syfte är att
säkerställa en enhetlig tillämpning av bl.a. de nya
reglerna om omsättningsland. Tillämpningsförordningen är direkt tillämplig i svensk rätt.
I artikel 6 ges följande definition:
1. Med restaurang- och cateringtjänster avses tjänster
som består i att för mänsklig konsumtion leverera beredd
eller oberedd mat eller dryck eller båda, åtföljda av
tillräckligt med stödtjänster som möjliggör omedelbar
konsumtion av det levererade. Leveransen av mat eller dryck
eller båda är endast en del i helheten, i vilken tjänsteaspekten
ska dominera. Restaurangtjänster är tillhandahållandet av
sådana tjänster i tillhandahållarens lokaler och
cateringtjänster är tillhandahållande av sådana tjänster på
andra ställen än i tillhandahållarens lokaler.
2. En leverans av beredd eller oberedd mat eller dryck
eller båda, med eller utan transport, som inte åtföljs av några

125 EUT L 44, 20.2.2008, s. 11 (Celex 32008L0008).
126 EUT L 77, 23.3.2011, s. 1 (Celex 32011R0282).
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andra stödtjänster, ska inte anses som restaurang- och
cateringtjänster enligt punkt 1.

I tillämpningsförordningens artikel 1 sägs att
tillämpningsföreskrifterna gäller avdelningarna
I–V och VII–XII i mervärdesskattedirektivet.
Artikel 98 i mervärdesskattedirektivet, som
uttryckligen hänvisar till bilaga III, är placerad i
avdelning VIII. Enligt utredningens uppfattning
gäller föreskrifterna i tillämpningsförordningen
även för bilagorna till dessa avdelningar,
exempelvis bilaga III där förteckningen över
vilka varor och tjänster som en reducerad
skattesats får tillämpas på finns. Definitionen i
artikel 6 är därmed inte uttryckligen begränsad
till att avse enbart hur begreppet restaurang- och
cateringtjänster ska förstås vid tillämpningen av
omsättningslandsreglerna (artiklarna 55 och 57 i
mervärdesskattedirektivet). Som en jämförelse
nämner
utredningen
att
artikel 10
i
tillämpningsförordningen, som innehåller regler
som rör en beskattningsbar persons etablering,
uttryckligen gäller vid tillämpning av artiklarna
44 och 45.
Begreppet restaurang- eller cateringtjänst
finns i dag i 5 kap. 13–14 §§ ML, dvs. bland
omsättningslandsreglerna.
Hur
begreppet
restaurang- eller cateringtjänst i dessa
bestämmelser ska förstås framgår således av
tillämpningsförordningen.
6.11.2.2.2

EU-domstolens praxis

EU-domstolen har i dom den 2 maj 1996 i mål
C-231/94, Faaborg-Gelting Linien A/S mot
Finanzamt Flensburg, REG 1996 s. L-2395
(förkortat Faaborg-Gelting Linien), uttalat sig
om begreppet restaurangtjänst. Målet gällde rätt
omsättningsland för restaurangverksamhet.
Frågan var om tillhandahållande av måltider för
konsumtion ombord på färjor i linjetrafik mellan
Danmark och Tyskland, skulle anses som en
leverans av varor eller som ett tillhandahållande
av tjänster. Enligt då gällande regler skulle en
leverans av varor redovisas i Tyskland, om
leveransen skedde på tyskt territorium, och ett
tillhandahållande av tjänster där leverantören var
etablerad, i det här fallet Danmark. (Därefter har
reglerna om omsättningsland för tjänster ändrats
genom direktiv 2008/8/EG). Domstolen fann
att restaurangverksamheten i fråga utgjorde ett
tillhandahållande av tjänster. Vad gäller frågan
om vissa transaktioner ska betraktas som

leverans av varor eller som tillhandahållande av
tjänster uttalade EU-domstolen att denna ska
besvaras utifrån en samlad bedömning av de omständigheter som kännetecknar transaktionerna i
fråga. Domstolen anmärkte att tillhandahållande
av lagad mat och drycker för omedelbar
konsumtion är resultatet av en serie tjänster
alltifrån tillagningen av maten till det fysiska
överlämnandet av denna på en tallrik eller
liknande. Vidare anförde domstolen att det
samtidigt ställs en organisatorisk helhet till
gästens förfogande, vilken består av både matsal
och biutrymmen (garderob m.m.) samt möbler
och porslin. I förekommande fall dukar
serveringspersonal borden, ger gästen råd och
upplysningar om de maträtter och drycker som
erbjuds, serverar dessa vid bordet och dukar av
bordet efter måltiden.
Sammanfattningsvis uttalade domstolen att
restaurangverksamhet kännetecknas av ett
knippe element och handlingar där leveransen av
maten endast utgör en del och där tjänsterna
utgör den övervägande delen. Fråga blir då om
tillhandahållande av en tjänst. Om verksamheten
avser livsmedel för avhämtning och inte är
förenad med tjänster som har till ändamål att
möjliggöra en omedelbar konsumtion på därför
avsedd plats är fråga om leverans av vara (punkt
12–14 i domen i Faaborg-Gelting Linien).
Härefter har EU-domstolen i dom den
10 mars 2011 i de förenade målen Finanzamt
Burgdorf mot Manfred Bog (C-497/09),
CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG
mot Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst
(C-499/09), Lothar Lohmeyer mot Finanzamt
Minden (C-501/09) och Fleischerei Nier GmbH
& Co. KG mot Finanzamt Detmold (C502/09), REU 2011, s. I-0000, förkortat de
förenade målen C-497/09 m.fl., avgjort ytterligare mål som gällde frågan om olika
verksamheter utgör leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster. Verksamheterna
bestod i tillhandahållande av maträtter eller
livsmedel som tillagats för omedelbar förtäring
vilket skedde dels från gatukök eller gatuköksvagnar och i biofoajéer, dels genom cateringverksamhet. EU-domstolen fann att tillhandahållande av maträtter eller livsmedel som nyligen
tillagats och som omedelbart kan förtäras vid
gatukök, gatuköksvagnar eller i biograffoajéer
utgör leverans av varor, när en kvalitativ
bedömning av transaktionen i dess helhet visar
att de tjänstemoment som föregår, eller är
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förenade med, leveransen av varorna inte är
överordnade. Vad gäller cateringverksamheten
fann domstolen att denna utgör tillhandahållande av tjänster, utom när cateringfirman
begränsar sig till att leverera standardiserade
maträtter utan några ytterligare tjänstemoment
eller när andra särskilda omständigheter visar att
leveransen av maträtterna utgör den huvudsakliga delen av transaktionen.
6.11.2.2.3

Högsta förvaltningsdomstolens
praxis

Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) har i RÅ 2005 ref. 20 och i RÅ 2005
not. 51 hänvisat till EU-domstolens dom i
Faaborg-Gelting Linien. RÅ 2005 ref. 20 gällde
en snabbmatsrestaurang som tillhandahöll sina
anställda måltider. De anställda plockade själva
ihop maten i restaurangen och åt sedan maten i
ett särskilt personalutrymme. Frågan var bland
annat om tillhandahållandet utgjorde en tjänst
eller ett tillhandahållande av varor i form av
livsmedel. Regeringsrätten hänvisade i den frågan
till Faaborg-Gelting Linien och anförde att det
avgörande är om bolaget kan sägas tillhandahålla
den anställde något mer än själva maten.
Domstolen ansåg att så var fallet redan genom
att de anställda intar måltiden i ett rum som
bolaget ställt till förfogande för ändamålet. Även
i RÅ 2005 not. 51 (Hotel Scandic Gåsabäck) var
det fråga om tillhandahållande av måltider till
anställda. Maten levererades från bolagets
restaurang i kantiner till en personalmatsal. De
anställda försåg sig själva ur kantinerna. Även i
detta fall ansåg Regeringsrätten att fråga var om
tillhandahållande av tjänster.
6.11.2.2.4

Förarbetsuttalanden

Genom direktiv 2008/8/EG infördes nya
omsättningslandsregler för tjänster i mervärdesskattedirektivet. De nya omsättningslandsreglerna har genomförts i svensk rätt genom en
ändring av ML som trädde i kraft den 1 januari
2010 (prop. 2009/10:15). Omsättningslandsreglerna finns i 5 kap. ML och i 13–14 §§
har begreppet restaurang- eller cateringtjänst
införts. Regleringen innebär i korthet att
restaurang- eller cateringtjänster anses vara
omsatta i Sverige om de fysiskt utförs här i
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landet eller ombord på ett tåg någonstans inom
EU om tågets avgångsort är belägen i Sverige. I
de fall en tjänst anses omsatt i Sverige ska
mervärdesskatten redovisas här och de svenska
skattesatsreglerna tillämpas. Någon definition av
begreppet restaurang- eller cateringtjänster
infördes inte i ML. Inte heller tidigare har det
funnits någon definition av begreppet i ML. I
förarbetena till nämnda bestämmelser (prop.
2009/10:15, s. 109–110) anfördes följande om
innebörden av begreppet restaurang- eller
cateringtjänst:
EG-domstolen har i dom den 2 maj 1996 i mål C-231/94,
Faaborg-Gelting Linien A/S mot Finanzamt Flensburg,
REG 1996 s. I-2395 (nedan betecknat Faaborg-Gelting
Linien) uttalat sig närmare om innebörden av en
restaurangtjänst. I domens punkt 14 sägs att restaurangverksamhet kännetecknas av ett knippe element och
handlingar där leveransen av maten endast utgör en del och
där tjänsterna utgör den övervägande delen. Att tjänsterna är
överordnade leveransen av mat eller dryck är, enligt
regeringens mening, gemensamt för både restaurang- och
cateringtjänster.
När det gäller distinktionen mellan restaurang- och
cateringtjänster är det i huvudsak en fråga om var tjänsten
tillhandahålls. En restaurangtjänst tillhandahålls i säljarens
lokal, dvs. restaurangen, medan en cateringtjänst
tillhandahålls i kundens lokal eller på annan plats som
kunden bestämmer. Ur ett omsättningslandsperspektiv
gäller dock att båda slags tjänster regleras på samma vis.
Vidare uppkommer frågan om hur en cateringtjänst
skiljer sig åt från leverans av vara i form av färdiglagad mat.
Även här bör EG-domstolens avgörande i Faaborg-Gelting
Linien vara en utgångspunkt. Av domen följer att begreppet
restaurangtjänst inte omfattar försäljning av livsmedel för
avhämtning där några tjänster som har till ändamål att
möjliggöra en omedelbar konsumtion på därför avsedd plats
av livsmedlen inte ingår (jfr domens punkt 14). Mer allmänt
uttryckt betyder detta, enligt regeringens mening, att t.ex.
färdiglagad mat som köps i en mataffär, köps och hämtas i
en så kallad take-away restaurang eller köps och levereras
från en restaurang utgör leveranser av varor. Det betyder
givetvis också att enbart leveransen av tillagad – eller för den
delen icke tillagad – mat inte heller utgör en cateringtjänst.
Kännetecknande för både restaurang- och cateringtjänster
är, som sagt, att tjänsteinslaget är den överordnade delen.
Leveransen av mat eller dryck är endast en delkomponent i
dessa tjänster.
För att räknas som en cateringtjänst bör, utöver
leveransen av mat eller dryck, olika slags tjänster som är nära
förbundna med serveringen och möjliggör den omedelbara
konsumtion av maten och drycken ingå i tjänsten. Exempel
på sådana tjänster är iordningställande av lokalen där
serveringen kommer att ske, eventuell tillagning av maten,
tillhandahållandet av betjäning, serveringen av själva
måltiden och städning efter tillställningen. Som en
cateringtjänst bör också räknas enbart leveransen av dryck i
samband med tillhandahållandet av sådana tjänster.
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Om leveransen av mat och dryck och tillhandahållandet
av de olika tjänsterna görs av skilda näringsidkare bör dock
varje leverans och tillhandahållande bedömas var för sig.
Annorlunda uttryckt bör inte någon av dem normalt
betraktas som en cateringtjänst.

6.11.2.3 Spritdrycker, vin och starköl

Enligt punkt 12a i bilaga III till mervärdesskattedirektivet får tillhandahållande av dryck,
både med och utan alkohol undantas från en
reducerad skattesats på restaurang- och cateringtjänster. Att utesluta endast spritdrycker, vin
och starköl men inte alkoholsvaga och alkoholfria drycker är således möjligt.
6.11.3 Reducerad mervärdesskattesats för
restaurang- och cateringtjänster
Regeringens förslag: Mervärdesskattesatsen för

restaurang- och cateringtjänster sänks från
25 procent till 12 procent. Sänkningen gäller
dock inte för tillhandahållande av spritdrycker,
vin och starköl.

Utredningens förslag: Överensstämmer i sak
med regeringens förslag.
Remissinstanserna:
Konkurrensverket,
Tillväxtverket, Far, Regelrådet och Sveriges
Redovisningskonsulters
Förbund
tillstyrker
förslaget.
Kammarrätten
i
Stockholm,
Ekobrottsmyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholms
län,
Dagligvaruleverantörers
Förbund,
FöretagarFörbundet, Företagarna, Hotell- och
restaurangfacket,
Livsmedelsföretagen,
Lantbrukarnas
Riksförbund,
Näringslivets
Regelnämnd, Svenskt Näringsliv, Sveriges bagare
&
konditorer,
Sveriges
Hotelloch
Restaurangföretagare samt Sveriges Kommuner
och Landsting är i huvudsak positiva till förslaget
eller har inget att erinra emot det.
Ekobrottsmyndigheten,
Skatteverket,
Konkurrensverket, Far, Företagarna, Hotell- och
restaurangfacket, Lantbrukarnas Riksförbund,
Regelrådet, Svenskt Näringsliv och Sveriges
Redovisningskonsulters Förbund instämmer i att
förslaget innebär att tillämpningen förenklas
eller att det blir färre gränsdragningsproblem.
Skatteverket är positivt till förslaget förutsatt att
det inte är möjligt att ha en enhetlig mer-

värdesskattesats. Verket anför att det nya
området för reducerad skattesats inte ger upphov till nya gränsdragningar i samma omfattning. Restaurang- och cateringföretag måste
dock även fortsättningsvis tillämpa två skattesatser om man tillhandahåller spritdrycker, vin
och starköl tillsammans med mat och där kan
tillämpnings- och kontrollproblem uppstå.
Vidare bör det i förarbetena till ett kommande
lagförslag tas upp hur restaurang- och cateringtjänster ska behandlas med avseende på
skattesatsen vid tillhandahållande av sammansatta konferenstjänster. Det bör då beaktas att
frågan om det vid konferensarrangemang tillhandahålls en eller flera tjänster också har
betydelse vid bedömningen av omsättningsland.
Kammarrätten i Stockholm anför att det inte är
ovanligt att restauranger tar ut ett gemensamt
pris för en måltid inkluderande ett glas vin eller
öl. I syfte att underlätta rättstillämpningen är det
önskvärt om resonemanget kring denna problematik kan utvecklas något. Uppsala universitet
menar att utredningen inte på ett övertygande
sätt har kunnat visa att det finns samhällsekonomiska skäl att sänka restaurang- och
cateringmomsen. Det finns inte empiriskt
underlag som stöder de slutsatser utredningen
drar. Umeå universitet ansluter sig till experten i
utredningen Björn Arneks (Sveriges Hotell- och
Restaurangföretagare) bedömning i dennes
särskilda yttrande att priselasticiteten är -1,2.
Sänkningen skulle då medföra att antalet helårssysselsatta inom restaurang- och cateringverksamhet skulle öka med något över 6 000
personer. Vidare anförs att man av folkhälsoskäl
stödjer att alkoholhaltiga drycker undantas.
Företagarna är positiva till förslaget men tillägger
att ur ett strikt förenklingsperspektiv hade det
blivit ännu enklare om sänkningen omfattat
servering av alkohol. Konjunkturinstitutet delar
utredningens bedömning att förslaget kan ge
varaktiga sysselsättningsökningar men gör
bedömningen att effekterna blir mindre än de
som beskrivs i delbetänkandet. Detta implicerar
att kostnaden per skapat arbetstillfälle blir hög.
Hotell- och restaurangfacket ställer sig positiva
till förslaget men tillägger: Att exkludera
spritdrycker, vin och starköl motverkar i viss
mån den önskvärda enkelheten i hanteringen
men kan på goda grunder antas av alkoholpolitiska skäl. Facket ifrågasätter dock starkt
sänkningen som en fungerande och kostnadseffektiv jobbskapande åtgärd. Delbetänkandet
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innehåller en rad beräkningar över tänkbara
effekter. Beräkningarna omgärdas av många
antaganden och är därför svåra att bedöma
utfallet av.
Landsorganisationen i Sverige är emot förslaget och anför bland annat följande. Det är ett
problem att livsmedel och restaurangbesök
beskattas olika. Men om detta skulle lösas
genom att sänka restaurangmomsen så skapar
detta nya problem gentemot de områden som
betalar full moms. Momsuttaget bör läggas om
så att det sker med en enda momssats, dvs. enligt
principen om likformig beskattning. Detta var
också slutsatsen i Mervärdesskattesatsutredningens
delbetänkande.
Näringslivet
Regelnämnd är grundläggande positivt till förslaget men menar att det som kan diskuteras från
ett förenklingsperspektiv är om det bör göras en
åtskillnad i beskattningen mellan serverad mat
och
alkohol.
Sveriges
Hotelloch
Restaurangföretagare är i huvudsak enig med de
slutsatser som utredningen drar men har en
avvikande uppfattning avseende effekten på den
långsiktiga sysselsättningen till följd av minskad
strukturell arbetslöshet. Den effekten är
betydligt större än vad utredningen bedömt. Det
får i sin tur positiva effekter på den
offentligfinansiella nettokostnaden och på
självfinansieringsgraden. Det är rimligare att anta
en priselasticitet på -1,2 i stället för -0,8 som
utredningen gör. Detta skulle ge en omsättningsökning på 5,2 miljarder i restaurang- och
cateringsektorn. Det betyder också betydligt
högre sysselsättningseffekt, 5 100 helårsarbeten
jämfört med utredningens 3 500. Sveriges
Redovisningskonsulters
Förbund
tillstyrker
förslaget men anför att ur förenklingssynpunkt
borde förslaget dock även omfatta spritdrycker,
vin och starköl. Statens folkhälsoinstitut anför att
förslaget innebär såväl positiva som negativa
effekter på folkhälsan. Sänkningen kan i bästa
fall bidra till att sänka arbetslösheten, vilket är en
viktig bestämningsfaktor för folkhälsan. Man
instämmer även i förslaget att inte sänka
mervärdesskatten på spritdrycker, vin och
starköl. Institutet instämmer inte med avsikten
att sänka priserna på restaurangmat utan
åtföljande insatser för att minska konsumtionen
av energirika livsmedel.
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Skälen för regeringens förslag
EU:s mervärdesskattedirektiv ger medlemsstaterna möjlighet att tillämpa reducerad
skattesats på någon eller några av de varor och
tjänster som anges i direktivets bilaga III. Sedan
den 1 juni 2009 ingår restaurang- och cateringtjänster i bilagan. Sverige har därför numera rätt
att tillämpa reducerad skattesats på omsättning
av sådana tjänster.
Enligt utredningen ger tillämpning av olika
mervärdesskattesatser upphov till ökade
kostnader för företagen och myndigheterna,
vilket beror på att hanteringen innebär ett merarbete jämfört med att enbart tillämpa en skattesats. Det kan också vara svårt att avgöra vilken
skattesats som ska tillämpas på en viss
försäljning.
Utredningen konstaterar att förslaget medför
att ett stort antal företag slipper dra gränsen
mellan å ena sidan restaurang- eller cateringtjänster och å andra sidan livsmedel. Ett annat
gränsdragningsproblem som försvinner är
behovet av att särskilja måltider som ingår i
rumspriset vid en hotellvistelse från rumsuthyrningen. Detta leder till en förenklad
hantering av mervärdesskatten och minskade
administrativa kostnader för företagen, (jfr
avsnitt 6.11.6, Effekter på administrativa
kostnader och fullgörandekostnader). Den
nuvarande skillnaden i beskattningen mellan
restaurang- och cateringtjänster och livsmedel
snedvrider även konkurrensen mellan olika
företag. Differentieringen av mervärdesskatten
innebär att företag som säljer restaurang- och
cateringtjänster missgynnas jämfört med företag
som säljer livsmedel. Resursallokeringen påverkas genom att produktionen blir mindre
inom högre beskattade områden medan
produktionen blir större inom de lägre
beskattade områdena. Den föreslagna sänkningen av mervärdesskatten är därför positiv ur
konkurrenssnedvridningssynpunkt och bidrar
därigenom till ökad samhällsekonomisk
effektivitet (jfr avsnitt 6.11.6, Samhällsekonomisk effektivitet och Konsekvenser för
företagen).
Dagens reglering innebär såväl praktiska som
juridiska svårigheter. En säljare är i många fall
tvungen att i förväg försöka förvissa sig om
kundens avsikt är att ta med sig det köpta eller
förtära det i säljarens lokal. Hämtmat utgör i
regel försäljning av livsmedel, men om det sålda
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konsumeras på plats är det sannolikt fråga om en
restaurangtjänst. Även omständigheter som
juridiskt kan vara mera svårbedömda, kan ha
betydelse för gränsdragningen mellan försäljning
av livsmedel och restaurangtjänster och därmed
för vilken skattesats som är tillämplig. I EUdomstolens praxis (Faaborg-Gelting Linien och
de förenade målen C-497/09 m.fl.) nämns
livsmedlens karaktär, tillagningssättet, lokalernas
utformning och graden av service.
Problemen är inte heller begränsade till
restaurang- och cateringbranschen utan gränsdragningsfrågor kan uppstå även i andra
verksamheter där livsmedel omsätts tillsammans
med olika kringtjänster. Mål C-499/09
(CinemaxX Entertainment) avsåg till exempel
försäljning i foajén till en biograf. Att rätt skatt
verkligen betalas ska sedan i efterhand kunna
kontrolleras av Skatteverket vilket kan leda till
svårbedömda bevisfrågor i utredningar och
domstolsprocesser. Det finns också en risk att
den skillnad i beskattning som uppkommer i
vissa fall framstår som godtycklig för
konsumenten. Problemen uppmärksammades
redan av Mervärdesskattesatsutredningen som i
delbetänkandet SOU 2005:57, bland annat
pekade på att skattekonsekvenserna av viss
cateringverksamhet kan vara svåra att förutse.
Mervärdesskattesatsutredningen uttalade bland
annat att den ur gränsdragningssynpunkt största
enskilda förbättring man skulle åstadkomma
genom att tillämpa en enhetlig skattesats vore att
livsmedel och restaurangtjänster då skulle
beskattas med samma skattesats.
Regeringen gör följande bedömning. Förenklad tillämpning och minskad administrativ
börda utgör tungt vägande skäl för att sänka den
mervärdesskattesats som gäller för restaurangoch cateringtjänster till samma nivå som för
livsmedel. Många av remissinstanserna är av
förenklingsskäl positiva till förslaget. Vidare kan
effekterna på effektiviteten, sysselsättningen och
på de administrativa kostnaderna förväntas bli
gynnsamma om förslaget genomförs. Minskningen av de administrativa kostnaderna för
företagen beräknas uppgå till 0,2 miljarder
kronor årligen. Den sammantagna varaktiga
sysselsättningen i ekonomin beräknas öka med
knappt 6 000 helårsarbetskrafter. Av denna
varaktiga sysselsättningsökning utgörs knappt
3 500 av nyanställda personer (helårsarbetskrafter) inom restaurang- och cateringbranschen
som kommer från strukturell arbetslöshet. Se

vidare avsnitt 6.11.6 avseende effekter på
administrativ börda, sysselsättning och offentliga
finanser.
Vad gäller beräkningarna av förväntade
effekter på den varaktiga sysselsättningen har
utredningen betonat osäkerheten i dessa. Några
remissinstanser har också haft invändningar
gentemot utredningens slutsatser vad gäller de
offentligfinansiella effekterna. En del remissinstanser har ansett att sysselsättningseffekterna
blir lägre, några att de tvärtom blir högre än vad
utredningen har kommit fram till (jfr avsnitt
6.11.6, Effekter på varaktig sysselsättning). Ett
av de övergripande målen för regeringens
ekonomiska politik är en varaktigt högre sysselsättning. Restaurang- och cateringbranschen är
relativt småskalig och arbetsintensiv. Hotell- och
restaurangbranschen är också en bransch där
relativt stor andel av de anställda är unga. Även
om beräkningarna av sysselsättningseffekten är
behäftade med viss osäkerhet anser regeringen
att den effekten, framförallt i en bransch med
stor andel unga, tillsammans med övriga
gynnsamma samhällsekonomiska effekter utgör
ytterligare skäl för att genomföra förslaget.
Spritdrycker, vin eller starköl omfattas inte
Några remissinstanser har framfört att
förenklingsskäl talar för att även spritdrycker,
vin eller starköl som ingår i en restaurang- eller
cateringtjänst ska omfattas av sänkningen.
Skatteverket har påpekat att det här kan uppstå
tillämpnings- och kontrollproblem som är
vanliga då det finns flera skattesatser och ett
blandat tillhandahållande. Kammarrätten i
Stockholm har anfört att det i vissa fall blir nödvändigt att göra en uppdelning av beskattningsunderlaget och att i syfte att underlätta för rättstillämpningen
vore
det
önskvärt
om
resonemanget kring denna problematik kunde
utvecklas.
Frågan om en sänkning av mervärdesskattesatsen på spritdrycker, vin och starköl ligger
utanför ramen för detta lagstiftningsarbete.
Effekterna av en sådan åtgärd har inte utretts
och genomförandet av en sådan åtgärd har inte
varit föremål för remissbehandling. Sådana
restaurang- och cateringtjänster, eller delar av
sådana tjänster, som innebär att spritdrycker, vin
eller starköl serveras ska därför även i
fortsättningen beskattas med normalskattesatsen
25 procent. Spritdrycker, vin och starköl ingår
inte heller i kategorin livsmedel som, enligt
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7 kap. 1 § andra stycket 4 ML, i dag beskattas
med 12 procent. Regeringen delar utredningens
uppfattning att det är konsekvent att tillämpa
samma mervärdesskatteregler för spritdrycker,
vin och starköl oavsett var någonstans de förtärs.
I annat fall skulle mervärdesbeskattningen av en
flaska vin som beställs i samband med ett
restaurangbesök bli lägre jämfört med det fallet
att någon köper hem samma vinflaska till en
middag i hemmet.
Det är inte enbart själva spritdrycken, vinet
eller starkölet som ska beskattas med normalskattesatsen utan hela tillhandahållandet. Om
man exempelvis serverar en starköl i en bar ska
hela detta sammansatta tillhandahållande beskattas med normalskattesatsen (leverans av
varan starköl tillsammans med tillhandahållande
av ett antal kringtjänster, jfr definitionen av
begreppet restaurang- och cateringtjänster i
avsnitt 6.11.2.2). Syftet med formuleringen, som
avviker från den av utredningen föreslagna, är att
förtydliga bestämmelsens innebörd. Den
föreslagna lydelsen tydliggör att den del av
tjänsten som avser spritdrycker, vin eller starköl
inte ska beskattas med den reducerade
skattesatsen.
Om vin serveras till en middag på restaurang
ska hela den del av restaurangtjänsten som avser
vinet beskattas med normalskattesatsen. De
kringtjänster som avser vinet innefattas normalt i
dryckens pris, varför en sådan ordning ter sig
enkel att hantera för de berörda. Om en
restaurang eller ett cateringföretag väljer att ut
ett separat pris för mat respektive dryck
uppkommer inga problem med att fastställa
beskattningsunderlaget för den del av tjänsten
som ska beskattas med 12 procent respektive
25 procent. Ett sätt att undvika en uppdelning av
beskattningsunderlaget är därför att separata
priser tas ut.
I de fall ett gemensamt pris tas ut för en tjänst
i vilken både mat och spritdrycker, vin eller
starköl ingår blir det dock nödvändigt att göra en
uppdelning av beskattningsunderlaget. Hur en
sådan uppdelning ska göras i det enskilda fallet
måste avgöras från fall till fall och får i sista hand
bli en fråga för rättstillämpningen.
Begreppet restaurang- och cateringtjänster
Begreppet restaurang- och cateringtjänster bör
tolkas i enlighet med vad som följer av
tillämpningsförordningens artikel 6. Regeringen
delar utredningens slutsats att definitionen av
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begreppet restaurang- och cateringtjänster i
artikel 6 i tillämpningsförordningen är i linje
med vad EU-domstolen uttalar i FaaborgGelting Linien och stämmer överens med vad
regeringen uttalar om begreppet restaurang- eller
cateringtjänst i prop. 2009/10:15. Därigenom
kommer begreppet restaurang- och cateringtjänster att tolkas likadant i 5 kap. som i 7 kap.
ML, dvs. tolkningen inom ML blir enhetlig.
Skatteverket har anfört att det bör tas upp hur
restaurang- och cateringtjänster ska behandlas
med avseende på skattesatsen vid tillhandahållande av sammansatta konferenstjänster och
att det då bör beaktas att frågan om det vid
konferensarrangemang tillhandahålls en eller
flera tjänster också har betydelse vid bedömningen av omsättningsland. Regeringen gör
följande bedömning. Frågan om en konferenstjänst utgör ett eller flera tillhandahållanden
måste bedömas utifrån EU-rätten, närmare
bestämt de principer som utbildats i EUdomstolens praxis. Denna praxis är omfattande
och detaljerad. I de förenade målen C-497/09
m.fl. hänvisar domstolen i den delen till bland
andra följande avgöranden: mål C-41/04, Levob
Verzekeringen BV och OV Bank NV mot
Staatssecretaris van Financiën, REG 2005, s.
I-9433, mål C-349/96, Card Protection Plan
Ltd (CPP) mot Commissioners of Customs &
Excise, REG 1999, s. I-973, mål C-572/07,
RLRE Tellmer Property sro mot Finanční
ředitelství v Ústí nad Labem, REG 2009, s.
I-4983, samt mål C-276/09, Everything
Everywhere Ltd (tidigare T-Mobile (UK) Ltd)
mot Commissioners for Her Majesty’s Revenue
and Customs, REU 2010, s. I-0000).
Det är därför, även om rättsvårdande
myndigheter skulle vara betjänta av det, svårt att
ge anvisningar om hur dessa principer ska
tillämpas på just konferenstjänster. Vidare kan
konferenstjänster se mycket olika ut. Bedömningen i det enskilda fallet kommer att bli en
fråga för rättstillämpningen.
Lagförslag
Förslaget föranleder ändringar i 7 kap. 1 § andra
stycket 5 ML. Lagförslag i ärendet finns i avsnitt
3.12.
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6.11.4 HUS-avdrag
6.11.4.1 Gällande rätt

Bestämmelserna om skattereduktion för utgifter
för hushållsarbete är införda i 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL. Systemet
med skattereduktion är konstruerat så att en
fysisk person som har haft utgifter för visst
angivet hushållsarbete eller fått sådant arbete
som löneförmån kan få en minskning av bl.a.
kommunal och statlig inkomstskatt med belopp
motsvarande 50 procent av utgifterna för
respektive värdet av förmån av sådant arbete
inklusive mervärdesskatt. Om en fysisk person
anlitat en privatperson som inte har F-skattsedel
motsvarar skattereduktionen redovisade arbetsgivaravgifter. Skattereduktionen får uppgå till
högst 50 000 kr per person och år. Skattereduktionen omfattar enbart arbetskostnaden.
Utgifter för material, utrustning och resor ger
inte rätt till skattereduktion (67 kap. 18–19 §
IL).
Det arbete som ger rätt till skattereduktion är
följande (67 kap. 13 § IL):

huvudsakliga syftet med utvidgningen var att
minska svartarbetet och öka arbetsutbudet
(prop. 2008/09:178).
Möjligheten till skattereduktion för hushållsarbete och ROT-arbete har fått den gemensamma benämningen HUS-avdrag.
I 67 kap. 13 c § IL anges vissa arbeten som
inte räknas som hushållsarbete (bl.a. arbete som
enbart avser installationer eller service på
maskiner och andra inventarier samt arbete för
vilket försäkringsersättning eller ekonomiskt
stöd lämnats).
Enligt information från Skatteverket avser
ansökningar om skattereduktion för hushållsarbete oftast städarbete eller annat rengöringsarbete. Ansökningar om skattereduktion för
utgifter för matlagning är mycket ovanliga. Den
informationen avser tiden före den 1 juli 2009
och har tagits fram manuellt. Tidigare lämnades
vid ansökan om skattereduktion uppgifter om
vilken typ av arbete som utförts. Uppgifterna
registrerades inte. Sedan den 1 juli 2009 lämnas
inte några sådana uppgifter till Skatteverket.

-

städarbete eller annat rengöringsarbete som
utförs i bostaden,

6.11.4.2 Ny bestämmelse i inkomstskattelagen

-

vård av kläder och hemtextilier när vården
utförs i bostaden,

-

matlagning som utförs i eller i nära
anslutning till bostaden,

Regeringens
förslag:
Det tydliggörs att
restaurang- och cateringtjänster inte utgör
sådant hushållsarbete som kan ge HUS-avdrag.

-

snöskottning som utförs i nära anslutning
till bostaden,

-

häck- och gräsklippning samt krattning och
ogräsrensning som utförs på tomt eller i
trädgård i nära anslutning till bostaden,

-

barnpassning som utförs i eller i nära
anslutning till bostaden samt lämning och
hämtning till och från förskola, skola,
fritidsaktiviteter eller liknande,

-

annan omsorg och tillsyn än barnpassning
som en fysisk person behöver och som
utförs i eller i nära anslutning till bostaden
eller i samband med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller andra
liknande enklare ärenden.

Den 1 juli 2009 utvidgades möjligheten till
skattereduktion för utgifter för hushållsarbete
till att också omfatta s.k. ROT-arbete, dvs.
reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad
av vissa bostäder (67 kap. 13 a § IL). Det

Utredningens förslag: Överensstämmer i sak
med regeringens förslag.
Remissinstanserna: Skatteverkets uppfattning
är att den föreslagna kompletteringen av
inkomstskattelagen avseende HUS-avdraget är
överflödig. Enligt förarbetena (prop. 2006/07:94,
s. 41) omfattar HUS-avdraget inte matlagning
som sker vid avhämtning av mat eller catering.
Att omnämna restaurangtjänster i skattereduktionssammanhang framstår som märkligt
eftersom skattereduktion enbart medges för
arbete som utförs i bostaden. Så även i denna del
är det föreslagna tillägget överflödigt.
Hotell- och restaurangfacket finner de
justeringar av HUS-avdraget som föreslås
rimliga och anser att en ny åtgärd vinner på att
åtföljas av klara regler för tillämpningen. Sveriges
Redovisningskonsulters Förbund tillstyrker att
inkomstskattelagen förtydligas så att det klart
framgår att reglerna om HUS-avdrag inte kan
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tillämpas på restaurang- och cateringtjänster.
Övriga remissinstanser har inte kommenterat
delbetänkandet i den delen.
Skälen för regeringens förslag
Enligt 67 kap. 13 § IL, omfattas ”matlagning
som utförs i eller i nära anslutning till bostaden”
av HUS-avdraget. I författningskommentaren
till bestämmelsen sägs att även sådan matlagning
som sker i trädgården, exempelvis grillning,
avses. Sådan matlagning som sker till exempel
vid avhämtning av mat eller vid leverans av mat
till bostaden omfattas däremot inte (prop.
2006/07:94, s. 59).
Frågan är om sådan matlagning som beskrivs
ovan omfattas av begreppet restaurang- och
cateringtjänst i mervärdesskattedirektivet och
därmed av den föreslagna 7 kap. 1 § andra
stycket 5 ML, dvs. är enbart tjänsten matlagning
tillräcklig för att fråga ska vara om en restaurangeller cateringtjänst? Vad som utgör en
restaurang- och cateringtjänst framgår närmare
av den definition av det begreppet som infördes i
artikel 6 i tillämpningsförordningen. Enligt
denna definition krävs bl.a. att fråga är om
leverans av mat eller dryck i kombination med
ett knippe tjänster. Enbart tjänsten matlagning
är inte tillräcklig för att fråga ska vara om en
restaurang- eller cateringtjänst i den betydelse
som begreppet har i mervärdesskattedirektivet.
Däremot kan matlagning i bostaden ingå i en
cateringtjänst i den betydelse som begreppet har
i mervärdesskattedirektivet.
Skatteverket har med hänvisning till prop.
2006/07:94, sid. 41 anfört att HUS-avdraget inte
omfattar matlagning som sker vid avhämtning av
mat eller catering. Det förarbetsuttalande som
verket hänvisar till har följande lydelse:
”Däremot ingår inte avhämtning av mat eller
catering då detta arbete inte utförs i eller i nära
anslutning till bostaden”. Det avgörande är enligt
uttalandet att arbetet inte utförts i eller i nära
anslutning till bostaden. Med catering får därför i
detta sammanhang snarast förstås hemleverans
av mat. Uttalandet kan således inte tas till intäkt
för att varje sådant arbetsmoment som i
vardagligt tal kan betecknas som catering skulle
vara undantaget från HUS-avdrag.
Det finns inget stöd i lagen för att en viss
arbetsinsats som i sig kan ge rätt till HUS-avdrag
inte ska godtas om den utförs samtidigt som
eller i samband med andra moment vilka inte ger
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rätt till avdrag. Det framgår inte heller av lagen
att det ska göras någon samlad bedömning i de
situationer då flera arbetsmoment utförs
samtidigt eller av en och samma utförare. Varken
lagstiftningen eller dess förarbeten ger således
stöd för att anse att matlagning eller städning
som kan ingå i vad som mervärdesskatterättsligt
utgör en cateringtjänst aldrig skulle kunna
berättiga till HUS-avdrag.
Ett av skälen för att sänka mervärdesskattesatsen på restaurang- och cateringtjänster är att
förenkla tillämpningen. Det är därför viktigt att
det sätt på vilket detta genomförs inte ger
upphov till nya tolknings- eller gränsdragningsproblem. Det bör därför av lagtexten tydligt
framgå att restaurang- och cateringtjänster som
omfattas av reducerad skattesats inte kan
omfattas av HUS-avdrag.
Enligt 67 kap. 13 § IL omfattas ”städarbete
eller annat rengöringsarbete som utförs i
bostaden” av HUS-avdraget. Städarbete i
bostaden kan precis som matlagning vara en del
av en cateringtjänst. Det bästa sättet att undvika
oklarheter och gränsdragningsproblem samt
undvika dubbelreglering i detta fall är att justera
bestämmelserna om HUS-avdrag på så sätt att
matlagning eller städning som ingår i en
restaurang- eller cateringtjänst som omfattas av
reducerad skattesats enligt ML inte omfattas av
HUS-avdragsreglerna.
I 67 kap. 13 c § IL anges vissa arbeten som
inte räknas som hushållsarbete vid tillämpning av
bestämmelserna om HUS-avdrag. Justeringen av
HUS-avdraget bör åstadkommas genom att det
görs ett tillägg i 67 kap. 13 c § IL med innebörd
att sådana tjänster som anges i 7 kap. 1 § andra
stycket 5 ML inte ska räknas som hushållsarbete.
Syftet med formuleringen, som avviker från den
av utredningen föreslagna, är att förtydliga
bestämmelsens innebörd. Den föreslagna
lydelsen tydliggör att restaurang- och
cateringtjänster aldrig kan komma i fråga för
HUS-avdrag.
Lagförslag
Förslaget föranleder ändringar i 67 kap. 13 c §
IL. Lagförslag i ärendet finns i avsnitt 3.4.
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6.11.5 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Regeringens förslag: De föreslagna författningsändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2012.

Utredningens förslag: Överensstämmer med
regeringens förslag.
Remissinstanserna: Har inte kommenterat
förslaget i den delen.
De bestämmelser i mervärdesskattedirektivet
som möjliggör införande av reducerad mervärdesskattesats på omsättning av restaurangoch cateringtjänster har redan trätt i kraft. Några
EU-rättsliga hänsynstaganden behövs därför inte
tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande
av de nya reglerna i ML.
De nya reglerna i ML föreslås träda i kraft den
1 januari 2012 och de nya reglerna tillämpas i
fråga om mervärdesskatt för vilken skattskyldighet inträtt efter ikraftträdandet. Äldre
bestämmelser skulle då fortfarande tillämpas i
fråga
om
mervärdesskatt
för
vilken
skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet. De
nya reglerna i IL föreslås träda i kraft vid samma
tidpunkt som ändringen i ML, dvs. den 1 januari
2012.
6.11.6 Konsekvensanalys
Offentligfinansiella effekter
Sänkt mervärdesskatt på restaurang- och
cateringtjänster beräknas minska skatteintäkterna med 5,40 miljarder kronor 2012 och
varaktigt med 4,60 miljarder kronor.
Tabell 6.7 Offentligfinansiell effekt av sänkt mervärdesskatt
på restaurang- och cateringtjänster från 25 till 12 procent.
Miljarder kronor
Bruttoeffekt
2012
-5,40

Periodiserad nettoeffekt

Varaktig
effekt

2012

2013

2014

2015

-5,40

-4,10

-4,40

-4,60

-4,60

Källor: Statistiska centralbyrån, Skatteverket och egna beräkningar.

Åtgärden självfinansieringsgrad bedöms vara ca
20 procent. Positiva sysselsättningseffekter och
minskade utbetalningar i socialförsäkringssystemen motverkar det initiala skattebortfallet.

Effekter på varaktig sysselsättning
Utredningen hade bland annat i uppdrag att
utvärdera förväntade effekter av sänkt mervärdesskatt på restaurang- och cateringtjänster
på den varaktiga sysselsättningen. Utredningen
anförde bland annat följande i den delen (SOU
2011:24, s. 66):
Osäkerheten i beräkningarna bör betonas. Eftersom
tillgången till empiri är mycket begränsad har beräkningarna
gjorts med hjälp av ett flertal antaganden.

Utifrån dessa antaganden och utifrån de
förutsättningar som råder både generellt på den
svenska arbetsmarknaden och inom restaurangbranschen anser utredningen att reducerad
mervärdesskattesats kan förväntas öka den
varaktiga sysselsättningen, samtidigt som
effektiviteten på arbetsmarknaden och i samhället i stort kan förväntas öka. Detta sker
genom två effekter: För det första genom att
produktiviteten ökar till följd av ökat
arbetsutbud och för det andra genom att den
strukturella arbetslösheten minskar till följd av
den efterfrågestimulerande åtgärden. Ett
antagande som görs i utredningen är att mervärdesskattesänkningen på lång sikt leder till full
övervältring på pris mot konsument. Motivet till
detta är den relativt goda konkurrenssituationen
på restaurangmarknaden samt att utredningens
uppdrag var att mäta konsekvenserna på lång
sikt.
Enligt utredningens beräkningar leder en
sänkning av mervärdesskatten på restaurang- och
cateringtjänster med 13 procentenheter till att
arbetsutbudet i ekonomin ökar med cirka
0,06 procent. Räknas ökningen i antalet arbetade
timmar om till helårsarbetskrafter motsvarar den
en ökning i varaktig sysselsättning med drygt
2 500 helårsarbetskrafter. Vidare beräknas varaktig sysselsättning i restaurang- och cateringbranschen öka med knappt 4 000 personer.
Denna sysselsättningsökning utgörs av nyanställda personer inom restaurang- och
cateringbranschen, som kommer från strukturell
arbetslöshet, med en arbetstid motsvarande
genomsnittlig arbetstid i branschen. Uttrycks
den varaktiga sysselsättningsökningen i stället i
helårsarbetskrafter uppgår den till knappt 3 500.
Den sammantagna sysselsättningseffekten i hela
ekonomin beräknas därmed bli knappt 6 000
helårsarbetskrafter.
Konjunkturinstitutet skriver i sitt remissyttrande att deras bedömning är att sysselsätt273
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ningsökningarna blir mindre än vad utredningen
kommer fram till. Konjunkturinstitutet anser att
det är orimligt att anta att det inte sker någon
undanträngning inom andra branscher då
efterfrågan på restaurang- och cateringtjänster
ökar. Därför bedöms den varaktiga sysselsättningsökningen till följd av minskad jämviktsarbetslöshet vara mindre än 3 500 helårsarbetskrafter. Man menar att om minimilönen är för
hög kan individer byta bransch. Regeringen gör
dock bedömningen att den strukturella arbetslösheten kan minska med 3 500 helårsarbetskrafter som en följd av förslaget.
En sysselsättningsökning bland okvalificerad
arbetskraft skulle enligt Uppsala universitet
kunna uppnås på ett bättre och mer kostnadseffektivt sätt genom att rikta åtgärder just mot
denna grupp i stället för att gå omvägen via en
stimulans av en viss bransch. Man skriver
dessutom att det saknas empiriskt stöd för att en
sänkning av restaurang- och cateringmoms
skulle ge några effektivitetsvinster.
Även Landsorganisationen i Sverige invänder
mot sysselsättningseffekterna. Man menar att
det är sannolikt att en sänkning av restaurangmomsen får positiva effekter på antalet anställda
i restaurangbranschen, men att det är tveksamt
om det uppstår några positiva effekter på
sysselsättningen totalt i hela ekonomin.
Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare samt
Umeå universitet menar att utredningen underskattar de positiva effekterna på sysselsättningen
eftersom utredningen enligt dem underskattar
priselasticiteten på restaurang- och cateringtjänster. De menar att den bästa uppskattningen
är ett genomsnitt av alla tillgängliga skattningar.
Utredningen har dock gjort bedömningen att
inte alla skattningar är lika relevanta, bland annat
eftersom en del skattningar är gjorda för länge
sedan. Regeringen anser att det finns skäl att
värdera skattningarna olika och instämmer
därför i utredningens bedömning.
Regeringen avser att följa upp att reformen får
avsedda effekter på både priser och sysselsättning.
Samhällsekonomisk effektivitet
Regeringen anser, liksom utredningen, att det är
sannolikt att sänkt mervärdesskatt på
restaurangtjänster bidrar till att minska snedvridningar och att öka den samhällsekonomiska
effektiviteten. Man kan totalt sett förvänta sig en
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ökad effektivitet vid sänkt mervärdesskatt på
restaurang- och cateringtjänster.
Uppsala universitet drar slutsatsen att utredningen inte på ett övertygande sätt kunnat visa
att det finns samhällsekonomiska skäl att sänka
restaurang- och cateringmomsen. Landsorganisationen i Sverige är uttryckligen emot förslaget om sänkt mervärdesskatt på restaurangoch cateringtjänster. Landsorganisationen menar
att det är hög tid att lägga om hela
mervärdesskatteuttaget så att det sker med
endast en skattesats eftersom ett stabilt skatteuttag ska bygga på likformig beskattning av alla
branscher. Regeringen menar att den föreslagna
åtgärden ökar graden av enhetlighet inom
mervärdesskattesystemet eftersom livsmedel och
restaurang därmed kommer att beskattas lika
samt att den snedvridning som i dag finns mellan
fritid, marknadsarbete och hemarbete minskar.
Effekter på administrativa kostnader och
fullgörandekostnader
Enligt utredningen ger tillämpning av olika
mervärdesskattesatser upphov till ökade
kostnader för företagen och myndigheterna. Det
beror på att hanteringen av olika skattesatser
medför ett merarbete jämfört med att enbart
tillämpa en skattesats. För både företagen och
Skatteverket kan det vara svårt att avgöra vilken
skattesats som ska tillämpas på en viss
försäljning. Både företagen och Skatteverket har
även att praktiskt hantera att redovisningen av
mervärdesskatten sker utifrån olika skattesatser.
Skatteverkets kontrollarbete påverkas också av
att olika skattesatser tillämpas. Mätningar av
administrativa kostnader har gjorts av
Tillväxtverket enligt den s.k. Standardkostnadsmodellen. Resultatet redovisas i Malindatabasen. Denna databas innehåller uppgifter
kring företagens administrativa kostnader till
följd av olika regelverk. De senaste mätningarna
avser år 2009. Med administrativ kostnad avses
företagens kostnader för att sammanställa, lagra
eller överföra information eller uppgifter som
föranletts av krav i lagar, förordningar och
myndigheters föreskrifter eller anvisningar i
allmänna råd. Enligt Tillväxtverkets beräkningar
uppgår företagens kostnad för hanteringen av två
mervärdesskattesatser till 0,4 miljarder kronor.
Sänkt mervärdesskatt på restaurang- och
cateringtjänster från 25 procent till 12 procent
medför en minskning av de administrativa
kostnader som dagens olika skattesatser på
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restaurang- och cateringtjänster (25 procent)
och livsmedel (12 procent) ger upphov till för
företagen. Reducerad mervärdesskatt på
restaurang- och cateringtjänster innebär även att
myndigheternas kostnader för att hantera och
tillämpa reglerna respektive att avgöra skatteprocesser minskar. Kammarrätten i Stockholm
påpekar att antalet mål i förvaltningsdomstolarna
som innehåller frågeställningar innefattande de
avgränsningsproblem som olika mervärdeskattesatser medför i förevarande fall är mycket
begränsat. Effekten torde därför bli störst hos
Skatteverket.
Regeringen
delar
den
bedömningen.
I Sverige finns det cirka 24 400 restauranger
(cateringföretag och caféer inkluderade), varav
närmare 1 600 är hotell med restaurangrörelse.
Av dessa restauranger är det närmare 11 000 som
har stadigvarande tillstånd att servera alkohol till
allmänheten. En sänkning av mervärdesskatten
på restaurang- och cateringtjänster från
25 procent till 12 procent skulle innebära att
majoriteten av de restauranger som inte har
tillstånd att servera alkohol endast får en
mervärdesskattesats att hantera. Även om en
sänkning av mervärdesskatten inte ska omfatta
alkoholhaltiga drycker bedöms restauranger med
tillstånd att servera alkohol få lägre administrativa kostnader då de slipper den besvärliga
gränsdragningen mellan å ena sidan livsmedel
och å andra sidan restaurang- och cateringtjänster.
Sammantaget
kan
de
administrativa
kostnaderna antas minska med i storleksordningen 0,2 miljarder kronor årligen om mervärdesskatten på restaurang- och cateringtjänster
sänks från 25 procent till 12 procent.
Minskningen av de administrativa kostnaderna till följd av sänkt mervärdesskatt på
restaurang- och cateringtjänster till samma nivå
som livsmedel innebär en minskning av de totala
administrativa kostnaderna som mervärdesskattelagen ger upphov till med omkring
9 procent och en minskning av den totala
kostnaden för att hantera två mervärdesskattsatser, som i dag uppgår till 0,4 miljarder
kronor, med omkring 50 procent. Till den
minskade administrativa kostnaden för företagen
ska även läggas minskningen av de administrativa
kostnaderna för myndigheter som uppkommer
om restaurangtjänster, hotell och livsmedel
beskattas med samma mervärdesskattesats. När

det gäller den kostnaden finns det dock inga
uppgifter i Malin-databasen.
Konsekvenser för företagen
Förslaget till sänkt mervärdesskattesats på
restaurang- och cateringtjänster till samma nivå
som för livsmedel medför att ett stort antal
företag slipper dra gränsen mellan å ena sidan
restaurang- eller cateringtjänster och å andra
sidan livsmedel. Ett annat gränsdragningsproblem som försvinner är behovet av att
särskilja måltider som ingår i rumspriset vid en
hotellvistelse från rumsuthyrningen. Detta leder
till en förenklad hantering av mervärdesskatten
och minskade administrativa kostnader för
företagen. Den nuvarande skillnaden i beskattningen mellan omsättning av restaurang- och
cateringtjänster och omsättning av livsmedel
påverkar konkurrensförhållandena mellan olika
företag. Differentieringen av mervärdesskatten
innebär att företag som säljer restaurang- och
cateringtjänster missgynnas jämfört med företag
som säljer livsmedel. En sänkning av mervärdesskatten är positiv från konkurrenssnedvridningssynpunkt.
Företagen tar f.n. ut mervärdesskatt med
25 procent när de säljer restaurang- och cateringtjänster. Genom förslaget kommer företagens
utgående skatt att uppgå till 12 procent vilket
innebär lägre nettoinbetalningar av mervärdesskatt. Denna förändring innebär även att de
belopp för utgående skatt som företagen får in
vid försäljning, som de kan förfoga över innan
skatten ska betalas till Skatteverket, om nettoskatten är positiv (dvs. den utgående skatten är
större än den ingående skatten), kan minska.
Förslaget kan således ha en viss påverkan på
företagens likviditetssituation.
Förslaget är inte direkt riktat mot små och
medelstora företag men eftersom restaurangoch cateringbranschen är relativt småskalig
kommer många sådana företag att beröras av det.
Förslaget som rör HUS-avdraget medför en
viss begränsning av möjligheten att få skattereduktion för hushållsarbete. Förslaget hänger
samman med skattesatsförslaget. Det innebär att
utgifter för hushållsarbete inte ska ge rätt till
skattereduktion i de konkreta fall arbetet ingår i
en restaurang- eller cateringtjänst som mervärdesbeskattas med 12 procent. I praktiken kan
den föreslagna regeln aktualiseras i samband med
att cateringtjänster omsätts. Konsekvenserna av
förslaget för företagen torde vara ringa.
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6.12

Övriga frågor på mervärdesskatteområdet

6.12.1 Mervärdesskatt vid import
Regeringens bedömning: Som ett led i regeringens

regelförenklingsarbete bör reglerna avseende
redovisning av mervärdesskatt vid import
utredas.

Skälen för regeringens bedömning: En
viktig del i regeringens politik är att stärka
företagens konkurrenskraft och förbättra
näringsklimatet i Sverige. Regeringen avser
därför att fortsätta arbetet med regelförenklingar
för företagen med avsikt att skapa en märkbar
förändring i företagens vardag. Förenklingsarbetet syftar i grunden till att utforma regler,
processer och förfaranden så att de är bättre
anpassade till företagens villkor och verklighet.
Ett område som bör granskas närmare är
reglerna för mervärdesskatt vid import.
Regeringen avser därför att utreda möjligheterna
till en förändrad hantering av mervärdesskatten
vid import i syfte att uppnå bl.a. förenklingar för
företagen.
6.12.2 Mervärdesskatt och den ideella
sektorn
Den ideella sektorn bedriver ett ovärderligt
arbete i det svenska samhället. Ett starkt
medborgerligt engagemang i idrottsföreningar,
kulturföreningar och andra ideella organisationer
är ett uttryck och en förutsättning för ett livaktigt och demokratiskt samhälle.
Europeiska kommissionen inledde 2008 ett
fördragsbrottsförfarande mot Sverige. Kommissionen anser att den svenska lagstiftningen
strider mot EU:s mervärdesskattedirektiv eftersom den svenska lagen innehåller alltför
generösa undantag från mervärdesskatt för
allmännyttig verksamhet som bedrivs av ideella
föreningar och registrerade trossamfund.127
Finansdepartementet gav två utredare i uppdrag
att utreda frågan. Uppdraget redovisades i

127 Dnr Fi2008/4218 och Fi2008/4219.
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oktober 2009 i promemorian ”Mervärdesskatt
för den ideella sektorn, m.m.” (Ds 2009:58). De
förändringar som utredarna föreslår skulle kunna
påverka ideella föreningars situation i mervärdesskattehänseende.
Regeringen beslöt den 20 januari 2011 att hos
kommissionen ansöka om tillåtelse att få införa
en regel om s.k. omsättningsgräns för mervärdesskatteredovisning avseende ideell sektor.
Ansökan innebar att verksamheter inom ideell
sektor som har en skattepliktig omsättning på
högst en miljon kronor skulle kunna undantas.
Enligt ett besked från kommissionen i mars 2011
godtas dock inte ansökan. Regeringen och
kommissionen har därefter inlett en fortsatt
dialog i frågan om den ideella sektorns mervärdesskattesituation.
Regeringen har den 30 maj 2011 lämnat synpunkter på kommissionens s.k. grönbok om den
framtida mervärdesskatten. I sina synpunkter
har regeringen lyft fram betydelsen av en
förmånlig behandling av ideell verksamhet och
att ett nytt regelverk tydligt undantar den ideella
sektorn från mervärdesskatt.
Regeringen kommer att fortsätta arbeta för att
finna en gynnsam lösning för den ideella
sektorn. Regeringens utgångspunkt är att ideell
sektor inte ska förlora ekonomiskt på eventuella
förändringar av regelverket.
Ideella sektorn kan även komma att påverkas
av de förslag vad gäller inkomstskatt som lämnas
av Stiftelse- och föreningsskatteutredningen i
betänkandet Moderniserade skatteregler för
ideell sektor (SOU 2009:65). Betänkandet
bereds
för
närvarande
inom
Finansdepartementet.
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Skatt på kapitalägande – kapital- och
egendomsskatter
6.13

Investeringssparkonto m.m.

6.13.1 Ärendet och dess beredning
I budgetpropositionen för 2011 redovisade
regeringen ett antal reformambitioner för
mandatperioden på skatteområdet (prop.
2010/11:1, Förslag till statsbudget för 2011,
finansplan och skattefrågor m.m. avsnitt 1.7.4).
Bland dessa reformambitioner nämndes införandet av en ny schablonbeskattad sparform
benämnd investeringssparkonto. Syftet med
sparformen är att förenkla för fysiska personer
att spara i aktier och andra finansiella instrument. Regeringen bedömde vidare att det även
bör göras vissa justeringar i beskattningen av
kapitalförsäkring för att effektivisera beskattningen av sådan försäkring och för att upprätthålla den skattemässiga neutraliteten.
I Finansdepartementet har en promemoria
utarbetats med förslag till en ny schablonbeskattad sparform, benämnd investeringssparkonto, och förändrad beskattning av kapitalförsäkring. En sammanfattning av promemorian
finns i bilaga 8, avsnitt 1. Promemorians lagförslag finns i bilaga 8, avsnitt 2. Promemorian har
remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 8, avsnitt 3.
Mot bakgrund bland annat av vissa invändningar från remissinstanserna rörande dels finansiella instrument som bara handlas på en
handelsplattform, dels de föreslagna reglerna för
när ett konto upphör att vara ett investeringssparkonto har i Finansdepartementet utarbetats
en tilläggspromemoria med vissa kompletterande förslag om investeringssparkontot. Lagförslagen i tilläggspromemorian finns i bilaga 8,
avsnitt 4. Även tilläggspromemorian har remissbehandlats
och
en
förteckning
över
remissinstanserna till den promemorian finns i
bilaga 8, avsnitt 5.
En sammanställning av remissyttrandena för
vardera promemoria finns tillgänglig i lagstiftningsärendet (dnr Fi2010/5534).
I propositionen behandlas promemoriornas
förslag samt ytterligare två förslag som handlar
om hur schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto ska beaktas vid beräkning av
inkomstprövade socialförsäkringsförmåner och
vid beräkning av betalningsskyldighet för under-

hållsstöd. De två tillkommande förslagen, som är
till fördel för bidragsmottagarna och de underhållsskyldiga, har beretts under hand med
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.
Lagrådet
Regeringen beslutade den 12 maj 2011 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som
finns i bilaga 8, avsnitt 6. Lagrådets yttrande
finns i bilaga 8, avsnitt 7. Lagrådets synpunkter
behandlas i avsnitt 6.13.2.6 och i författningskommentaren.
I förhållande till lagrådsremissens lagförslag
har det i propositionen gjorts en justering av beräkningen av schablonintäkten för investeringssparkonto och skatteunderlaget för kapitalförsäkring (avsnitt 6.13.3.4 respektive 6.13.4.4).
6.13.2 En ny schablonbeskattad sparform
6.13.2.1 Bakgrund

I Sverige är det vanligt att privatpersoner sparar i
finansiella instrument, såsom aktier och andelar i
investeringsfonder. Många av dem som har
avyttrat framför allt aktier gör fel när de ska
redovisa affärerna i sina självdeklarationer. Felen
är i många fall oavsiktliga och beror bland annat
på att reglerna för beskattning vid avyttring av
finansiella instrument är komplicerade. Felen
medför i vissa fall att de skattskyldiga betalar för
lite skatt och i andra fall att de betalar för mycket
skatt.
Det är framför allt svårigheten att hålla reda på
anskaffningsutgifter i kombination med tillämpningen av genomsnittsmetoden som orsakar
problem. Den enskilde ska inte bara hålla reda på
anskaffningsutgiften för de avyttrade finansiella
instrumenten utan också känna till anskaffningsutgiften för samtliga finansiella instrument
av samma slag och sort som de avyttrade som
denne innehar för att kunna använda genomsnittsmetoden på ett korrekt sätt. Med utgångspunkt från anskaffningsutgifterna för dessa
finansiella instrument ska en genomsnittlig
anskaffningsutgift
beräknas.
Vid
denna
beräkning ska den enskilde även hålla reda på
och ta hänsyn till förändringar i innehavet
genom olika bolagshändelser, t.ex. splitar och
emissioner, vilket försvårar förfarandet än mer.
Vid olika bolagshändelser under året som
utlöser beskattning, t.ex. inlösen av aktier, finns
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också risk för att den enskilde missar att redovisa
avyttringen. Detta problem har Skatteverket
under senare år försökt att komma till rätta med
genom att tillsammans med självdeklarationerna
skicka med information till ägare i bolag som
löst in aktier med en uppmaning att de måste
beräkna kapitalvinsten på denna avyttring.
De svårigheter och problem som redovisats
leder sammantaget till att skattefelet på kapitalområdet är stort.
Inom kapitalbeskattningen gäller i dag som
huvudregel att varje avyttring av aktier och andra
finansiella instrument ska tas upp till beskattning. Detta kan leda till inlåsningseffekter
genom att sparare drar sig för att avyttra finansiella instrument med latenta vinster eftersom det
utlöser beskattning. Detta kan i sin tur leda till
att enskilda sparare inte omfördelar sitt sparande
i enlighet med vad som kan anses vara ekonomiskt rationellt. Inlåsningseffekten torde dessutom leda till att omsättningen av finansiella
instrument minskar, vilket leder till sämre
konkurrens på den finansiella marknaden.
6.13.2.2 Vissa uttryck

I propositionen och i den föreslagna lagtexten
används vissa uttryck som används i samband
med kontoföring och sådana tillgångar som kan
finnas på ett investeringssparkonto. Deras betydelse i propositionen och i den föreslagna lagtexten är inte tänkt att skilja sig från betydelsen
enligt allmänt språkbruk och de definieras inte i
lagen om investeringssparkonto. För att underlätta förståelsen för innehållet i denna proposition följer ändå nedan en redogörelse för
uttryckens betydelse. I lagen om investeringssparkonto finns ett antal termer som definieras där. De behandlas inte i detta avsnitt.
Enligt huvudregeln är tillgångar som förvaras
på ett investeringssparkonto föremål för schablonbeskattning. Med att tillgångar förvaras på
ett konto, t.ex. ett investeringssparkonto, avses
att tillgångarna enligt allmänna civilrättsliga och
näringsrättsliga bestämmelser finns på kontot.
Av allmänna principer som är tillämpliga på
sparformer som civilrättsligt liknar investeringssparkonto i det avseendet att de avser dematerialiserade tillgångar, följer att tillgångarna anses
förvarade på kontot först efter att de har förtecknats på kontot. Från och med den tidpunkt
när tillgången har förtecknats, eller med ett
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annat ord registrerats, på investeringssparkontot
förvaras alltså tillgången där.
I den föreslagna lagtexten och i propositionen
används uttrycken insättning och uttag uteslutande i förhållande till kontanta medel. Den som
innehar ett konto kan t.ex. sätta in sedlar och
mynt på sitt konto på ett bankkontor eller där ta
ut sedlar och mynt från sitt konto. Kontoinnehavaren kan också sätta in kontanta medel på sitt
konto genom att överföra dem elektroniskt från
ett annat eget konto eller ta ut kontanta medel
på detta sätt. En överföring av kontanta medel
mellan två konton ses alltså som ett uttag från
det ena kontot och som en insättning på det
andra.
Uttrycken insättning och uttag används således inte i förhållande till finansiella instrument.
Sådana instrument kan överföras från ett konto
till ett annat konto. Det innebär att instrumenten flyttas från det ena kontot till det andra. Om
enbart den omständigheten att ett finansiellt
instrument flyttas från ett konto är av intresse,
och inte till vilket konto det flyttas, används
uttrycket att det avförs från kontot. Normalt
avförs ett finansiellt instrument från ett konto
för att överföras till ett annat konto. Överföringen är genomförd när instrumentet är
förtecknat, och således förvaras, på det mottagande kontot.
6.13.2.3 Schablonbeskattat sparande införs
Regeringens förslag: Ett schablonbeskattat
sparande för vissa direktägda finansiella instrument, benämnt investeringssparkonto, införs.
Sparande i denna sparform är frivilligt.

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Skatteverket, Konkurrensverket, Regelrådet, Svenska Bankföreningen och
Svenska Fondhandlareföreningen tillstyrker
förslaget. Företagarna, Försäkringsjuridiska föreningen, Landsorganisationen i Sverige (LO) och
Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget. LO anser
att en schablonskatt är obegriplig, vilket beror på
att den inte bygger på någon allmän princip som
t.ex. likformig beskattning, utan är ett specialfall
i beskattningen av inkomster på just detta
område. Vidare anser LO att svårigheten för
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privatpersoner att beräkna vinst eller förlust vid
avyttring av aktier med hjälp av genomsnittsmetoden är begränsad. Svenskt Näringsliv
anför att den schablonbeskattning som föreslås
baseras på förmögenhetens storlek och inte på
den faktiska avkastningen. Skatten är därmed en
förmögenhetsskatt och en sådan skatt är skadlig
för samhällsekonomin. Visserligen ska investeringssparkontot vara frivilligt och endast omfatta
vissa tillgångar, men förslaget skulle innebära
etablerandet av ett system för förmögenhetsbeskattning som lätt kan komma att utökas och
modifieras.
Merparten av de övriga remissinstanser som
har yttrat sig i frågan anser att det är angeläget
att dagens metod för beskattning av värdepapper
förenklas för enskilda. Av dessa är majoriteten
positiva till att ett schablonbeskattat sparande
införs, men flera har synpunkter på förslagets
utformning. Förvaltningsrätten i Göteborg är
positiv till att sparandet är frivilligt. Ekonomistyrningsverket anför att investeringssparkontot
innebär betydande förenklingar för många skattskyldiga. Den nya sparformen innebär dock att
kapitalbeskattningen blir mer komplex när det
gäller att jämföra olika sparformer. Det kan
därför finnas skäl att göra en större översyn av
kapitalbeskattningen. Ekobrottsmyndigheten är i
grunden positiv till förändringar som leder till att
det blir lättare för den enskilde att göra rätt i
beskattningshänseende. Frågan är dock enligt
myndigheten om det föreslagna systemet med
schablonbeskattade investeringssparkonton kan
antas få den eftersträvade effekten att underlätta
för den enskilde. Det föreslagna systemet, med
uppdelningen i investeringstillgångar och kontofrämmande tillgångar, reglering om hur tillgångar får föras till respektive från ett investeringssparkonto samt de särskilda reglerna om
beräkning av kapitalunderlaget, ter sig tämligen
komplicerat. Det kan dock antas att svårigheterna för den enskilde kan komma att begränsas genom den föreslagna informationsskyldigheten och den föreslagna skyldigheten att lämna
kontrolluppgift. Mot denna bakgrund anser
Ekobrottsmyndigheten att det föreslagna systemet ändå får godtas. Enligt Pensionsmyndigheten
är det angeläget att dagens metod för beskattning av finansiella instrument förenklas för
enskilda. Pensionsmyndigheten kan dock
konstatera att det remitterade förslaget i många
avseenden framstår som både komplicerat och
svårt för enskilda att förstå och att det därför

inte kan sägas fullt ut tillgodose ambitionen att
vara förenklande. Inte desto mindre innebär
förslagen en klar förbättring för enskilda i jämförelse med det regelverk som måste tillämpas i
dag vid kapitalvinster respektive kapitalförluster.
Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet anför att den föreslagna schabloninkomstbeskattningen har både svagheter och vissa
styrkor. Den mest påtagliga svagheten är att
förslaget innebär att ett omfattande system för
schabloninkomstbeskattning
ska
fungera
parallellt med ett system för realisationsvinstbeskattning. Detta är ett klart avsteg från målet
med likformighet i beskattningen, vilket var ett
ledmotiv för 1991 års stora skattereform. Lagförslaget är dessutom mycket komplicerat.
Sveriges advokatsamfund konstaterar att förslaget
är komplicerat och svårt att tillgodogöra sig för
den enskilde, vilket möjligen något förtar de
positiva effekterna av förslaget. Det är framför
allt reglerna om hur finansiella instrument får
föras till, respektive avföras från, kontot som
framstår som tekniskt svårtillgängliga. Advokatsamfundet ifrågasätter om komplexiteten verkligen är nödvändig. Advokatsamfundet befarar att
bestämmelsernas komplexitet medför att den
enskilde spararen helt och hållet är i händerna på
det kontoförande institutet med avseende på
möjligheterna att korrekt redovisa den schablonmässiga inkomst som ska ligga till grund för
beskattning. Det är allmänt sett en mindre
lyckad lösning att reglerna är så komplexa att
den enskilde, som i slutändan trots allt är ansvarig för att självdeklarationen blir korrekt, kan
antas få svårt att utan hjälp upprätta en korrekt
självdeklaration. Euroclear Sweden AB framför
att förslaget innehåller ett omfattande antal
regler att hålla reda på, både för kontoinnehavaren och investeringsföretaget, vilket gör förslaget påfallande likt de krångliga regler som gäller
för kapitalvinstbeskattningen. Investeringssparkontot bör kunna förstås och tillämpas av investerare som, utan att anlita experter, ska kunna
göra en egen bedömning huruvida den traditionella beskattningen eller investeringssparkontot
utgör den bästa modellen för investerarens
sparande. Investeringssparkontot skulle således
behöva konstrueras enklare. Far anser att syftet
med förslaget är vällovligt, men förslaget har inte
fått en sådan utformning att det uppfyller kravet
på enkelhet. Det föreslagna regelsystemet är
mycket detaljerat och särskilda regler har utformats även för situationer som torde vara mycket
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sällan förekommande. Även om man kan ha en
viss förståelse för att lagstiftaren har som mål att
åstadkomma en lagstiftning som inte leder till
några oklarheter vid rättstillämpningen är det här
fråga om en sådan detaljreglering att det finns
risk att regelsystemet kommer att avskräcka i
stället för att uppmuntra till ett schablonbeskattat sparande. Vill man uppnå en förenkling krävs
i stället ett enklare system där lagstiftaren aktivt
väljer att avstå från att reglera vissa detaljer med
det uttalade syftet att genomföra en förenkling.
Kammarrätten i Göteborg anför att en nackdel
med schablonbeskattning är att regelsystemet
med nödvändighet blir komplicerat. Skatteverket
anför att det är viktigt att det även blir enklare
för den som väljer att ha kvar sitt sparande i
dagens system. Skatteverket föreslår därför att
ytterligare förslag på förenklingar övervägs.
Företagarna anser att dagens system skulle kunna
förenklas genom att göra den s.k. schablonregeln
tillämplig på fler typer av värdepapper och höja
schablonavdraget från 20 till 50 procent. Även
Förvaltningsrätten i Göteborg för fram som ett
alternativ till den nya schablonbeskattningen att
höja den procentsats som ska ligga till grund för
den schablonberäknade anskaffningsutgiften.
Svenskt Näringsliv anför att förslagets syfte att
främja sparande och minska skattefelet vid
försäljning av värdepapper kan tillgodoses på
andra sätt än med det föreslagna investeringssparkontot: en sänkning av kapitalinkomstskattesatsen och en höjning av schablonanskaffningsvärdet för aktier och andra delägarrätter
från dagens 20 till 50 procent av försäljningspriset. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
anför att för att upprätthålla neutraliteten i
skattesystemet bör enskilda näringsidkare kunna
placera även företagets kapital i värdepapper utan
att dessa automatiskt ”lyfts ut” ur inkomstslaget
näringsverksamhet. Detta skulle kunna åstadkommas genom systemet med investeringssparkonto. Aktiespararna anför att det finns en
klar risk för höga öppna eller dolda avgifter, när
man låst in kundens tillgångar i ett avskilt konto.
Till exempel kan tänkas att investeringsföretagen
debiterar mycket högre courtage för affärer
inom kontot, än kunden annars kunde få på
marknaden. Aktiespararna ser därför ett behov
av att i både denna och andra sparformer införa
ett krav på en helt transparent avgiftsstruktur,
för att öka jämförbarheten och främja
konkurrensen.
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Skälen för regeringens förslag: Sparande i
aktier och andelar i investeringsfonder är som
nämnts i föregående avsnitt en vanlig form av
sparande. Där framgår dock att dagens skatterättsliga reglering av fysiska personers sparande i
aktier och andra finansiella instrument inte är
utan problem. Till skillnad från LO anser regeringen att reglerna för att beräkna vinst och
förlust vid avyttring är komplicerade. Det kan
vara tidsödande för enskilda att göra denna
beräkning och många gör fel, vilket sannolikt
leder till ett skattebortfall för staten. Regleringen
medför vidare en inlåsningseffekt, till nackdel för
såväl de enskilda spararna som för konkurrensen
på den finansiella marknaden. Ett sätt att helt
eller delvis lösa dessa problem är att införa en
schablonbeskattad sparform för finansiella
instrument, en bedömning flera remissinstanser
instämmer i. Det föreslås därför att en sådan
sparform införs. Den nya sparformen bör
benämnas investeringssparkonto.
Schablonbeskattningen innebär att den
enskilde inte beskattas utifrån faktiska inkomster och utgifter på de finansiella instrumenten. I
stället beskattas den enskilde för en schablonmässigt beräknad avkastning på tillgångarna.
Detta innebär bland annat att den enskilde inte
behöver redovisa varje avyttring av instrumenten
som ingår i den schablonbeskattade sparformen.
Den enskilde behöver alltså inte beräkna eller
hålla reda på sin anskaffningsutgift, vilket är en
stor förenkling jämfört med dagens system.
Svenskt Näringsliv hävdar att skatt baserad på
schablonbeskattning är en förmögenhetsskatt
som är skadlig för samhällsekonomin. Regeringen ser inte den föreslagna schablonbeskattningen som en förmögenhetsskatt utan som en
alternativ beskattning av kapitalinkomster.
Regeringen delar inte heller Svenskt Näringslivs
bedömning att den föreslagna schablonbeskattningen är skadlig för samhällsekonomin.
Schablonbeskattningen innebär vidare att den
enskilde fritt kan omplacera tillgångarna inom
sparformen eftersom eventuella vinster eller
förluster inte ska tas upp till beskattning.
Härigenom bortfaller de skattemässiga inlåsningseffekter som finns inom det konventionellt
beskattade systemet. Omsättningen av finansiella instrument inom ett schablonbeskattat
sparande bör vara större än inom ett konventionellt beskattat sparande. Ökad omsättning bör
leda till ökad konkurrens på den finansiella
marknaden.
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En schablonbeskattning innebär inte bara
fördelar för enskilda aktörer utan även för staten.
Denna typ av beskattning torde bli mer effektiv
eftersom skattebortfallet på grund av felaktigt
redovisade kapitalvinster och kapitalförluster
minskar. Schablonbeskattning innebär dessutom
att skatt tas ut löpande och därmed minskar de
enskildas skattekredit jämfört med dagens
system, där vinster beskattas först när de realiseras. Vidare blir skattebasen för ett schablonbeskattat sparande jämnare än skattebasen för
konventionellt beskattade tillgångar.
Redan i dag finns det en schablonbeskattad
sparform för fysiska personer som har stora
likheter med investeringssparkonto, nämligen
sparande i kapitalförsäkring. En del kapitalförsäkringar är utformade så att försäkringstagaren
själv, inom vissa ramar, kan välja vilka finansiella
instrument som ska ingå i försäkringen och fritt
utan omedelbara skattekonsekvenser omplacera
tillgångar inom försäkringen. Även om likheterna är stora är en avgörande skillnad jämfört
med den nya schablonbeskattade sparformen att
det inte är den enskilde, dvs. försäkringstagaren,
utan försäkringsbolaget, som äger tillgångarna i
en kapitalförsäkring. Kapitalförsäkring kan
därför inte underlätta sparande i direktägda
finansiella instrument. Vidare är kapitalförsäkring inte ett renodlat sparande eftersom den
alltid innehåller ett, större eller mindre, försäkringsinslag. Följaktligen finns det ett behov för
den i denna proposition föreslagna sparformen.
Flera remissinstanser, bland annat Svenska
Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen
och Fondbolagens förening, anser att förslaget är
komplicerat och att det borde förenklas.
Utgångspunkten för förslaget är att endast
finansiella instrument som är föremål för handel
på viss marknad ska få förvaras på ett investeringssparkonto. Motivet till detta är att schablonbeskattningen bygger på att ett objektivt marknadsvärde kan fastställas för tillgångarna på
kontot. Med dessa utgångspunkter blir följden
att tillgångar som inte längre handlas på föreskrivet sätt ska avföras från investeringssparkontot.
Detta medför, som flera remissinstanser påpekar, en relativt omfattande reglering av vad som
ska gälla när tillgångar förs in och ut från ett
investeringssparkonto. Det är dock inte orimligt
att kräva av det institut som tillhandahåller investeringssparkontot att det kan hålla reda på vilka
finansiella instrument som förvaras på kontot
och huruvida de är upptagna till handel på en

reglerad marknad eller handlas på en handelsplattform.
Flera av bestämmelserna som reglerar hur
kontofrämmande tillgångar ska hanteras
kommer i praktiken endast att tillämpas i
mycket få fall. För den genomsnittlige spararen
kommer det att vara ovanligt att kontofrämmande tillgångar över huvud taget hamnar på
investeringssparkontot. Att en genomsnittlig
sparare råkar ut för att kvalificerade andelar eller
att finansiella instrument som har getts ut av ett
företag i vilket denne innehar 10 procent av
rösterna eller kapitalet hamnar på investeringssparkontot kommer att vara mycket ovanligt.
Den omständigheten att dessa situationer är
ovanliga är dock inte skäl nog för att inte reglera
dem. De kan trots allt inträffa.
Investeringssparkontot ska existera sida vid
sida med den konventionella beskattningen av
kapitalinkomster. För att schablonbeskattning av
tillgångar som inte lämpar sig för sådan beskattning inte ska ske är det nödvändigt med den
föreslagna regleringen trots att den, vilket har
påpekats av flera remissinstanser, kan anses vara
komplicerad. Regeringen har eftersträvat att göra
de bestämmelser som krävs så lättförståeliga som
möjligt. Det är regeringens uppfattning att den
föreslagna sparformen kommer att underlätta
för den absoluta majoriteten av sparare och att
den i vissa avseenden komplicerade regleringen
endast kommer gälla ett fåtal.
Det bör vara frivilligt att spara i investeringssparkonto. Den som önskar att spara i finansiella
instrument ska fritt kunna välja att göra det
inom ramen för den nya sparformen, genom en
kapitalförsäkring eller inom den konventionella
beskattningen. Dagens regler för beskattning av
sparande bör därför i princip kvarstå oförändrade.
Avslutningsvis kan nämnas att det i och för
sig, som flera remissinstanser påpekat, kan vara
angeläget att förenkla skattereglerna inom den
konventionella beskattningen. Inom ramen för
detta lagstiftningsärende ryms dock inte att göra
en allmän översyn av kapitalbeskattningsreglerna.

281

PROP. 2011/12:1

6.13.2.4 Investeringssparkonto
Regeringens förslag: Ett investeringssparkonto

ska uppfylla vissa villkor.

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Avanza Bank förutsätter
att insättningsgarantin gäller för sparande inom
ramen för investeringssparkontot.
Skälen för regeringens förslag: I propositionen föreslås att en ny sparform, investeringssparkonto, införs. Ett investeringssparkonto bör
vara ett konto som uppfyller vissa villkor.
I grunden är ett investeringssparkonto ett
avtal mellan innehavaren och institutet som
tillhandahåller sparformen om förvaring och
kontoföring av innehavarens finansiella instrument och kontanta medel. De bestämmelser om
t.ex. information och konsumentskydd som i
dag gäller förvaring av finansiella instrument och
kontoföring av kontanta medel kommer därför
även att vara tillämpliga på den nya sparformen.
Vad som skiljer investeringssparkonto från
andra sparformer som avser direktägda tillgångar
är framför allt att den som innehar ett investeringssparkonto schablonbeskattas för tillgångarna
som förvaras på kontot. För att kunna upprätthålla schablonbeskattningen är det nödvändigt
att ställa upp ett antal villkor som måste vara
uppfyllda för att sparandet ska anses utgöra ett
investeringssparkonto. Som exempel kan
nämnas att överföring av finansiella instrument
till och från ett investeringssparkonto bara får
ske under vissa förutsättningar och att bara vissa
subjekt får tillhandahålla respektive inneha investeringssparkonto. Om de villkor som gäller för
investeringssparkonto inte upprätthålls bör detta
förhållande i första hand enbart få skattemässiga
konsekvenser för kontoinnehavaren genom att
tillgångarna på kontot inte längre omfattas av
schablonbeskattningen. Den föreslagna nya
sparformen investeringssparkonto kan därmed
sägas vara en skattemässig konstruktion.
I linje med att investeringssparkonto är en
skattemässig konstruktion, eller om man så vill
en skattemässig påbyggnad på redan befintlig
reglering, föreslås i propositionen inga ändringar
av civilrättsliga eller näringsrättsliga bestämmelser. Civilrättsliga bestämmelser som i dag är
tillämpliga på ägarförhållanden m.m. för sådana
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tillgångar som kan förvaras på ett investeringssparkonto ska även fortsättningsvis vara tillämpliga. Det är alltså exempelvis allmänna obligationsrättsliga och sakrättsliga bestämmelser och
principer som avgör vem som äger och vem som
har rätt till tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto. Detsamma gäller den näringsrättsliga regleringen. Bestämmelser om hur
banker och andra institut ska hantera kundernas
tillgångar m.m. gäller även i förhållande till
tillgångar som förvaras på investeringssparkonto.
Som exempel kan nämnas att bestämmelserna
om kunders finansiella instrument och medel i
8 kap. 34–36 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, förkortad VML, gäller när
investeringsföretag tillhandahåller investeringssparkonton.
I propositionen föreslås heller ingen särreglering när det gäller investeringssparkonton och
insättningsgarantin. Enligt lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti omfattas insättningar som
görs på konton hos kreditinstitut och värdepappersföretag under vissa förutsättningar av en
insättningsgaranti. Insättningsgarantin innebär
att kontoinnehavaren får ersättning från staten
om ett sådant institut eller företag går i konkurs
eller när Finansinspektionen beslutar att garantin
ska träda in. Från och med den 1 juli 2011 gäller
en obligatorisk förhandsprövning av om kontovillkoren för de kontoslag som tillhandahålls av
ett kreditinstitut eller värdepappersföretag som
tar emot insättningar omfattas av insättningsgarantin eller inte (prop. 2010/11:109, bet.
2010/11:FiU41,
rskr.
2010/11:296,
SFS
2011:829). Förhandsprövningen är obligatorisk
för såväl nya som befintliga kontoslag. Det är
sålunda möjligt för kreditinstitut och värdepappersföretag att få ett bindande besked från
Riksgälden om ett visst kontoslag som tillhandahålls, t.ex. inom ramen för ett investeringssparkonto, kommer att omfattas av insättningsgarantin eller inte.
Som redan antytts har de bestämmelser som
föreslås i lagen om investeringssparkonto enbart
betydelse för beskattningen. Följande exempel
kan illustrera detta. I lagen om investeringssparkonto föreslås bestämmelser enligt vilka investeringstillgångar som har överlåtits direkt till en
annan fysisk person inte får överföras till dennes
värdepapperskonto. Även om en sådan överföring görs i strid med bestämmelserna i nämnda
lag innebär inte det att överföringen inte är giltig
ur ett civilrättsligt perspektiv. Tvärtom får
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förvärvaren samma sakrättsliga skydd till de
förvärvade tillgångarna som vid vilken överföring
som helst. Skatterättsligt innebär överföringen
dock att investeringssparkontot förlorar sin
status som sådant konto eftersom bestämmelserna i lagen om investeringssparkonto inte har
följts.
Lagförslag
Investeringssparkonto definieras i 3 § lagen om
investeringssparkonto, se avsnitt 3.1.
6.13.2.5 Avtal om investeringssparkonto och
dess parter
Regeringens förslag: Investeringssparkonto till-

handahålls av ett investeringsföretag. Med investeringsföretag avses svenskt värdepappersbolag
som har tillstånd att förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel
med redovisningsskyldighet, svenskt kreditinstitut som har tillstånd att bedriva bank- eller
finansieringsrörelse och utländska motsvarigheter som hör hemma i en stat inom EES.
Ett investeringssparkonto får bara innehas av
en enda fysisk person eller av ett enda dödsbo
och det får bara föras av ett enda investeringsföretag. Den som innehar ett investeringssparkonto benämns kontoinnehavare.
Ett avtal om investeringssparkonto ska ingås
mellan ett investeringsföretag och en fysisk
person eller ett dödsbo. Avtalet får inte innehålla
villkor som är oförenliga med bestämmelserna i
lagen om investeringssparkonto. Ett investeringssparkonto får inte överlåtas.

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Aktiespararna anför att
förslaget att ett investeringssparkonto bara kan
innehas av en enda fysisk person eller ett enda
dödsbo medför att t.ex. aktiesparklubbar inte
kommer att kunna öppna ett sådant konto.
Aktiespararna anser att aktiesparklubbar är ett
fenomen som höjer intresset för aktieägande och
förordar att investeringssparkontot ska vara
möjligt att innehas av flera personer gemensamt.
Aktiespararna, Fondbolagens förening och
SkagenFonder anser att även fondbolag ska
kunna tillhandahålla investeringssparkonto. I
annat fall snedvrids konkurrensen på marknaden

till betydande nackdel för fondbolag som inte
ingår i en koncern. Fondbolagens förening anser
också att det bör övervägas om centrala
värdepappersförvarare skulle kunna tillhandahålla investeringssparkonto för att främja
konkurrensen. Euroclear Sweden AB anser att
fondbolagen och centrala värdepappersförvarare
bör ha rätt att erbjuda kontot i enbart en värdepapperskontoform, dvs. utan att kontanta medel
sätts in och tas ut från kontot. Vidare bör
kontoinnehavaren enligt lag åläggas en skyldighet att intyga sin skatterättsliga hemvist vid
öppnandet av ett investeringssparkonto samt en
ytterligare skyldighet att omgående upplysa
investeringsföretaget så snart en förändring i
skattehemvisten sker. Skatteverket anför att
utländska investeringsföretag är skyldiga att
lämna en förbindelse till Finansinspektionen om
att lämna kontrolluppgifter. Tidigare erfarenhet
visar att detta uppfylls dåligt av de utländska
aktörerna. Skatteverket uppfattar därför att det
finns ett kontrollproblem när ett investeringssparkonto flyttas till utlandet eller när en person
öppnar ett investeringssparkonto utanför
Sverige. Skatteverket föreslår därför att lagen om
investeringssparkonto kompletteras med ett
stycke som innebär att för att ett konto ska
anses uppfylla kraven för att vara ett investeringssparkonto ska investeringsföretaget ha
lämnat en förbindelse om att lämna kontrolluppgifter enligt 13 kap. 1 § lagen (2001:1227)
om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
förkortad LSK.
Skälen för regeringens förslag
Kontoinnehavare
Den som innehar ett investeringssparkonto bör
benämnas kontoinnehavare.
Ett syfte med investeringssparkonto är att
förenkla för fysiska personer att spara i finansiella instrument. Därför bör bara fysiska personer, och dödsbon, få inneha investeringssparkonton. Aktiespararna anser att det är angeläget
att aktiesparklubbar ges rätt att inneha ett investeringssparkonto. Aktiesparklubbar består
normalt av flera fysiska personer. För det första
bedömer regeringen behovet av att flera fysiska
personer gemensamt ska kunna inneha ett investeringssparkonto som litet. För det andra skulle
en sådan lösning kräva komplicerade regler
beträffande uppdelning av kapitalunderlaget
hänförligt till ett investeringssparkonto med
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flera innehavare. För det tredje kan det heller
inte uteslutas att gemensamma investeringssparkonton leder till ökad risk för skatteundandraganden. Sammantaget görs därför bedömningen
att varje investeringssparkonto bara bör få innehas av en fysisk person eller ett dödsbo. Det bör
däremot inte finnas någon begränsning såvitt
avser antalet investeringssparkonton som en och
samma fysiska person, eller ett och samma
dödsbo, får inneha.
Det bör inte finnas någon skatterättslig
begränsning såvitt avser vilken fysisk person eller
vilket dödsbo som kan inneha ett investeringssparkonto. Även begränsat skattskyldiga personer bör således kunna inneha ett investeringssparkonto.
Investeringsföretag
På ett investeringssparkonto ska kontoinnehavaren kunna spara, dvs. förvara, kontanta medel
och vissa finansiella instrument. För att kunna
erbjuda ett investeringssparkonto bör därför
krävas att det kontoförande institutet som tillhandahåller investeringssparkontot, investeringsföretaget, har tillstånd dels att ta emot återbetalningsskyldiga medel från allmänheten och
placera medlen på ett inlåningskonto eller ta
emot inbetalningarna med redovisningsskyldighet, dels att förvara värdepapper för kundens
räkning.
Utöver tillstånd för dessa grundläggande
tjänster kommer det i praktiken att krävas ytterligare tillstånd för olika investerings- och
sidotjänster för att investeringssparkontot ska
bli en attraktiv investerings- och sparform på
marknaden. Det saknas emellertid skäl att kräva
att investeringsföretaget ska inneha tillstånd för
samtliga tjänster som kan bli aktuella inom
ramen för investeringssparkontot. Det är
tillräckligt att företaget antingen självt eller
genom avtal med andra institut kan tillhandahålla
kontoinnehavaren erforderliga investerings- och
sidotjänster.
Ett svenskt kreditinstitut uppfyller de krav
som bör ställas på ett investeringsföretag. Det
får nämligen enligt 7 kap. 1 § andra stycket lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
med stöd av sitt tillstånd ta emot inlåning och
förvara värdepapper. Ett svenskt kreditinstitut
som har tillstånd att bedriva bank- eller finansieringsrörelse bör därför anses vara ett investeringsföretag. För att kunna ta emot och vidarebefordra order måste institutet även ha ett
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särskilt tillstånd som innefattar investeringstjänsterna mottagande och vidarebefordran av
order enligt 2 kap. 1 § 1 VML. Investeringstjänsten mottagande och vidarebefordran av
order innebär dock att det avslutande momentet
i köpet eller försäljningen utförs av någon annan
än den som har tagit emot och vidarebefordrat
ordern. Kreditinstitut som vill medverka vid
avslutet på börsen eller avsluta ordern mot eget
lager måste därför även ha tillstånd för investeringstjänsterna utförande av order på kunders
uppdrag respektive handel för egen räkning
enligt andra och tredje punkten nämnda lagrum.
Som redan antytts i föregående stycke skulle ett
kreditinstitut emellertid kunna tillhandahålla ett
investeringssparkonto utan tillstånd att driva
värdepappersrörelse. I praktiken förutsätter det
dock att institutet tecknar ett samarbetsavtal
med ett annat institut som innehar erforderliga
tillstånd enligt VML.
För att ett svenskt värdepappersbolag ska
uppfylla de krav som bör ställas på ett investeringsföretag krävs att det har tillstånd enligt
2 kap. 2 § 1 VML att förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel
med redovisningsskyldighet. Ett värdepappersbolag som innehar kundmedel är skyldigt, enligt
8 kap. 35 § VML, att vidta lämpliga åtgärder för
att skydda kundens rättigheter och hålla medlen
avskilda från institutets tillgångar. Av Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse (FFFS 2007:16) följer att värdepappersföretag som tar emot kundmedel omgående ska
placera dessa på ett eller flera konton i en
centralbank, ett kreditinstitut eller i en godkänd
penningmarknadsfond. Svenskt värdepappersbolag som har tillstånd enligt nämnda lagrum
bör därför anses vara investeringsföretag.
Förutom nämnda tillstånd torde det dock i
praktiken, på samma sätt som för kreditinstitut,
krävas att bolaget självt eller genom samarbetsavtal innehar övriga erforderliga tillstånd.
Även utländska värdepappersföretag och
kreditinstitut som hör hemma i en stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) och som där har tillstånd motsvarande de
som krävs för att svenska företag ska kunna vara
investeringsföretag, bör anses vara sådana företag.
Aktiespararna och SkagenFonder framför att
även fondbolag ska kunna tillhandahålla investeringssparkonto. Samma åsikt framförs av
Fondbolagens förening och Euroclear Sweden AB
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som dessutom anser att det bör övervägas om
centrala värdepappersförvarare skulle kunna
tillhandahålla investeringssparkonto.
Regeringen konstaterar att den verksamhet
som ett fondbolag får driva är harmoniserad på
EU-nivå, nu senast genom det s.k. UCITS IVdirektivet, 2009/65/EG om samordning av lagar
och andra författningar som avser företag för
kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper
(fondföretag)128. Ett fondbolag får därför inte
driva annan verksamhet än som anges i den
uttömmande uppräkningen som finns i det
direktivet. UCITS IV-direktivet har genomförts
i svensk rätt den 1 augusti 2011 (prop.
2010/11:135,
bet.
2010/11:FiU38,
rskr.
2010/11:315, SFS 2011:882).
I lagen (2004:46) om investeringsfonder,
förkortad LIF, anges följande om fondbolags
tillstånd att bedriva verksamhet. Ett fondbolag är
enligt 1 kap. 1 § 7 LIF ett svenskt aktiebolag som
har fått tillstånd enligt 1 kap. 4 § samma lag att
bedriva fondverksamhet. Med fondverksamhet
avses enligt 1 kap. 1 § 10 LIF förvaltning av en
investeringsfond, försäljning och inlösen av
andelar i fonden samt därmed sammanhängande
administrativa åtgärder. Enligt 1 kap. 4 § LIF får
fondbolag utöver tillstånd för fondverksamhet
ges tillstånd för diskretionär portföljförvaltning
avseende finansiella instrument. Av 7 kap. 1 §
LIF framgår att fondbolag som har tillstånd till
portföljförvaltning avseende finansiella instrument efter tillstånd av Finansinspektionen får ta
emot fondandelar för förvaring, dock inte fondandelar som ingår i en investeringsfond som
förvaltas av fondbolaget, samt ta emot medel
med redovisningsskyldighet som ett led i verksamheten.
Som inledningsvis beskrivits i detta avsnitt bör
det enligt regeringens mening krävas att ett investeringsföretag har tillstånd dels att ta emot
återbetalningsskyldiga medel från allmänheten
och placera medlen på ett inlåningskonto eller ta
emot inbetalningarna med redovisningsskyldighet, dels att förvara värdepapper för kundens
räkning. Av den ovan redovisade regleringen för
fondbolag framgår att dessa enbart kan få
tillstånd att förvara fondandelar, utom fondandelar som ingår i en investeringsfond som
förvaltas av fondbolaget, samt ta emot medel

med redovisningsskyldighet som ett led i fondbolagets verksamhet i form av diskretionär
portföljförvaltning. Det är således inte möjligt
för ett fondbolag att erhålla de tillstånd som
krävs för att tillhandahålla de tjänster som får
anses nödvändiga för ett investeringsföretag. Av
denna anledning bör inte fondbolag ges möjlighet att tillhandahålla investeringssparkonto.
Med central värdepappersförvarare avses
enligt 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument ett företag som
enligt 2 kap. samma lag har auktorisation att
kontoföra finansiella instrument i avstämningsregister. Enligt 2 kap. 7 § samma lag får en
central värdepappersförvarare, utöver den verksamhet som auktorisationen omfattar, driva
endast börs- eller clearingverksamhet och annan
verksamhet som har nära samband med verksamheten som central värdepappersförvarare.
Även i fråga om centrala värdepappersförvarare
framgår således att sådana inte kan erhålla de
tillstånd som krävs för att kunna tillhandahålla
investeringssparkonto. Euroclear Sweden AB har
föreslagit att centrala värdepappersförvarare bör
ha rätt att erbjuda kontot i enbart en värdepapperskontoform, dvs. utan att kontanta medel
sätts in och tas ut från kontot. Den föreslagna
modellen för investeringssparkonto förutsätter
dock att kontanta medel kan hanteras inom
kontot. Något förslag om att centrala värdepappersförvarare ska kunna tillhandahålla investeringssparkonto lämnas därför inte.
Det är viktigt att det är tydligt vilket institut
som har ansvaret gentemot kontoinnehavaren
och mot det allmänna. På grund av detta bör
varje investeringssparkonto få föras av enbart ett
enda investeringsföretag. Som redan nämnts
hindrar detta dock inte att investeringsföretaget
samarbetar med andra institut. Andra institut
kan t.ex. utföra uppgifter för investeringsföretagets räkning. Investeringsföretaget kan emellertid inte delegera sitt ansvar som investeringsföretag som följer av de bestämmelser som
föreslås i denna proposition.
Avtal om investeringssparkonto
Förhållandet mellan investeringsföretaget och
kontoinnehavaren bör regleras i ett avtal om
investeringssparkonto. För att det inte ska finnas
någon konflikt mellan detta avtal och lagen om
investeringssparkonto får avtalet inte innehålla
villkor som är oförenliga med bestämmelserna i
lagen.

128 EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).
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Ett investeringssparkonto som sådant, och
alltså inte tillgångarna som förvaras på kontot,
bör inte få överlåtas. Detta för att inte komplicera reglerna om skattskyldighet för schablonintäkt som är hänförlig till tillgångarna på visst
investeringssparkonto.
Euroclear Sweden AB anser att kontoinnehavaren bör åläggas en skyldighet att intyga sitt
skatterättsliga hemvist vid öppnandet av ett investeringssparkonto samt en ytterligare skyldighet
att omgående upplysa investeringsföretaget så
snart en förändring i denna hemvist sker.
Regeringen har förståelse för att det kan vara
svårt för investeringsföretaget att känna till om
en kontoinnehavare är begränsat eller obegränsat
skattskyldig i Sverige, vilket bland annat har
betydelse för beräkningen av schablonintäkten
och företagets skyldighet att lämna kontrolluppgifter, se avsnitt 6.13.3.3 och 6.13.5.2. Det är
dock inte lämpligt att ålägga kontoinnehavaren
en sådan skyldighet. Det kan nämnas att det bör
ligga i en begränsat skattskyldig kontoinnehavares intresse att underrätta investeringsföretag om att denne är begränsat skattskyldig.
Annars riskerar kontoinnehavaren att i Sverige
debiteras skatt hänförlig till schablonintäkt som
han eller hon inte är skyldig att betala. En
kontoinnehavare som går från att vara begränsat
till obegränsat skattskyldig och som inte
informerar investeringsföretaget om detta, vilket
leder till att oriktiga uppgifter lämnas till
Skatteverket, riskerar påföljd i form av bland
annat skattetillägg. Mot bakgrund av detta
bedömer regeringen att en kontoinnehavare som
är medveten om en förändring av den skattemässiga statusen i de allra flesta fall kommer att
informera investeringsföretaget om detta.
Skatteverket föreslår att det ska införas en
bestämmelse enligt vilken en förutsättning för
att ett konto ska anses uppfylla kraven för att
vara ett investeringssparkonto är att investeringsföretaget har lämnat en förbindelse om att
lämna kontrolluppgifter enligt 13 kap. 1 § LSK.
Enligt denna paragraf ska utländska företag som
driver bankverksamhet, värdepappersrörelse,
fondverksamhet, finansieringsverksamhet eller
försäkringsverksamhet i Sverige utan att inrätta
en filial eller motsvarande etablering här, innan
verksamheten inleds, under vissa förutsättningar
ge in en skriftlig förbindelse till Finansinspektionen om att lämna kontrolluppgifter i enlighet
med bestämmelserna i LSK. Anledningen till
Skatteverkets förslag är att verket anser att detta
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uppfylls dåligt av de utländska aktörerna och att
det därför finns ett kontrollproblem när ett investeringssparkonto öppnas utanför Sverige.
Regeringen konstaterar att det förhållandet att
vissa utländska företag som bedriver gränsöverskridande verksamhet till Sverige underlåter att
inkomma med förbindelse till Finansinspektionen om att lämna kontrolluppgifter främst är ett
kontrollproblem som inte påverkas av förslagen i
denna proposition. Att införa speciella krav i
detta avseende för att få tillhandahålla just investeringssparkonto i Sverige när motsvarande
problem föreligger för andra liknande tjänster,
där inget sådant krav uppställs, vore inkonsekvent. Dessutom skulle det försvåra för en
presumtiv kontoinnehavare om det införs ytterligare villkor för den skattemässiga statusen för
ett investeringssparkonto som är hänförliga till
investeringsföretaget. Att förändra systemet för
förbindelse att lämna kontrolluppgift ligger
utanför ramen för detta lagstiftningsärende.
Lagförslag
Bestämmelser om vem som kan inneha och föra
ett investeringssparkonto och om avtal om
investeringssparkonto tas in i 9 § lagen om
investeringssparkonto. I 5 § samma lag regleras
vad som utgör investeringsföretag. Se avsnitt 3.1.
6.13.2.6 Finansiella instrument på
investeringssparkonto
Regeringens förslag: Finansiella instrument som
förvaras på ett investeringssparkonto är investeringstillgångar eller kontofrämmande tillgångar.

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Far anför att förslaget till
lag om investeringssparkonto inte innehåller
någon närmare definition av vad som avses med
finansiella instrument och att begreppet bör
kommenteras om det ska användas. Sparbankernas Riksförbund framför att de tillgångar som
omfattas av förslaget är fordringsrätter. Finansiella instrument av det slag som omfattas av
förslaget är dematerialiserade, dvs. utgörs inte av
fysiska värdepapper. Begreppsapparaten i lagförslaget synes emellertid utgå ifrån att såväl likvida
medel som aktuella finansiella instrument är just
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lösa saker (fysiska pengar och fysiska värdepapper). Enligt Sparbankernas Riksförbund vore det
lämpligt om förslaget skulle kunna omarbetas så
att valda begrepp bättre ansluter sig till terminologin i lagen (1936:81) om skuldebrev och
lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument. Skatteverket anför att det i förslaget
till ny lagtext förekommer flera uttryck som är
hämtade från lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, förkortad VML, och som inte
används i skattelagstiftningen på samma sätt.
Bland annat används uttrycket finansiella
instrument. Av kommentaren till lagtext framgår
att begreppen motsvarar de som anges i VML.
Skatteverket anser att ordalydelsen i reglerna av
förenklingsskäl bör ansluta till den terminologi
som redan finns i inkomstskattelagen
(1999:1229). Det är därför mer lämpligt att
använda ordet värdepapper i stället för finansiellt
instrument. I vart fall bör lagtexten göras tydligare så att det redan av denna går att läsa ut vilka
definitioner som avses.
Skälen för regeringens förslag: Ett investeringssparkonto föreslås vara en sparform inom
vilken kontoinnehavaren i första hand ska kunna
spara i finansiella instrument. Av praktiska skäl
ska dock även kontanta medel kunna förvaras på
ett investeringssparkonto. Uttrycket finansiella
instrument definieras i 1 kap. 4 § VML och
omfattar bland annat aktier i aktiebolag,
obligationer och fondandelar. Detta uttryck är
vedertaget på värdepappersmarknaden. Det är i
första hand aktörerna på denna marknad, främst
kontoinnehavarna och investeringsföretagen,
som ska förhålla sig till den föreslagna lagen om
investeringssparkonto. För dessa får uttrycket
finansiella instrument anses vara att föredra
framför uttrycket värdepapper, som vanligtvis
används inom skattelagstiftningen och som
Skatteverket förordar ska användas. Uttrycket
värdepapper är dessutom inte definierat inom
skattelagstiftningen, varför en sådan definition
skulle behöva införas i lagen om investeringssparkonto. Regeringen anser därför att det är
lämpligare att använda uttrycket finansiella
instrument.
Liksom Sparbankernas Riksförbund anför är de
tillgångar som kan förvaras på ett investeringssparkonto dematerialiserade, dvs. på kontot
existerar de inte i någon konkret gestalt i form av
pappershandling eller liknande. Till skillnad från
förbundets uppfattning är, enligt regeringens
bedömning, de uttryck som används i den före-

slagna lagen lämpliga även i förhållande till
sådana tillgångar.
Far anser att om uttrycket finansiella instrument ska användas så bör det kommenteras.
Skatteverket framför att förslaget till lag om investeringssparkonto innehåller flera uttryck som är
hämtade från VML och som inte används inom
skattelagstiftningen på samma sätt. Skatteverket
anser att om uttrycket finansiellt instrument ska
användas bör lagtexten göras tydligare så att det
redan av denna går att läsa ut vilka definitioner
som avses. Som redan nämnts anser regeringen
att uttrycket finansiella instrument bör användas
i regleringen som föreslås i denna proposition.
Förutom finansiella instrument innehåller den
föreslagna lagen en rad uttryck som definieras i
andra lagar, t.ex. reglerad marknad, handelsplattform och delning. Enligt regeringens
bedömning skulle hänvisningar i lagtexten till
lagar där de olika uttrycken definieras tynga
lagtexten alltför mycket. Som utgångspunkt
bedöms det därför inte lämpligt att hänvisa till
andra lagar där uttryck som används i den föreslagna lagen om investeringssparkonto definieras.
Investeringssparkonto är tänkt som en alternativ sparform till andra former av sparande i
finansiella instrument. Som framgår av nästa
avsnitt är det dock på grund av den modell för
schablonbeskattningen som föreslås i denna
proposition nödvändigt att begränsa det slag av
finansiella instrument som får förvaras på ett
investeringssparkonto. De tillgångar som i
princip utan begränsningar får förvaras på ett
investeringssparkonto benämns investeringstillgångar.
Finansiella instrument som inte är investeringstillgångar föreslås endast få förvaras på
kontot under en begränsad tid. I lagrådsremissen
föreslogs att dessa finansiella instrument skulle
benämnas otillåtna tillgångar. Lagrådet har anfört
följande med anledning av detta. Även om en
sådan definition kan ha ett visst pedagogiskt
värde kan den också leda fel då den lätt leder
tanken till tillgångar som är förbjudna att över
huvud taget inneha. Det torde inte heller i annan
lagstiftning förekomma att man betecknar i och
för sig godtagbara föremål och företeelser som
inte omfattas av viss lagstiftning som otillåtna.
Lagrådet hyser förståelse för svårigheten att
finna ett ersättningsord eller -begrepp för
otillåtna. En möjlighet skulle, i de flesta av de
föreslagna bestämmelserna, vara att beteckna de
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avsedda
tillgångarna
som
”främmande”
tillgångar. Enligt Lagrådets mening bör det dock
övervägas om begreppet ”otillåtna” alls behövs.
Såvitt Lagrådet kan bedöma torde nämligen
begreppet kunna utmönstras och 8 § lagen om
investeringssparkonto således utgå.
Regeringen instämmer i Lagrådets bedömning
att termen otillåtna tillgångar kan leda tanken fel
och att den därför är mindre lämplig som
benämning för finansiella instrument som inte är
investeringstillgångar. Regeringen anser dock att
det inte är lämpligt att helt utmönstra en
benämning för denna företeelse. Det skulle kräva
att företeelsen, dvs. finansiella instrument som
inte är investeringstillgångar, eller annorlunda
uttryckt andra finansiella instrument än investeringstillgångar, skrivs ut i de paragrafer där
företeelsen förekommer. Enligt regeringens
bedömning skulle detta tynga lagtexten på ett
onödigt sätt. ”Otillåtna tillgångar” bör i stället
ersättas med en annan, mer lämplig, term.
Lagrådet har föreslagit, om en term för företeelsen alls behövs, att företeelsen benämns som
främmande tillgångar. Regeringen anser dock att
finansiella instrument som inte är investeringstillgångar bör benämnas som kontofrämmande
tillgångar. Härigenom markeras att tillgångarna i
och för sig kan vara hänförliga till ett investeringssparkonto men att de, till skillnad från investeringstillgångar, är främmande för kontot i det
avseendet att de bara får förvaras på ett investeringssparkonto under en begränsad tid.
Indelningen i investeringstillgångar och
kontofrämmande tillgångar är av grundläggande
betydelse för de bestämmelser som föreslås i
denna proposition. Förutom att indelningen har
betydelse för i vilken utsträckning olika tillgångar får förvaras på ett investeringssparkonto,
har den även betydelse bland annat för när
tillgångar får överföras till och från ett investeringssparkonto. Av avsnitt 6.13.2.17 framgår
närmare under vilka förutsättningar investeringstillgångar och kontofrämmande tillgångar får
förvaras på ett investeringssparkonto.
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6.13.2.7 Investeringstillgångar

Investeringstillgångar är
finansiella instrument som är upptagna till
handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES, finansiella instrument som handlas på en handelsplattform och
andelar i investeringsfonder. Finansiella instrument som har getts ut av ett företag är dock inte
investeringstillgångar om innehavaren av instrumenten, direkt eller indirekt, äger eller på
liknande sätt innehar andelar i företaget som
motsvarar minst 10 procent av rösterna för
samtliga andelar eller av kapitalet i företaget. Vid
bedömningen av hur stor andel av företaget som
innehavaren av de finansiella instrumenten har,
ska innehavaren även anses äga andelar i företaget som närstående till denne, direkt eller indirekt äger eller på liknande sätt innehar. Kvalificerade andelar är inte investeringstillgångar.
Regeringens

förslag:

Promemorians förslag: Överensstämmer
delvis med regeringens. Enligt promemorians
förslag är investeringstillgångar finansiella instrument, bortsett från kvalificerade andelar, som är
upptagna till handel på en reglerad marknad eller
en motsvarande marknad utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES), andelar i
en investeringsfond och kontanta medel.
Promemorians förslag innehåller inte någon
begränsning avseende tillgångarnas status som
investeringstillgångar om de innehas av större
ägare i utgivande företag.
Remissinstanserna: Den främsta kritik som
har riktats mot förslaget rör den omständigheten
att finansiella instrument som bara handlas på
handelsplattform inte får förvaras på ett investeringssparkonto.
Sparbankernas Riksförbund anför att begreppet investeringsfond utesluter motsvarande
fonder i andra EU-länder, vilket skulle kunna
ifrågasättas ur ett EU-rättsligt perspektiv.
Landsorganisationen i Sverige (LO) anser, i
likhet med promemorians bedömning, att
begränsningen till reglerad marknad är nödvändig. Aktiespararna anser att åtgärden för att
undvika den beskrivna risken för skatteundandragande inte är proportionerlig. Enligt Aktiespararnas mening är det inte självklart att risken
för ett sådant skatteundandragande bara skulle
finnas på handelsplattformar. Aktiespararna
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avstyrker förslaget i denna del och hemställer att
regeln ändras så att de instrument som vid
inkomstbeskattningen räknas som marknadsnoterade enligt 48 kap. 5 § inkomstskattelagen
(1999:1229), förkortad IL, ska vara tillåtna på
investeringssparkontot. Aktietorget anför att
promemorians förslag diskriminerar aktier som
handlas på handelsplattform. För såväl Aktietorget, First North och Nordic MTF, alla
handelsplattformar, gäller gränsen 10 procent. I
promemorian tycks inte ha beaktats att den
reglerade marknaden NGM Equity har spridningskravet 10 procent, alltså samma som
handelsplattformarna. Den danska reglerade
marknaden Dansk AMP/GXG Markets tillåter
notering med spridning på bara några procent.
Den regel för att eliminera risken för skattearbitrage som promemorian föreslår fungerar inte.
Det stämmer att det skattearbitrage som redogörs för i promemorian är möjligt men risken för
att det ska inträffa är liten. Aktietorgets slutsats
är därför att aktier listade på handelsplattformar
utan olägenhet kan tillåtas på investeringssparkonton utan specialregler mot arbitrage. Men
om sådana specialregler trots allt anses behövas
föreslås att den huvudägare och hans närståendekrets som tillsammans äger mer än 80 procent
av ett listat bolags aktier, oavsett lista, ska vara
förhindrade att förvara aktierna på ett investeringssparkonto. Avanza Bank föreslår att finansiella instrument som endast handlas på en
handelsplattform ska anses utgöra investeringstillgångar. Att utesluta finansiella instrument
som handlas på en handelsplattform kommer att
hämma konkurrensen mellan marknadsplatserna
vilket strider mot MiFID (direktiv 2004/39/EG
om marknader för finansiella instrument129).
Finansiella instrument som handlas på en
handelsplattform är tillåtna inom ramen för en
kapitalförsäkring. Skälen för att klassa finansiella
instrument som endast handlas på en handelsplattform som investeringstillgångar väger
tyngre än skälen mot. Burgundy föreslår att
finansiella instrument som primärt handlas på en
handelsplattform ska anses utgöra investeringstillgångar. Reglerade marknader och handelsplattformar är två former av samma slags organiserade handel som båda kräver tillstånd och står
under tillsyn av Finansinspektionen. Det är

129 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0039).

ingen skillnad i huruvida ett marknadsvärde för
instrumenten kan fastställas. Risken att bolag
med liten ägarspridning väljer att notera sin aktie
på en handelsplattform för att tillföra bolaget
obeskattade tillgångar är mycket liten och bör
inte ges den betydelse den får i promemorian.
Den som driver en handelsplattform måste tillse
att det sker en ändamålsenlig och sund handel
med instrumenten på marknadsplatsen och
marknadsplatsen ska, precis som en reglerad
marknad, drivas hederligt, rättvist och professionellt. Syftet med MiFID var bland annat att
skapa konkurrens i handeln med finansiella
instrument. Förslaget diskriminerar vissa bolag
och finansiella instrument och hämmar konkurrensen i handeln med finansiella instrument.
Konkurrensverket anser att förslaget i promemorian riskerar att orsaka en snedvridning vad avser
tillförseln av kapital till företagen på de olika
handelsplatserna. Vidare riskerar förslaget att
snedvrida konkurrensen om handeln med finansiella instrument mellan reglerade marknader
och handelsplattformar genom att innehavare av
investeringssparkonton måste kontrollera att
finansiella instrument är upptagna till handel på
en reglerad marknad eller motsvarande marknad
utanför EES. För att undvika dessa snedvridningar bör förslaget utformas så att plattformsneutralitet uppnås. Skattebetalarnas Förening
anför att om reformen genomförs bör handelsplattformar omfattas, annars kommer särskilt de
mindre bolag som handlas på handelsplattformar
att systematiskt missgynnas. Det finns flera
rimliga alternativ till att helt utesluta handelsplattformar från den nya sparformen. Det kan
exempelvis röra sig om att fastställa regler för
ägarspridning på handelsplattformar som vill
kunna delta i den nya sparformen, baserade på
den undre gräns avseende ägarspridning som kan
antas göra underprisaffärer lönsamma. Skatteverket anför att det borde vara ganska enkelt att
avgöra om ett värdepapper är upptaget till handel
på en reglerad marknad inom EES. Däremot är
det betydligt svårare att avgöra vad som är en
motsvarande marknad utanför EES. För att
förenkla för investerarna och för investeringsföretagen är det viktigt att det finns en avgränsning som är enkel att tillämpa. Om det är möjligt
föreslår därför Skatteverket att de tillgångar som
får förvaras på kontot begränsas till att endast
avse tillgångar på en reglerad marknad inom
EES. Skatteverket föreslår också att de andelar i
investeringsfonder som får förvaras på kontot
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begränsas till att endast avse andelar som omfattas av UCITS IV-direktivet, 2009/65/EG om
samordning av lagar och andra författningar som
avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)130. Sveriges
advokatsamfund delar uppfattningen att kvalificerade andelar i allmänhet inte ska kunna bli
föremål för schablonbeskattning, men ifrågasätter om det är nödvändigt att förbjuda sådana
kvalificerade andelar som är föremål för handel
på en reglerad marknad som förvaras på ett investeringssparkonto. Till att börja med torde det
inte vara särskilt vanligt att aktier som handlas på
en reglerad marknad är kvalificerade andelar.
Kvalificerade andelar finns endast i fåmansbolag
och ett noterat bolag är per definition inte ett
fåmansbolag. De kvalificerade andelar det kan
vara fråga om är sådana andelar som innehas av
personer som är eller har varit verksamma i
betydande omfattning i aktiebolaget innan det
blev upptaget till handel på en reglerad marknad,
eftersom de kvalificerade andelarna förblir kvalificerade under en period av fem år efter det att
rekvisiten för att vara kvalificerad andel upphört.
Advokatsamfundet ifrågasätter om det för dessa
aktier föreligger sådana svårigheter att beräkna
marknadsvärdet eller sådana risker för otillbörliga skatteförmåner att de bör undantas från
schablonbeskattningen.
Tilläggspromemorians förslag: Överensstämmer delvis med regeringens. I tilläggspromemorian föreslås att innehav av minst en viss
andel av rösterna i ett företag kan ha betydelse
för bedömningen av om ett finansiellt instrument är en investeringstillgång. I tilläggspromemorian finns dock inget förslag om att en viss
andel av kapitalet i ett företaget kan ha sådan
betydelse.
Remissinstanserna: Konkurrensverket tillstyrker tilläggspromemorians förslag att
definitionen av investeringstillgångar kompletteras så att den även omfattar finansiella instrument som handlas på en handelsplattform. Även
Aktiespararna tillstyrker att också finansiella
instrument som handlas på en handelsplattform
ska kunna vara investeringstillgångar. Aktietorget
välkomnar förslaget att finansiella instrument
som handlas på handelsplattform kan omfattas
av definitionen av investeringstillgångar. Aktie-

130 EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).
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torget skulle dock önska att den föreslagna gränsen 10 procent sattes betydligt högre. Avanza
Bank tillstyrker den i tilläggspromemorian föreslagna definitionen av investeringstillgångar.
Avanza Bank tror dock att den föreslagna ägarbegränsningen kan vara svår att uppfylla och
kontrollera i praktiken, särskilt gäller detta
”närståendereglerna”. Avanza Bank förutsätter
att ansvaret för att kvalificerade andelar inte
förvaras på ett investeringssparkonto ligger hos
kontoinnehavaren och ser gärna att detta
förtydligas. Skattebetalarnas Förening välkomnar
förslaget att inkludera handelsplattformar i
systemet för investeringssparkonto. Rent
principiellt är en ägandebegränsning en acceptabel lösning på problemet med underprisaffärer
i företag med liten ägarspridning. Det vore dock
önskvärt om resonemanget som ligger bakom
den satta gränsen för ägande (10 procent) kunde
redovisas mer utförligt. Rimligen borde
”utspädningseffekten” även vid ett ägande som
är betydligt större än 10 procent vara så pass stor
att underprisaffärer blir mycket oattraktiva. Det
finns därför anledning att överväga en högre
ägarbegränsning än den föreslagna. Svenska
Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen tillstyrker förslaget att tillåta att
finansiella instrument som enbart handlas på
handelsplattformar också ska få förvaras på ett
investeringssparkonto. Dock bör förslaget om
ägarbegränsning utredas vidare. Bland annat
måste klargöras hur denna gräns i realiteten ska
kunna kontrolleras liksom vem som ska ansvara
för att kontrollera detta. Skatteverket avstyrker
tilläggspromemorians förslag att definitionen av
investeringstillgångar även omfattar finansiella
instrument som handlas på en handelsplattform.
Förslaget innebär att det blir ännu svårare att
avgöra vilka tillgångar som får förvaras på ett
investeringssparkonto och att bestämma marknadsvärdet för tillgångarna på kontot. Mycket få
personer i Sverige innehar aktieposter som
omfattar 10 procent av rösterna i ett marknadsnoterat bolag. Detta gäller oavsett om bolaget
handlas på en reglerad marknad eller en handelsplattform. Det får antas att det inte är någon
vanlig placerare som investerar så mycket i ett
och samma bolag. Risken för skatteundandragande bör även finnas vid mindre innehav än
10 procent. Skatteverket föreslår att den tillåtna
ägarandelen sätts till 1 procent av rösterna eller
kapitalet.
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Skälen för regeringens förslag
Tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto ska schablonbeskattas. Schablonbeskattningen innebär att ett kapitalunderlag först
beräknas. Marknadsvärdet av tillgångarna ska vid
ingången av varje kvartal under kalenderåret
beaktas vid beräkningen av kapitalunderlaget.
Detsamma gäller även i vissa fall marknadsvärdet
av tillgångar som överförs till ett investeringssparkonto. På detta kapitalunderlag beräknas en
schablonmässig avkastning som ska tas upp till
beskattning. För att en sådan skattemodell ska
fungera är det av avgörande betydelse att tillgångarna på investeringssparkontot och tillgångarna som överförs till kontot utan svårighet kan
värderas. Utgångspunkten är därför att bara
tillgångar som uppfyller detta kriterium ska
kunna utgöra investeringstillgångar.
Termen investeringstillgångar föreslås avse
bara vissa finansiella instrument och andelar i
investeringsfonder. Av avsnitt 6.13.2.17 framgår
dock att även kontanta medel får förvaras på ett
investeringssparkonto.
Finansiella instrument som är upptagna till handel
på reglerad marknad
En reglerad marknad är ett multilateralt system
inom EES som sammanför eller möjliggör
sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man –
regelmässigt, inom systemet och i enlighet med
icke skönsmässiga regler – så att detta leder till
avslut, 1 kap. 5 § 20 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, förkortad VML. Det är
förenat med en tillståndsplikt att driva en reglerad marknad och sådan verksamhet står under
tillsyn av Finansinspektionen. Som exempel kan
nämnas att Stockholmsbörsen driver en reglerad
marknad. Handeln på dessa marknader är kringgärdad av en omfattande reglering. Dels regleras
i VML bland annat förutsättningarna för
tillstånd att driva en reglerad marknad, vilka
finansiella instrument som får tas upp till handel
på en sådan marknad och de noterade bolagens
informationsskyldighet, dels reglerar börsen som
driver den reglerade marknaden hur handeln ska
gå till. Regleringen innebär ett väl utvecklat investerarskydd främst genom de högt ställda kraven
på de noterade bolagens informationsskyldighet.
Termen reglerad marknad har sitt ursprung i
MiFID, vilket innebär att regleringen av dessa
marknadsplatser är likartad inom EES.

En reglerad marknad står under tillsyn och är
organiserad på ett sådant sätt att ett marknadsvärde på tillgångar som är upptagna till handel på
en sådan marknad lätt går att fastställa. Därför
bör finansiella instrument som är upptagna till
handel på en reglerad marknad som utgångspunkt kunna utgöra investeringstillgångar.
Skatteverket föreslår, om det är möjligt, att
uttrycket investeringstillgångar begränsas till att
bara avse finansiella instrument som är upptagna
till handel på en reglerad marknad inom EES.
Det torde emellertid inte vara alldeles ovanligt
att även fysiska personer investerar i finansiella
instrument på större marknader utanför EES,
t.ex. marknader som drivs av New York- eller
Tokyobörsen. Investeringssparkontot skulle bli
mindre attraktivt för sparare som inte vill
begränsa sina investeringar till EES om marknadsplatser utanför detta område uteslöts. Av
denna anledning bör även finansiella instrument
som är upptagna till handel på en marknadsplats
utanför EES som motsvarar en reglerad marknad
kunna utgöra investeringstillgångar. Avgörande
för om en marknadsplats utanför EES kan anses
motsvara en reglerad marknad är att den näringsrättsliga regleringen av marknadsplatsen motsvarar den reglering som gäller för en reglerad
marknad. Frågan vilka marknadsplatser som får
anses motsvara en reglerad marknad får ytterst
avgöras av rättstillämpningen.
Det bör inte finnas någon begränsning såvitt
avser vilka slags finansiella instrument på en
reglerad marknad och en motsvarande marknad
utanför EES som bör kunna utgöra investeringstillgångar. Även t.ex. standardiserade derivatinstrument som är upptagna till handel på en
reglerad marknad bör således kunna vara
investeringstillgångar.
Finansiella instrument som handlas på handelsplattform
Förutom på reglerade marknader förekommer
handel med finansiella instrument även på
handelsplattformar. Med handelsplattform avses
ett multilateralt handelssystem (Multilateral
Trading Facility, MTF) inom EES som drivs av
ett värdepappersinstitut eller en börs och som
sammanför ett flertal köp- och säljintressen i
finansiella instrument från tredje man – inom
systemet och i enlighet med icke skönsmässiga
regler – så att detta leder till avslut, 1 kap. 5 §
12 VML. Aktietorget och First North är
exempel på svenska handelsplattformar.
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Handeln på handelsplattformar är inte lika strikt
reglerad som den på reglerade marknader. Det
finns vissa bestämmelser om handeln i VML,
men de är av mer allmän karaktär. Det åligger
framför allt varje företag som driver en handelsplattform att utforma egna regler om krav på
bolag vars aktier handlas på handelsplattformen
m.m. Precis som för reglerad marknad har
termen handelsplattform sitt ursprung i MiFID.
Även för handelsplattformar gäller således att
regleringen av dessa marknadsplatser är likartad
inom EES.
Som redan nämnts bör finansiella instrument
som är upptagna till handel på en reglerad marknad, eller en motsvarande marknad utanför EES,
som utgångspunkt utgöra investeringstillgångar.
Detta gäller även om sådana tillgångar också är
föremål för handel på en handelsplattform. Vad
gäller finansiella instrument som enbart handlas
på en handelsplattform görs följande överväganden.
Den näringsrättsliga regleringen av en
handelsplattform är alltså inte lika omfattande
som för en reglerad marknad. Detta beror bland
annat på att denna typ av marknadsplats i första
hand är avsedd för notering av små och medelstora bolag och det kan bli alltför betungande för
dessa om samma stränga krav på bland annat
informationsskyldighet som gäller på en reglerad
marknad skulle åläggas dem. Med anledning
härav kan – sett enbart till den näringsrättsliga
regleringen – risken för att transaktioner sker till
ett pris som inte överensstämmer med
marknadsvärdet sägas vara något större beträffande handel på handelsplattform jämfört med
handel på reglerad marknad. Härigenom kan
risken för att finansiella instrument som handlas
på handelsplattform inte är korrekt värderade
sägas vara något större.
Inom EES finns dock annan reglering, som
gäller utöver den näringsrättsliga regleringen av
bland annat handelsplattformar, vars syfte är att
motverka att handel med finansiella instrument
sker till ett pris som inte stämmer överens med
marknadspriset. För svensk del gäller t.ex. enligt
8 § lagen (2005:377) om marknadsmissbruk vid
handel med finansiella instrument att det är
straffbart att förfara på ett sätt som är ägnat att
otillbörligen påverka marknadspriset eller andra
villkor för handel med finansiella instrument
eller på annat sätt vilseleda köpare eller säljare av
sådana instrument. Som en ytterligare förutsättning för straffansvar enligt nämnda paragraf
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gäller att vederbörande förfar på ett sätt som
denne inser eller borde inse får nämnda effekter.
Med hänsyn till denna reglering får risken för att
transaktioner på handelsplattformar sker till
priser som inte överensstämmer med marknadsvärdet anses vara liten. Risken för att finansiella
instrument som handlas på en handelsplattform
inte är korrekt värderade är därför liten. Sådana
instrument bör därför som utgångspunkt kunna
utgöra investeringstillgångar.
Denna bedömning överensstämmer med
tilläggspromemorians men skiljer sig från
promemorians bedömning. Skälen för promemorians bedömning och förslag redovisas under
nästföljande rubrik. Av de remissinstanser som
yttrat sig över tilläggspromemorians förslag
avstyrker bara Skatteverket. Skatteverket anför
att förslaget i tilläggspromemorian innebär att
det blir ännu svårare att avgöra vilka tillgångar
som får förvaras på ett investeringssparkonto
och att bestämma marknadsvärdet för tillgångarna på kontot. Det ligger i sakens natur att det
inte kan uteslutas att det i vissa situationer blir
svårare att avgöra om ett finansiellt instrument
är en investeringstillgång eller inte och vilket
marknadsvärde ett visst instrument ska åsättas
om kretsen för vilka finansiella instrument som
får förvaras på ett investeringssparkonto vidgas.
Enligt regeringens bedömning överväger dock
fördelarna med att låta finansiella instrument
som handlas på en handelsplattform utgöra investeringstillgångar nackdelarna med förslaget.
Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet har
i sitt remissvar bland annat understrukit betydelsen av att förslaget om schablonbeskattning
utformas neutralt mellan å ena sidan EES, å
andra sidan tredjeland. Vad gäller handel med
finansiella instrument utanför EES finns inga
garantier för att det finns en motsvarande
kompletterande reglering till den näringsrättsliga
reglering inom EES som syftar till att motverka
transaktioner som sker till ett pris som avviker
från marknadspriset. Regeringen gör därför
bedömningen att den utgångspunkt som gäller
för finansiella instrument som handlas på en
handelsplattform inte bör gälla för finansiella
instrument som handlas på motsvarande marknadsplatser utanför EES, dvs. de senare instrumenten bör inte utgöra investeringstillgångar.
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Finansiella instrument som innehas av större ägare
i utgivande företag
Som nämns ovan bör utgångspunkten vara att
finansiella instrument som utan svårighet kan
värderas ska kunna utgöra investeringstillgångar.
Ovan nämns också att finansiella instrument
som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES
eller som handlas på en handelsplattform får
anses uppfylla detta kriterium och därför som
utgångspunkt bör kunna utgöra investeringstillgångar.
Vid införandet av den nya schablonbeskattade
sparformen kan det skapas incitament för att
handla med finansiella instrument på marknadsplatser i syfte att undgå konventionell beskattning. Det kan nämligen inte uteslutas att ägarna
till t.ex. ett bolag som kontrolleras av ett fåtal
personer och som är noterat på en marknadsplats skulle kunna föra över sitt aktieinnehav i
bolaget till egna investeringssparkonton. Därefter skulle ägarna genom underpristransaktioner
kunna föra över obeskattade värden till bolaget
som är noterat på en marknadsplats. Härigenom
skulle värdet på bolaget, och därmed marknadsvärdet på aktierna i bolaget, öka. Aktierna skulle
då kunna säljas, till ett pris motsvarande marknadsvärdet, inom ramen för investeringssparkontot utan att vinsten ska tas upp till beskattning. På så sätt skulle obeskattade tillgångar
kunna realiseras utan omedelbar skatteeffekt.
Enligt promemorians bedömning borde finansiella instrument som handlas på en handelsplattform, men som inte är upptagna till handel
på en reglerad marknad eller en motsvarande
marknad utanför EES, inte utgöra investeringstillgångar. Skälet för detta är enligt promemorian
att det inte kan garanteras att ägarspridningen i
bolag vars aktier handlas på en handelsplattform
är tillräckligt stor för att risken för ovan nämnda
förfaranden kan uteslutas.
Promemorians förslag att inte tillåta förvaring
av finansiella instrument som handlas på en
handelsplattform på ett investeringssparkonto
har kritiserats av flera remissinstanser. Aktietorget, Avanza Bank och Skattebetalarnas Förening anser att förslaget innebär en omotiverad
diskriminering av bolag vars aktier handlas på en
handelsplattform. Enligt Aktietorget kan
diskrimineringen leda till att små- och medelstora bolags möjlighet till riskkapitalförsörjning
försämras. Konkurrensverket framför att förslaget riskerar att snedvrida konkurrensen om

handeln med finansiella instrument mellan reglerade marknader och handelsplattformar och
förordar att förslaget utformas så att plattformsneutralitet uppnås. Enligt Aktiespararna och
Aktietorget finns den risk för skatteundandragande som redogörs för i promemorian även på
en reglerad marknad. Aktietorget föreslår, om
specialregler anses nödvändiga, att förfaranden
som syftar till skatteundandragande undviks
genom att den huvudägare och hans närståendekrets som tillsammans äger mer än 80 procent av
ett listat bolags aktier, oavsett lista, ska vara
förhindrade att förvara aktierna på ett investeringssparkonto.
Regeringen anser att det finns goda skäl för
att låta handelsplattformar omfattas av den nya
sparformen och som nämnts ovan bör också
utgångspunkten vara denna. Inte minst utgör
den omständigheten att notering på en handelsplattform för många mindre bolag är en viktig
källa för kapitalförsörjning ett skäl för att de ska
omfattas av sparformen. Det är också viktigt att
de olika finansiella marknadsplatserna kan
konkurrera på lika villkor. Den diskriminering av
handelsplattformar och finansiella instrument
som handlas på dessa som promemorians förslag
innebär bör därför undvikas om det är möjligt.
Man kan dock inte bortse från den ovannämnda risken för skatteundandragande. Det är
svårt att bedöma hur stor denna risk är. Regeringen instämmer inte i Aktietorgets och
Burgundys bedömning att risken är så pass liten
att man kan bortse från den. Enligt regeringens
uppfattning är risken reell och någon åtgärd bör
vidtas för att förhindra den typ av förfaranden
som beskrivs ovan.
Regeringen anser, i likhet med tilläggspromemorian, att den åtgärd som bör vidtas är att
införa en ägarbegränsning som riktar in sig på
personer med stort inflytande i företag som har
gett ut finansiella instrument. Ägarbegränsningen bör gälla oavsett vilken marknad instrumenten handlas på. Till skillnad från promemorians förslag till åtgärd med anledning av den
nämnda risken för skatteundandragande har en
sådan reglering, vilket har uppmärksammats av
Aktiespararna och Aktietorget, även inverkan på
skatteundandragande via bolag vars aktier är
upptagna till handel på en reglerad marknad.
Samtliga remissinstanser till tilläggspromemorian som har yttrat sig i frågan är positiva till att
en ägarbegränsning införs. Ägarbegränsningen
bör gå ut på att personer med ett visst minsta
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innehav av andelar i ett företag inte får förvara
finansiella instrument som har getts ut av företaget på ett investeringssparkonto. Genom att från
investeringssparkontot
utesluta
finansiella
instrument som har getts ut av företag som
personen i fråga har inflytande över blir det inte
möjligt för personen att föra över tillgångar med
latenta vinster till företaget i syfte att realisera
dessa vinster inom den schablonbeskattade
sfären.
En första fråga som uppkommer är vilken typ
av inflytande i företaget en person ska ha för att
denne inte ska få förvara finansiella instrument
utgivna av företaget på ett investeringssparkonto. I tilläggspromemorian föreslås att en
person som innehar en viss andel av rösterna för
samtliga andelar i företaget ska omfattas av ägarbegränsningen. Skatteverket menar dock att även
en persons innehav av kapitalet i företaget ska
beaktas. Regeringen instämmer i denna
bedömning. Härigenom undviks att den i
tilläggspromemorian föreslagna begränsningen
kringgås genom att andelar med olika röstvärde
ges ut av ett företag.
Härefter uppkommer frågan hur stort innehav
av aktier eller kapital i ett företag som bör krävas
för att en person på grund av sitt innehav inte
ska få förvara finansiella instrument i företaget
på ett investeringssparkonto. I tilläggspromemorian föreslås att gränsen ska sättas vid
10 procents innehav. Flertalet av remissinstanserna anser att denna gräns bör höjas. Skatteverket anser dock att gränsen bör sättas vid
1 procents innehav.
Risken för att ett investeringssparkonto
utnyttjas för skatteundandragande ökar med
större innehav. Om gränsen skulle sättas vid
80 procents innehav, som Aktietorget föreslår i
sitt remissvar angående promemorian föreslår,
skulle det t.ex. vara möjligt för två dominerande
ägare i ett bolag, AB1, som vardera innehar
45 procent av bolaget, att förvara aktierna i
bolaget på varsitt investeringssparkonto. Det
skulle då kunna löna sig för dessa personer att
höja marknadsvärdet av aktierna i AB1 genom
att t.ex. via ett annat bolag, som de äger hälften
var av, föra in tillgångar med latenta vinster till
AB1, och därefter avyttra aktierna i AB1 utan
skatteeffekt inom ramen för kontot. Vid
bedömningen av var innehavsgränsen ska sättas
kan man således inte enbart beakta en enskild
persons innehav. Ju mindre innehav som tillåts,
desto fler andelsägare måste gå samman för att
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transaktioner för att undvika skatt ska bli
lönsamma. Således blir risken för skatteundandragande lägre om gränsen sätts på en lägre nivå.
Gränsen bör dock inte sättas så lågt att den
riskerar att drabba ett stort antal kontoinnehavare. Skulle exempelvis gränsen sättas vid
1 procents ägande av ett företag skulle det kunna
medföra att det blir svårt för mindre företag att
attrahera investeringar från kontoinnehavare
eftersom de skulle kunna riskera att träffas av
ägarbegränsningen.
Regeringen bedömer att en lämplig avvägning
mellan dessa aspekter uppnås om en person som
innehar andelar i företaget som motsvarar minst
10 procent av rösterna för samtliga andelar eller
av kapitalet i företaget inte får förvara finansiella
instrument som har getts ut av företaget på ett
investeringssparkonto. Det är osannolikt att så
många delägare i ett företag som krävs för att det
aktuella skatteundandragandet ska bli lönsamt
samarbetar. Vidare torde antalet personer som
innehar andelar som motsvarar 10 procent av
rösterna eller av kapitalet i ett företag vars andelar är upptagna till handel på en reglerad marknad eller handlas på en handelsplattform vara få.
Det blir således bara ett fåtal personer som inte
tillåts förvara finansiella instrument som har
getts ut av ett visst företag på investeringssparkontot. Detta gäller även om närståendes innehav ska beaktas vid bedömningen av hur stort
innehav en viss person har i ett företag, se nedan.
Vid bedömningen av hur stor andel av
rösterna eller kapitalet i ett bolag som en kontoinnehavare har bör, förutom andelar som denne
äger, även beaktas andelar som denne på
liknande sätt innehar. Uttrycket ”äger eller på
liknande sätt innehar” förekommer även i
56 kap. 6 § IL. I förarbetena till denna paragraf,
som även är relevanta för tillämpningen av lagen
om investeringssparkonto i nu aktuellt avseende,
anges att uttrycket syftar bland annat på de fall
som avses i 3 kap. 15 § gamla aktiebolagslagen
(prop. 1999/2000:15, s. 49). Den paragrafen
motsvaras av 4 kap. 43 § i den nu gällande
aktiebolagslagen (2005:551). Enligt den senare
paragrafen kan rösträtt föreligga för den som
genom testamente fått nyttjanderätten till en
aktie tillsammans med rätten att företräda aktien
och för den som genom testamente har fått
rätten till avkastning av en aktie som ska stå
under särskild förvaltning tillsammans med
rätten att företräda aktien. Enligt Skatteverkets
allmänna råd (SKV A 2006:12) bör vid
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tillämpning av 56 kap. 6 § IL innehav av interimsbevis jämställas med ägande, om interimsbeviset är bärare av samma rättigheter som en
aktie. Vidare anförs att i vissa fall kan även rätt
till förvärv av aktier i bolaget, t.ex. genom
optioner eller konvertibla skuldebrev, jämställas
med ägande.
Även indirekt ägande bör beaktas vid bedömningen av hur stort innehav en kontoinnehavare
har. Det vill säga om kontoinnehavaren t.ex. via
en annan juridisk person äger aktier i ett visst
bolag ska detta beaktas vid bedömningen av
dennes innehav i bolaget.
För att minimera risken för kringgående av
ägarbegränsningen bör även närståendes innehav
av andelar i det aktuella företaget beaktas vid
bedömningen av hur stor andel en kontoinnehavare har i företaget. Med närstående avses
make, förälder, mor- och farförälder, avkomling
och avkomlings make, syskon, syskons make
och avkomling och dödsbo som kontoinnehavaren eller någon av de tidigare nämnda personerna
är delägare i (2 kap. 22 § IL). Även sambor som
tidigare har varit gifta med varandra eller som har
eller har haft gemensamma barn omfattas av
närståendekretsen (2 kap. 20 § IL).
Följande är exempel på när kontoinnehavaren
inte berörs av ägarbegränsningen på grund av att
denna inte anses inneha andelar motsvarande
10 procent i företaget: Kontoinnehavaren K äger
5 procent av AB1 och hennes make äger
4 procent av AB1. Såväl K som hennes make
anses i nu aktuellt hänseende inneha 9 procent
(4 + 5 = 9) av AB1. K äger 5 procent av AB1.
Hon äger dessutom 100 procent av AB2. AB2
äger 3 procent av AB1. K:s innehav i AB1 anses
uppgå till 8 procent (5 + 3 = 8).
Följande är exempel på när kontoinnehavaren
anses inneha andelar motsvarande mer än
10 procent i ett företag och därmed inte får
förvara finansiella instrument som getts ut av
företaget på sitt investeringssparkonto: Kontoinnehavaren E äger 5 procent av AB1, hennes
make äger 6 procent av samma bolag. Såväl E
som hennes make anses äga 11 procent av AB1
(5 + 6 = 11). E äger 5 procent av AB1 och
100 procent av AB2. AB2 äger 25 procent av
AB1. E anses äga 30 procent av AB1 (5 + 25 =
30). E äger 1 procent av AB1, E:s make
7 procent och det av E helägda bolaget AB2
3 procent. E anses äga 11 procent av AB1 (1 + 7
+ 3 = 11).

Avanza Bank anför att ägarbegränsningen kan
vara svår att kontrollera i praktiken och Svenska
Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen anför att det måste klargöras hur
ägarbegränsningen i praktiken ska kunna
kontrolleras liksom vem som ska ansvara för att
kontrollera detta. Regeringen inser att det kan
vara svårt för ett investeringsföretag att
kontrollera hur stor andel av ett företag en
kontoinnehavare innehar. Personen i fråga kan ju
förvara andelar i företaget hos andra institut och
vid bedömningen av om ägarbegränsningen är
tillämplig ska närståendes innehav och indirekt
innehav beaktas. Av denna anledning föreslås att
ett investeringsföretag inte ska presumeras ha
kännedom om att kontoinnehavaren förvarar
tillgångar av nyss nämnt slag på ett investeringssparkonto, se avsnitt 6.13.2.20.2. Om företaget
har sådan kännedom är det dock skyldigt att
informera kontoinnehavaren om detta. Lagen
om investeringssparkonto är uppbyggd på
sådant sätt att ett investeringssparkonto som
utgångspunkt upphör oavsett om det är kontoinnehavaren eller investeringsföretaget som
agerar i strid med lagen.
Kvalificerade andelar
Enligt promemorians förslag ska kvalificerade
andelar inte anses vara investeringstillgångar
även om de är föremål för handel på en reglerad
marknad eller en motsvarande marknadsplats
utanför EES. Detta har kritiserats av Sveriges
advokatsamfund. Som Advokatsamfundet framför stämmer det att det torde vara ovanligt att
aktier som är upptagna till handel på reglerad
marknad är kvalificerade. Vidare torde
marknadsvärdet inte vara svårare att fastställa för
de kvalificerade andelar som trots allt kan förekomma på dessa marknader. Som framgår av
avsnitt 6.13.3.3 är dock den konventionella
beskattningen av kvalificerade andelar sådan att
de trots detta inte bör vara föremål för schablonbeskattning. Utgångspunkten måste därför vara
att kvalificerade andelar inte får förvaras på ett
investeringssparkonto. Regeringen instämmer
således i promemorians bedömning att
kvalificerade andelar inte ska kunna vara
investeringstillgångar.
Andelar i investeringsfonder
Andelar i investeringsfonder kan normalt
värderas utan svårigheter. Sådana andelar bör
därför anses vara investeringstillgångar oavsett
om de är föremål för viss handel eller inte. De
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termer och uttryck som används i den föreslagna
lagen om investeringssparkonto omfattar också
motsvarande utländska företeelser om det inte
anges eller framgår av sammanhanget att bara
svenska företeelser avses. Utan någon uttrycklig
inskränkning i denna del ska således inte bara
andelar i svenska investeringsfonder, utan även
andelar i motsvarande utländska fonder, utgöra
investeringstillgångar. Europaparlamentet och
rådet antog den 13 juli 2009 UCITS IV-direktivet. Direktivet reglerar villkoren för värdepappersfonder inom EES. Skatteverket anför att det
är svårt att avgöra vad som är en motsvarighet till
en svensk fond. Skatteverket föreslår därför att
reglerna om vilka tillgångar som är tillåtna på
kontot förenklas genom att de andelar i investeringsfonder som får förvaras på kontot begränsas
till att endast avse andelar som omfattas av
UCITS IV-direktivet. En sådan begränsning
innebär dock att andelar i svenska specialfonder
och utländska motsvarande företeelser inte får
förvaras på ett investeringssparkonto. Det är inte
ovanligt att fysiska personer väljer att investera i
sådana andelar och denna möjlighet bör även
finnas inom ramen för ett investeringssparkonto.
Regeringen bedömer därför att den av Skatteverket föreslagna begränsningen inte är lämplig.
Regeringen delar som framkommit ovan inte
heller Sparbankernas Riksförbunds uppfattning
att det kan ifrågasättas om förslaget i denna del
strider mot EU-rätten, detta eftersom även
utländska motsvarigheter till svenska investeringsfonder omfattas av förslaget.
Lagförslag
Vad som utgör investeringstillgångar regleras i
6 och 7 §§ lagen om investeringssparkonto, se
avsnitt 3.1.
6.13.2.8 Kontofrämmande tillgångar
Regeringens förslag: Finansiella instrument som
inte är investeringstillgångar är kontofrämmande
tillgångar.

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Sparbankernas Riksförbund anser att det är en felaktig utgångspunkt att
mer svårvärderade finansiella instrument än
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finansiella instrument som är upptagna till
handel på en reglerad marknad och investeringsfonder inte ska tillåtas. Exempel på finansiella instrument som bör kunna tillåtas – och
som inte torde vara svårvärderade – är standardiserade derivatinstrument som är upptagna till
handel på reglerad marknad samt räntebärande
finansiella instrument, såsom företagscertifikat
och företagsobligationer. Euroclear Sweden AB
anser att definitionen av investeringstillgångar
bör utökas till samtliga finansiella instrument.
Skälen för regeringens förslag: Utgångspunkten för den nya sparform som föreslås i
propositionen är att endast investeringstillgångar
och kontanta medel ska få förvaras på ett investeringssparkonto.
Finansiella
instrument,
förutom andelar i investeringsfonder, som inte
uppfyller kravet på att vara upptagna till handel
på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES eller som handlas på en
handelsplattform bör anses vara kontofrämmande tillgångar. Till denna kategori hör t.ex.
aktier som inte är föremål för handel på någon av
de nämnda marknadsplatserna. Dessa tillgångar
kan förväntas vara svåra att värdera och därmed
kan det förväntas bli svårt att säkerställa att en
rättvisande schablonintäkt beräknas på tillgångarna. Även om det skulle förenkla regleringen i
många avseenden är det således inte lämpligt att,
som Euroclear Sweden AB förordar, utvidga
definitionen av investeringstillgångar till att
omfatta samtliga finansiella instrument. Till
skillnad från Sparbankernas Riksförbund anser
regeringen att räntebärande finansiella instrument, såsom företagscertifikat och företagsobligationer, bara ska kunna utgöra investeringstillgångar om de är föremål för sådan handel som
gäller för övriga finansiella instrument. Ett
standardiserat derivatinstrument är ett finansiellt
instrument och således en investeringstillgång
om det är upptaget till handel på en reglerad
marknad.
Till kategorin kontofrämmande tillgångar hör
även finansiella instrument som har getts ut av
ett företag i vilket kontoinnehavaren innehar
minst 10 procent av rösterna för samtliga andelar
eller av kapitalet i företaget och kvalificerade
andelar, se föregående avsnitt.
Lagförslag
Vad som avses med kontofrämmande tillgångar
regleras i 8 § lagen om investeringssparkonto, se
avsnitt 3.1.
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6.13.2.9 Insättning och uttag av kontanta medel
Regeringens förslag: Kontanta medel får sättas in

på och tas ut från ett investeringssparkonto.

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Ingen remissinstans har
berört förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Sparformen
investeringssparkonto bygger på att kontoinnehavaren, och andra, ska kunna sätta in
kontanta medel på investeringssparkontot. Med
insättning avses här såväl insättning av kontanta
medel i form av kontanter på t.ex. ett bankkontor och överföring av kontanta medel från
ett annat konto. Med insatta kontanta medel kan
kontoinnehavaren förvärva finansiella instrument i syfte att förvara dem på investeringssparkontot.
För att sparformen som föreslås i propositionen ska fungera måste kontanta medel inte bara
kunna sättas in på utan även kunna tas ut från ett
investeringssparkonto. Med uttag avses här såväl
uttag av sedlar och mynt som uttag genom
överföring från ett investeringssparkonto till ett
annat konto. Kontoinnehavaren bör exempelvis
kunna ta ut kontanta medel från investeringssparkontot för att investera dem på annat sätt
eller för att använda till konsumtion. Vidare bör
kontanta medel på ett investeringssparkonto
t.ex. kunna tas ut för att användas som betalning
vid förvärv av tillgångar som ska förvaras på
kontot, för att täcka avgift till investeringsföretaget m.m.
Med ett undantag föreslås ingen begränsning
vare sig för insättning av kontanta medel på eller
för uttag av sådana medel från ett investeringssparkonto. Undantaget gäller ersättning vid
överlåtelse av vissa slags kontofrämmande
tillgångar, se avsnitt 6.13.2.16. Sådan ersättning
får inte överföras direkt till investeringssparkontot, och det gäller även om den lämnas i
form av kontanta medel.
Lagförslag
I 10 § lagen om investeringssparkonto lämnas
upplysning om att kontanta medel får sättas in
på och tas ut från ett investeringssparkonto, se
avsnitt 3.1.

6.13.2.10

Allmänt om överföring av
finansiella instrument efter förvärv
och överlåtelse

Tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto ska vara föremål för schablonbeskattning.
Eventuell kapitalvinst eller kapitalförlust vid
avyttring av sådana tillgångar ska därför inte tas
upp till beskattning. Mot bakgrund av detta kan
det ur skattesynpunkt vara intressant att föra tillgångar med latenta kapitalvinster som är föremål
för konventionell beskattning till ett investeringssparkonto för att där realisera vinsterna utan
omedelbar skatteeffekt. Utan några begränsningar skulle detta kunna åstadkommas om en
kontoinnehavare förvärvar tillgångar till ett pris
som understiger tillgångarnas marknadsvärde,
vilket innebär att den tidigare ägaren inte behöver ta upp hela värdestegringen avseende
tillgångarna till beskattning, och placerar dem på
sitt investeringssparkonto. Tillgångarna skulle
därefter, inom ramen för investeringssparkontot,
kunna avyttras till marknadsvärdet utan att
kontoinnehavaren ska ta upp en kapitalvinst till
beskattning. Så länge kontoinnehavarens förvärvspris inte överstiger anskaffningsutgiften för
tillgångarna för den som avyttrade dem uppstår
ingen
beskattningsbar
kapitalvinst
för
avyttraren, vilket innebär att hela den latenta
vinsten överförs till den schablonbeskattade
sfären. En överföring av latenta vinster till ett
investeringssparkonto skulle också kunna åstadkommas genom att ägaren av tillgångar med
sådana vinster genom gåva eller annat benefikt
fång överlåter dem till en kontoinnehavare, som
placerar tillgångarna på sitt investeringssparkonto.
Den omständigheten att vinster och förluster
avseende tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto inte ska tas upp respektive dras av
innebär att det ur skattesynpunkt inte har någon
betydelse för kontoinnehavaren till vilket pris
tillgångar som förvaras på kontot avyttras. Det
är inte otänkbart att skattskyldiga försöker
utnyttja detta förhållande till att skapa förluster i
det konventionella skattesystemet genom att
tillgångar på ett investeringssparkonto avyttras
till ett pris som överstiger marknadsvärdet till ett
subjekt som är föremål för konventionell
beskattning. När detta subjekt i sin tur säljer
tillgångarna till marknadsvärdet skulle den skattskyldige kunna hävda att en förlust uppstår som
denne vill utnyttja. Den del av priset som förvär297
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varen betalar som överstiger marknadsvärdet
torde dock inte anses utgöra en ersättning för de
förvärvade tillgångarna, utan en gåva till avyttraren. Därmed får förvärvaren inte tillgodoräkna
sig denna del av ersättningen vid beräkningen av
anskaffningsutgiften för de förvärvade tillgångarna.
För att förhindra beskrivna förfaranden, som
kan leda till att skattebasen urholkas, är det
viktigt att enbart tillgångar som har förvärvats
till ett pris som motsvarar tillgångarnas marknadsvärde överförs till ett investeringssparkonto
respektive tillgångar som har avyttrats till ett
sådant pris överförs från ett investeringssparkonto. Det är därför nödvändigt att inskränka
såväl rätten att överföra tillgångar som förvaras
utanför kontosystemet till ett investeringssparkonto som rätten att överföra tillgångar från ett
investeringssparkonto ut ur detta system.
Utgångspunkten i detta avseende bör vid överföring av tillgångar till ett investeringssparkonto,
från någon annan än kontoinnehavaren, vara att
bara tillgångar som har förvärvats genom köp,
byte och liknande fång får överföras om förvärvet skett på sådant sätt att risken för att en
felaktig prissättning tillämpas är liten. Samma
utgångspunkt bör gälla vid överföring av tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto
som har överlåtits genom försäljning, byte och
på liknande sätt, dvs. överföringar av sådana
tillgångar till annan än kontoinnehavaren bör
bara få ske om överlåtelsen har skett på sådant
sätt att risken för att felaktig prissättning tillämpas är liten.
Mot bakgrund av denna utgångspunkt
beträffande överföringar in i och ut ur investeringssparkontosystemet som sker efter onerösa
transaktioner, bör som huvudregel överföringar
av tillgångar som har förvärvats direkt från
respektive överlåtits direkt till en fysisk eller
juridisk person inte tillåtas. Vid sådana transaktioner sker normalt sett ingen kontroll av en
fristående part till vilket pris förvärvet respektive
överlåtelsen sker. Beträffande transaktioner
mellan fysiska personer finns det dessutom inga
skatterättsliga hinder mot att förvärv och överlåtelser genom försäljning och andra onerösa
fång sker till ett pris som understiger marknadsvärdet, eller för den delen att tillgångar förvärvas
och överlåts genom gåva och andra benefika
fång. För juridiska personer finns det visserligen
typiskt sett ingen anledning att gynna en
kontoinnehavare genom att antingen sälja
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tillgångar till denne till underpris eller genom att
förvärva tillgångar av denne till överpris. Sådana
förfaranden kan också leda till skattekonsekvenser för den juridiska personen i form av exempelvis uttagsbeskattning. Det kan dock finnas en
intressegemenskap mellan den juridiska personen och kontoinnehavaren. Kontoinnehavaren
kan t.ex. vara ensam ägare av företaget med
vilket han eller hon gör affärer. I sådana situationer är det svårt att upprätthålla någon slags
kontroll av att transaktioner sker till marknadsvärdet.
Det finns dock även andra aspekter som
måste beaktas vid utformningen av en inskränkning i kontoinnehavarens rätt att överföra
tillgångar från kontot och ta emot tillgångar som
överförs från andras konton, som gör att transaktioner i vissa fall måste vara tillåtna trots att de
sker direkt med fysiska eller juridiska personer.
Exempelvis kan en innehavare av finansiella
instrument på grund av annan lagstiftning vara
skyldig att överlåta tillgångarna. Det kan t.ex.
gälla om förutsättningarna för inlösen av
minoritetsaktier är uppfyllda. En kontoinnehavare måste ha möjlighet att överföra
minoritetsaktierna till majoritetsaktieägaren i en
sådan situation.
Innehav av finansiella instrument kan också
medföra att innehavaren förvärvar tillgångar utan
att själv ha tagit initiativ till, eller ens varit
medveten om, förvärvet. Det gäller t.ex. förvärv
genom utdelning från företaget som har gett ut
det finansiella instrumentet eller förvärv av
fusionsvederlag om företaget går samman med
ett annat genom fusion. Om tillgångarna på vilka
förvärvet grundas förvaras på ett investeringssparkonto bör det i dessa situationer vara tillåtet
för kontoinnehavaren att ta emot en överföring
av de förvärvade tillgångarna till kontot.
Härutöver finns det ett antal situationer där
innehavet av finansiella instrument ger innehavaren rätt att förvärva ytterligare tillgångar eller
överlåta hela eller delar av det befintliga innehavet. Ett exempel på det förra är när en aktieägare
får nya aktier i samband med en fondemission.
Ett exempel på det senare är ett förvärvserbjudande riktat till aktieägarna i bolaget, ett s.k.
riktat återköp. I så stor utsträckning som möjligt
bör överföringar till och från investeringssparkontot vara tillåtna i samband med sådana transaktioner.
Överföringar av tillgångar mellan två investeringssparkonton med olika innehavare kan
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inte ge upphov till skattebortfall på grund av
felaktig prissättning. För sådana transaktioner
finns det därför ingen anledning att ha begränsningar i rätten att överföra respektive ta emot
tillgångar som syftar till att förvärv respektive
överlåtelse ska ske till ett pris som motsvarar
tillgångarnas marknadsvärde.
I avsnitt 6.13.2.12 och 6.13.2.13 följer en
redovisning av under vilka förutsättningar annan
än kontoinnehavaren får överföra finansiella
instrument som kontoinnehavaren har förvärvat
till investeringssparkontot respektive under vilka
förutsättningar kontoinnehavaren får överföra
sådana instrument som denne har överlåtit till
någon annan.
De överföringar som avses i avsnitt 6.13.2.12
och 6.13.2.13 är överföringar av finansiella
instrument från och till annan än kontoinnehavaren. Överföringar mellan investeringssparkonton med samma innehavare och mellan ett
investeringssparkonto och ett annat konto som
inte är ett investeringssparkonto med samma
innehavare behandlas i avsnitt 6.13.2.14. Vid
bedömningen av huruvida en överföring har
skett till eller från ett investeringssparkonto från
annan ska varje överföring, eller om man så vill
varje led i överföringen, bedömas för sig. Det
innebär t.ex. att överföringar av finansiella
instrument som sker från ett annat konto som
inte är ett investeringssparkonto till ett investeringssparkonto inte kan anses ha skett från
annan om dessa konton har samma innehavare.
Detta gäller oavsett av vilken anledning
tillgångarna hamnade på kontot som inte är ett
investeringssparkonto. Om exempelvis kontoinnehavaren F förvärvar aktier från överlåtaren
Ö och Ö överför aktierna till F:s värdepapperskonto gäller bestämmelserna om överföring
mellan egna konton om F har för avsikt att
överföra aktierna till sitt investeringssparkonto.
Motsvarande gäller överföringar av finansiella
instrument från ett investeringssparkonto. Det
vill säga om dessa ”mellanlandar” på ett annat
eget konto som inte är ett investeringssparkonto
och därefter överförs till en förvärvares
investeringssparkonto, anses överföringen från
investeringssparkontot inte ha skett till annan.
Tillgångar som har överförts till ett investeringssparkonto i enlighet med bestämmelserna i
lagen om investeringssparkonto får förvaras på
investeringssparkontot. För kontofrämmande
tillgångar gäller dock att de måste avföras från
kontot inom en viss tid, se avsnitt 6.13.2.17.

6.13.2.11

Finansiella tillgångar som byter
karaktär under överföring

Regeringens förslag: Vid bedömningen av om
finansiella instrument får överföras till eller från
ett investeringssparkonto är det de finansiella
instrumentens klassificering som investeringstillgångar eller kontofrämmande tillgångar när
överföringen inleds som avgör vilka bestämmelser om överföring som ska tillämpas.

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Sparbankernas Riksförbund anför att begreppet ”överföring” saknar
självständig juridisk innebörd, vilket innebär att
ett annat begrepp bör övervägas.
Skälen för regeringens förslag: Bestämmelserna för hur investeringstillgångar respektive
kontofrämmande tillgångar får överföras till eller
från ett investeringssparkonto skiljer sig åt, se
avsnitt 6.13.2.12, 6.13.2.13 och 6.13.2.14. Det är
dock inte uteslutet att finansiella instrument
som ska överföras till eller från ett konto ändrar
karaktär under själva överföringen. Tillgångar
som är investeringstillgångar när en överföring
inleds kan i undantagsfall vara kontofrämmande
tillgångar när överföringen är avslutad och tvärt
om. I sådana situationer bör tillgångarnas
karaktär när överföringen inleds vara avgörande
för om överföringen får ske. En överföring får
anses inledd när överföraren på grund av själva
överföringen inte längre kan disponera över
tillgångarna. Det vill säga överföringen inleds i
och med att tillgångarna avförs från överförarens
konto. Överföringen är avslutad när tillgångarna
förtecknas på mottagarens konto. Om avsikten
är att de förvärvade tillgångarna ska överföras
från den som har överlåtit dem till investeringssparkontot i flera led ska vid bedömningen av
när en överföring påbörjas enbart den överföring
genom vilken tillgångarna förs över till investeringssparkontot beaktas. Eventuella tidigare led
mellan överlåtaren och det investeringssparkonto som tillgångarna ska överföras till ska inte
beaktas. Följande exempel kan illustrera det
sagda: Kontoinnehavaren K förvärvar investeringstillgångar från överlåtare Ö. Efter förvärvet
förs instrumenten från Ö till institut I. Därefter
överförs de från I till K. Om instrumenten byter
karaktär till kontofrämmande tillgångar under
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överföringen från Ö till I får de inte föras vidare
till K:s investeringssparkonto. Överföring får
dock ske om de byter karaktär under överföringen från I till K.
Det finns ingen, som Sparbankernas Riksförbund konstaterar, legaldefinition av uttrycket
”överföring” i nu aktuellt avseende. Detta
uttryck får dock anses vedertaget i samband med
transaktioner av finansiella instrument till och
från ett konto. Regeringen bedömer därför att
”överföring” tillräckligt tydligt uttrycker vad
som avses och anser inte att det finns något
annat uttryck som är lämpligare eller att
uttrycket bör definieras i lag.
Lagförslag
I 11 § lagen om investeringssparkonto regleras
den situationen att ett finansiellt instrument
byter karaktär under överföringen till ett
investeringssparkonto, se avsnitt 3.1.
6.13.2.12

Överföring efter förvärv

6.13.2.12.1

Investeringstillgångar

Regeringens förslag: I vissa situationer får inve-

steringstillgångar överföras till ett investeringssparkonto av någon annan än kontoinnehavaren.
Dessa situationer är när kontoinnehavaren har
förvärvat sådana tillgångar på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES
eller en handelsplattform, förvärvat andelar i en
investeringsfond på så sätt att nya fondandelar
utfärdats, från den som har emitterat tillgångarna
om förvärvet grundades på tillgångar som vid
förvärvet förvarades på investeringssparkontot,
från investeringsföretaget som vid förvärvet
förde investeringssparkontot eller från övertagande bolag om tillgångarna avsåg ersättning till
aktieägarna vid en fusion eller delning av aktiebolag och om tillgångarna förvärvades på grund
av aktier som vid förvärvet förvarades på kontot.
Överföring får också ske om kontoinnehavaren
har förvärvat investeringstillgångar från köpande
företag om förvärvet var ett led i ett förfarande
om andelsbyte och om tillgångarna förvärvades
på grund av andelar som vid förvärvet förvarades
på kontot, från en annan kontoinnehavare om
tillgångarna vid förvärvet förvarades på dennes
investeringssparkonto eller genom utdelning på
tillgångar som vid förvärvet förvarades på investeringssparkontot. För att överföring av inve-
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steringstillgångar till ett investeringssparkonto
ska få ske krävs också att tillgångarna överförs
till kontot i samband med att de förvärvas.
Investeringstillgångar som har förvärvats på
grund av tillgångar som omfattas av ägarbegränsningen i 7 § första stycket lagen om investeringssparkonto, kvalificerade andelar eller på
grund av kontofrämmande tillgångar som vid
förvärvet förvarades på ett investeringssparkonto
med stöd av 18 § lagen om investeringssparkonto får inte överföras till investeringssparkontot.
Andra överföringar av investeringstillgångar
till investeringssparkontot av någon annan än
kontoinnehavaren får inte ske.

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna:
Ekobrottsmyndigheten
befarar att det föreslagna systemet med investeringssparkonto innebär risk för att det
uppstår incitament att utföra transaktioner som
kan vara straffbara som otillbörlig marknadspåverkan. Detta på grund av att den föreslagna
schablonbeskattningen tycks medföra att det är
förmånligt att få kapitalvinster på investeringssparkontot och att få kapitalförluster inom den
konventionella beskattningen. Det finns då risk
för att en kontoinnehavare som t.ex. vill föra ut
finansiella instrument från det schablonbeskattade området säljer instrumenten via en reglerad
marknad eller en handelsplattform till en anhörig
som placerar instrumenten på ett värdepapperskonto. Om orderna i en sådan situation matchas
mot varandra kan det vara fråga om otillbörlig
marknadspåverkan. Möjligen kan risken för att
det skapas incitament till transaktioner som är
straffbara som otillbörlig marknadspåverkan
minskas genom informationsinsatser. Sveriges
advokatsamfund anför att förvärvade investeringstillgångar måste enligt förslaget överföras
till kontot i samband med att de förvärvas. Det
får alltså inte dröja med en överföring. Frågan är
dock vad som i detta sammanhang avses med
förvärv. Det torde inte vara ovanligt att värdepapper förvärvas på termin innebärande t.ex. att
förvärvaren kommer överens med den som
tillhandahåller investeringssparkontot om ett
förvärv av aktier till en bestämd köpeskilling,
men med leverans i framtiden. En skattskyldig
kan tänkas ingå ett avtal en viss dag om förvärv
av en värdepapperspost till ett pris exempelvis
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100 kronor per aktie, men med leverans två
månader senare. Advokatsamfundet anför vidare
att förslaget att överföring av finansiella instrument till ett investeringssparkonto inte får ske
om det finansiella instrumentet har förvärvats på
grund av ett innehav av en kvalificerad aktie
bottnar i antagandet att den som har en
kvalificerad andel kan förväntas ha kännedom
om eventuella transaktioner i bolaget som kan ge
upphov till förvärv för andelsägarna. Antagandet
att innehavare av kvalificerade andelar har
kännedom om bolagets göranden och låtanden,
synes emellertid inte kunna gälla i alla
situationer. Detta mot bakgrund av att ett innehav kan vara kvalificerat därför att innehavaren
ett antal år tidigare varit verksam i bolaget, men
där det mycket väl kan hända att innehavaren av
den kvalificerade aktien inte längre har någon
kontakt med bolaget i fråga och därför helt
saknar kännedom om vad som pågår med avseende på förvärv eller liknande. Den föreslagna
regleringen kan därför mycket väl tänkas leda till
att en otillåten överföring av ett finansiellt
instrument till investeringssparkontot blir följden och att investeringssparkontot därmed
förlorar sin status utan att detta kan tillskrivas
kontoinnehavaren som dennes passivitet eller
nonchalans.
Skälen för regeringens förslag
Allmänt
Såsom Ekobrottsmyndigheten konstaterar kan
införandet av investeringssparkontot sägas skapa
skattemässiga incitament till transaktioner som
kan vara straffbara. Skälet för detta är bland
annat att det kan vara lönsamt att föra in
tillgångar till ett investeringssparkonto som har
förvärvats till ett pris som understiger tillgångarnas marknadsvärde respektive föra ut tillgångar
från ett investeringssparkonto som har avyttrats
till ett pris som överstiger tillgångarnas marknadsvärde. I avsnitt 6.13.2.10 anges närmare
varför detta kan vara lönsamt.
Som framgår nedan av förevarande avsnitt och
av avsnitt 6.13.2.12.2 och 6.13.2.13 föreslås att
bara finansiella instrument som har förvärvats på
visst sätt, t.ex. på en viss marknad, får föras över
till ett investeringssparkonto respektive
finansiella instrument som har överlåtits på ett
visst sätt, t.ex. på en viss marknad, får föras ut
från ett investeringssparkonto. En förutsättning
är att överföringen sker till eller från en annan än

kontoinnehavaren. För att sådana förvärv
respektive överlåtelser ska kunna ske på dessa
marknader till ett pris som inte överensstämmer
med marknadsvärdet krävs, vilket även anförs av
Ekobrottsmyndigheten, att köp- och säljorder
från kontoinnehavaren och dennes medhjälpare
matchas. En sådan matchning, som i realiteten
utgör egenhandel, torde i många fall vara straffbar som otillbörlig marknadspåverkan. I vart fall
avseende finansiella instrument med hög
omsättning torde den även vara svår att åstadkomma. Merparten av finansiella instrument
som förvaras på ett investeringssparkonto kan
förväntas ha hög omsättning.
Det kan konstateras att det redan i dag finns
incitament, såväl skattemässiga som icke skattemässiga, till att genomföra transaktioner som
kan komma att bedömas som otillbörlig marknadspåverkan. Även om det kan vara lönsamt att
genomföra transaktioner som är straffbara till
och från ett investeringssparkonto torde risken
för att sådana transaktioner nämnvärt ökar efter
införandet av den nya sparformen vara liten.
Regeringen bedömer att risken inte är så stor att
den reglering beträffande rätten att överföra
tillgångar till och från ett investeringssparkonto
som föreslås i detta avsnitt, avsnitt 6.13.2.12.2
och 6.13.2.13 inte bör införas. Vidare anser
regeringen att risken för att transaktioner som
kan bedömas som otillbörlig marknadspåverkan
sker av förbiseende är mycket små. Detta inte
minst mot bakgrund av att detta brott
förutsätter att gärningsmannen insåg eller bort
inse att förfarandet var ägnat att otillbörligen
påverka marknadspriset eller andra villkor för
handel med finansiella instrument eller på annat
sätt vilseleda köpare eller säljare av sådana
instrument. Det är därför inte motiverat att,
såsom Ekobrottsmyndigheten föreslår, införa
några särskilda informationsinsatser i detta
avseende.
Överföring av förvärvade investeringstillgångar
Merparten av fysiska personers förvärv av investeringstillgångar, andelar i investeringsfonder
undantagna, sker på en reglerad marknad. I
avsnitt 6.13.2.7 redogörs för vad som avses med
reglerad marknad och översiktligt för hur
regleringen av en sådan marknadsplats ser ut. Av
denna reglering följer bland annat att en förutsättning för handel på en sådan marknadsplats är
att transaktioner sker till ett pris som motsvarar
marknadsvärdet. Möjligheten för en kontoinne301
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havare att förvärva tillgångar på en reglerad
marknad till ett pris som avviker från marknadsvärdet, eller att där avyttra tillgångar till ett
sådant pris, torde vara små. Tillgångar som har
förvärvats på en reglerad marknad bör därför få
överföras till ett investeringssparkonto. Detta
bör även gälla för tillgångar som har förvärvats
på marknadsplatser utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som lyder under
en motsvarande näringsrättslig reglering som en
reglerad marknad.
Investeringstillgångar handlas även på en
handelsplattform. Som framgår av avsnitt
6.13.2.7, där det även redogörs för vad som avses
med handelsplattform, är den näringsrättsliga
regleringen av en sådan marknadsplats inte lika
omfattande som för en reglerad marknad. Med
anledning härav kan – sett enbart till den
näringsrättsliga regleringen – risken för att transaktioner sker till ett pris som inte överensstämmer med marknadsvärdet sägas vara något större
beträffande handel på handelsplattform jämfört
med handel på reglerad marknad.
Inom EES finns dock annan reglering, som
gäller utöver den näringsrättsliga regleringen av
bland annat handelsplattformar, vars syfte är att
motverka att handel med finansiella instrument
sker till ett pris som inte stämmer överens med
marknadspriset. För svensk del gäller t.ex. enligt
8 § lagen (2005:377) om marknadsmissbruk vid
handel med finansiella instrument att det är
straffbart att förfara på ett sätt som är ägnat att
otillbörligen påverka marknadspriset eller andra
villkor för handel med finansiella instrument
eller på annat sätt vilseleda köpare eller säljare av
sådana instrument. Som en ytterligare förutsättning för straffansvar enligt nämnda paragraf
gäller att vederbörande förfar på ett sätt som
denne inser eller borde inse får nämnda effekter.
Med hänsyn till denna reglering får risken för att
transaktioner på handelsplattformar sker till
priser som inte överensstämmer med marknadsvärdet anses vara liten. Investeringstillgångar bör
därför få överföras till ett investeringssparkonto
även om de har förvärvats på en handelsplattform.
Vad gäller handel med finansiella instrument
utanför EES finns inga garantier för att det finns
en motsvarande kompletterande reglering till
den näringsrättsliga regleringen som syftar till att
motverka transaktioner som sker till ett pris som
avviker från marknadspriset. Rätten att överföra
investeringstillgångar som har förvärvats på en
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handelsplattform föreslås därför inte omfatta
förvärv på motsvarande marknadsplatser utanför
EES.
Det förekommer att andelar i investeringsfonder är upptagna till handel på en reglerad
marknad eller en motsvarande marknad utanför
EES eller handlas på en handelsplattform. I
enlighet med vad som anges ovan kan andelar
som har förvärvats på sådana marknader överföras till ett investeringssparkonto. Andelar i
investeringsfonder förvärvas dock vanligtvis på
så sätt att förvärvet föranleder att nya fondandelar utfärdas av det fondbolag, utländska förvaltningsbolag eller värdepappersinstitut som
förvaltar fonden (nedan används beteckningen
fondbolag för alla slags bolag som förvaltar investeringsfonder). När fondbolaget utfärdar eller
löser in andelar i fonden beräknas värdet av
andelarna utifrån fondens värde (se 4 kap. 10 §
lagen [2004:46] om investeringsfonder). När
fondandelar förvärvas på detta sätt sker det således inte till ett pris som fondbolaget bestämmer
skönsmässigt. Fondens förvaringsinstitut ska
dessutom se till att utfärdande och inlösen av
fondandelar och beräkningen av andelarnas värde
sker i enlighet med lag och fondbestämmelser
(se 3 kap. 2 § andra stycket 1 och 2 samma lag).
Mot denna bakgrund bör överföringar till investeringssparkontot av andelar i investeringsfonder som har förvärvats på så sätt att nya fondandelar utfärdats kunna ske. Det innebär att även
överföring av förvärvade andelar i en investeringsfond vid sammanläggning eller delning av
sådana fonder kan ske. Överföring av andelar i
en investeringsfond efter förvärv av redan utfärdade andelar, från t.ex. en fysisk person, bör inte
få ske om andelarna inte förvärvas på en reglerad
marknad eller en motsvarande marknad utanför
EES eller en handelsplattform.
Investeringstillgångar som kontoinnehavaren
har förvärvat direkt från den som har gett ut
dem bör under vissa förutsättningar kunna föras
över till investeringssparkontot. Sådan överföring bör enbart få ske om förvärvet grundades på
tillgångar som vid förvärvet förvarades på investeringssparkontot. Det innebär t.ex. att en
kontoinnehavare som förvarar aktier i ett bolag
på investeringssparkontot får ta emot nya aktier i
detta bolag på kontot om bolaget genomför en
nyemission eller en fondemission. Om emissionen föregås av utgivande av t.ex. teckningsrätter eller fondaktierätter framgår dock av
avsnitt 6.13.2.12.2 nedan att kontoinnehavarens
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rätt att placera dem på kontot avgörs av
bestämmelserna om överföring av kontofrämmande tillgångar. Teckningsrätterna m.fl. anses
nämligen vara kontofrämmande tillgångar.
Investeringstillgångar som förvärvas på grund av
sådana rätter som förvaras på ett investeringssparkonto bör få överföras till investeringssparkontot. Aktier som förvärvas utan något
samband med tillgångar som förvaras på kontot,
t.ex. förvärv direkt från bolaget som har gett ut
dem utan att det är fråga om någon form av
emission eller liknande, får dock inte överföras
till ett investeringssparkonto. Detsamma gäller
förvärv som i och för sig har samband med aktier
som kontoinnehavaren sedan tidigare innehar
men som inte förvaras på ett investeringssparkonto. Om bolaget A emitterar aktier i bolaget
till aktieägarna och den fysiska personen F har
50 aktier i bolaget på sitt investeringssparkonto
och 50 aktier i bolaget på sitt värdepapperskonto, får bara hälften av de emitterade aktier
som F förvärvar överföras till investeringssparkontot.
När en kund ger ett institut i uppdrag att förvärva finansiella instrument för kundens räkning
händer det att institutet i stället för att
genomföra förvärvet på en marknadsplats låter
kunden förvärva instrumenten från institutets
eget lager. Vid denna typ av förvärv bör risken
vara försumbar för att institutet skulle tillämpa
felaktig prissättning på så sätt att kunden skulle
få köpa instrumenten till ett pris som understiger marknadsvärdet. Det bör således vara möjligt
att överföra tillgångar till investeringssparkontot
som har förvärvats från det investeringsföretag
som för kontot.
Av 23 kap. aktiebolagslagen (2005:551) följer
att två eller flera företag kan gå samman genom
att samtliga tillgångar och skulder i ett eller flera
av bolagen övertas av ett annat aktiebolag mot
vederlag till aktieägarna i det eller de överlåtande
bolagen (fusion). Vederlaget till aktieägarna i det
eller de överlåtande bolagen ska helt eller delvis
bestå av aktier i det övertagande bolaget. För
aktieägare i överlåtande bolag innebär en fusion
ett förvärv av aktier i övertagande bolag. Överföringar till investeringssparkontot av aktier som
har förvärvats på sådant sätt bör kunna ske.
Enligt bestämmelserna i 24 kap. aktiebolagslagen kan ett aktiebolag delas genom att bolagets
tillgångar och skulder övertas av ett eller flera
andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i
det överlåtande bolaget (delning). Vederlaget till

aktieägarna i det överlåtande bolaget ska helt
eller delvis bestå av aktier i det eller de övertagande bolagen. På samma sätt som vid fusion
kan en delning innebära förvärv av aktier. Även i
sådana fall bör det vara möjligt att överföra de
förvärvade aktierna till investeringssparkontot.
Bara så stor del av de aktier som kontoinnehavaren har förvärvat som fusions- eller delningsvederlag som härrör från aktier som har förvarats
på investeringssparkontot, och som har upplösts
i samband med fusionen eller delningen, bör få
överföras till kontot. Följande exempel kan illustrera det sagda: Bolaget A övertas av bolaget B
genom fusion. Den fysiska personen F har innan
fusionen 50 aktier i bolaget A på sitt investeringssparkonto och 50 aktier i samma bolag på
sitt värdepapperskonto. I detta fall får bara
hälften av det sammanlagda antalet aktier F har
förvärvat genom fusionen överföras till investeringssparkontot. Den andra hälften får inte
överföras till investeringssparkontot.
I 48 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229),
förkortad IL, finns bestämmelser om framskjuten beskattning vid andelsbyten. Reglerna baseras på EG:s fusionsdirektiv (90/434/EEG).
Direktivet ställer som krav att ett andelsbyte inte
ska utlösa omedelbar beskattning. Med andelsbyte avses ett förfarande som uppfyller bland
annat följande förutsättningar: En fysisk person
(säljaren) ska avyttra en andel (den avyttrade
andelen) i ett företag till ett annat företag (det
köpande företaget). Ersättningen ska vara marknadsmässig och lämnas i form av andelar i det
köpande företaget (mottagna andelar). Ersättningen får till en del lämnas i pengar. Härutöver
gäller bland annat, med vissa undantag, att vid
utgången av det kalenderår då avyttringen sker
ska det köpande företaget inneha andelar i det
avyttrade företaget med ett sammanlagt röstetal
som överstiger femtio procent av röstetalet för
samtliga andelar i det avyttrade företaget. Om
förutsättningarna för andelsbyte är uppfyllda ska
den mottagna andelen i det köpande företaget
anses förvärvad för en ersättning som motsvarar
det omkostnadsbelopp som gällde för den avyttrade andelen. Det fastställs således inte någon
kapitalvinst vid andelsbytet. Ersättningen vid en
avyttring som är ett led i ett förfarande om
andelsbyte ska alltså vara marknadsmässig. Det
bör därför vara tillåtet för en kontoinnehavare
att förvärva ersättning i form av finansiella
instrument som ett led i ett sådant förfarande.
Liksom vid fusion och delning kan det före303
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komma att kontoinnehavaren har andelar som är
föremål för andelsbyte dels på investeringssparkontot, dels på ett annat konto som inte är
ett investeringssparkonto. I sådana fall får, enligt
samma modell som gäller för fusions- och
delningsvederlag, inte större andel av den
sammanlagda ersättningen som kontoinnehavaren får vid ett andelsbyte överföras till
investeringssparkontot än vad som svarar mot de
avyttrade andelarna som förvaras på kontot.
Eftersom skatt på tillgångar på ett investeringssparkonto inte baseras på verkliga vinster
eller förluster kan transaktioner mellan olika
kontoinnehavares investeringssparkonton inte
leda till skatteundandraganden genom att
kontoinnehavarna tillämpar felaktig prissättning.
Av denna anledning bör överföringar av investeringstillgångar som har förvärvats från en
annan kontoinnehavare som förvarar tillgångarna
på sitt investeringssparkonto vara tillåtna. Det
gäller såväl förvärv genom onerösa som benefika
fång. Av avsnitt 6.13.3.3 framgår dock att
överföring av investeringstillgångar mellan två
investeringssparkonton med olika innehavare i
vissa fall ökar mottagarens kapitalunderlag.
Finansiella instrument som förvaras på ett
investeringssparkonto kan ge innehavaren rätt
till utdelning i form av investeringstillgångar.
Överföringar av tillgångar som har förvärvats på
detta sätt bör vara tillåtna.
För att överföring av investeringstillgångar till
ett investeringssparkonto ska få ske krävs utöver
vad som ovan angivits om att tillgångarna ska ha
förvärvats på visst sätt, att tillgångarna överförs
till kontot i samband med att de förvärvas. Med
överföring i samband med förvärvet avses att
överföringen inte får dröja utöver den tid som
krävs för att överföring av tillgångar ska kunna
genomföras i de ovan redovisade situationerna.
Orsaken till detta krav är att det annars eventuellt skulle vara möjligt att förvärva tillgångar och
därefter invänta en värdeuppgång innan tillgångarna överförs till investeringssparkontot. Tillgångarna skulle därefter kunna avyttras på investeringssparkontot utan att värdeuppgången,
som uppstått innan tillgångarna förtecknades på
kontot, beskattas som en kapitalvinst. Eftersom
tillgångarna inte förvarats på ett investeringssparkonto under tiden som värdet ökar kommer
heller inte schablonbeskattning att ske. Genom
att tillgångarna måste överföras i nära anslutning
till förvärvet förhindras i hög utsträckning
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eventuella möjligheter att kringgå beskattning
genom att dröja med överföringen.
Sveriges advokatsamfund har framfört att det
är oklart om värdepapper som förvärvats på
termin får överföras till investeringssparkontot.
Advokatsamfundet pekar på att det i dessa fall
rör sig om ett förvärv av aktier till en bestämd
köpeskilling men med leverans i framtiden.
Ett terminavtal är ett avtal i vilket parterna
kommer överens om överlåtelse av viss vara vid
en bestämd tidpunkt i framtiden och till ett pris
som bestäms vid avtalets ingående. Terminsavtalet innefattar en skyldighet för både köpare
och säljare att fullgöra sina åtaganden enligt
avtalet vid den överenskomna tidpunkten. För
det fall att terminsavtalet fullföljs genom
leverans innebär det för köparen av en termin att
denne på slutdagen ska köpa den underliggande
tillgången för det avtalade priset. Enligt
regeringens uppfattning är det först när terminsavtalet fullföljs genom leverans som det faktiskt
förvärvet av den underliggande tillgången sker.
För att den underliggande tillgången ska få
överföras till investeringssparkontot på vilket
terminen förvarades krävs, utöver att den
överförs till kontot i samband med förvärvet, att
tillgången har förvärvats på sådant sätt som har
angivits ovan under förevarande rubrik. Det vill
säga att kontoinnehavaren har förvärvat tillgången t.ex. på en reglerad marknad eller en
motsvarande marknad utanför EES eller en
handelsplattform, eller från investeringsföretaget
som vid förvärvet förde investeringssparkontot.
Tillgångar som omfattas av ägarbegränsningen
i 7 § första stycket lagen om investeringssparkonto och kvalificerade andelar får förvaras på
ett investeringssparkonto under maximalt trettio
dagar, se avsnitt 6.13.2.17. Det är inte uteslutet
att kontoinnehavaren under denna period på
grund av innehavet av sådana tillgångar förvärvar
andra finansiella instrument som är investeringstillgångar. I de säkerligen sällsynta fall detta
inträffar får det förutsättas att innehavaren har
kännedom om eventuella transaktioner i företaget som kan ge upphov till förvärv för delägarna.
Innehavaren kan då agera genom att exempelvis
avföra tillgångarna som omfattas av ägarbegränsningen eller de kvalificerade andelarna från investeringssparkontot innan förvärvet sker. Detta
måste för övrigt också ske inom trettiodagarsperioden. Det kan i och för sig inte helt uteslutas
att kontoinnehavaren inte är medveten om
förvärv som sker på grund av innehav av en till-
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gång som omfattas av ägarbegränsningen eller en
kvalificerad andel. Mot bakgrund av detta anför
Sveriges advokatsamfund att det finns en risk för
att investeringssparkontot förlorar sin status
som sådant konto utan att detta kan tillskrivas
kontoinnehavarens passivitet eller nonchalans.
Regeringen bedömer dock sannolikheten för att
något sådant inträffar som liten. Intresset av att
så långt som möjligt hålla tillgångar som omfattas av ägarbegränsningen och kvalificerade andelar, och tillgångar som härrör från innehavet av
sådana tillgångar, borta från investeringssparkontot bör ha företräde framför risken för att ett
investeringssparkonto upphör av nämnda anledning. Överföring av finansiella instrument till ett
investeringssparkonto vid sådana förvärv bör
därför inte få ske.
Kontofrämmande tillgångar som har förvärvats direkt från emittenten vid en emission vars
syfte är att tillgångarna ska bli investeringstillgångar får, enligt 18 § i den föreslagna lagen, förvaras på ett investeringssparkonto till och med
den sextionde dagen efter den dag då de emitterades. Om tillgångarna inom denna tidsfrist
byter karaktär till investeringstillgångar får de
dock, med stöd av andra bestämmelser i den
föreslagna lagen, förvaras på investeringssparkontot tills vidare. Det är mycket osannolikt att
kontoinnehavaren under den sextiodagarsperiod
som tillgångarna som mest får förvaras på investeringssparkontot med stöd av 18 § på grund av
innehavet förvärvar andra finansiella instrument
som är investeringstillgångar. Om så ändå sker
bör de förvärvade tillgångarna inte få överföras
till investeringssparkontot.
Andra överföringar av investeringstillgångar
från annan till kontoinnehavarens investeringssparkonto än de som nämns under denna
rubrik bör inte få ske.
Lagförslag
I 13 § lagen om investeringssparkonto tas
bestämmelser om överföring av investeringstillgångar till ett investeringssparkonto in, se
avsnitt 3.1.
6.13.2.12.2

Kontofrämmande tillgångar

Regeringens förslag: Kontofrämmande tillgångar
får överföras till ett investeringssparkonto av
någon annan än kontoinnehavaren bara i vissa
situationer. Detta gäller om kontoinnehavaren

har förvärvat tillgångarna från den som har
emitterat dem om tillgångarna inom trettio dagar
från emissionen avses bli upptagna på en reglerad
marknad eller en motsvarande marknad utanför
EES eller en handelsplattform. Tillgångar som
omfattas av ägarbegränsningen i 7 § första
stycket lagen om investeringssparkonto och
kvalificerade andelar som har förvärvats på detta
sätt får dock inte överföras till ett investeringssparkonto. Överföringar av kontofrämmande
tillgångar får också ske om kontoinnehavaren
har förvärvat tillgångarna från den som har
emitterat tillgångarna om förvärvet avsåg teckningsrätter, fondaktierätter, säljrätter eller
liknande finansiella instrument och om förvärvet
grundades på tillgångar som vid förvärvet förvarades på investeringssparkontot. Sådana överföringar får också ske vid kontoinnehavarens
förvärv från övertagande bolag om tillgångarna
avsåg ersättning till aktieägarna vid en fusion
eller delning av aktiebolag och om tillgångarna
förvärvades på grund av aktier som vid förvärvet
förvarades på kontot, från köpande företag om
förvärvet var ett led i ett förfarande om andelsbyte och om tillgångarna förvärvades på grund
av andelar som vid förvärvet förvarades på
kontot eller genom utdelning på tillgångar som
vid förvärvet förvarades på investeringssparkontot. I likhet med vad som gäller överföring av
investeringstillgångar får
kontofrämmande
tillgångar överföras till ett investeringssparkonto
enbart om överföringen sker i samband med att
tillgångarna förvärvas.
Kontofrämmande tillgångar som har förvärvats på grund av tillgångar som omfattas av ägarbegränsningen i 7 § första stycket lagen om investeringssparkonto, kvalificerade andelar eller på
grund av kontofrämmande tillgångar som vid
förvärvet förvarades på ett investeringssparkonto
med stöd av 18 § lagen om investeringssparkonto får inte överföras till investeringssparkontot.
Andra överföringar av kontofrämmande tillgångar till investeringssparkontot av någon
annan än kontoinnehavaren får inte ske.

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Se avsnitt 6.13.2.12.1 för
Sveriges advokatsamfunds synpunkter. Advokatsamfundet anför bland annat att innehavare av
kvalificerade andelar inte alltid har kännedom
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om eventuella transaktioner i bolaget som kan
förväntas ge upphov till förvärv för andelsägarna.
Den föreslagna regleringen kan därför tänkas
leda till att en otillåten överföring av ett finansiellt instrument till investeringssparkontot sker
och att investeringssparkontot därmed upphör
utan att detta kan tillskrivas kontoinnehavaren
som dennes passivitet eller nonchalans.
Advokatsamfundets synpunkter bemöts i avsnitt
6.13.2.12.1.
Skälen för regeringens förslag: En utgångspunkt för investeringssparkonto är att denna
sparform ska avse sparande i investeringstillgångar. Av praktiska skäl är det dock nödvändigt
att i vissa fall tillåta överföring av kontofrämmande tillgångar från annan till ett investeringssparkonto. Det rör sig om överföringar i
samband med förvärv av kontofrämmande
tillgångar som dels inom en viss period kan
förväntas bli investeringstillgångar, dels härrör
från vissa typer av förvärv av kontoinnehavaren
som denne inte har tagit initiativet till. I det
följande redogörs för vilka slags förvärv som
innebär att kontofrämmande tillgångar får
överföras till ett investeringssparkonto.
Överföring till ett investeringssparkonto i
samband med förvärv av finansiella instrument
som har emitterats i syfte att de ska bli investeringstillgångar i den bemärkelsen att de avses bli
upptagna till handel på en reglerad marknad eller
en motsvarande marknad utanför EES eller en
handelsplattform bör få ske under två förutsättningar. Den första förutsättningen bör vara att
tillgångarna ska förvärvas från den som har
emitterat dem och den andra förutsättningen bör
vara att avsikten ska vara att tillgångarna ska bli
föremål för handel på nämnd marknadsplats
inom en viss tid från emissionen. Tidsfristen
måste vara tillräckligt lång för att handeln med
de emitterade tillgångarna ska hinna komma
igång. Det föreslås att tillgångar som har förvärvats från emittenten och som avses bli investeringstillgångar senast den trettionde dagen efter
den dag då de emitterades får överföras. Detta
innebär t.ex. att aktier som kontoinnehavaren
har förvärvat från det emitterande bolaget får
överföras till dennes investeringssparkonto om
syftet med emissionen är att aktierna inom den
angivna tidsfristen ska tas upp till handel på en
reglerad marknad eller en handelsplattform.
Även obligationer eller andra skuldförbindelser
som har förvärvats direkt från den som har gett
ut dem får överföras om syftet med utgivningen
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är att de senast den trettionde dagen efter den
dag då de emitterades ska tas upp till handel på
en sådan marknadsplats. Obligationer som förvärvas direkt från den som har emitterat dem
utgör alltid kontofrämmande tillgångar, oavsett
om liknande eller identiska obligationer redan är
upptagna till handel på en reglerad marknad eller
en handelsplattform. Nyemitterade kontofrämmande tillgångar som omfattas av ägarbegränsningen i 7 § första stycket lagen om investeringssparkonto eller är kvalificerade andelar bör
dock inte få överföras till kontot även om nyss
nämnda förutsättningar är uppfyllda. Som framgår av avsnitt 6.13.3.3 finns det skattemässiga
skäl för att så långt som möjligt begränsa rätten
att förvara sådana tillgångar på ett investeringssparkonto. Eftersom dessa tillgångar även
fortsättningsvis skulle vara kontofrämmande
även om de blev föremål för handel på avsedd
marknadsplats finns det ingen anledning att
tillåta att de överförs till ett investeringssparkonto i dessa situationer.
Ett aktiebolag kan välja att tilldela aktieägarna
finansiella instrument som ett led i vissa transaktioner i bolaget. En enskild aktieägare har inte
nödvändigtvis kännedom om ett sådant beslut
förrän de tilldelade instrumenten förs över till
dennes konto. Vid en nyemission är det t.ex.
vanligt att aktieägarna ges företrädesrätt till de
nya aktierna genom att de av bolaget erhåller
teckningsrätter som ger rätt att teckna nya aktier
till ett bestämt pris. På samma sätt är det vanligt
vid fondemission att aktieägarna tilldelas fondaktierätter som ger rätt till fondaktier och vid
s.k. riktade återköp av aktier erhåller aktieägarna
vanligtvis säljrätter i förhållande till sina innehav
som ger rätt att avyttra aktier till bolaget till ett
visst återköpspris. Denna typ av finansiella
instrument är inte föremål för någon slags
handel förrän tidigast efter det att de har tilldelats aktieägarna. När sådana finansiella
instrument överförs från den som har emitterat
tillgångarna till aktieägarna är de vid själva
överföringen således normalt kontofrämmande
tillgångar. Det bör vara tillåtet att överföra teckningsrätter, fondaktierätter, säljrätter och
liknande finansiella instrument till ett investeringssparkonto när de förvärvats på grund av
innehav av andra finansiella instrument som
förvaras på ett investeringssparkonto. Sådana
finansiella instrument som har förvärvats på
grund av innehav av finansiella instrument som
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inte förvaras på ett investeringssparkonto får
således inte överföras till kontot.
Det kan i detta sammanhang nämnas att
aktiebolag även kan genomföra t.ex. nyemissioner utan utgivande av teckningsrätter. Om
aktierna i bolaget redan innan nyemissionen var
föremål för handel på sådan marknadsplats som
krävs för att aktierna ska betraktas som investeringstillgångar ska även de nyemitterade aktierna, som alltså förvärvas direkt från bolaget
utan utnyttjande av en utgiven teckningsrätt,
betraktas som investeringstillgångar. Det är alltså
bestämmelserna om överföring av investeringstillgångar som är tillämpliga i dessa fall. Aktier
som är kontofrämmande tillgångar som har förvärvats vid en nyemission utan utgivande av
teckningsrätter bör inte få överföras till ett investeringssparkonto.
En innehavare av aktier i ett bolag som upplöses genom fusion eller delning har inte alltid
deltagit i, eller varit medveten om, beslutet som
ledde fram till upplösningen. Det kan vara så att
innehavaren först när denne tilldelas fusionseller delningsvederlag blir medveten om detta
förhållande. Man kan därför inte utgå från att en
kontoinnehavare som innehar aktier i ett bolag
som upplöses genom fusion eller delning har
möjlighet att anvisa att vederlag i form av
kontofrämmande tillgångar inte ska överföras till
investeringssparkontot utan ska placeras utanför
detta konto. Av denna anledning bör överföring
av kontofrämmande tillgångar kunna ske till ett
investeringssparkonto om de har förvärvats som
fusions- eller delningsvederlag. Vid förvärv av
fusions- och delningsvederlag i form av kontofrämmande tillgångar bör gälla, på samma sätt
som för vederlag i form av investeringstillgångar,
att bara så stor del av kontoinnehavarens andel
av vederlaget som härrör från aktier som har
förvarats på investeringssparkontot bör få
överföras till kontot.
Mottagna andelar som förvärvas som ett led i
ett förfarande om andelsbyte enligt IL bör få
överföras till investeringssparkontot även om de
är kontofrämmande tillgångar.
Finansiella instrument som förvaras på ett
investeringssparkonto kan ge innehavaren rätt
till utdelning i form av andra finansiella instrument som är kontofrämmande tillgångar. Sådan
utdelning bör kunna överföras till investeringssparkontot.
För att överföring av kontofrämmande tillgångar till ett investeringssparkonto ska få ske

krävs utöver vad som ovan angivits att tillgångarna överförs till kontot i samband med att de
förvärvas. Med överföring i samband med
förvärvet avses att överföringen inte får dröja
utöver den tid som krävs för att överföring av
tillgångar ska kunna genomföras i de ovan redovisade situationerna. Orsaken till detta krav är
att det annars eventuellt skulle vara möjligt att
förvärva tillgångar och därefter invänta en värdeuppgång innan tillgångarna överförs till investeringssparkontot. Problematiken beskrivs
ytterligare i ovanstående avsnitt om överföring
av investeringstillgångar.
Tillgångar som omfattas av ägarbegränsningen
i 7 § första stycket lagen om investeringssparkonto och kvalificerade andelar får förvaras på
ett investeringssparkonto till och med den trettionde dagen från det att de först förvarades på
investeringssparkontot i denna egenskap, se
avsnitt 6.13.2.17. Det skulle kunna inträffa att
kontoinnehavaren under denna period på grund
av innehavet av sådana tillgångar förvärvar andra
kontofrämmande tillgångar. Det får i dessa fall
normalt förutsättas att innehavaren har kännedom om eventuella transaktioner i företaget som
kan ge upphov till förvärv för andelsägarna.
Innehavaren kan då agera genom att exempelvis
avföra tillgångarna från investeringssparkontot
innan förvärvet sker. Detta måste ju för övrigt
också ske inom trettiodagarsperioden. Finansiella instrument som härrör från tillgångar som
avses i detta stycke och som förvaras på ett investeringssparkonto bör hållas utanför kontot.
Överföring av kontofrämmande tillgångar till
investeringssparkontot vid förvärv på grund av
tillgångar som omfattas av ägarbegränsningen
eller kvalificerade andelar bör därför inte få ske.
Kontofrämmande tillgångar som har förvärvats direkt från emittenten vid en emission vars
syfte är att tillgångarna ska bli investeringstillgångar får, enligt 18 § i den föreslagna lagen,
förvaras på ett investeringssparkonto till och
med den sextionde dagen efter den dag då de
emitterades. Om tillgångarna inom denna tidsfrist byter karaktär till investeringstillgångar får
de dock, med stöd av andra bestämmelser i den
föreslagna lagen, förvaras på investeringssparkontot tills vidare. Det är mycket osannolikt att
kontoinnehavaren under den sextiodagarsperiod
som tillgångarna som mest får förvaras på investeringssparkontot med stöd av 18 § på grund av
innehavet förvärvar andra kontofrämmande
tillgångar. Om så ändå sker bör de förvärvade
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tillgångarna inte få överföras till investeringssparkontot.
Andra överföringar av kontofrämmande tillgångar från annan till kontoinnehavarens
investeringssparkonto än de som nämns under
denna rubrik bör inte få ske.
Lagförslag
I 14 § lagen om investeringssparkonto tas
bestämmelser om överföring av kontofrämmande tillgångar till ett investeringssparkonto in, se avsnitt 3.1.
6.13.2.13

Överföring efter överlåtelse

Regeringens förslag: Överföring av finansiella

instrument som förvaras på ett investeringssparkonto till någon annan än kontoinnehavaren
efter försäljning, byte och liknande överlåtelser
av tillgångarna får ske i vissa situationer. Detta
gäller investeringstillgångar om de har överlåtits
på en reglerad marknad eller en motsvarande
marknad utanför EES eller en handelsplattform.
Det gäller vidare överlåtelse av andelar i en investeringsfond på så sätt att fondandelarna löses in
i fonden och överlåtelse av tillgångar, såväl investeringstillgångar som kontofrämmande tillgångar, om de har överlåtits till den som har
emitterat tillgångarna, överlåtelse av tillgångar till
investeringsföretaget som vid överlåtelsen förde
investeringssparkontot, till budgivaren om avyttringen var ett led i ett offentligt uppköpserbjudande, till köpande företag om avyttringen var
ett led i ett förfarande om andelsbyte eller till
majoritetsaktieägaren i ett bolag om avyttringen
var ett led i ett förfarande om inlösen av minoritetsaktier i samma bolag. Investeringstillgångar
som har överlåtits till en annan kontoinnehavare
får även överföras till dennes investeringssparkonto.
Investeringstillgångar får överföras från ett
investeringssparkonto till förvärvarens investeringssparkonto i samband med arv, testamente,
gåva, bodelning eller liknande överlåtelse.
Kontofrämmande tillgångar som har överlåtits
på sådant sätt får överföras från ett investeringssparkonto till ett konto som inte är ett investeringssparkonto.
Andra överföringar av finansiella instrument
från ett investeringssparkonto till någon annan
än kontoinnehavaren får inte ske.
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Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Far framför att den
särskilda regleringen om överföring av tillgångar
till annan enligt förslaget ska knytas till det civilrättsliga begreppet överlåtelse genom försäljning,
byte eller liknande överlåtelser i stället för den
skattemässiga termen avyttring. Far erinrar om
att 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229),
förkortad IL, anger att med avyttring av
tillgångar avses försäljning, byte eller liknande
överlåtelse av tillgångar, dvs. lydelsen är densamma som i 22 § förslaget om lag om investeringssparkonto. Att det skulle föreligga några
skillnader i tillämpningsområdet är därför svårt
att förstå. Sveriges advokatsamfund anför att
enligt förslaget får investeringstillgångar överföras till annan efter överlåtelse genom arv och
gåva bara om förvärvaren, t.ex. arvtagaren, också
har ett investeringssparkonto. Advokatsamfundet anser att det vore olyckligt att införa en
reglering som tvingar en arvtagare att skaffa sig
ett investeringssparkonto alternativt leder till en
tvångsförsäljning av arvlåtarens egendom.
Skälen för regeringens förslag
Allmänt om överlåtelse av tillgångar på ett investeringssparkonto genom försäljning, byte och
liknande överlåtelser av tillgångar
För att säkerställa att överlåtelser i form av
försäljning, byte och liknande överlåtelser av
finansiella instrument på ett investeringssparkonto sker till ett pris som motsvarar instrumentens marknadsvärde måste rätten att överföra sådana tillgångar från kontot begränsas.
Denna begränsning bör utformas på samma sätt
som begränsningen avseende överföring efter
förvärv av tillgångar, dvs. finansiella instrument
som förvaras på ett investeringssparkonto får
bara överföras från kontot till annan än kontoinnehavaren i samband med vissa överlåtelser.
I 44 kap. 3 § IL definieras termen avyttring av
tillgångar som försäljning, byte och liknande
överlåtelse av tillgångar. Det finns en omfattande
rättspraxis om när avyttring anses föreligga
enligt IL. Vissa situationer som civilrättsligt
torde vara att anse som byte har enligt rättspraxis inte ansetts vara det i den mening som
avses i 44 kap. 3 § IL. Till exempel har
Regeringsrätten (numer Högsta förvaltningsdomstolen) i rättsfallet RÅ 84 1:1 funnit att om
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ett aktiebolag låter innehavare av A-aktier byta
ut dessa mot B-aktier anses detta byte inte vara
någon kapitalvinstgrundande avyttring, vare sig
utbytet sker med stöd av bestämmelserna i
bolagsordningen enligt 4 kap. 6 § sista stycket
aktiebolagslagen (2005:551), s.k. omvandling,
eller inte.
Inkomstskattelagens definition av avyttring
och tillämpningsområdet för denna term passar
inte in i den systematik som bör gälla för överföring som är en följd av överlåtelse av finansiella
instrument som förvaras på ett investeringssparkonto. Rätten att överföra finansiella instrument
från ett investeringssparkonto är knuten till att
instrumenten har överlåtits i vissa situationer.
Denna reglering blir inte tillämplig på situationer
när det inte anses ha skett någon överlåtelse, eller
avyttring med IL:s terminologi. Exempelvis
skulle överlåtelse av finansiella instrument som
förvaras på ett investeringssparkonto i samband
med de fall av utbyte av aktier m.m. som i praxis
inte har ansetts utgöra avyttring enligt 44 kap.
3 § IL inte omfattas av denna reglering. Därmed
skulle de finansiella instrumenten inte kunna
överföras från kontot i sådana fall om avyttring i
den mening som avses i den bestämmelsen skulle
tillämpas i lagen om investeringssparkonto.
På grund av det anförda bör rätten att överföra tillgångar från ett investeringssparkonto
knytas till det civilrättsliga begreppet överlåtelse
genom försäljning, byte och liknande överlåtelser, i stället för den skatterättsliga termen avyttring. Såsom Far konstaterar definieras den
senare termen visserligen som försäljning, byte
och liknande överlåtelse av tillgångar, men som
visats ovan överensstämmer den skatterättsliga
innebörden av termen inte alltid med den civilrättsliga. Överlåtelse i förhållande till investeringssparkonto ska inte ha samma betydelse och
tillämpningsområde som den skatterättsliga
termen avyttring. Överlåtelse i lagen om investeringssparkonto ska i stället tolkas strikt civilrättsligt och alltså inte tolkas mot bakgrund av
den praxis som finns beträffande den skatterättsliga termen avyttring. Det hindrar förstås
inte att termerna i de allra flesta situationer
kommer att ha samma innebörd.
Överföring efter försäljning, byte och liknande
överlåtelser av tillgångar
Merparten av fysiska personers överlåtelser av
investeringstillgångar genom försäljning, byte
och på liknande sätt, andelar i investeringsfonder

undantagna, sker på en reglerad marknad. Som
redogjorts för under avsnitt 6.13.2.7 är
regleringen av dessa marknader sådan att det är
osannolikt att förvärv, och därmed även överlåtelser, kan ske till ett pris som avviker från
marknadsvärdet. En kontoinnehavare bör därför
få överföra investeringstillgångar om överföringen sker i samband med överlåtelser på en
reglerad marknad eller en motsvarande marknad
utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Handelsplattformar lyder inte under samma
omfattande reglering som reglerade marknader.
Med hänsyn till den reglering i övrigt som finns
inom EES som gäller generellt vid förvärv och
överlåtelse av finansiella instrument som syftar
till att motverka transaktioner som inte sker till
marknadspriset, se avsnitt 6.13.2.7, gäller dock
att det även på handelsplattformar är osannolikt
att överlåtelser sker till ett pris som avviker från
marknadsvärdet. En kontoinnehavare bör därför
få överföra investeringstillgångar om överföringen sker i samband med överlåtelser på en
handelsplattform. Detta gäller dock inte, av
samma skäl som anges i avsnitt 6.13.2.7, tillgångar som överlåts på en marknadsplats utanför
EES som motsvarar en handelsplattform.
Vad gäller möjligheten att överföra kontofrämmande tillgångar i samband med överlåtelse
bör de på grund av risken för felprissättning inte
få, förutom i de situationer som nämns nedan,
överföras i samband med överlåtelser direkt till
en fysisk eller juridisk person. Det betyder att
kontoinnehavarens möjlighet att överföra
kontofrämmande tillgångar i samband med
överlåtelser är starkt begränsad. Som framgår av
avsnitt 6.13.2.14 har kontoinnehavaren dock rätt
att avföra sådana tillgångar från investeringssparkontot för förvaring på ett annat eget konto än
ett investeringssparkonto. Från detta konto kan
tillgångarna överföras utan de begränsningar
som följer av lagen om investeringssparkonto.
En innehavare av andelar i en investeringsfond
kan förutom att överlåta andelarna genom
försäljning eller byte, överlåta dem på så sätt att
de löses in i fonden. Som anges i avsnitt
6.13.2.12.1 beräknas värdet av andelarna utifrån
fondens värde när det fondbolag, utländska
förvaltningsbolag eller värdepappersinstitut som
förvaltar fonden (nedan används beteckningen
fondbolag för alla slags bolag som förvaltar
investeringsfonder) löser in dem och en sådan
överlåtelse sker således inte till ett pris som
309
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fondbolagen bestämmer skönsmässigt. Kontoinnehavarens överföring av fondandelar i
samband med överlåtelse som innebär att andelarna löses in i fonden bör därför få ske.
Det torde inte finnas någon anledning för t.ex.
ett aktiebolag att förvärva aktier i det egna bolaget till ett pris som inte överensstämmer med
marknadsvärdet. En kontoinnehavare bör därför
få överföra såväl investeringstillgångar som
kontofrämmande tillgångar som har överlåtits
direkt till den som har emitterat dem.
Av samma skäl som det bör vara tillåtet att
överföra investeringstillgångar i samband med
förvärv från investeringsföretaget som för investeringssparkontot, bör det vara tillåtet att
överföra finansiella instrument vid överlåtelse till
detta företag. Det gäller såväl investeringstillgångar som kontofrämmande tillgångar.
I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden finns bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende
aktier. Lagen har tillkommit som en del i
genomförandet av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004
om uppköpserbjudande. Med offentligt
uppköpserbjudande avses ett offentligt erbjudande till innehavare av aktier som har getts ut
av ett svenskt eller utländskt aktiebolag att
överlåta samtliga eller en del av dessa aktier. I
vissa situationer finns en budplikt för en aktieägare, dvs. en skyldighet att lämna ett offentligt
uppköpserbjudande avseende resterande aktier i
bolaget. Budgivaren, dvs. den som lämnar ett
offentligt uppköpserbjudande, är skyldig att ingå
ett kontrakt med marknadsplatsen innan erbjudandet lämnas, enligt vilket budgivaren åtar sig
att följa de regler och underkasta sig de sanktioner som gäller för offentliga uppköpserbjudanden på den marknadsplats där handeln sker.
Budgivaren ska dessutom inom fyra veckor från
erbjudandet upprätta en erbjudandehandling och
ansöka om Finansinspektionens godkännande av
den. Den som innehar aktier på ett investeringssparkonto som är föremål för ett offentligt uppköpserbjudande bör kunna acceptera erbjudandet, överlåta aktierna och överföra dem till
budgivaren. Detta gäller oavsett om aktierna är
investeringstillgångar eller kontofrämmande
tillgångar.
I avsnitt 6.13.2.12.1 redogörs för bestämmelserna i IL om andelsbyte. Där nämns att överföring bör kunna ske till investeringssparkontot
av finansiella instrument som har förvärvats
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genom andelsbyte. Ett andelsbyte förutsätter att
säljaren överlåter andelar till det köpande
företaget. Det bör därför vara tillåtet att överföra
finansiella instrument, såväl investeringstillgångar som kontofrämmande tillgångar, till
köpande företag i samband med överlåtelse som
är ett led i ett förfarande om andelsbyte.
I 22 kap. aktiebolagslagen finns bestämmelser
om inlösen av minoritetsaktier. En aktieägare
som innehar mer än nio tiondelar av aktierna i
ett aktiebolag (majoritetsaktieägare) har rätt att
av de övriga aktieägarna i bolaget lösa in återstående aktier. Den vars aktier kan lösas in har rätt
att få sina aktier inlösta av majoritetsaktieägaren.
Även om aktierna förvaras på ett investeringssparkonto och oavsett om de är investeringstillgångar eller kontofrämmande tillgångar bör de
kunna överföras till majoritetsaktieägaren i ett
bolag om överföringen sker i samband med en
överlåtelse som är ett led i ett förfarande om
inlösen av minoritetsaktier i samma bolag.
Som nämns i avsnitt 6.13.2.12.1 bör det vara
tillåtet att överföra investeringstillgångar som
har förvärvats genom såväl onerösa som benefika
fång inom investeringssparkontosystemet. Det
innebär att det även bör vara tillåtet att överföra
sådana tillgångar i samband med överlåtelser
inom detta system. Däremot bör inte överföring
av kontofrämmande tillgångar till en annan
kontoinnehavare för förvaring på dennes investeringssparkonto i samband med överlåtelse få
ske. Utgångspunkten är att kontofrämmande
tillgångar får förvaras på ett investeringssparkonto bara i vissa undantagssituationer. Det
finns ingen anledning att låta överföring av
kontofrämmande tillgångar inom investeringssparkontosystemet omfattas av dessa undantag.
Andra överföringar av finansiella instrument
som har överlåtits genom försäljning, byte och
liknande överlåtelse från ett investeringssparkonto till annan än de som nämns under denna
rubrik bör inte få ske.
Överföring efter överlåtelse genom arv, testamente,
gåva, bodelning och liknande överlåtelser av
tillgångar
Vid förvärv av tillgångar genom arv, testamente,
gåva, bodelning eller på liknande sätt inträder
förvärvaren enligt huvudregeln i IL i den tidigare
ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 §).
Vid förvärv av finansiella instrument innebär
detta i praktiken att förvärvaren övertar avyttrarens anskaffningsutgift. En tanke bakom den nya
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sparformen är att anskaffningsutgiften för tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto
inte ska ha någon skattemässig betydelse och att
kontoinnehavaren därför inte ska behöva hålla
reda på anskaffningsutgiften. För att upprätthålla
detta syfte bör det inte vara tillåtet att överföra
investeringstillgångar som förvaras på ett
investeringssparkonto till annan i samband med
överlåtelser genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt om detta innebär att
tillgångarna förs ut ur investeringssparkontosystemet. Den föreslagna regleringen får, såsom
konstateras av Sveriges advokatsamfund, till
följd att den som genom benefikt fång förvärvar
investeringstillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto antingen måste själv ha ett
investeringssparkonto eller får finna sig i att i
stället för själva tillgångarna få ersättningen som
erhållits vid en försäljning av dem inom ramen
för överlåtarens investeringssparkonto. Enligt
regeringens bedömning är detta en acceptabel
konsekvens för att upprätthålla syftet med den
föreslagna regleringen, nämligen att finansiella
instrument som är investeringstillgångar inte ska
föras ut från den schablonbeskattade sfären.
I avsnitt 6.13.2.12.1 anges att investeringstillgångar får överföras till investeringssparkontot
om de har förvärvats genom benefika, eller
onerösa, fång från en annan kontoinnehavare
som förvarar tillgångarna på ett investeringssparkonto. Av detta följer att det även bör vara
tillåtet att överföra investeringstillgångar som
har överlåtits genom arv, testamente, gåva,
bodelning eller på liknande sätt från kontot till
förvärvarens konto om tillgångarna förs över
direkt till förvärvarens investeringssparkonto.
En utgångspunkt för regleringen av investeringssparkontot är att bara investeringstillgångar
får förvaras på ett sådant konto. I vissa undantagsfall får dock kontofrämmande tillgångar
överföras till och, under en övergångsperiod,
förvaras på kontot. Det finns ingen anledning att
tillåta att kontofrämmande tillgångar som har
överlåtits genom en benefik överlåtelse förs över
till ett annat investeringssparkonto. Däremot
bör sådana tillgångar som har överlåtits genom
arv, testamente, gåva, bodelning eller liknande
överlåtelse få överföras till ett annat konto som
inte är ett investeringssparkonto.
Andra överföringar av finansiella instrument
från ett investeringssparkonto till annan i
samband med arv, testamente, gåva, bodelning

och liknande överlåtelser än de som nämns
under denna rubrik bör inte få ske.
Lagförslag
I 22, 24 och 25 §§ lagen om investeringssparkonto tas bestämmelser om överföring av överlåtna finansiella instrument från ett investeringssparkonto in, se avsnitt 3.1.
6.13.2.14

Överföring av finansiella
instrument mellan egna konton

Regeringens förslag: En kontoinnehavare får

överföra investeringstillgångar som kontoinnehavaren själv äger till ett eget investeringssparkonto och sådana tillgångar från ett eget investeringssparkonto till ett annat eget investeringssparkonto. En kontoinnehavare får även överföra kontofrämmande tillgångar från ett eget
investeringssparkonto till ett annat eget konto
som inte är ett investeringssparkonto.
En kontoinnehavare får inte göra andra överföringar av finansiella instrument från ett eget
investeringssparkonto till andra egna konton
eller till ett eget investeringssparkonto från andra
egna konton än de nu nämnda.

Promemorians förslag: Överensstämmer
delvis med regeringens. I promemorians förslag
anges inte uttryckligen att investeringstillgångarna som en kontoinnehavare får överföra till ett
eget investeringssparkonto måste ägas av
kontoinnehavaren.
Remissinstanserna: Sveriges advokatsamfund
anför att förslaget inte ger möjlighet att överföra
investeringstillgångar från investeringssparkontot till ett annat eget konto som inte är ett
investeringssparkonto. Advokatsamfundet anser
inte att det bör finnas en sådan begränsning. På
samma sätt som en tillgång anses avyttrad för
marknadsvärdet när den förs till investeringssparkontot bör den kunna anses förvärvad för
marknadsvärdet när den förs från investeringssparkontot. Det enda sättet för en person som
vill avbryta schablonbeskattningen för ett visst
värdepapper är enligt förslaget att sälja värdepapperet som finns på investeringssparkontot
för att därefter återköpa samma värdepapper för
förvaring på ett vanligt värdepapperskonto. Båda
transaktionerna medför transaktionskostnader
utan motsvarande nytta. Sparbankernas Riksför311
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bund anser att det bör stå den enskilde fritt att
avgöra i vilken utsträckning innehavda finansiella
instrument ska vara registrerade på ett investeringssparkonto eller ett vanligt konto. Under
förutsättning att den skattemässiga anskaffningsutgiften sätts till marknadsvärdet dagen för
omregistrering uppstår inte heller några konsekvenser i skattehänseende. Innebörden av det
remitterade förslaget leder endast till att kontoinnehavare först avyttrar det aktuella finansiella
instrumenten på investeringssparkontot och
därefter tar ut likvida medel motsvarande köpeskillingen för att slutligen förvärva det finansiella
instrumentet i fråga. Ett sådant tillvägagångssätt
leder till ökade kostnader i form av courtage
m.m. och får ändå till konsekvens att tillgångar
inom investeringssparkontot flyttas utanför den
sfär som investeringssparkontot utgör.
Skälen för regeringens förslag: En utgångspunkt för investeringssparkontot är att sparande
i denna sparform ska ske i investeringstillgångar.
Följaktligen får överföring av investeringstillgångar ske från annan till den förvärvande
kontoinnehavarens investeringssparkonto under
de förutsättningar som framgår av avsnitt
6.13.2.12.1. Det bör även vara tillåtet för en
kontoinnehavare att överföra sådana tillgångar
som förvaras på ett annat konto som denne är
innehavare av. Detta bör gälla oavsett om
tillgångarna förvaras på ett annat investeringssparkonto som innehas av samma person
eller ett annat konto som inte är ett investeringssparkonto men som har samma innehavare.
Rätten att överföra finansiella instrument till ett
eget investeringssparkonto bör bara avse
tillgångar som kontoinnehavaren själv äger.
Även om det vid dessa överföringar är fråga om
tillgångar som inför överföringen inte byter
ägare framgår av avsnitt 6.13.3.7 att en överföring från ett eget konto som inte är ett investeringssparkonto till ett investeringssparkonto
inkomstskatterättsligt ses som en avyttring.
Eventuell vinst eller förlust som denna skatterättsliga avyttring leder till ska tas upp till
beskattning.
Eftersom kontofrämmande tillgångar som
huvudregel inte får förvaras på ett investeringssparkonto bör det inte vara tillåtet att överföra
kontofrämmande tillgångar från ett annat eget
konto, oavsett om det handlar om ett investeringssparkonto eller inte, till ett investeringssparkonto.
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Inom ramen för investeringssparkontosystemet existerar inte latenta kapitalvinster och
anskaffningsutgiften har ingen skattemässig
betydelse. Det bör därför vara möjligt att
överföra investeringstillgångar från ett investeringssparkonto till ett annat investeringssparkonto med samma innehavare. Sådana överföringar förutsätter att tillgångarna förs direkt
mellan de två investeringssparkontona. Om
avsikten är att tillgångarna ska överföras via ett
konto utanför investeringssparkontosystemet är
det inte fråga om en överföring mellan två investeringssparkonton och överföringen får därför
inte genomföras.
Överföringar av investeringstillgångar från ett
investeringssparkonto till ett annat eget konto
som inte är ett investeringssparkonto bör inte
vara tillåtna. Ett framträdande syfte med
förslaget att införa investeringssparkonto är att
det ska innebära en förenkling för de som
innehar ett investeringssparkonto och även för
det allmänna. En stor del av denna förenkling
ligger i att anskaffningsutgiften för tillgångarna
på kontot normalt är utan skattemässig betydelse. Om det skulle vara möjligt för kontoinnehavaren att överföra finansiella instrument från
investeringssparkontot till ett annat eget konto
som omfattas av den konventionella beskattningen får anskaffningsutgiften för tillgångarna
betydelse vid en framtida avyttring. Det krävs i
så fall, såsom Sveriges advokatsamfund och
Sparbankernas Riksförbund har påpekat, en
särskild regel om vilken anskaffningsutgift tillgångarna ska anses ha när de lämnar den
schablonbeskattade sfären. Detta skulle ytterligare komplicera regleringen. Regeringen delar
därför promemorians bedömning att kontoinnehavaren inte ska ha rätt att överföra investeringstillgångar från investeringssparkontot till ett
annat eget konto som inte är ett investeringssparkonto.
Beträffande kontofrämmande tillgångar får de
inte förvaras på ett investeringssparkonto annat
än under en övergångsperiod. En kontoinnehavare bör kunna välja att behålla äganderätten till
kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett
investeringssparkonto. Därför bör det vara
möjligt för kontoinnehavaren att i stället för att
t.ex. sälja sådana tillgångar och överföra dem till
förvärvaren, överföra dem till ett annat eget
konto som inte är ett investeringssparkonto.
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Lagförslag
I 12 och 21 §§ lagen om investeringssparkonto
regleras under vilka förutsättningar en kontoinnehavare får överföra finansiella instrument
mellan ett investeringssparkonto och andra egna
konton, se avsnitt 3.1.
6.13.2.15

Ersättning vid förvärv av
finansiella instrument

förslag: Förvärv av finansiella
instrument som ska överföras till ett investeringssparkonto ska betalas med tillgångar som
förvaras på investeringssparkontot.

Regeringens

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Ingen remissinstans har
berört förslaget i denna del.
Skälen för regeringens förslag: Kapitalunderlaget som ligger till grund för beräkningen av
schablonintäkten beräknas bland annat efter
marknadsvärdet av tillgångarna på investeringssparkontot vid ingången av varje kvartal
under kalenderåret. För att undvika att kapitalunderlaget minskas genom att tillgångar säljs
före kvartalsskiftet och köps tillbaka till kontot
efter kvartalsskiftet är det nödvändigt att inbetalningar till ett investeringssparkonto ökar
kapitalunderlaget. Av samma anledning är det
nödvändigt att förvärv av finansiella instrument
som ska överföras till investeringssparkontot
betalas med tillgångar, kontanta medel eller
finansiella instrument, som förvaras på kontot.
Om förvärv kunde betalas med tillgångar som
förvaras utanför kontot skulle det vara möjligt
att spara på ett investeringssparkonto utan att
betala skatt. Detta skulle i så fall kunna ske
genom att kontoinnehavaren överlåter finansiella
instrument och tar ut kontanta medel från investeringssparkontot före varje kvartalsskifte och
förvärvar och överför finansiella instrument till
kontot efter varje kvartalsskifte, och betalar
förvärven med tillgångar som inte förvaras på
kontot. För att detta inte ska vara möjligt bör
förvärv av finansiella instrument som ska överföras till ett investeringssparkonto betalas med
tillgångar som förvaras på kontot.
Om betalning sker med finansiella instrument
ses detta samtidigt som en överlåtelse av dessa

tillgångar. Bestämmelserna om överföring av
finansiella instrument från investeringssparkontot till annan måste därför beaktas vid sådan
betalning.
Lagförslag
I 15 § lagen om investeringssparkonto regleras
med vilka tillgångar finansiella instrument som
ska överföras till ett investeringssparkonto ska
betalas, se avsnitt 3.1.
6.13.2.16

Ersättning vid överlåtelse av
finansiella instrument

Regeringens förslag: Vid sådan överlåtelse av

finansiella instrument som förvaras på ett investeringssparkonto genom försäljning, byte och
liknande överlåtelser som avses i 22 § första
stycket 1–7 lagen om investeringssparkonto ska
ersättning som lämnas i form av kontanta medel
överföras direkt till investeringssparkontot.
Detsamma gäller ersättning som lämnas i form
av investeringstillgångar vid sådan överlåtelse av
finansiella instrument som förvaras på ett investeringssparkonto genom försäljning, byte och
liknande överlåtelser som avses i 22 § första
stycket samma lag. Ersättning i form av kontofrämmande tillgångar får inte överföras till investeringssparkontot om tillgångarna inte har
förvärvats enligt bestämmelserna om överföring
från annan av kontofrämmande tillgångar.
Ersättning vid överlåtelse av tillgångar på ett
investeringssparkonto som omfattas av ägarbegränsningen i 7 § första stycket lagen om investeringssparkonto, kvalificerade andelar eller av
kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett
investeringssparkonto med stöd av 18 § samma
lag får inte överföras till kontot.

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Ingen remissinstans har
berört förslaget i denna del.
Skälen för regeringens förslag
Ersättning i form av kontanta medel
Vid överlåtelse av finansiella instrument kan
ersättningen bestå i dels kontanta medel, dels
finansiella instrument. Beträffande kontanta
medel så föreslås att de fritt får sättas in på och
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tas ut från ett investeringssparkonto. Vissa
inbetalningar av kontanta medel till kontot ska
dock öka kapitalunderlaget. Det gäller t.ex.
normalt om kontoinnehavaren betalar in
kontanta medel på sitt investeringssparkonto,
om inbetalningen inte sker via en överföring från
ett annat investeringssparkonto. Inbetalning i
form av ersättning vid överlåtelse av finansiella
instrument som förvaras på ett investeringssparkonto ska dock inte öka kapitalunderlaget om
det är fråga om en överlåtelse i samband med
vilken kontoinnehavaren får överföra de avyttrade instrumenten till någon annan, se avsnitt
6.13.3.3. Nämnda undantag gäller dock inte för
ersättning som avser överlåtelse av finansiella
instrument direkt till en annan kontoinnehavare.
För att undvika oklarheter kring om en inbetalning avser sådan ersättning som inte ska öka
kontots kapitalunderlag, eller någon annan form
av inbetalning som ska öka kapitalunderlaget,
bör följande gälla: Ersättning i form av kontanta
medel som, om den betalas in till investeringssparkontot, inte ska öka detta kontos
kapitalunderlag ska överföras direkt till detta
konto. Kontoinnehavaren bör således först när
ersättningen har betalats in till investeringssparkontot kunna disponera över denna. Denna
begränsning bör inte gälla för ersättning vid
överlåtelse av tillgångar på ett investeringssparkonto i form av kontanta medel som, om den
betalas in till kontot, ska öka kapitalunderlaget.
Ersättning i form av investeringstillgångar
Finansiella instrument som förvaras på ett investeringssparkonto kan även överlåtas genom
byte. Vid sådan överlåtelse får kontoinnehavaren
andra finansiella instrument som ersättning. Av
skäl som framgår av avsnitt 6.13.2.14 bör
kontoinnehavaren inte få överföra investeringstillgångar från investeringssparkontot till
ett annat eget konto som inte är ett investeringssparkonto. Inte heller när finansiella
instrument på investeringssparkontot byts ut
mot investeringstillgångar bör de senare få överföras till ett annat eget konto som inte är ett
investeringssparkonto. Det vill säga vid överlåtelse i samband med vilken kontoinnehavaren
får överföra de överlåtna instrumenten till annan,
bör ersättning i form av investeringstillgångar
överföras direkt till investeringssparkontot. För
att det inte ska uppstå tveksamheter kring
varifrån tillgångarna härrör bör inte heller sådan
ersättning få överföras till ett annat eget
314

investeringssparkonto än det från vilket de
överlåtna tillgångarna förvarades. Ersättning vid
överlåtelse av tillgångar på ett investeringssparkonto som utges i form av investeringstillgångar ska därför överföras till detta konto.
Ersättning i form av kontofrämmande tillgångar
När en kontoinnehavare överlåter finansiella
instrument som förvaras på ett investeringssparkonto måste han eller hon anses vara medveten
om vilken typ av ersättning som förvärvaren ska
utge. Kontofrämmande tillgångar bör så långt
som möjligt hållas utanför ett investeringssparkonto. Ersättning i form av kontofrämmande
tillgångar bör därför inte få överföras till ett
investeringssparkonto. Kontoinnehavaren får i
stället anvisa en annan förvaring, t.ex. ett värdepapperskonto, för dessa tillgångar. Om de
kontofrämmande tillgångarna har förvärvats på
sådant sätt som avses i avsnitt 6.13.2.12.2 bör
dock den som ska utge ersättningen få överföra
denna till investeringssparkontot. Det innebär
t.ex. att ersättning i form av kontofrämmande
tillgångar vid en överlåtelse som är ett led i ett
andelsbyte får överföras till överlåtarens investeringssparkonto, eftersom ersättningen kan ses
som ett förvärv av kontofrämmande tillgångar
från köpande företag som ett led i ett andelsbyte.
Kontoinnehavaren kan i dessa situationer i stället
välja att anvisa en annan förvaring av de kontofrämmande tillgångarna som har lämnats som
ersättning.
Ersättning vid överlåtelse av tillgångar som inte
schablonbeskattas
Tillgångar som omfattas av ägarbegränsningen i
7 § första stycket i den föreslagna lagen om investeringssparkonto och kvalificerade andelar är
inte föremål för schablonbeskattning även om de
förvaras på ett investeringssparkonto. Detsamma
gäller kontofrämmande tillgångar som förvaras
på ett investeringssparkonto med stöd av 18 §
samma lag. Ersättning vid överlåtelse genom
försäljning, byte eller på liknande sätt under den
korta övergångsperiod som dessa tillgångar får
förvaras på ett investeringssparkonto bör därför
inte få överföras till investeringssparkontot. Det
gäller såväl ersättning i form av kontanta medel
som finansiella instrument.
Kontofrämmande tillgångar som förvaras på
ett investeringssparkonto i strid med 17 § lagen
om investeringssparkonto ska inte heller schablonbeskattas. Av denna anledning kan det sägas
vara systematiskt korrekt att avkastningen på
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sådana tillgångar inte får överföras direkt till den
schablonbeskattade sfären. Som utvecklas
närmare i avsnitt 6.13.2.19 utgör sådana tillgångar normalt tillgångar som varken kontoinnehavaren eller investeringsföretaget känner till
förvaras på kontot i strid med bestämmelserna i
lagen om investeringssparkonto. Bland annat av
detta skäl är det inte lämpligt att investeringssparkontot upphör på grund av den felaktiga
förvaringen. Om avkastning på sådana tillgångar
inte får överföras till ett investeringssparkonto
finns det risk för att kontot i stället för att upphöra på grund av felaktig förvaring upphör på
grund av att ersättningen vid en överlåtelse av
tillgångarna inte överförs i enlighet med vad som
föreskrivs i lagen om investeringssparkonto.
Som nämns ovan föreslås som huvudregel gälla
att ersättning vid överlåtelse av tillgångar på ett
investeringssparkonto i form av kontanta medel
ska överföras till kontot. Detsamma gäller
ersättning i form av investeringstillgångar. Om
varken kontoinnehavaren eller investeringsföretaget känner till att tillgångarna förvaras på investeringssparkontot i strid med bestämmelserna,
och att de därmed inte schablonbeskattas,
känner de heller inte till att bestämmelsen om att
ersättningen måste överföras till kontot inte
gäller. Det är därför inte osannolikt att ersättningen i den beskrivna situationen överförs till
ett investeringssparkonto som, om detta skulle
vara förbjudet, därmed upphör. Inte heller detta
anser regeringen vara lämpligt. För att minimera
risken för att investeringssparkonton upphör på
grund av fel hänförliga till kontofrämmande
tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto i strid med 17 § lagen om investeringssparkonto bör ersättningen, trots att den ska
beskattas konventionellt, behandlas på samma
sätt som för ersättning för kontofrämmande
tillgångar som får förvaras på kontot enligt den
paragrafen. Detta innebär att ersättning vid
avyttring av sådana tillgångar i form av kontanta
medel eller investeringstillgångar som huvudregel ska överföras till investeringssparkontot
medan ersättning i form av kontofrämmande
tillgångar som huvudregel inte får överföras.
Lagförslag
I 23 § lagen om investeringssparkonto regleras
hur ersättning vid överlåtelse av finansiella
instrument på ett investeringssparkonto ska
behandlas, se avsnitt 3.1.

6.13.2.17

Förvaring av tillgångar på ett
investeringssparkonto

Regeringens förslag: Investeringstillgångar och

kontanta medel får förvaras på ett investeringssparkonto.
Kontofrämmande tillgångar som förvärvats
direkt från den som har emitterat tillgångarna
och som senast den trettionde dagen efter den
dag då de emitterades avses bli investeringstillgångar får förvaras på ett investeringssparkonto
till och med den sextionde dagen efter den dag
då de emitterades. Om sådana tillgångar inom
den angivna sextiodagarsfristen övergår till att
vara investeringstillgångar får de förvaras på
investeringssparkontot.
Kontofrämmande tillgångar som var investeringstillgångar när de förvärvades eller som
var kontofrämmande tillgångar när de förvärvades, men som inte har förvärvats på sådant sätt
att de som utgångspunkt enbart får förvaras på
kontot under sextio dagar från emissionen, får
förvaras på ett investeringssparkonto till och
med den sextionde dagen efter utgången av det
kvartal under vilket tillgångarna blev kontofrämmande respektive blev förtecknade på
kontot. Om sådana tillgångar övergår till att vara
investeringstillgångar får de förvaras på investeringssparkontot.
För tillgångar som omfattas av ägarbegränsningen i 7 § första stycket lagen om investeringssparkonto och kvalificerade andelar gäller att
de får förvaras på ett investeringssparkonto till
och med den trettionde dagen efter den dag då
tillgångarna blev kontofrämmande eller blev
förtecknade på kontot. Även om sådana
tillgångar övergår till att klassificeras som andra
tillgångar under den angivna trettiodagarsfristen
ska de senast sista dagen av denna frist avföras
från investeringssparkontot.
Kontofrämmande tillgångar ska avföras från
ett investeringssparkonto senast sista dagen de
får förvaras på kontot.

Promemorians förslag: Överensstämmer
delvis med regeringens. Enligt promemorians
förslag får kontofrämmande tillgångar som var
investeringstillgångar när de förvärvades eller
som var kontofrämmande tillgångar när de
förvärvades, men som inte har förvärvats på
sådant sätt att de som utgångspunkt enbart får
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förvaras på kontot under sextio dagar från emissionen, förvaras på ett investeringssparkonto till
och med den sextionde dagen efter den dag då
tillgångarna blev kontofrämmande respektive
blev förtecknade på kontot.
Remissinstanserna: Euroclear Sweden AB
anser att det möjligen bör skrivas in i lagen att
investeringsföretaget får begränsa vilka värdepapper som får innehas på kontot. Om investeringsföretaget begränsar vilka värdepapper
som får innehas på ett investeringssparkonto får
detta inte anses strida mot reglerna i lagen om
investeringssparkonto. Fondbolagens förening
anför att reglerna för vad som händer om
kontofrämmande tillgångar hamnar på kontot är
onödigt komplicerade. Den nya sparformen
behöver inte göras mer komplicerad än det individuella pensionssparandet som har visat sig
klara sig väl utan dessa detaljer. Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen
framför att det är svårt såväl för investeringsföretag som kontoinnehavare att alltid exakt veta
vad som gäller för finansiella instrument
upptagna till handel på utländska marknadsplatser. Det kan vara så att felaktig information
lämnas eller ingen information alls.
Tilläggspromemorians förslag: Överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna: Avanza Bank tillstyrker
tilläggspromemorians förslag. Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen
framför att en förlängning av tidsfristen förvisso
kan bidra något till att öka chanserna att hitta
kontofrämmande tillgångar, men grundproblemet kvarstår. Att avgöra om en viss marknadsplats utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är att betrakta som en motsvarighet
till en reglerad marknad kan vara problematiskt.
Skatteverket avstyrker förslaget i tilläggspromemorian. Skatteverket uppfattar det som att
oavsett om fristen förlängs så måste investeringsföretagen ändå övervaka dessa konton
betydligt oftare än vid varje kvartalsskifte. Till
exempel får kontofrämmande tillgångar inte
föras över till ett investeringssparkonto annat än
i vissa angivna undantagssituationer. Vidare
måste företagen löpande hålla reda på innehållet
på kontot för att kunna lämna kontrolluppgift
för begränsat skattskyldiga personer och hålla
reda på om det ska innehållas preliminär skatt
och kupongskatt på det som inte är tillåtet att
förvara på kontot. Skatteverket anser att en
utökad tidsfrist även innebär en större möjlighet
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att utnyttja investeringssparkontot på ett inte
avsett sätt.
Skälen för regeringens förslag
Allmänt
De regler om förvaring av tillgångar på ett investeringssparkonto som föreslås i denna proposition utgör tak för vilka tillgångar som får förvaras på kontot och, för vissa slags tillgångar,
under vilken period de får förvaras där. Precis
som Euroclear Sweden AB förespråkar står det
investeringsföretaget fritt att ytterligare begränsa
de slags tillgångar som får förvaras på investeringssparkontot, i vart fall finns det inga hinder
för en sådan begränsning i den föreslagna lagen
om investeringssparkonto. Det finns således i
nämnda lag inga hinder mot att ett investeringsföretag t.ex. bara tillåter investeringar i vissa
slags finansiella instrument eller på vissa
marknadsplatser eller båda. Vidare finns inga
hinder i lagen mot att parterna till avtalet om
investeringssparkonto t.ex. kommer överens om
att kontofrämmande tillgångar ska föras ut från
investeringssparkontot mer skyndsamt än vad
som föreslås i denna proposition. Regeringen
anser inte att detta uttryckligen bör nämnas i
lagen om investeringssparkonto.
Regeringen anser att det finns ett värde i att
den föreslagna lagen om investeringssparkonto
klart anger under vilka förutsättningar olika slags
tillgångar får förvaras på ett investeringssparkonto och vad som ska ske med tillgångar som
inte får förvaras där annat än under en
övergångsperiod. Det blir då tydliga spelregler
för såväl kontoinnehavare som investeringsföretag. På så sätt minimeras risken för att olika
kontoinnehavare behandlas olika i likartade
situationer. Till skillnad från Fondbolagens förening anser därför regeringen att det inte finns
skäl att i mindre utsträckning reglera vad som
händer om kontofrämmande tillgångar hamnar
på kontot.
Investeringstillgångar och kontanta medel
En utgångspunkt för den nya sparformen investeringssparkonto är att den ska bestå av
sparande i investeringstillgångar. Sådana tillgångar bör utan begränsning få förvaras på ett
investeringssparkonto. Detsamma gäller för
kontanta medel. Det är en förutsättning för att
förslaget om investeringssparkonto ska fungera
att sådana medel får förvaras på ett investerings-
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sparkonto. Det kan tilläggas att kontanta medel
normalt är, oavsett valuta, lätta att värdera.
Kontofrämmande tillgångar
Av praktiska skäl är det inte möjligt att helt
utesluta förvaring av kontofrämmande tillgångar
på ett investeringssparkonto. Även när det i och
för sig är praktiskt möjligt att hålla kontofrämmande tillgångar utanför ett investeringssparkonto är det inte alltid lämpligt att göra det.
Kontofrämmande tillgångar som var investeringstillgångar när de förtecknades på ett
investeringssparkonto och som under tiden de
förvaras där byter karaktär bör få förvaras på
kontot. Detta kan ske utan kontoinnehavarens
vetskap och det vore därför olämpligt om dessa
tillgångar inte fick förvaras på kontot under en
begränsad tid. Det bör även vara tillåtet för en
kontoinnehavare att på ett investeringssparkonto
förvara kontofrämmande tillgångar som får
överföras till ett investeringssparkonto. Som
framgår av avsnitt 6.13.2.12.2 är det dels kontofrämmande tillgångar som inom en viss period
kan förväntas bli investeringstillgångar, dels
tillgångar som härrör från vissa typer av förvärv
som kontoinnehavaren inte har tagit initiativet
till som får överföras till ett investeringssparkonto. Kontofrämmande tillgångar bör dock
bara få förvaras på ett investeringssparkonto
under en övergångsperiod. Senast vid utgången
av denna period ska kontofrämmande tillgångar
avföras från kontot. De kontofrämmande tillgångarna kan antingen avföras och överföras till
kontoinnehavarens eget konto som inte är ett
investeringssparkonto eller, om de har överlåtits,
avföras och överföras till annans konto.
Teckningsrätter, fondaktierätter, säljrätter och
liknande finansiella instrument som är kontofrämmande tillgångar får överföras till ett investeringssparkonto om de har förvärvats från den
som har emitterat tillgångarna och förvärvet
grundas på tillgångar som förvaras på kontot.
Kontofrämmande tillgångar får också överföras i
samband med förvärv vid fusion, delning eller
andelsbyte eller genom utdelning på tillgångar
som förvaras på investeringssparkontot. Gemensamt för dessa förvärv, och därmed sammanhängande överföringar, är att de inte primärt
styrs av kontoinnehavaren. Det är därför fullt
möjligt att kontoinnehavaren inte är medveten
om att kontofrämmande tillgångar förvaras på
investeringssparkontot. Detta kan även vara
fallet när investeringstillgångar som förvaras på

ett investeringssparkonto har bytt karaktär till
kontofrämmande tillgångar, vilket t.ex. kan ske
om ett bolag avnoteras från en reglerad marknad
eller en handelsplattform. Det är dessutom
möjligt att inte heller investeringsföretaget vid
själva överföringen eller vid det tillfälle när investeringstillgångar blir kontofrämmande tillgångar, utan först senare, uppmärksammar att
kontofrämmande tillgångar förvaras på ett investeringssparkonto. De i detta stycke aktuella
kontofrämmande tillgångarna bör omfattas av
den nedan angivna huvudregeln för under vilken
övergångsperiod kontofrämmande tillgångar får
förvaras på ett investeringssparkonto.
Schablonbeskattningen av tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto är inte
utformad för att kunna hantera de värderingsproblem som kan uppkomma i förhållande till
kontofrämmande tillgångar. Det är därför angeläget att de inte förvaras på ett investeringssparkonto längre än nödvändigt. I promemorian
föreslogs som huvudregel att kontofrämmande
tillgångar får förvaras på ett investeringssparkonto i högst 60 dagar från det att de först förvarades på investeringssparkontot i denna egenskap. Flera remissinstanser befarade dock att en
så snäv tidsgräns skulle innebära en stor risk för
att investeringssparkonton upphör på grund av
att det inte uppmärksammas att kontofrämmande tillgångar förvaras på kontona. Svenska
Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen framförde att det är svårt för investeringsföretagen att i alla fall ha kännedom om
en tillgång är en investeringstillgång eller en
kontofrämmande tillgång. Visserligen får det
förutsättas att, vilket Skatteverket har anfört,
investeringsföretaget kontinuerligt övervakar
statusen på tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto som investeringstillgångar
eller kontofrämmande tillgångar. Till exempel
måste investeringsföretaget avgöra om avkastning från tillgångar på ett investeringssparkonto
får eller måste överföras till kontot, om en viss
tillgång får överföras till kontot osv. Men i de fall
någon transaktion hänförlig till den aktuella
tillgången inte sker kräver övriga bestämmelser i
lagen om investeringssparkonto förutom
bestämmelserna om förvaring av tillgångar på
kontot inte att investeringsföretaget kontrollerar
tillgångens status. Om t.ex. en investeringstillgång avnoteras från den marknadsplats där den
tidigare var föremål för handel och detta inte
rapporteras till investeringsföretaget finns det
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därför en risk för att detta förhållande inte
kommer till företagets kännedom förrän företaget av någon annan anledning har anledning att
kontrollera tillgångens status. Mot bakgrund
härav anser regeringen att den frist som föreslogs i promemorian är för snäv.
Vid varje kvartalsskifte ska investeringsföretaget värdera tillgångarna på investeringssparkontot för att vid årets slut kunna beräkna schablonintäkten, se avsnitt 6.13.3.4. För att kunna göra
denna värdering måste investeringsföretaget
rimligen kontrollera om ett finansiellt instrument som förvaras på investeringssparkontot är
en investeringstillgång eller en kontofrämmande
tillgång. Normalt bör denna information vara
lättillgänglig för investeringsföretaget eftersom
det får förutsättas att uppgifter om finansiella
instrument som är föremål för handel på de
tillåtna marknaderna är offentliga. Det kan tilläggas att det är upp till varje investeringsföretag att
begränsa de marknadsplatser på vilka kontoinnehavarna tillåts investera. Det innebär att ett
investeringsföretag kan förbjuda investeringar på
marknadsplatser från vilka företaget inte kan få
tillförlitlig information. Vid varje kvartalsskifte
bör således investeringsföretaget kunna känna
till om en tillgång kan betraktas som en investeringstillgång eller som en kontofrämmande
tillgång. Därefter bör kontoinnehavaren ha
ytterligare en tid på sig att avföra de kontofrämmande tillgångarna från kontot.
Mot bakgrund av det anförda föreslås att
kontofrämmande tillgångar som har överförts
till ett investeringssparkonto i samband med ett
förvärv som avses ovan, dvs. med stöd av 14 §
första stycket 2–5, eller som har bytt karaktär
från investeringstillgångar får förvaras på ett
investeringssparkonto till och med den sextionde dagen efter utgången av det kvartal under
vilket tillgångarna förtecknades på kontot
respektive blev kontofrämmande. Till skillnad
från Skatteverket anser regeringen att förslaget
inte nämnvärt ökar risken för att ett investeringssparkonto utnyttjas på ett sätt som inte är
avsett.
För det fall att sådana kontofrämmande tillgångar som avses här byter karaktär till att
klassificeras som investeringstillgångar bör
frågan om de får förvaras på investeringssparkontot avgöras av bestämmelserna om investeringstillgångar, dvs. de får förvaras på kontot. Av
avsnitt 6.13.2.19 framgår att ett investeringssparkonto inte upphör enbart av den anledningen att
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de här aktuella kontofrämmande tillgångarna
förvaras på investeringssparkontot längre än den
ovan angivna tidsfristen. Även om karaktärsbytet sker efter den tidsfrist inom vilken tillgångarna ska avföras från investeringssparkonto bör
tillgångarna få förvaras på kontot tills vidare.
När kontofrämmande tillgångar som avses bli
upptagna till handel på en reglerad marknad eller
en handelsplattform förvärvas och överförs till
ett investeringssparkonto är det, till skillnad från
ovan nämnda situationer, fråga om ett aktivt
handlande från kontoinnehavarens sida. Kontoinnehavaren får i dessa situationer förutsättas
vara medveten om att denne förvärvar kontofrämmande tillgångar, varför man i dessa situationer kan ställa höga krav på att tillgångarna
snabbt tas ut från investeringssparkontot om de
inte övergår till att vara investeringstillgångar.
Avsikten med nu aktuella tillgångar är att de ska
tas upp till handel inom trettio dagar från den
dag då de emitterades. Om så inte sker bör
kontoinnehavaren ha ytterligare en tid på sig att
avföra tillgångarna från kontot. Det föreslås
därför att sådana tillgångar får förvaras på investeringssparkontot enligt bestämmelserna om
investeringstillgångar, dvs. tills vidare, om
handeln kommer igång senast den sextionde
dagen efter den dag då de emitterades. Annars
måste tillgångarna avföras från kontot senast
denna dag.
Beträffande kontofrämmande tillgångar som
omfattas av ägarbegränsningen i 7 § första
stycket lagen om investeringssparkonto eller
som är kvalificerade andelar bör kontoinnehavaren vara medveten om att förvärv av sådana
tillgångar har skett eller att tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto övergår till att
klassificeras som sådana tillgångar. Detta på
grund av att klassificeringen som tillgång som
omfattas av ägarbegränsningen bygger på att
kontoinnehavaren eller närstående till denne har
ett stort inflytande i företaget som har gett ut
tillgången respektive klassificeringen som kvalificerad andel bygger på innehavarens eller
närståendes aktivitet i utgivande företag. På
grund av detta bör rätten att förvara sådana tillgångar på ett investeringssparkonto vara mer
begränsad än vad som gäller för övriga kontofrämmande tillgångar. Det föreslås att här aktuella tillgångar ska avföras från kontot inom trettio dagar från det att de omfattades av ägarbegränsningen eller blev kvalificerade andelar
eller, om de var sådana tillgångar redan vid för-
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värvet, från det att de förtecknades på kontot.
Även om sådana tillgångar övergår till att klassificeras som andra tillgångar under den angivna
trettiodagarsfristen ska de senast sista dagen av
denna frist avföras från investeringssparkontot.
Lagförslag
I 16–19 §§ lagen om investeringssparkonto tas
bestämmelser om förvaring av tillgångar på ett
investeringssparkonto in, se avsnitt 3.1.
6.13.2.18

Ränta, utdelning och annan
avkastning

Regeringens förslag: Ränta, utdelning och annan

avkastning än ersättning vid överlåtelse på tillgångar på ett investeringssparkonto ska överföras direkt till investeringssparkontot. Avkastning
på tillgångar på ett investeringssparkonto som
omfattas av ägarbegränsningen i 7 § första
stycket lagen om investeringssparkonto, kvalificerade andelar eller kontofrämmande tillgångar
som förvaras på ett investeringssparkonto med
stöd av 18 § samma lag ska dock inte överföras
till kontot.

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Ingen remissinstans har
berört föreslaget.
Skälen för regeringens förslag: Ränta, utdelning och annan avkastning på tillgångar som
förvaras på ett investeringssparkonto ska inte tas
upp särskilt utan omfattas av den schablonmässigt beräknade avkastningen. Av detta skäl ska
investeringsföretaget inte lämna kontrolluppgifter avseende sådana inkomster, med undantag
av inkomster hänförliga till tillgångar på investeringssparkonton som innehas av begränsat
skattskyldiga personer, se avsnitt 6.13.5.4. För
att investeringsföretaget ska kunna identifiera de
inkomster för vilka kontrolluppgift inte ska
lämnas, dvs. utdelning etc. på tillgångar på ett
investeringssparkonto, är det nödvändigt att
dessa inkomster överförs till det investeringssparkonto på vilket tillgångarna som inkomsterna härrör från förvaras. Härigenom ges dessutom kontoinnehavaren möjlighet att reinvestera
avkastningen på investeringssparkontot utan att
göra en inbetalning till kontot som ökar kapitalunderlaget. Om kontoinnehavaren vill använda

avkastningen på annat sätt står det denne fritt att
exempelvis ta ut avkastning i form av kontanta
medel. Det föreslås därför att utdelning, ränta
och annan avkastning på tillgångar som förvaras
på ett investeringssparkonto ska överföras direkt
till kontot.
Till skillnad från de flesta andra tillgångar som
förvaras på ett investeringssparkonto ska tillgångar som omfattas av ägarbegränsningen enligt
7 § första stycket lagen om investeringssparkonto och kvalificerade andelar inte vara föremål
för schablonbeskattning. Det innebär att
kontrolluppgifter ska lämnas till Skatteverket
beträffande bland annat utdelning och ränta på
sådana tillgångar även om de förvaras på ett investeringssparkonto. För övrigt kan tilläggas att
sådana tillgångar får förvaras på ett investeringssparkonto bara under en kortare övergångsperiod, varför sannolikheten för att en kontoinnehavare får avkastning på tillgångarna under
denna period får anses vara liten. Dessutom får
det antas att kontoinnehavaren har goda möjligheter att hålla reda på vilka utbetalningar som
görs från företaget i vilket han eller hon har ett
större innehav eller kvalificerade andelar. Det
bör därför vara möjligt för kontoinnehavaren att
i vart fall anvisa annan förvaring för avkastning
på sådana tillgångar än på investeringssparkontot. På grund av det anförda bör ränta, utdelning
och annan avkastning på tillgångar som omfattas
av ägarbegränsningen enligt 7 § första stycket
lagen om investeringssparkonto och kvalificerade andelar som förvaras på ett investeringssparkonto inte få överföras till kontot.
Inte heller ska tillgångar som förvaras på ett
investeringssparkonto med stöd av 18 § i den
föreslagna lagen om investeringssparkonto vara
föremål för schablonbeskattning. Det får anses
osannolikt att sådana tillgångar under den korta
period de får förvaras på ett investeringssparkonto ger någon form av avkastning. Även i
förhållande till denna typ av tillgångar bör ränta,
utdelning och annan avkastning därför inte få
överföras till investeringssparkontot.
Kontofrämmande tillgångar som förvaras på
ett investeringssparkonto i strid med 17 § lagen
om investeringssparkonto ska inte heller schablonbeskattas. På grund av detta kan det sägas
vara systematiskt korrekt att avkastningen på
sådana tillgångar inte får överföras direkt till den
schablonbeskattade sfären. Enligt samma resonemang som förs i avsnitt 6.13.2.16 om ersättning vid avyttring av sådana tillgångar bör dock
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avkastning på felaktigt förvarade tillgångar på ett
investeringssparkonto behandlas på samma sätt
som avkastning på kontofrämmande tillgångar
som får förvaras på kontot. Det vill säga ränta,
utdelning och annan avkastning på tillgångar
som förvaras på ett investeringssparkonto i strid
med 17 § lagen om investeringssparkonto ska
överföras direkt till kontot.
Vad som sägs i detta avsnitt om avkastning på
tillgångar på ett investeringssparkonto gäller inte
avkastning i form av kapitalvinst. Hur ersättning
vid överlåtelse av sådana tillgångar ska hanteras
redogörs för i avsnitt 6.13.2.16.
Lagförslag
Bestämmelser om ränta, utdelning och annan
avkastning än ersättning vid överlåtelse på tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto
tas in i 26 § lagen om investeringssparkonto, se
avsnitt 3.1.
6.13.2.19

Ett investeringssparkonto upphör

Regeringens förslag: Ett investeringssparkonto

upphör att vara ett sådant konto när det avslutas
på initiativ av parterna i avtalet om investeringssparkonto. Ett investeringssparkonto får inte
avslutas så länge det finns investeringstillgångar
på kontot eller om sådana tillgångar har förvärvats för att förvaras på kontot men ännu inte har
förtecknats där.
Ett investeringssparkonto upphör också om
kontoinnehavaren eller investeringsföretaget inte
följer bestämmelserna i lagen om investeringssparkonto. Ett investeringssparkonto upphör
dock inte enbart av den anledningen att kontofrämmande tillgångar förvaras på investeringssparkontot i strid med 17 § lagen om investeringssparkonto eller att investeringsföretaget inte
lämnar sådan information som det är skyldigt att
lämna när avtal om investeringssparkonto har
ingåtts.
Om ett företag inte längre anses vara ett investeringsföretag på grund av att tillstånd som
krävs för att klassificeras som ett sådant företag
har återkallats, upphör kontot som ett investeringssparkonto vid tidpunkten för beslutet om
återkallelse av tillståndet. Om verksamheten
enligt beslutet om återkallelse ska upphöra eller
vara avvecklad vid en senare tidpunkt upphör
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kontot som investeringssparkonto vid den
senare tidpunkten.

Promemorians förslag: Överensstämmer
delvis med regeringens. I promemorian finns
inget förslag om att ett investeringssparkonto
inte ska upphöra enbart av den anledningen att
finansiella instrument förvaras på investeringssparkontot i strid med 17 § lagen om investeringssparkonto.
Remissinstanserna: Svenska Bankföreningen
och Svenska Fondhandlareföreningen anför att
om kontoinnehavaren handlar i strid med
bestämmelserna i den föreslagna lagen, t.ex.
genom att kontofrämmande tillgångar finns kvar
på kontot längre än tillåtet, ska kontot upphöra.
Föreningarna anser att det bär för långt att
stänga hela kontot. Föreningarna vill dessutom
peka på svårigheterna i att som förvaringsinstitut
eller kontoinnehavare alltid veta exakt vad som
gäller för värdepapper upptagna till handel på
utländska marknadsplatser. Konsekvenserna för
de fall man har fått otydlig, felaktig eller ingen
information alls kan, enligt förslaget, bli förödande. I stället kan kontoinnehavaren ”straffas”
genom att exempelvis de kontofrämmande, och
endast de kontofrämmande tillgångarna, anses
avyttrade efter 30 respektive 60 dagar och därigenom skattas av. Euroclear Sweden AB anser
att påföljden när kontoinnehavaren eller investeringsföretaget handlar i strid med bestämmelserna i lagen är alldeles för allvarlig och kan
verka avskräckande för den som tänkt öppna ett
investeringssparkonto. När ett investeringsföretag upphör utan att fusioneras, går i konkurs
eller när återkallelse av ett investeringsföretags
tillstånd sker, bör kontoinnehavaren underrättas
enligt en lagstadgad procedur och investeraren
bör få en rimlig frist på sig att flytta kontot till
ett annat investeringsföretag innan kontot
upphör att vara investeringssparkonto. En fråga
som bör behandlas är också hur leveranser på väg
till kontot ska hanteras av marknadens aktörer
vid konkurs hos ett investeringsföretag. Aktiespararna anför att om en aktie som är upptagen
till handel på en reglerad marknad byter lista och
blir noterad på en handelsplattform har man
enligt förslaget 60 dagar på sig att avföra aktien
från kontot, om man inte vill att kontot ska
förlora sin skattemässiga karaktär av investeringssparkonto. Aktiespararna anser inte att det
är rimligt att hela innehavet på kontot ska drab-
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bas i ett sådant fall. Sparbankernas Riksförbund
anför att konsekvensen av att ett konto förlorar
sin ställning av investeringssparkonto kan få
betydande negativa effekter för den enskilde
kontoinnehavaren. Mot den bakgrunden och
eftersom ett åsidosättande av lagen kan ske dels
av rena förbiseenden, dels även av annan än
kontoinnehavaren förefaller valet av sanktion
oproportionerligt ingripande. Ett alternativ vore
en konstruktion varigenom den felande parten
får viss tid på sig att rätta felet och att den föreslagna sanktionen bara blir verksam om rättelse
underlåts. Vad gäller kontots upphörande efter
att investeringsföretaget har fått sitt tillstånd
återkallat kan noteras i de fall Finansinspektionen inte beslutar om omedelbar verkställighet av
beslut om återkallelse av tillstånd och beslutet
överklagas kan tiden från beslut till verkställighet
bli betydande. Mot den bakgrunden vore det
lämpligt om det klargörs huruvida sanktionen
inträder vid tidpunkten för själva beslutet eller
först när beslutet blir verkställbart. Rättssäkerhetsskäl talar givetvis för den senare tidpunkten
eftersom en efterkommande rättslig prövning
kan leda till att Finansinspektionens beslut
undanröjs. Om institutet får sitt tillstånd återkallat påverkar det inte omedelbart rättsförhållandet mellan institutet och dess kunder och det
skulle därför vara lämpligt om kunden ges viss
tid på sig att flytta de tillgångar som omfattas av
investeringssparkontot till investeringssparkonto
i annat institut. Sveriges advokatsamfund anför
att enligt förslaget ska ersättning vid avyttring av
tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto överföras till kontot. Det är uppenbart att
risken för misstag vid betalningar är överhängande och att det därför bör övervägas om det ska
finnas någon möjlighet att rätta till ett sådant
misstag i efterhand. Detsamma torde gälla vid
byte där investeringstillgångar av visst slag
ersätts av ett annat slags investeringstillgångar
och där det inte kan uteslutas att, om kontoinnehavaren har flera investeringssparkonton,
ersättningstillgångarna hamnar på ett annat investeringssparkonto än de på vilket de överlåtna
tillgångarna förvarades. Enligt förslaget innebär
detta en otillåten överföring. Även i denna del
synes risken för misstag vara betydande och om
ersättningstillgångarna trots allt hamnar på ett
investeringssparkonto kan Advokatsamfundet
inte se att det förhållandet att det är ett annat
investeringssparkonto bör föranleda att överföringen är otillåten. Enligt Advokatsamfundet

synes det inte fullt ut reglerat vad som ska hända
om investeringssparkontot upphör utan att det
avslutas om kontoinnehavaren inte medverkar
till att investeringstillgångarna på kontot avyttras. Kammarrätten i Göteborg anför att konsekvenserna av att hela kontot underkänns som
investeringssparkonto är stora och svåra att
förutse. Fondbolagens förening anser att det
kommer att bli oförutsebara effekter av att hela
kontot underkänns som investeringssparkonto
t.ex. för att en tillgång som upphört att vara
marknadsnoterad inte hunnit flyttas därifrån
inom 60 dagar. Konsumentverket anser att det
vore önskvärt med en lösning där ett starkare
skydd för kontoinnehavaren minskar risken att
investeringssparkontot upphör på grund av
kontoinnehavarens passivitet.
Tilläggspromemorian: I samband med
remitteringen av tilläggspromemorian, som
bland annat innehåller förslag om hur länge
kontofrämmande tillgångar får förvaras på ett
investeringssparkonto, har ett antal remissinstanser yttrat sig över frågan om ett investeringssparkontos upphörande. Konsumentverket
anser att problematiken med att ett investeringssparkonto kan upphöra utan kontoinnehavarens
kännedom kvarstår. Det nya förslaget är dock ett
steg i rätt riktning. Aktiespararna vidhåller att det
inte är rimligt att hela kontot ska förlora sin
skattemässiga karaktär av investeringssparkonto
på grund av att kontoinnehavaren underlåter att
föra ut kontofrämmande tillgångar. Det är inte
tillräckligt att investeringsföretaget är skyldigt
att informera kontoinnehavaren om att kontofrämmande tillgångar förvaras på kontot. Det är
Avanza Banks åsikt att konsekvenserna av att
kontofrämmande tillgångar finns på investeringssparkontot är för långtgående. Den kontofrämmande tillgången bör uteslutas från investeringssparkontot och beskattas konventionellt
i stället för att hela kontot upphör att vara ett
investeringssparkonto. Det kan i undantagsfall
inträffa att det råder oklarheter huruvida en
tillgång utgör en investeringstillgång eller inte
och det är därför att föra det för långt att ogiltigförklara hela investeringssparkontot med de
skattekonsekvenser det för med sig. Sparbankernas Riksförbund vidhåller att en möjlighet till
rättelse om villkoren i lagen om investeringssparkonto inte uppfylls bör övervägas. Svenska
Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen anför att en bättre balans mellan otillåtet
beteende och påföljd uppnås genom att kontot
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får fortleva och den tillgång som visat sig vara
kontofrämmande skattas av och lyfts ut ur
kontot för att i stället beskattas konventionellt i
fortsättningen. Skatteverket anför att ett alternativ till tilläggspromemorians förslag att förlänga
tidsfristen för när kontofrämmande tillgångar får
förvaras på kontot är att kontofrämmande tillgångar behandlas på samma sätt som tilläggspromemorians förslag om ränta på kontot i vissa
fall. Förslaget innebär att om räntan på kontot
någon gång under året överstiger statslåneräntan
den 30 november året före beskattningsåret, ska
denna beskattas med 30 procent, samtidigt som
tillgången i sig ingår i underlaget för schablonbeskattning. Sanktionen är således dubbelbeskattning. Skatteverket anser att en lämplig
sanktion om en kontofrämmande tillgång inte
avförs inom stipulerad tid kan vara att både
ränta, utdelning och kapitalvinster på den
kontofrämmande tillgången, beskattas enligt
vanliga regler. Detta ska ske utöver att tillgången
ingår i underlag för schablonbeskattning, dvs.
dubbelbeskattning. Däremot ska, för i detta fall
uppkomna, kapitalförluster inte dras av. Detta
innebär även att kontrolluppgift ska lämnas för
alla dessa kontofrämmande tillgångar dvs. det
krävs att uppgiftslämnarna lämnar kontrolluppgifter för räntor, utdelningar och försäljning av
värdepapper liksom drar preliminärskatt i de fall
det krävs. Skatteverket föreslår därför att det
närmare bör övervägas om inte detta alternativ
skulle vara en bättre lösning i stället för att
förlänga tidsfristerna.
Skälen för regeringens förslag: Ett investeringssparkonto ska givetvis kunna upphöra om
parterna i avtalet om investeringssparkonto
kommer överens om detta. Kontoinnehavaren
torde normalt ha möjlighet att säga upp avtalet
och därmed avsluta kontot under vissa förutsättningar, t.ex. att uppsägningen sker skriftligen. Av avsnitt 6.13.2.14 framgår att det inte bör
vara möjligt att överföra investeringstillgångar
från ett investeringssparkonto till ett annat eget
konto som inte är ett investeringssparkonto. För
att upprätthålla denna princip bör ett investeringssparkonto inte få avslutas om investeringstillgångar förvaras på investeringssparkontot. Av
samma skäl bör inte heller kontot få avslutas om
investeringstillgångar har förvärvats för att förvaras på investeringssparkontot men som vid det
tillfälle kontoinnehavaren vill avsluta sitt konto
inte har förtecknats på kontot. I praktiken betyder det att investeringstillgångar som förvaras på
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ett investeringssparkonto måste överlåtas och
överföras till någon annan eller överföras till ett
annat av kontoinnehavarens investeringssparkonton innan kontot kan avslutas och därigenom upphöra.
En ny sparform som ska beskattas annorlunda
än sparande som är föremål för den vanliga
kapitalbeskattningen måste kunna särskiljas från
konventionellt beskattat sparande för att det inte
ska vara möjligt att gå mellan det schablonbeskattade och det konventionellt beskattade
systemet utan skattekonsekvenser. Förslaget till
lag om investeringssparkonto innehåller därför
flera villkor som måste vara uppfyllda för att ett
investeringssparkonto ska anses föreligga. Som
exempel kan nämnas att enbart vissa slags
tillgångar får förvaras på ett investeringssparkonto, att sådana tillgångar bara får överföras till
och från ett investeringssparkonto under vissa
förutsättningar och att kontofrämmande tillgångar bara får förvaras på ett investeringssparkonto i vissa situationer och då bara under en
begränsad period.
Om villkoren i lagen inte uppfylls måste det få
någon slags skattemässig konsekvens. Enligt
regeringens uppfattning bör utgångspunkten
vara att ett investeringssparkonto upphör att
klassificeras som sådant konto så fort kontoinnehavaren eller investeringsföretaget handlar i
strid med villkoren i lagen eller underlåter att
handla på ett sätt som föreskrivs där.
I promemorian föreslogs att detta skulle gälla
för alla villkor i lagen utom vad gäller investeringsföretagets skyldighet att lämna viss information till kontoinnehavaren. Detta förslag har
kritiserats av flera remissinstanser. Huvudkritiken går ut på att det kan få stora negativa konsekvenser för kontoinnehavaren om investeringssparkontot upphör, vilket även kan ske på grund
av dennes eller investeringsföretagets förbiseende. Bland annat har Svenska Bankföreningen
och Svenska Fondhandlareföreningen anfört att
det kan vara svårt för kontoinnehavaren och
investeringsföretaget att i alla situationer veta
om en tillgång som förvaras på ett investeringssparkonto är en investeringstillgång eller inte.
Med anledning av kritiken remitterades i
tilläggspromemorian ett förslag enligt vilket
tidsfristen inom vilken kontofrämmande tillgångar som huvudregel ska avföras från ett investeringssparkonto skulle förlängas. I tilläggspromemorian föreslogs att denna tidsfrist skulle
förlängas från 60 dagar från det att kontofräm-
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mande tillgångar först förvarades på ett investeringssparkonto i denna egenskap, vilket föreslogs
i promemorian, till 60 dagar efter det kvartal
under vilket de kontofrämmande tillgångarna
först förvarades på kontot i denna egenskap. De
flesta av remissinstanserna som yttrade sig över
detta förslag ansåg att det var bra men att det
inte löste det grundläggande problemet att det
kan vara svårt för investeringsföretaget och
kontoinnehavaren att upptäcka att kontofrämmande tillgångar förvaras på ett investeringssparkonto. På grund härav ansåg Avanza Bank,
Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen att bara de aktuella tillgångarna
skulle påverkas skattemässigt av en felaktig
förvaring genom att de skulle undantas från
schablonbeskattningen. Skatteverket ansåg att en
lämplig sanktion om kontofrämmande tillgång
inte avförs inom stipulerad tid kan vara att både
ränta, utdelning och kapitalvinster på den
kontofrämmande tillgången beskattas enligt
vanliga regler. Detta ska ske utöver att tillgången
ingår i underlag för schablonbeskattning, dvs.
dubbelbeskattning. Däremot ska, för i detta fall
uppkomna, kapitalförluster inte dras av.
När ett investeringssparkonto upphör innebär
det att tillgångarna på kontot ska beskattas
konventionellt. De tilldelas då en anskaffningsutgift som är lika med marknadsvärdet när
kontot upphör. Om marknadsvärdet inte hinner
förändras kan kontoinnehavaren utan någon
större skattemässig effekt föra tillbaka tillgångarna till ett nytt investeringssparkonto. Om den
omständigheten att ett investeringssparkonto
har upphört upptäcks först en tid efter att detta
skedde, kan dock detta medföra negativa skattemässiga effekter för kontoinnehavaren. Det
kan också, inte minst, medföra betydande
olägenheter för såväl kontoinnehavaren som
Skatteverket eftersom avyttringar som skedde
efter det att kontot upphörde ska redovisas
särskilt, utdelning ska tas upp, skatt hänförlig till
schablonintäkten ska återfås, osv. Det är alltså
angeläget att kontoinnehavaren och investeringsföretaget följer bestämmelserna i lagen om
investeringssparkonto.
Som framgår av avsnitt 6.13.2.17 gör
regeringen bedömningen att ett investeringsföretag enligt huvudregeln bör kunna övervaka
att sådana kontofrämmande tillgångar som avses
i 17 § lagen om investeringssparkonto inte
förvaras på ett investeringssparkonto längre än
den i det avsnittet föreslagna tidsfristen. Den

paragrafen omfattar kontofrämmande tillgångar
som får överföras till ett investeringssparkonto
och som får förvaras där under en övergångsperiod. Den omfattar dock inte kontofrämmande tillgångar som kontoinnehavaren kan
förväntas ha bättre möjlighet än investeringsföretaget att känna till. Till den senare kategorin
räknas kontofrämmande tillgångar som har getts
ut av ett företag som kontoinnehavaren har visst
inflytande över och som därför omfattas av
ägarbegränsningen eller är kvalificerade. Nämnda
paragraf omfattar inte heller kontofrämmande
tillgångar som har getts ut i syfte att tas upp till
handel på viss marknad. Även vad gäller dessa
tillgångar får kontoinnehavaren förutsättas
känna till att de är kontofrämmande när de
förtecknas på ett investeringssparkonto.
Vad gäller kontofrämmande tillgångar som
inte omfattas av 17 § lagen om investeringssparkonto får det förutsättas att antingen kontoinnehavaren eller investeringsföretaget eller båda
känner till att de förvaras på ett investeringssparkonto. Om de inte avförs från kontot inom
den tidsfrist som de som längst får förvaras på
ett investeringssparkonto bör därför kontot
upphöra som investeringssparkonto. Ytterligare
skäl som talar för detta är att risken för skatteundandragande torde vara större i förhållande till
denna typ av kontofrämmande tillgångar än
andra kontofrämmande tillgångar. Kontofrämmande tillgångar förutom de som avses i 17 §
lagen om investeringssparkonto kan således inte
anses förvaras på ett investeringssparkonto i
strid med bestämmelserna i lagen, eftersom
kontot upphör som investeringssparkonto om
tillgångarna inte avförs inom den föreskrivna
tidsfristen.
Risken för att varken kontoinnehavaren eller
investeringsföretaget
uppmärksammar
att
kontofrämmande tillgångar som avses i 17 §
lagen om investeringssparkonto förvaras på ett
investeringssparkonto torde vara liten. Trots att
investeringsföretaget har inrättat rimliga rutiner
för att upptäcka kontofrämmande tillgångar kan
detta dock inte uteslutas. Med hänsyn härtill och
till de olägenheter det framför allt kan innebära
för kontoinnehavaren att ett investeringssparkonto upphör instämmer regeringen i remisskritiken att det inte är lämpligt att hela investeringssparkontot ska upphöra om sådana
kontofrämmande tillgångar förvaras utöver den
frist inom vilken de enligt 17 § lagen om investeringssparkonto som högst får förvaras på
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kontot. Enbart den omständigheten att kontofrämmande tillgångar förvaras på ett investeringssparkonto i strid med 17 § lagen om
investeringssparkonto bör därför inte föranleda
att investeringssparkontot upphör. Undantaget
är således bara tillämpligt på tillgångar som har
förvarats på ett investeringssparkonto med stöd
av denna bestämmelse, som fortfarande förvaras
på kontot men i strid med bestämmelsen eftersom den där angivna tidsfristen har löpt ut och
som fortfarande är kontofrämmande tillgångar.
Kontofrämmande tillgångar som omfattas av
undantaget bör i lagen om investeringssparkonto
behandlas som andra kontofrämmande tillgångar
som avses i 17 §.
Ett skäl till att kontofrämmande tillgångar
som utgångspunkt inte ska få förvaras på ett
investeringssparkonto längre än nödvändigt är
att det inte är lämpligt att sådana tillgångar är
föremål för schablonbeskattning enligt den
modell som föreslås i denna proposition. För att
förvaring av kontofrämmande tillgångar som
avses i 17 § lagen om investeringssparkonto på
ett investeringssparkonto utöver den föreslagna
tidsfristen inte ska kunna missbrukas bör därför
sådana tillgångar inte omfattas av schablonbeskattningen när tidsfristen har löpt ut. Tillgångarna beskattas då i stället konventionellt trots att
de förvaras på investeringssparkontot. Det finns
dock inte anledning att, vilket Skatteverket föreslår, även låta dessa tillgångar omfattas av schablonbeskattningen. Regeringen föreslår således
att kontofrämmande tillgångar som förvaras på
ett investeringssparkonto i strid med 17 § lagen
om investeringssparkonto ska beskattas
konventionellt.
Som framgår av avsnitt 6.13.2.20.3 instämmer
regeringen i bedömningen i promemorian att ett
investeringssparkonto inte bör upphöra som
sådant konto enbart av den anledningen att investeringsföretaget inte lämnar sådan information
som det är skyldigt att göra när avtal om investeringssparkonto har ingåtts. Vidare instämmer
regeringen i promemorians bedömning att
övriga överträdelser mot bestämmelserna i lagen
bör leda till att ett investeringssparkonto
upphör.
Sveriges advokatsamfund och Sparbankernas
Riksförbund anser att det inte är osannolikt att
andra brott mot bestämmelserna i lagen om
investeringssparkonto än felaktig förvaring kan
förekomma.
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Utöver dessa bestämmelser innehåller lagen
bland annat krav på vem som kan vara kontoinnehavare, på investeringsföretaget och på avtalet
om investeringssparkonto. Vidare finns det i
lagen bestämmelser om under vilka förutsättningar finansiella instrument får överföras till
och från ett investeringssparkonto. Lagen innehåller också bestämmelser om med vilka tillgångar finansiella instrument som förvärvas för
att förvaras på ett investeringssparkonto ska
betalas. Slutligen reglerar lagen i vilka fall avkastning på tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto får överföras till kontot och
vilken information investeringsföretaget ska
lämna till kontoinnehavaren. Enligt regeringens
bedömning är sannolikheten för att kontoinnehavaren eller investeringsföretaget av förbiseende inte följer nämnda regler mycket liten. På
grund härav bör ett investeringssparkonto upphöra om dessa bestämmelser inte följs.
Det är bara investeringsföretag som får tillhandahålla den nya sparformen investeringssparkonto. En förutsättning för att ett institut ska
betraktas som ett investeringsföretag är att det
har visst tillstånd, t.ex. tillstånd att förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta
emot medel med redovisningsskyldighet eller
tillstånd att bedriva bank- eller finansieringsrörelse, se avsnitt 6.13.2.5. Om sådant tillstånd
återkallas bör investeringssparkonton som
institutet tillhandahåller som utgångspunkt upphöra att klassificeras som sådana konton i samma
stund som tillståndet återkallas. Om ett institut
har mer än ett av de tillstånd som krävs för att
betraktas som investeringsföretag, exempelvis
såväl tillstånd att förvara finansiella instrument
för kunders räkning etc. som tillstånd att bedriva
bank- och finansieringsrörelse, är institutet ett
investeringsföretag så länge det har minst ett av
dessa tillstånd. Vid ett beslut om återkallelse av
nämnda tillstånd kan den myndighet som är
behörig att fatta sådana beslut, för svensk del
Finansinspektionen, samtidigt besluta att institutets verksamhet ska upphöra eller vara
avvecklad vid en senare tidpunkt. Om så sker
bör, trots att institutet inte längre uppfyller
kraven för att vara ett investeringsföretag, investeringssparkonton som institutet tillhandahåller
fortfarande klassificeras som investeringssparkonto till och med den senare tidpunkt då verksamheten ska upphöra eller vara avvecklad. En
person som har ett investeringssparkonto hos
det aktuella institutet ges därigenom möjlighet
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att avveckla sitt sparande hos institutet antingen
genom att överlåta finansiella instrument som
förvaras på kontot eller genom att flytta sådana
instrument till ett annat investeringssparkonto
hos ett annat institut.
Frågan huruvida ett överklagande av ett beslut
om återkallelse av tillstånd, som Sparbankernas
Riksförbund efterfrågar ett klargörande av,
påverkar ett investeringssparkontos status får
avgöras av allmänna regler. Om Finansinspektionens, eller i förekommande fall en utländsk
motsvarighet, beslut om återkallelse enligt
allmänna regler får verkställas omedelbart
upphör också investeringssparkontot omedelbart även om beslutet överklagas. Om beslutet
får verkställas först vid en senare tidpunkt eller
när det har vunnit laga kraft, upphör investeringssparkontot först vid någon av dessa
tidpunkter.
Den omständigheten att institutet som tillhandahåller ett investeringssparkonto har erforderligt tillstånd är grundläggande för den nya
sparformen. På grund härav anser regeringen, till
skillnad från Euroclear Sweden AB, att kontoinnehavaren inte bör få någon frist på sig, utöver
den som eventuellt ges av myndigheten som
återkallar tillståndet, att flytta investeringssparkontot till ett annat investeringsföretag innan
kontot upphör att vara investeringssparkonto.
Följden av att ett konto upphör att klassificeras som ett investeringssparkonto är att schablonbeskattningen av tillgångarna på kontot
upphör och att beskattning av avkastning, kapitalvinster och kapitalförluster efter upphörandet
ska ske enligt de vanliga reglerna i inkomstslaget
kapital. Eftersom investeringssparkonto enbart
är en skattemässig konstruktion som inte har
något med själva förvaringen av tillgångarna på
kontot att göra, kommer förvaringen inte
nödvändigtvis att upphöra för att investeringssparkontot upphör. Vad som sker med förvaringen av tillgångarna på det som tidigare
klassificerades som ett investeringssparkonto
regleras i första hand mellan parterna i avtalet
om investeringssparkonto. Sveriges advokatsamfund anför att frågan om vad som sker om
kontoinnehavaren inte medverkar till att investeringstillgångarna avyttras när kontot upphör
inte synes fullt ut reglerad. Av det anförda följer
dock att det inte i lagen om investeringssparkonto bör regleras vad som ska ske med tillgångar som förvaras på det som tidigare var ett
investeringssparkonto. Euroclear Sweden AB

framför att frågan hur leveranser på väg till ett
konto som har upphört som investeringssparkonto ska hanteras av marknadens aktörer vid
konkurs bör behandlas. Denna fråga bör dock
inte regleras särskilt i förhållande till ett investeringssparkonto eller till ett konto som inte längre
är ett investeringssparkonto utan frågan får lösas
enligt allmänna regler och praxis på marknaden.
Lagförslag
I 27–29 §§ lagen om investeringssparkonto
regleras under vilka förutsättningar ett
investeringssparkonto upphör, se avsnitt 3.1.
6.13.2.20

Investeringsföretagens
informationsskyldighet

6.13.2.20.1

Information vid ingående av avtal

Regeringens förslag: Innan ett investeringsföretag
ingår ett avtal om investeringssparkonto ska
investeringsföretaget lämna information till den
tilltänkta kontoinnehavaren om avgifter på
investeringssparkontot, hur tillgångarna på
kontot beskattas och hur skatten tas ut, vad som
avses med investeringstillgångar och kontofrämmande tillgångar, hur länge kontofrämmande tillgångar får förvaras på ett investeringssparkonto och under vilka förutsättningar
kontofrämmande tillgångar får avföras från ett
investeringssparkonto.
Informationen
ska
lämnas i en handling eller i någon annan läsbar
och varaktig form som är tillgänglig för mottagaren. Ett konto kan vara ett investeringssparkonto även om investeringsföretaget inte
uppfyller denna informationsskyldighet.

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Konsumentverket anför
att det finns en risk för att kontoinnehavaren
förvarar ersättning för avyttrade finansiella
instrument i form av kontanta medel under en
längre tid på kontot. Det måste göras klart för
kontoinnehavaren hur dessa kontanta medel
behandlas skattemässigt, dvs. att ett investeringssparkonto inte är detsamma som ett ordinärt
sparkonto.
Skälen för regeringens förslag: Investeringssparkonto är en ny sparform som skiljer sig från
andra typer av sparande i finansiella instrument
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som i dag finns på marknaden. Bland annat ska
en rad villkor vara uppfyllda för att ett investeringssparkonto ska upprätthålla statusen som ett
sådant konto. Ett investeringsföretag bör åläggas
att innan avtal om investeringssparkonto ingås
med en fysisk person eller ett dödsbo som avser
att öppna ett investeringssparkonto lämna
information om vissa grundläggande karaktärsdrag som gäller för ett investeringssparkonto.
Informationen bör lämnas i en handling eller i
någon annan läsbar och varaktig form som är
tillgänglig för mottagaren. Det hindrar dock inte
att informationen även lämnas muntligen.
Investeringsföretaget bör informera om hur
tillgångarna på ett investeringssparkonto
beskattas och hur skatten tas ut, dvs. informera
om att tillgångar på ett investeringssparkonto
enligt huvudregeln schablonbeskattas, hur kapitalunderlaget och schablonintäkten beräknas och
när och av vem skatten ska betalas. Av denna
information bör framgå vilken slags tillgångar
som det skattemässigt kan vara lämpligt att
förvara på ett investeringssparkonto. Typiskt
sett bör det inte, i vart fall inte under längre
perioder, vara lönsamt att förvara kontanta
medel på ett investeringssparkonto. Den risk
som Konsumentverket ser framför sig bör minimeras genom investeringsföretagets information
om detta till kontoinnehavaren. Vidare bör
företaget informera om vad som avses med investeringstillgångar och kontofrämmande tillgångar. Lämpligen informerar företaget i detta
sammanhang om att investeringstillgångar som
förvaras på ett investeringssparkonto kan bli
kontofrämmande tillgångar och vice versa. Om
kontofrämmande tillgångar förvaras på ett investeringssparkonto måste de avföras från kontot
inom en viss tid. Investeringsföretaget bör
informera om hur länge kontofrämmande tillgångar får förvaras på ett investeringssparkonto
och under vilka förutsättningar de får avföras
därifrån. Slutligen bör investeringsföretaget
informera om avgifterna på investeringssparkontot. Det gäller såväl eventuell fast avgift på
grund av innehavet som löpande avgifter avseende t.ex. köp och försäljning av tillgångar inom
investeringssparkontot.
Som utgångspunkt gäller att ett investeringssparkonto upphör om investeringsföretaget inte
följer bestämmelserna i lagen om investeringssparkonto. När ett investeringsföretag ska lämna
information som avses i detta avsnitt har
parterna ännu inte ingått avtal om investerings326

sparkonto. Investeringsföretagets bristande
information i nu aktuellt avseende bör dock inte
i sig leda till att det konto som den fysiska
personen eller dödsboet avser öppna inte
kommer att utgöra ett investeringssparkonto.
Lagförslag
I 30 § lagen om investeringssparkonto finns
bestämmelser om vilken information investeringsföretaget ska lämna till en fysisk person
eller ett dödsbo som avser att ingå ett avtal om
investeringssparkonto, se avsnitt 3.1.
6.13.2.20.2

Information när avtal ingåtts

Regeringens förslag: Investeringsföretaget ska

informera kontoinnehavaren om att denne
förvarar kontofrämmande tillgångar på investeringssparkontot eller att kontot har upphört
som investeringssparkonto. Informationen ska
lämnas inom fem dagar från det att företaget har
fått sådan kännedom. När kontofrämmande
tillgångar förvaras på ett investeringssparkonto,
ska investeringsföretaget dessutom informera
om när tillgångarna senast måste avföras från
kontot enligt lagen om investeringssparkonto.
Investeringsföretaget anses ha fått kännedom
om att kontofrämmande tillgångar, förutom
kontofrämmande tillgångar som avses i 7 § lagen
om investeringssparkonto och kontofrämmande
tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto med stöd av 18 § samma lag, förvaras på
investeringssparkontot när tjugofem dagar har
gått från utgången av det kvartal då de kontofrämmande tillgångarna först förvarades på
kontot i denna egenskap.

Promemorians förslag: Överensstämmer
delvis med regeringens. Enligt promemorians
förslag anses investeringsföretaget ha fått kännedom om att kontofrämmande tillgångar,
förutom kvalificerade andelar, förvaras på investeringssparkontot efter tjugofem dagar från det
att de kontofrämmande tillgångarna först förvarades på kontot i denna egenskap. Enligt promemorians förslag omfattas även kontofrämmande
tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto med stöd av 18 § lagen om investeringssparkonto av denna presumtion.
Remissinstanserna: Svenska Bankföreningen
och Svenska Fondhandlareföreningen anser att
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den presumtion som föreslås gälla för investeringsföretag är orealistisk och ställer orimligt
höga krav på investeringsföretagen. Det kan
särskilt beträffande utländska värdepapper vara
extremt svårt att inom en så snäv tidsram ha en
uppfattning om papperets status. Presumtionen
bör därför tas bort. Enligt Pensionsmyndigheten
talar, med beaktande av den enskildes intresse,
starka skäl för att det i lag eller en annan författning närmare ska beskrivas hur informationsskyldigheten enligt förslaget ska genomföras.
Tilläggspromemorians förslag: Överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna: Skatteverket avstyrker
förslaget eftersom investeringsföretaget ändå
fortlöpande måste hålla reda på vad som är investeringstillgångar och vad som är kontofrämmande tillgångar. Svenska Bankföreningen och
Svenska Fondhandlareföreningen anser att
presumtionen bör tas bort fullständigt. Det kan
vara problematiskt att avgöra om en marknadsplats utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är att betrakta som en motsvarighet
till reglerad marknad.
Skälen för regeringens förslag: Som
utgångspunkt får bara finansiella instrument som
är investeringstillgångar förvaras på ett investeringssparkonto. Kontofrämmande tillgångar får
dock förvaras på ett investeringssparkonto under
en övergångsperiod. Senast vid utgången av
denna period ska kontofrämmande tillgångar
avföras från kontot.
En förutsättning för att kontoinnehavaren i
rätt tid ska kunna avföra kontofrämmande tillgångar är givetvis att denne är medveten om att
det förvaras sådana tillgångar där. Det kan inte
alltid krävas att en enskild sparare har möjlighet
att kontinuerligt kontrollera om investeringstillgångar på investeringssparkontot har bytt
karaktär till kontofrämmande tillgångar eller om
kontofrämmande tillgångar har förts över till
investeringssparkontot. För att kontofrämmande tillgångar ska kunna avföras från ett investeringssparkonto inom den övergångsperiod
tillgångarna får förvaras på ett konto bör därför
investeringsföretaget åläggas en skyldighet att
informera kontoinnehavaren om att kontofrämmande tillgångar förvaras på kontot. Denna
skyldighet bör dock som utgångspunkt bara
gälla om investeringsföretaget har fått kännedom
om att kontofrämmande tillgångar förvaras på
investeringssparkontot. För att kontoinnehavaren ska ha möjlighet att agera inom de tidsfrister

inom vilka kontofrämmande tillgångar måste
avföras från ett investeringssparkonto bör investeringsföretaget informera kontoinnehavaren
inom fem dagar från det att företaget fick
kännedom om förvaringen av de kontofrämmande tillgångarna.
Sannolikt har ett investeringsföretag större
möjlighet än kontoinnehavaren att få kännedom
om att kontofrämmande tillgångar, med undantag för tillgångar som är kontofrämmande på
grund av egenskaper hos kontoinnehavaren,
förvaras på ett investeringssparkonto. Det bör
kunna ställas krav på att ett investeringsföretag
ordnar sin verksamhet så att kontofrämmande
tillgångar på ett investeringssparkonto upptäcks.
Till skillnad från Svenska Bankföreningen och
Svenska Fondhandlareföreningen anser regeringen att en presumtion bör gälla enligt vilken
investeringsföretaget under vissa förutsättningar
ska anses känna till att kontofrämmande tillgångar förvaras på ett investeringssparkonto.
Vid varje kvartalsskifte ska investeringsföretaget värdera tillgångarna på investeringssparkontot för att vid årets slut kunna beräkna schablonintäkten. Vid varje kvartalsskifte bör således
investeringsföretaget känna till om en tillgång
kan betraktas som en investeringstillgång eller
som en kontofrämmande tillgång. Investeringsföretaget bör därför anses ha fått kännedom om
att kontofrämmande tillgångar förvaras på investeringssparkontot efter tjugofem dagar från
utgången av det kvartal under vilket de kontofrämmande tillgångarna förtecknades på kontot,
om de var kontofrämmande när de förvärvades,
och annars under det kvartal de blev kontofrämmande tillgångar. Den femdagarsfrist som
avses ovan börjar således löpa senast tjugofem
dagar från utgången av det kvartal under vilket
de kontofrämmande tillgångarna först förvarades
på investeringssparkontot i denna egenskap.
Investeringsföretaget har alltså som mest trettio
dagar på sig efter slutet av det kvartal under
vilket de kontofrämmande tillgångarna hamnade
på kontot att lämna information om att kontofrämmande tillgångar förvaras på kontot.
Presumtionen bör dock inte gälla om de
kontofrämmande tillgångarna är tillgångar som
omfattas av ägarbegränsningen enligt 7 § första
stycket lagen om investeringssparkonto eller
kvalificerade andelar. Skälet för detta är att
institutet inte kan förväntas ha en rimlig chans
att kontrollera om kontoinnehavaren, inklusive
indirekt och närståendes innehav, innehar en viss
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andel av rösterna i ett företag respektive om
kontoinnehavaren eller någon närstående till
denne är aktiv i företaget på ett sådant sätt att
andelarna är kvalificerade. Presumtionen bör inte
heller gälla kontofrämmande tillgångar som
förvaras på ett investeringssparkonto med stöd
av 18 § lagen om investeringssparkonto. Sådana
tillgångar får, om de inte blir investeringstillgångar under övergångsperioden, förvaras på ett
investeringssparkonto under som mest sextio
dagar från det att de emitterades. Det är således
inte lämpligt att låta dessa tillgångar omfattas av
en tidsfrist som kan sträcka sig över ett helt
kvartal och ännu något längre. Om företaget
ändå får kännedom om att kontofrämmande tillgångar som avses i detta stycke förvaras på ett
investeringssparkonto ska information lämnas
till kontoinnehavaren inom fem dagar.
Om ett konto av en eller annan anledning
upphör som investeringssparkonto får det avgörande skattemässig betydelse för innehavaren av
kontot. Schablonbeskattningen av tillgångarna
som förvaras där upphör nämligen i och med att
kontot upphör som investeringssparkonto. Det
är därför av stor vikt att kontoinnehavaren
informeras om investeringssparkontot skulle
upphöra. Det bör åläggas investeringsföretaget
som för investeringssparkontot att informera
den som innehar ett konto som har upphört som
investeringssparkonto om att så har skett. Detta
bör investeringsföretag göra inom samma tidsfrist och under samma förutsättningar som gäller
för förvaring av kontofrämmande tillgångar.
Dock bör i detta avseende inte någon presumtion gälla för att investeringsföretaget efter en
viss tid känner till detta förhållande. Anledningen till detta är att investeringsföretaget
rimligen inte i alla situationer kan undersöka
huruvida ett konto har upphört som ett
investeringssparkonto. Ett investeringssparkonto kan t.ex. upphöra för att tillgångar som
omfattas av ägarbegränsningen överförs till
kontot med tillämpning av bestämmelserna om
överföring av investeringstillgångar, något som
investeringsföretaget inte kan förväntas ha eller
skaffa sig kännedom om.
Enligt Pensionsmyndigheten talar, med beaktande av den enskildes intresse, starka skäl för att
det i lag eller en annan författning närmare ska
beskrivas hur informationsskyldigheten enligt
förslaget ska genomföras. På grund av den korta
tidsfrist, fem dagar, inom vilken information till
kontoinnehavaren ska lämnas bör det dock inte i
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lagen om investeringssparkonto uppställas några
särskilda krav avseende på vilket sätt investeringsföretaget ska informera kontoinnehavaren.
Regeringen anser att det bör överlämnas till
parterna att komma överens om hur informationen ska lämnas. Vissa kontoinnehavare föredrar kanske att få informationen elektroniskt
medan andra kanske föredrar att få den i ett brev.
Ett annat tänkbart sätt är att informationen
lämnas per telefon. På grund av den korta tidsfristen är det inte heller lämpligt att i lagen ställa
några krav på att informationen faktiskt når fram
till kontoinnehavaren inom den föreskrivna
tiden, utan kravet bör enbart gälla att information ska lämnas. Det kan t.ex. vara så att kontoinnehavaren inte är nåbar på grund av att denne
är bortrest. För att informationsskyldigheten ska
vara uppfylld krävs dock att investeringsföretaget gör ett försök att nå kontoinnehavaren, t.ex.
genom att skicka ett brev inom femdagarsfristen.
Lagförslag
I 31 § lagen om investeringssparkonto finns
bestämmelser om investeringsföretagets informationsskyldighet när avtal om investeringssparkonto har ingåtts, se avsnitt 3.1.
6.13.2.20.3

Konsekvens av bristande
information

Regeringens förslag: Om investeringsföretaget

inte lämnar sådan information som det är skyldigt att lämna innan ingående av avtal om investeringssparkonto eller när sådant avtal har
ingåtts ska marknadsföringslagen tillämpas med
undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om
marknadsstörningsavgift. Informationen ska vid
tillämpning av den lagen anses vara väsentlig
enligt 10 § tredje stycket samma lag.

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Konsumentverket ser
positivt på att tillsynen avseende brister i investeringsföretagets
informationsskyldighet
kopplas till marknadsföringslagen (2008:486).
Sanktionerna enligt marknadsföringslagen har en
framåtriktande effekt och tar inte hand om en
situation där en sparare redan har drabbats. Det
kan ifrågasättas om en drabbad sparare har
möjlighet att driva en skadeståndprocess mot
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investeringsföretaget. Här skulle det vara önskvärt med ett bättre skydd för den enskilde
spararen.
Skälen för regeringens förslag: Som framgår
av de föregående två avsnitten bör investeringsföretaget som för ett investeringssparkonto
åläggas en informationsskyldighet gentemot
kontoinnehavaren. Som utgångspunkt gäller att
om villkoren i lagen om investeringssparkonto
inte följs så upphör kontot som investeringssparkonto. Om investeringsföretaget inte
uppfyller informationsskyldigheten, och därmed
bryter mot villkoren i lagen, bör det dock i sig
inte leda till att kontot upphör som investeringssparkonto eller att kontot aldrig utgör ett investeringssparkonto. Syftet med informationsskyldigheten är inte primärt att upprätthålla
schablonbeskattningen, utan syftet är bland
annat att vara till hjälp för kontoinnehavaren så
att denne ska kunna uppfylla de villkor som
ställs i den föreslagna lagen om investeringssparkonto. Det är inte rimligt att kontoinnehavaren
drabbas av investeringsföretagets underlåtenhet
att lämna information på nämnda sätt. Utgångspunkten att investeringssparkontot upphör om
villkoren i lagen inte följs bör därför inte gälla i
förhållande till bestämmelserna om informationsskyldighet i sig. Om däremot investeringsföretagets bristande information i sin tur leder
till att kontoinnehavaren bryter mot bestämmelserna i lagen om investeringssparkonto, t.ex. för
att kontofrämmande tillgångar överförs till ett
annat investeringssparkonto, vilket inte är
tillåtet, ska nämnda utgångspunkt gälla, dvs.
kontot ska upphöra som investeringssparkonto.
För att understryka vikten av att investeringsföretaget lämnar sådan information som
följer av informationsplikten bör dock en
underlåtenhet att göra det kunna få konsekvenser för investeringsföretaget. Därför bör marknadsföringslagen göras tillämplig på informationslämnandet. Den information som enligt
lagen om investeringssparkonto ska lämnas bör
anses vara väsentlig vid tillämpning av marknadsföringslagen. Det innebär bland annat att ett
investeringsföretag som inte uppfyller informationsskyldigheten kan vid vite åläggas att uppfylla informationsskyldigheten. Det bör dock
inte vara möjligt att ålägga företaget att betala en
marknadsstörningsavgift med tillämpning av den
lagen om företaget inte uppfyller informationsskyldigheten enligt lagen om investeringssparkonto. Även om det, såsom Konsumentverket

anför, kan framstå som riskabelt för en enskild
kontoinnehavare att inleda en sådan process kan
det härutöver finnas möjlighet för en kontoinnehavare som t.ex. har lidit ekonomisk skada
på grund av att investeringsföretaget inte har
uppfyllt informationsskyldigheten att vinna
framgång i en skadeståndsprocess mot företaget.
Regeringen anser inte att det är lämpligt att
införa någon sanktionsmöjlighet för investeringsföretaget utöver de som finns i marknadsföringslagen. Det kan tilläggas att konsekvenserna rent allmänt av investeringsföretagets
bristande information bör bli mindre genom
förslaget i denna proposition att investeringssparkontot inte bör upphöra enbart på grund av
felaktig förvaring av tillgångar på kontot.
Lagförslag
I 32 § lagen om investeringssparkonto anges att
marknadsföringslagen ska tillämpas i vissa
avseenden om investeringsföretaget inte uppfyller sin informationsskyldighet, se avsnitt 3.1.
6.13.3 Beskattning av tillgångar på
investeringssparkonto
6.13.3.1 Gällande rätt för beskattning av
kapitalinkomster

Beskattning av kapitalvinster och kapitalförluster
Allmänna bestämmelser om kapitalvinster och
kapitalförluster finns i 44 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL. Härutöver
finns det allmänna bestämmelser om kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av
delägarrätter och fordringsrätter i 48 kap. IL.
Med delägarrätt avses aktie, rätt på grund av
teckning av aktier, teckningsrätt, fondaktierätt,
andel i en investeringsfond, andel i en ekonomisk förening samt annan tillgång med liknande
konstruktion eller verkningssätt. Bestämmelserna om delägarrätter ska tillämpas också på
vinstandelsbevis och kapitalandelsbevis som
avser lån i svenska kronor, konvertibel i svenska
kronor, inlösenrätt och säljrätt som avser aktier,
termin och option vars underliggande tillgångar
består av aktier eller termin och option som
avser aktieindex, och annan tillgång med
liknande konstruktion eller verkningssätt
(48 kap. 2 § IL). Med fordringsrätt avses bland
annat fordran i svenska kronor eller utländsk
valuta (48 kap. 3 § IL).
329

PROP. 2011/12:1

Kapitalvinsten beräknas enligt 44 kap. 13 § IL
som skillnaden mellan ersättningen för det avyttrade värdepapperet och omkostnadsbeloppet.
Från ersättningen ska utgifterna för avyttringen
dras av. Med omkostnadsbelopp avses anskaffningsutgifterna ökade med utgifter för förbättring (44 kap. 14 § IL). Eftersom det vid avyttring
av värdepapper i regel inte förekommer några
förbättringskostnader, är således omkostnadsbeloppet vanligen detsamma som anskaffningsutgiften.
Vid avyttring av delägarrätter och fordringsrätter är huvudregeln att omkostnadsbeloppet
beräknas enligt genomsnittsmetoden (48 kap.
7 § IL). Genomsnittsmetoden innebär att det
genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga
delägarrätter eller fordringsrätter av samma slag
och sort som den avyttrade ska användas. Det
genomsnittliga omkostnadsbeloppet ska beräknas med hänsyn till inträffade förändringar i
innehavet.
Som alternativ till genomsnittsmetoden får en
schablonmetod användas för att bestämma
omkostnadsbeloppet vid avyttring av marknadsnoterade delägarrätter (48 kap. 15 § IL).
Schablonmetoden innebär att omkostnadsbeloppet bestäms till 20 procent av ersättningen vid
avyttringen sedan utgifter i samband med denna
dragits av.
Schablonmetoden är inte tillämplig på terminer och optioner. Inte heller är metoden tillämplig på teckningsrätter och fondaktierätter samt
inlösenrätter och säljrätter som avser aktier, i de
fall de grundas på aktieinnehav i bolaget. För
sådana teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter och säljrätter är nämligen anskaffningsutgiften noll (48 kap. 13 § IL). Detsamma gäller
teckningsrätter och fondaktierätter som grundas
på innehav av en konvertibel eller en liknande
rätt till förvärv av aktier i bolaget, om innehavaren vid tilldelningen av aktier likställs med en
aktieägare.
Om delägarrätter eller fordringsrätter förvärvas genom arv, testamente, gåva, bodelning eller
på liknande sätt, ska som anskaffningsutgift
räknas ett belopp som motsvarar det omkostnadsbelopp som skulle ha använts om den tidigare ägaren i stället hade avyttrat tillgångarna på
dagen för äganderättsövergången (44 kap. 21 §
IL).
En kapitalvinst ska beskattas i sin helhet
medan kapitalförluster får utnyttjas till
70 procent. Det finns ett antal undantag från
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denna regel, bland annat får förluster på marknadsnoterade aktier kvittas fullt ut mot vinster
på andra marknadsnoterade aktier. Till den del
en sådan förlust inte kan dras av mot en sådan
vinst får förlusten utnyttjas till 70 procent.
Enligt huvudregeln ska kapitalvinster tas upp
som intäkt det beskattningsår då tillgången
avyttras. Kapitalförluster ska dock inte dras av
som kostnad förrän det beskattningsår då
förlusten är definitiv (44 kap. 26 § IL).
Beskattning av löpande kapitalinkomster
De nuvarande bestämmelserna om beskattning
av löpande kapitalinkomster finns i 41–42 kap.
IL. Huvudregeln för beskattning av löpande
inkomster i inkomstslaget kapital är att inkomster ska tas upp som intäkt det år då de kan
disponeras (41 kap. 8 § IL). Bestämmelsen har
sitt ursprung i 3 § 5 mom. lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt som hänvisar till 41 §
kommunalskattelagen (1928:370) och punkt 4 av
anvisningarna till denna. I sistnämnda bestämmelse finns den s.k. kontantprincipen som anger
att en inkomst ska tas upp för det år då den blivit
tillgänglig för lyftning och en utgift eller kostnad
för det år då utgiften betalats eller omkostnaden
ägt rum. I IL används uttrycket ”kan disponeras”
men avsikten är att uttrycket ska ha samma
innebörd som ”blivit tillgänglig för lyftning”
(prop. 1999/2000:2 del 2, s. 487).
Kupongskatt
Bestämmelser om kupongskatt finns i kupongskattelagen (1970:624). Kupongskatt tas ut på
utdelning på aktie i svenskt aktiebolag, aktie i
europabolag med säte i Sverige och andel i
svensk investeringsfond när mottagaren av
utdelningen är hemmahörande utomlands.
Kupongskatten ersätter inkomstskatten.
Skattskyldighet till kupongskatt föreligger när
den utdelningsberättigade är en fysisk person
som är begränsat skattskyldig i Sverige eller
dödsbo efter sådan person eller är en utländsk
juridisk person om utdelningen inte är hänförlig
till inkomst av näringsverksamhet som bedrivits
från fast driftställe här.
Avräkning av utländsk skatt
Bestämmelser om avräkning av utländsk skatt
finns i lagen (1986:468) om avräkning av
utländsk skatt (avräkningslagen). Avräkning
genom nedsättning av statlig och kommunal
inkomstskatt regleras i 2 kap. avräkningslagen.
Enligt 2 kap. 1 § kan avräkning ges en obegränsat
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skattskyldig som har haft en intäkt eller en
begränsat skattskyldig som har haft en intäkt
hänförlig till ett fast driftställe i Sverige. Som
förutsättning för att avräkning ska ges gäller att
intäkten tagits upp enligt IL, att den skattskyldige har beskattats för intäkten i en utländsk stat
och att intäkten enligt skattelagstiftningen i den
utländska staten anses härröra därifrån. För att
avräkning från statlig och kommunal inkomstskatt ska ges krävs således att den som begär
avräkning är skattskyldig till såväl svensk som
utländsk skatt på samma inkomst.
6.13.3.2 Schablonbeskattning av innehavare av
investeringssparkonto
Regeringens förslag: Den som under kalenderåret

har innehaft ett investeringssparkonto för vilket
ett kapitalunderlag ska beräknas ska ta upp en
schablonintäkt. Schablonintäkten beräknas
genom att en schablonränta multipliceras med
ett kapitalunderlag. Schablonintäkten ska tas upp
i inkomstslaget kapital.

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Fondbolagens förening
och Aktiespararna föreslår en avkastningsskatt
såsom den som gäller för kapitalförsäkringar i
dag i stället för den schablonintäkt som föreslås
tas upp i inkomstslaget kapital. Den automatik i
beskattningen som finns vid beskattningen av
kapitalförsäkringar uppnås inte med förslaget
och många sparare kommer varje år att få kvarskatt till följd av att de ska betala in skatten själva
efter deklarationen. Fondbolagens förening
föreslår att samma skatt som gäller i dag för
kapitalförsäkringar ska gälla för investeringssparkontot, både vad gäller skattenivån och
metoden för att ta ut skatten. Skatten ska enligt
föreningen tas ut av sparinstituten och inte
betalas i efterskott av spararna, och spararna
slipper därmed att få kvarskatt och behöver inte
ta med investeringssparkontot i deklarationen.
Skälen för regeringens förslag
Skattskyldighet
Innehavare av investeringssparkonto ska, i stället
för att ta upp faktiska inkomster och utgifter
hänförliga till tillgångar på kontot, schablonbe-

skattas. Det bör ske genom att den som har
innehaft ett investeringssparkonto under kalenderåret för vilket ett kapitalunderlag ska
beräknas ska ta upp en schablonintäkt till
beskattning. Av avsnitt 6.13.3.3 framgår när ett
kapitalunderlag ska beräknas för ett investeringssparkonto. Skattskyldighet bör föreligga oavsett
under hur lång tid investeringssparkontot har
innehafts och oavsett när under kalenderåret det
har införskaffats eller avslutats eller om det har
innehafts under hela kalenderåret.
Schablonintäkt
Den som ska schablonbeskattas på grund av
innehav av ett investeringssparkonto ska ta upp
en schablonintäkt. Schablonintäkten bör beräknas genom att en räntefaktor multipliceras med
ett kapitalunderlag. Det föreslås att schablonintäkten ska tas upp som en inkomst i inkomstslaget kapital. Kostnader i samma inkomstslag, t.ex.
skuldräntor, kan därmed kvittas mot intäkten.
Schablonintäkten bör beräknas genom att ett
kapitalunderlag multipliceras med en schablonränta.
Fondbolagens förening och Aktiespararna förordar att schablonintäkten ska tas ut som en
avkastningsskatt i stället för att beskattas som en
intäkt i inkomstslaget kapital. Enligt Fondbolagens förening skulle det medföra att institutet
skulle ta ut skatten och att intäkten inte skulle
behöva redovisas i deklarationen.
För den som har en kapitalförsäkring hos ett
svenskt livförsäkringsbolag är det bolaget som är
skattskyldigt till avkastningsskatt och alltså
ansvarar för att leverera in skatten till Skatteverket. För investeringssparkontot är det i stället
den enskilde kontoinnehavaren som är skattskyldig. För att institutet ska kunna hantera
skatteinbetalningen avseende ett investeringssparkonto krävs att det införs bestämmelser om
att skatteavdrag ska göras. Detta gäller oavsett
om skatten skulle tas ut som avkastningsskatt
eller på en intäkt i inkomstslaget kapital. Ett
preliminärskatteavdrag skulle i vissa fall underlätta för spararen som slipper ansvara för att
skatten betalas in till Skatteverket. Ett sådant
system riskerar dock i många fall att skapa
problem för såväl sparare som det investeringsföretag som skulle hantera skatteinbetalningen.
Om kontanta medel saknas på investeringssparkontot krävs att finansiella instrument säljs för
att täcka skatten. Kontoinnehavaren kan ha
synpunkter på vilka instrument som bör avyttras
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vilket kan leda till en omfattande administration.
När schablonintäkten ska tas upp i inkomstslaget kapital, där den kan kvittas mot t.ex. kapitalförluster, kan det också i efterhand visa sig att
inget överskott i kapital återstår och att avyttringen därför var onödig. Av bland annat dessa
skäl föreslår regeringen inte att skatteavdrag ska
ske på investeringssparkonto.
Fondbolagens förening anser att beskattning
av schablonintäkten med avkastningsskatt skulle
medföra att intäkten inte behöver redovisas i
deklarationen.
Regeringen konstaterar att även avkastningsskatt måste redovisas i deklaration. Däremot
föreslås i denna proposition att schablonintäkt
avseende innehav av investeringssparkonto ska
undantas från deklarationsskyldighet för fysiska
personer och dödsbon i de fall då den skattskyldige saknar andra deklarationspliktiga intäkter
och då kontrolluppgift har lämnats avseende
intäkten, se avsnitt 6.13.5.4.
Som en följd av att inget förslag lämnas om att
skatteavdrag ska ske på investeringssparkonto
kommer skatten att betalas i efterhand av kontoinnehavaren, oavsett om det rör sig om en
avkastningsskatt eller en skatt i kapital. Regeringen anser att det principiellt mest riktiga är att
schablonintäkten ska tas upp som en intäkt i
inkomstslaget kapital och föreslår därför ingen
förändring av förslaget i detta avseende.
Lagförslag
I 42 kap. 36 § inkomstskattelagen (1999:1229)
finns en bestämmelse om vem som ska ta upp en
schablonintäkt och beräkningen av denna intäkt,
se avsnitt 3.4.
6.13.3.3 Kapitalunderlag
Regeringens förslag: Kapitalunderlaget utgörs av

en fjärdedel av summan av marknadsvärdet av
fyra olika delposter. Den första posten är tillgångar som vid ingången av varje kvartal under
kalenderåret förvaras på investeringssparkontot.
Kontofrämmande tillgångar som förvaras på
investeringssparkontot med stöd av 18 § lagen
om investeringssparkonto, tillgångar som
omfattas av ägarbegränsningen i 7 § första
stycket samma lag, kvalificerade andelar och tillgångar som förvaras på kontot i strid med 17 §
samma lag ska dock inte ingå i denna post. Den
andra posten är kontanta medel som betalas in
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till investeringssparkontot under kalenderåret.
Följande inbetalningar ska dock inte ingå i denna
post: inbetalningar av ränta, utdelning och annan
avkastning än ersättning vid överlåtelse på tillgångar som förvaras på investeringssparkontot,
ersättning vid sådan överlåtelse som avses i 22 §
första stycket 1–7 lagen om investeringssparkonto av tillgångar som förvaras på investeringssparkontot och kontanta medel som investeringsföretaget som för investeringssparkontot har
växlat mot valuta som har förvarats på kontot.
Den tredje posten är investeringstillgångar som
kontoinnehavaren överför till investeringssparkontot, om tillgångarna inte överförs från ett
annat eget investeringssparkonto. Den fjärde
och sista posten är investeringstillgångar som
överförs från någon annans investeringssparkonto om tillgångarna inte har överförts i
samband med förvärv på en reglerad marknad
eller en motsvarande marknad utanför EES eller
en handelsplattform.
Det är marknadsvärdet vid ingången av varje
kvartal av de tillgångar som förvaras på investeringssparkontot respektive marknadsvärdet av
varje inbetald eller överförd tillgång när de
förtecknas på kontot som ska beaktas vid beräkningen av kapitalunderlaget.
Om en överföring av tillgångar från ett investeringssparkonto till ett annat investeringssparkonto medför att tillgångarna inte förvaras på
något av dessa konton vid ingången av kvartalet
efter det då tillgångarna avfördes från det överförande kontot, ska de överförda tillgångarnas
marknadsvärde när de förtecknas på det mottagande kontot hänföras till det mottagande
kontot vid beräkning av kapitalunderlaget.
Marknadsvärdet av de delposter som nämns
ovan ska bara öka kapitalunderlaget om kontoinnehavaren var obegränsat skattskyldig vid de
tidpunkter när situationerna som ligger till grund
för delposterna inträffar. Sådana överföringar
mellan två investeringssparkonton som avses i
föregående stycke ska bara öka kapitalunderlaget
för det mottagande kontot om kontoinnehavaren vid överföringen var obegränsat skattskyldig.

Promemorians förslag: Överensstämmer i
huvudsak med regeringens. I promemorians
förslag anges inte uttryckligen att det är marknadsvärdet vid viss tidpunkt av tillgångar som
förvaras på eller inbetalas eller överförs till ett
investeringssparkonto som ska tas med vid
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beräkningen av kapitalunderlaget. Promemorian
innehåller inte heller något förslag om att tillgångar som omfattas av ägarbegränsningen i 7 §
första stycket lagen om investeringssparkonto
eller som förvaras på investeringssparkontot i
strid med 17 § denna lag inte ska beaktas vid
beräkningen av kapitalunderlaget.
Remissinstanserna: Av de remissinstanser
som har yttrat sig är de flesta negativa till förslaget. Kritiken avser i första hand förslaget att
inbetalningar till ett investeringssparkonto ska
beaktas vid beräkningen av kapitalunderlaget.
Konsumentverket poängterar att sättet att
beräkna skatteunderlaget inte får vara alltför
invecklat eftersom innehavaren själv måste
kunna beräkna detta. Skatteverket anser att det är
viktigt att reglerna blir så enkla och enhetliga
som möjligt. Skatteverket föreslår därför att
underlaget för investeringssparkontot beräknas
till värdet vid årets början i stället för att räknas
fram vid fyra olika tillfällen under året. Promemorians förslag innebär att tillgångarna på
kontot ska värderas vid ett antal tillfällen under
året. Skatteverket anser att, för att underlätta för
den som ska göra värderingen, det bör anges
tydligare vilket värde som ska användas. När det
gäller beräkningen av kapitalunderlaget anser
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) att denna bör
konstrueras på det sätt som föreslås för kapitalförsäkringar. Även om beräkningen i denna del
främst hanteras av finansiella institut med stora
resurser i form av datasystem etc. är det viktigt
att man även beaktar spararens möjligheter till
förutsebarhet. Dessutom bör skattesystemet
inte kompliceras med två olika metoder för att
beräkna en likvärdig schabloninkomst. LRF
anser vidare att en möjlighet till kredit inom
investeringssparkontot bör införas. Svenska
Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen avstyrker förslaget i den del som innebär att belopp som betalats in till kontot under
året adderas till kapitalunderlaget för skatteuttaget. Om insättningar medräknas innebär det en
fiktiv beskattning som inte motsvarar det
faktiska innehavet. Föreningarna vänder sig mot
denna typ av beskattning. Att använda insättningar som en del av beräkningsunderlaget för
skatteuttaget missgynnar dessutom särskilt kortoch medelsiktigt sparande eftersom en skatt på
insättningar ”äter upp” hela eller en orimligt stor
del av den förväntade avkastningen under sparperioden. Så kallat buffertsparande utgör en
mycket stor del av sparmarknaden. Den före-

slagna modellen kommer därför utestänga en
stor del av svenska sparare. Föreningarna föreslår
att kapitalunderlaget i stället enbart grundas på
kvartalsvisa mätpunkter av det faktiska innehavet
på kontot. Som princip kan man också allvarligt
invända mot det pedagogiska i att önskat beteende, dvs. sparande, innebär en omedelbar
beskattning. Det faktum att spararen måste
betala courtage vid köp och försäljning, kostnad
för skillnad mellan köp- och säljkurs (s.k.
spread) liksom att stå marknadsrisken när han
säljer av ett innehav som han sedan vill köpa tillbaka bör ha en tillräckligt avhållande effekt mot
en försäljning inför kvartalsvisa mättidpunkter.
För att ytterligare motverka att sparare inför
varje mättidpunkt säljer av innehav för att
minska skatteunderlaget kan diskuteras om inte
antalet mättillfällen ska göras fler, t.ex. månadsvis beräkning. Många aktiva investerare nyttjar i
dag möjligheten till kredit med värdepapperna
som säkerhet. Med kreditmöjlighet har investerarna själva kunnat bestämma risk och hävstång
för sina värdepappersaffärer. Genom att dessutom använda kapitalförsäkringen, med beskattning grundat på marknadsvärden, har man åstadkommit ett modernt, effektivt och lättadministrerbart sätt att göra aktieaffärer. Detta har
sammantaget inneburit ett bidrag till likviditeten
på marknaden och tillgången på riskvilligt
kapital. Detta har varit till nytta inte minst för
kapitalförsörjning av småföretag. Ska aktiva
investerare som i dag tar krediter för att kunna
göra sina aktieaffärer och som i dag har en enkel
hantering av sina aktieaffärer genom kapitalförsäkringen fråntas dessa möjligheter skulle aktiehandeln påverkas negativt. Det bör understrykas
att aktiva privatsparare i dag står för en icke
oansenlig del av börsomsättningen, vilket innebär att börslikviditeten ytterst kan påverkas.
Skulle insättningar ingå i kapitalunderlaget är det
helt nödvändigt att kredit kan tas upp inom
investeringssparkontot. Med detta menas att en
kredit ska kunna tas upp respektive lösas inom
kontot utan att detta påverkar kapitalunderlaget.
Fondbolagens förening tillstyrker förslaget att
sparkapitalet baseras på behållningen vid varje
kvartal, dock utan tillägg för insättningar vilket
skulle leda till dubbelbeskattning. Föreningen
tillstyrker att beskattningen utformas så att
skatten inte kan undgås genom att medel uttas
före årsskiftet och sätts in strax därefter. När
kapitalunderlag mäts flera gånger per år är det
emellertid inte nödvändigt att dessutom beskatta
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nyinsättningar, vilket betyder att samma tillgångar ingår dubbelt i underlaget. Föreningen
anser att ett mer godtagbart alternativ vore fler
mättillfällen. Föreningen kan inte heller se behovet av extra skatteuttag när någon för över tillgångar till en annans investeringssparkonto.
Staten borde kunna nöja sig med att när det har
gjorts en insättning kommer det värdet att finnas
med i skatteunderlaget det kommande kvartalsskiftet. Avanza Banks uppfattning är att det
föreslagna sättet att beräkna kapitalunderlaget
för investeringssparkontot är konsumentovänligt och att det hämmar god likviditet på värdepappersmarknaden. Detta främst på grund av att
beräkningssättet är svårförståeligt och komplicerat, särskilt för de kontoinnehavare som är aktiva
sparare, samt att det hämmar löpande sparande
och sparande på kort- och medellång sikt. Vidare
leder denna typ av beskattning till att innehaven
inom ramen för investeringssparkontot i viss
mån dubbelbeskattas. Dubbelbeskattningen
uppkommer i och med att insättningarna
beskattas både vid insättningen och att de ingår i
kapitalunderlaget vid nästkommande värderingstidpunkt. Avanza Bank förespråkar att
kapitalunderlaget i stället ska beräknas utifrån ett
visst antal angivna mättidpunkter. Avanza Bank
anser inte att detta förfarande komplicerar för
kontoinnehavaren att tillse så att korrekta
uppgifter lämnas i självdeklarationen. Tvärtom så
borde det vara enklare för såväl kontoinnehavaren som det kontoförande institutet att
kontrollera och ange värdet vid fler mättidpunkter än att hänsyn även ska tas till samtliga
insättningar som görs till investeringssparkontot, särskilt gäller detta för kontoinnehavare som
gör många insättningar. Att kontoinnehavaren
skulle gå in och ur investeringssparkontot strax
innan respektive strax efter en värderingstidpunkt tror inte Avanza Bank är sannolikt.
Kostnaden för kontoinnehavaren att växla
mellan ett vanligt bankkonto respektive ett
investeringssparkonto är mycket högre än vad
kontoinnehavare tjänar på att undandra sig skatt.
Att kunna utnyttja de värdepapper som ingår i
investeringssparkontot som säkerhet för kredit
är något som kommer att gynna likviditeten och
handel på värdepappersmarknaden. Vidare är det
ur konsumentens synvinkel önskvärt att möjligheten att utnyttja kredit finns. Euroclear Sweden
AB anser att Skatteverket bör åläggas att tillhandahålla ett värdepappersregister med värden för
de tillgångar som kan finnas på kontot. För
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tillgångar där ett marknadsvärde inte finns ska
nominellt värde, om det finns, eller ett substansvärde alternativt ett annat värde, föreskrivet av
Skatteverket, kunna tillämpas. Sveriges advokatsamfund framför att det av förslaget framgår att
en inbetalning av kontanta medel från ett investeringssparkonto till ett annat investeringssparkonto i vissa fall ska öka kapitalunderlaget och
att detta medför att samma belopp ökar kapitalunderlaget på två olika investeringssparkonton
och sålunda medför dubbelbeskattning. Enligt
samfundets mening är det olyckligt med en
reglering som är så utformad att den tillåter
dubbelbeskattning. Far anför att till kapitalunderlaget ska läggas bland annat de belopp som
har betalats in till kontot under året. Eventuella
uttag av kontanter påverkar inte beräkningen av
kapitalunderlaget. Det innebär att en skattskyldig, som av något skäl behöver göra ett uttag av
kontanter att använda för annat bruk, kommer
att beskattas för en schablonintäkt beräknat på
ett kapitalunderlag som inte justeras för uttag av
kontanter. Till kapitalunderlaget ska också läggas
finansiella instrument som – med visst undantag
– förs över till kontot. Det förefaller innebära en
dubbelräkning, eftersom kapitalunderlaget enligt
42 kap. 37 § inkomstskattelagen (1999:1229),
förkortad IL, utgår från de tillgångar som vid
ingången av varje kvartal förvaras på kontot. Far
anser att frågan om beräkningen av kapitalunderlaget måste analyseras ytterligare. Sparbankernas Riksförbund framhåller att förslaget leder
till en särskild beskattning på nysparande.
Förbundet anser att de skattemässiga inträdesbarriärer som uppstår genom den valda metoden
är negativa i sådan omfattning att ytterligare
alternativ bör utredas. Juridiska fakulteten vid
Uppsala universitet framför att det är av stor
betydelse för den enskilda hur schabloninkomsten ska beskattas enligt de svenska skatteavtalen,
framför allt vilken fördelningsartikel som bör
vara tillämplig. Det vore önskvärt med en generell diskussion i denna fråga i förhållande till
OECD:s modellavtal.
Skälen för regeringens förslag
Allmänna utgångspunkter för beräkning av kapitalunderlaget
Som utgångspunkt för beräkningen av kapitalunderlaget bör gälla att det ska baseras på värdet
av tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto vid vissa tidpunkter under det
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år för vilket en schablonintäkt ska beräknas. I så
stor utsträckning som möjligt bör modellen för
hur kapitalunderlaget ska beräknas ta hänsyn till
värdeutvecklingen på dessa tillgångar. Vidare bör
modellen utformas på ett sådant sätt att det inte
är möjligt att utan beskattning spara i ett investeringssparkonto genom att gå in i och ut ur
sparformen vid vissa tidpunkter. Modellen för
att beräkna kapitalunderlaget får dock, liksom
Konsumentverket framför, inte vara så komplicerad att det inte är möjligt för kontoinnehavaren
att själv beräkna kapitalunderlaget. Detta är
viktigt eftersom det i sista hand är kontoinnehavaren själv som ansvarar för att korrekta
uppgifter om schablonintäkten lämnas i självdeklarationen. Om oriktiga uppgifter lämnas till
Skatteverket kan det leda till att den skattskyldige får betala skattetillägg. Det kan även bli
fråga om straffrättsligt ansvar om oriktig uppgift
lämnas. Beskattningsmodellen bör därför utformas så att kontoinnehavaren själv kan beräkna
kapitalunderlaget.
Värdet av tillgångar på investeringssparkonto
Som redan nämnts bör en del av kapitalunderlaget utgöras av värdet på tillgångar som vid vissa
tillfällen förvaras på investeringssparkontot. Ju
oftare avstämning av tillgångarnas värde ska ske,
desto större följsamhet blir det mellan schablonintäktens storlek och värdeutvecklingen på
tillgångarna. Ju fler värderingstidpunkter desto
större blir dock komplexiteten i beräkningsmodellen, vilket försvårar för kontoinnehavaren,
och även för investeringsföretaget, att beräkna
kapitalunderlaget.
Skatteverket föreslår att underlaget beräknas
till värdet vid årets början i stället för att räknas
fram vid fyra olika tillfällen under året som har
föreslagits i promemorian och LRF anser att
beräkningen av kapitalunderlaget bör konstrueras på samma sätt som föreslås för kapitalförsäkring. Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Fondbolagens förening
anser att kvartalsvisa avstämningar av värdet av
tillgångarna på ett investeringssparkonto är
lämpligt och Avanza Bank förespråkar att
underlaget ska beräknas utifrån ett visst antal
angiva mättidpunkter, t.ex. fyra per år.
Regeringen bedömer att en rimlig avvägning
mellan kapitalunderlagets följsamhet med värdeutvecklingen av tillgångarna på ett investeringssparkonto och komplexiteten i beräkningsmodellen uppnås om kapitalunderlaget beräknas

som ett genomsnittligt värde baserat på marknadsvärdet av tillgångarna på ett investeringssparkonto vid ingången av varje kvartal under
det aktuella kalenderåret. Det vill säga värdet ska
avläsas vid fyra tidpunkter per år. Därmed
uppnås viss följsamhet mellan utvecklingen av
det sammanlagda värdet på kontot och kapitalunderlagets storlek. Vidare bör kontoinnehavaren ha möjlighet att beräkna ett kapitalunderlag
som är baserat på det sammanlagda värdet vid
fyra tillfällen per år dividerat med fyra. En värdering per kvartal torde visserligen innebära viss
ökad administration för investeringsföretagen
jämfört med om underlaget bara baseras på
värdet vid en enda tidpunkt, men den bedöms
som rimlig i förhållande till målet att uppnå viss
följsamhet. Det är marknadsvärdet vid ingången
av varje kvartal av de tillgångar som förvaras på
investeringssparkontot som bör ligga till grund
för beräkningen av kapitalunderlaget
Om större följsamhet eftersträvas krävs fler
värderingstidpunkter än fyra gånger per år.
Tänkbara alternativ till kvartalsvisa avstämningar
skulle kunna vara att värdet mäts dag för dag
eller månad för månad. En beräkningsmodell
som bygger på något av dessa två alternativ ställer dock stora krav på de institut som erbjuder
investeringssparkonto och riskerar att på ett
oproportionerligt sätt öka deras administrativa
börda. Vidare skulle det med beräkning dag för
dag eller månad för månad bli mycket komplicerat för den enskilde att själv beräkna kapitalunderlaget. Av dessa skäl föreslås inte något av
dessa alternativ.
Om en förenkling av modellen för hur kapitalunderlaget ska beräknas eftersträvas är ett
möjligt alternativ till kvartalsberäkning att enbart
värdet vid beskattningsårets ingång ligger till
grund för beskattningen. Detta gäller i dag för
kapitalförsäkring. Då blir det dock ingen följsamhet alls mellan värdeutvecklingen under året
och schablonintäktens storlek. Därför bedöms
detta inte vara ett lämpligt alternativ.
Skatteverket anser att det, för att underlätta för
den som ska göra värderingen, tydligare bör
anges vilket värde som ska användas vid beräkningen av kapitalunderlaget. I huvudsak får
enbart investeringstillgångar och kontanta medel
förvaras på ett investeringssparkonto. Marknadsvärdet för merparten av denna typ av tillgångar
kan förväntas vara lätt att fastställa. För de finansiella instrument som är upptagna till handel på
en reglerad marknad eller en motsvarande mark335
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nad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller en handelsplattform bör
värderingen kunna göras utifrån de noteringar
som görs avseende det aktuella instrumentet på
de olika marknadsplatserna. För andelar i investeringsfonder och utländska motsvarigheter
finns normalt en s.k. NAV-kurs (där NAV står
för Net Asset Value) som anger marknadsvärdet
för en fondandel och som för de flesta fonder
fastställs dagligen. Denna kurs bör kunna utgöra
utgångspunkt för bedömningen av marknadsvärdet. Precis som Skatteverket framför lär det
dock vara svårare att fastställa ett marknadsvärde
för vissa typer av tillgångar som förvaras på
kontot, t.ex. investeringstillgångar som omsätts
sällan och, inte minst, för kontofrämmande
tillgångar. Regeringen anser dock att det inte är
lämpligt att i detta sammanhang ge några
närmare riktlinjer för hur värderingen av tillgångar som omfattas av schablonbeskattningen
bör ske. Denna fråga får ytterst avgöras av
rättstillämpningen. Det kan tilläggas att investeringsföretagen, som i första hand har att
värdera tillgångarna, har möjlighet att i avtalet
om investeringssparkonto inskränka den möjlighet som lagen om investeringssparkonto ger att
förvara olika slags tillgångar på kontot. Vidare
kan det i detta avtal exempelvis föreskrivas att
kontofrämmande tillgångar ska avföras från
kontot senast en viss kortare tid efter att de
upptäcks, i syfte att de i så liten utsträckning
som möjligt ska förvaras på kontot över nästföljande kvartalsskifte, vilket i så fall innebär att de
måste värderas. Enligt regeringens uppfattning är
det inte lämpligt att, vilket Euroclear Sweden AB
föreslår, Skatteverket åläggs att tillhandahålla ett
register med värden för de tillgångar som kan
finnas på ett investeringssparkonto.
Finansiella instrument på investeringssparkonto
vars värde inte ska ingå i kapitalunderlaget
Under föregående rubrik anges att marknadsvärdet på finansiella instrument och kontanta
medel som vid ingången av varje kvartal under
det aktuella kalenderåret förvaras på ett investeringssparkonto ska beaktas vid beräkningen
av kapitalunderlaget. Detta bör dock inte gälla
för samtliga finansiella instrument som vid dessa
tidpunkter förvaras på investeringssparkontot.
Under denna rubrik redogörs för finansiella
instrument vars värde inte bör ingå i kapitalunderlaget. Det rör sig om finansiella instrument
som har emitterats i syfte att tas upp till handel
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på viss marknad, finansiella instrument som
innehas av större ägare i utgivande företag,
kvalificerade andelar och felaktigt förvarade
kontofrämmande tillgångar.
I den föreslagna 14 § första stycket 1 lagen om
investeringssparkonto anges att annan än
kontoinnehavaren får överföra kontofrämmande
tillgångar till kontoinnehavarens investeringssparkonto som kontoinnehavaren har förvärvat
på visst sätt. Det rör sig om tillgångar som
kontoinnehavaren har förvärvat från den som
har emitterat tillgångarna om de inom trettio
dagar från emissionen avses bli upptagna till
handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES eller en handelsplattform. Sådana tillgångar får enligt 18 §
samma lag förvaras på investeringssparkontot till
och med den sextionde dagen efter den dag då de
emitterades. Om tillgångarna tas upp till handel
på en sådan marknad som avses i 14 § inom
denna period regleras dock rätten att förvara tillgångar av andra paragrafer i samma lag.
Överföringar enligt 14 § första stycket 1 lagen
om investeringssparkonto utgör ett avsteg från
utgångspunkten för överföring av finansiella
instrument till ett investeringssparkonto att
tillgångar som har förvärvats direkt från en juridisk person, i detta fall emittenten, inte får
överföras till ett investeringssparkonto. Sådana
överföringar utgör även ett avsteg från utgångspunkten att kontofrämmande tillgångar inte ska
få överföras till ett investeringssparkonto. För
att minimera risken för att bestämmelsen missbrukas i syfte att undkomma beskattning bör
tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto med stöd av 18 § samma lag inte omfattas
av schablonbeskattningen. Det innebär att värdet
av sådana tillgångar inte ska öka kapitalunderlaget.
Normalt sett ska de tillgångar som avses här
förvaras på ett investeringssparkonto med stöd
av 18 § lagen om investeringssparkonto under
endast en kortare övergångsperiod. Syftet med
emissionen ska ju vara att tillgångarna ska tas
upp till handel på en reglerad marknad. När så
sker förvaras tillgångarna inte längre på investeringssparkontot med stöd av denna bestämmelse och omfattas därmed av schablonbeskattningen. Risken för att tillgångar inte skulle tas
upp till handel inom den sextiodagarsperiod som
de får förvaras på investeringssparkontot enligt
lagen om investeringssparkonto borde inte
avskräcka kontoinnehavare från att delta i sådana
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emissioner. Anskaffningsutgiften för tillgångar
som förvärvats och överförts till ett investeringssparkonto, och som förvaras på kontot med
stöd av 18 § lagen om investeringssparkonto,
och som sedan avförs från kontot beräknas ju på
samma sätt som för andra tillgångar som har
förvärvats vid emission inom den konventionella
beskattningen.
I avsnitt 6.13.2.7 föreslås att finansiella instrument som har getts ut av ett företag inte är investeringstillgångar om innehavaren av instrumenten innehar andelar i företaget som motsvarar minst 10 procent av rösterna för samtliga
andelar eller av kapitalet i företaget. Skälet för att
sådana finansiella instrument inte bör omfattas
av termen investeringstillgångar, och därmed bör
betraktas som kontofrämmande tillgångar, är att
större ägare i företag, ensamt eller tillsammans
med andra större ägare, inte ska kunna realisera
obeskattade vinster i företaget inom den schablonbeskattade sfären. Även om finansiella
instrument som omfattas av ägarbegränsningen
är kontofrämmande tillgångar kan den situationen uppstå att de får förvaras på ett investeringssparkonto under en övergångsperiod. För att
förhindra skatteundandragande hänförligt till
denna typ av finansiella instrument bör de inte
schablonbeskattas när de förvaras på ett investeringssparkonto. Av denna anledning bör således
värdet av finansiella instrument som träffas av
denna begränsning och som förvaras på ett investeringssparkonto inte ingå i kapitalunderlaget.
I 57 kap. IL finns särskilda regler som gäller
vid beskattningen av aktiva delägare i fåmansföretag. Reglerna syftar till att inkomster i ett
fåmansföretag, som beror på att ägaren har
arbetat i företaget, ska beskattas som arbetsinkomster och inte som kapitalinkomster. För att
en ägare ska beröras av de särskilda reglerna
krävs normalt att ägaren varit verksam (aktiv) i
företaget i betydande omfattning någon gång
under de senaste fem åren. Ägarens andelar sägs
då vara kvalificerade andelar om inte annat är
särskilt stadgat. Reglerna tillämpas också för den
som är närstående till en aktiv delägare.
Vid tillämpningen av reglerna beräknas
avkastningen på det kapital som har investerats i
företaget schablonmässigt. Reglerna innebär att
man beräknar en normalavkastning eller ett visst
s.k. gränsbelopp som ska beskattas i inkomstslaget kapital hos ägaren. Skattesatsen är 20 procent
och uppnås genom att två tredjedelar av utdelningen upp till gränsbeloppet tas upp till be-

skattning. Utdelning som överstiger gränsbeloppet beskattas i inkomstslaget tjänst. Även
en kapitalvinst som uppkommer när kvalificerade andelar avyttras fördelas på inkomstslagen
tjänst och kapital.
Om kvalificerade andelar avyttras genom ett
andelsbyte, ska mottagna andelar anses kvalificerade hos andelsägaren. Detsamma gäller en
andel som mottagits vid en partiell fission om
mottagaren omedelbart före den partiella fissionen ägt en kvalificerad andel i det överlåtande
företaget. Andelar som erhålls som utdelning
från ett svenskt aktiebolag i form av andelar i ett
dotterbolag, s.k. lex Asea-utdelning, kan också
under vissa förutsättningar bli kvalificerade. När
kvalificerade andelar som erhållits på angivet sätt
avyttras, kan en del av kapitalvinsten komma att
beskattas i inkomstslaget tjänst. Även utdelning
kan komma att tjänstebeskattas. Reglerna för
hur mycket av avkastningen som ska beskattas i
inkomstslaget tjänst respektive kapital är
komplicerade.
Bestämmelserna om beskattning av kvalificerade andelar medför att sådana andelar inte kan
schablonbeskattas på samma sätt som andra
finansiella instrument. Det skulle strida mot
syftet med reglerna, nämligen att inkomster i ett
fåmansföretag, som beror på att ägaren har
arbetat i företaget, ska beskattas som arbetsinkomster och inte som kapitalinkomster. Av
denna anledning bör värdet av kvalificerade
andelar som förvaras på ett investeringssparkonto inte ingå i kapitalunderlaget.
Utgångspunkten är att kontofrämmande tillgångar inte får förvaras på ett investeringssparkonto. Av praktiska skäl är det dock inte lämpligt att helt förbjuda förvaring av kontofrämmande tillgångar på ett konto. Som framgår
av avsnitt 6.13.2.17 föreslås därför att kontofrämmande tillgångar under vissa förutsättningar
får förvaras på ett investeringssparkonto under
en övergångsperiod, som varierar beroende på
vilken slags kontofrämmande tillgång det är
fråga om. Även om kontofrämmande tillgångar
som avses i 17 § lagen om investeringssparkonto
inte avförs från investeringssparkontot inom
övergångsperioden upphör inte kontot som
investeringssparkonto. Innebörden av detta är
att sådana kontofrämmande tillgångar i och för
sig kan förvaras på ett investeringssparkonto
utan begränsning i tiden. Om det kommer till
kontoinnehavarens eller investeringsföretagets
kännedom att kontofrämmande tillgångar som
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avses i 17 § förvaras på ett investeringssparkonto
åligger det naturligtvis dem att se till att tillgångarna avförs från kontot inom den tidsfrist som
ställs upp i lagen om investeringssparkonto.
Huvudskälet till att kontofrämmande tillgångar så långt som möjligt bör hållas utanför
investeringssparkontot är att sådana tillgångar
inte lämpar sig för den schablonbeskattning som
föreslås i förevarande proposition. Det är dock
rimligt att här aktuella kontofrämmande tillgångar som utgångspunkt omfattas av schablonbeskattningen under den övergångsperiod de får
förvaras på ett investeringssparkonto. Men om
de inte har avförts från kontot när denna period
löper ut bör de inte längre schablonbeskattas.
Regeringen föreslår därför att kontofrämmande
tillgångar som förvaras i strid med 17 § lagen om
investeringssparkonto ska beskattas konventionellt från det att den felaktiga förvaringen inleds.
Innebörden av detta förslag är att värdet av
sådana tillgångar inte ska ingå i kapitalunderlaget.
Inbetalning till investeringssparkonto
En viktig utgångspunkt för utformningen av
beräkningsmodellen för kapitalunderlaget är att
det inte ska vara möjligt att förvara tillgångar på
ett investeringssparkonto under större delen av
året utan att det avspeglas i kapitalunderlaget.
Med en beskattningsmodell som enbart baseras
på en kvartalsvis beräkning av värdet på tillgångarna på ett investeringssparkonto skulle detta
vara möjligt genom att kontoinnehavaren minskar sparandet strax före ett kvartalsskifte för att
efter detta skifte öka sparandet i samma
utsträckning. Nedan diskuteras vilken metod
som bör införas för att förhindra skatteundandragande genom transaktioner kring kvartalsskiften och hur den bör utformas.
Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Avanza Bank ifrågasätter
dock om det finns risk för ett sådant förfarande i
praktiken. Enligt dessa remissinstanser skulle
kostnaden för att gå in och ur ett investeringssparkonto i form av bland annat courtage och
skillnaden mellan köp- och säljkurs, s.k. spread,
vara en tillräckligt avhållande effekt mot detta.
Denna bedömning torde dock inte stämma i
förhållande till vissa finansiella instrument som
får förvaras på ett investeringssparkonto. Vid
köp och försäljning av t.ex. aktier får köparen
och säljaren normalt betala courtage och köpkursen överstiger normalt säljkursen. Courtaget
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varierar dock från kund till kund och den s.k.
spreaden skiljer sig från aktie till aktie. Det kan
därför inte uteslutas att kostnaden, inklusive den
kursrisken som kontoinnehavaren tar genom
förfarandet, för att gå in och ut ur kontot fyra
gånger per år med en viss aktie kan understiga
den schablonmässigt beräknade skatten på
samma aktie. För t.ex. vissa andelar i investeringsfonder gäller dessutom att inlösen och förvärv kan ske utan omedelbar kostnad, förutom
eventuell kursrisk, för den enskilda. Det är
därför inte osannolikt att det, med kvartalsvis
beräkning av värdet på ett investeringssparkonto,
kan löna sig att undvika beskattning genom att
lösa in fondandelar före kvartalsskiftet för att
efter kvartalsskiftet förvärva samma andelar.
Nämnda risk för skatteundandragande skulle
kunna undvikas om värdet av tillgångarna på
kontot stämdes av betydligt oftare än vid fyra
tillfällen per år, t.ex. om värdet skulle stämmas av
varje dag eller varje vecka. Regeringen bedömer
dock, främst med hänsyn till att det måste vara
möjligt för den enskilde spararen att själv kunna
beräkna kapitalunderlaget, att det inte är lämpligt
med så täta avstämningar. Vidare är det, framför
allt med hänsyn till att fondandelar kan förvärvas
och lösas in utan omedelbar kostnad för den
enskilda, tveksamt om risken för skatteundandragande skulle undanröjas med månatliga
avstämningar av värdet. Regeringens bedömning
är därför att det inte heller är lämpligt med en
beräkningsmodell som bygger på att avläsning av
värdet sker en gång per månad. Regeringen anser
att det lämpligaste sättet att undvika här aktuell
risk för skatteundandragande är det sätt som
föreslås i promemorian, nämligen att modellen
för beräkning av kapitalunderlaget kompletteras
med en bestämmelse om att marknadsvärdet av
inbetalningar av kontanta medel till kontot ska
öka kapitalunderlaget. Med en sådan reglering
lönar det sig inte att genom transaktioner kring
kvartalsskiften minska den del av kapitalunderlaget som avser värdet av tillgångarna på investeringssparkontot eftersom den del av kapitalunderlaget som avser inbetalningar av kontanta
medel ökar i samma utsträckning.
Promemorians förslag har kritiserats av ett
antal remissinstanser. Svenska Bankföreningen
och Svenska Fondhandlareföreningen avstyrker
att inbetalningar till kontot under året ska adderas till kapitalunderlaget. Det skulle innebära en
fiktiv beskattning som inte motsvarar det
faktiska innehavet. En sådan beskattningsmodell
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missgynnar särskilt kort- och medelsiktigt
sparande. Föreningarna anser inte att det är
pedagogiskt att önskat beteende, dvs. sparande,
innebär en omedelbar beskattning. Avanza Bank
anser att det föreslagna sättet att beräkna kapitalunderlaget är svårförståeligt och komplicerat.
Det hämmar löpande sparande och sparande på
kort- och medellång sikt. Vidare leder denna typ
av beskattning till att innehavaren inom ramen
för investeringssparkonto i viss mån dubbelbeskattas. Även Far och Sparbankernas Riksförbund vänder sig emot att det sker en dubbelbeskattning om inbetalningar till ett investeringssparkonto ska beaktas vid beräkningen av
kapitalunderlaget. Vidare har Svenska Bankföreningen,
Svenska
Fondhandlareföreningen,
Avanza Bank och LRF kritiserat att den i
promemorian föreslagna beräkningsmodellen
innebär att kredit inte kan utnyttjas inom den
schablonbeskattade sfären på motsvarande sätt
som det i dag går att utnyttja kredit inom en
kapitalförsäkring. De har bland annat anfört
följande. I dag finns en möjlighet att ha ett
kreditkonto kopplat till en kapitalförsäkring
varifrån insättningar och uttag till och från kapitalförsäkringen görs. På så sätt har investeraren
själv kunnat bestämma risk och hävstång för sina
värdepappersaffärer. Även normalt aktiva investerare gör insättningar och uttag i sådan
omfattning att denna typ av kredit inte kommer
att vara möjlig med den föreslagna modellen
eftersom kapitalunderlaget, och därmed schablonintäkten, blir för högt. Om investerarna
fråntas möjligheten till kredit inom den schablonbeskattade sfären riskeras likviditeten på
marknaden. Svenska Bankföreningen, Svenska
Fondhandlareföreningen, Avanza Bank, LRF
och Sparbankernas Riksförbund anser därför att
inbetalningar inte ska beaktas vid beräkningen av
kapitalunderlaget. I andra hand anser Svenska
Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Avanza Bank att det ska finnas
möjlighet att utnyttja kredit inom investeringssparkontot utan att det påverkar kapitalunderlaget.
Den av regeringen föreslagna beräkningsmodellen att inbetalningar ska beaktas vid beräkningen av kapitalunderlaget medför vissa nackdelar, främst i förhållande till kontoinnehavare
och investeringsföretag. Som har påpekats av
vissa remissinstanser blir beräkningsmodellen
härigenom mer komplicerad och svårare att
förstå. Det får dock förutsättas att en kontoin-

nehavare själv har möjlighet att kontrollera vilka
inbetalningar han eller hon gör till ett eget investeringssparkonto. Vidare bör en kontoinnehavare ha möjlighet att själv beräkna ett kapitalunderlag baserat på kvartalsvisa värden av tillgångarna på investeringssparkontot med tillägg
av inbetalningar som görs till kontot.
Regeringens bedömning är att investeringssparkontot kommer vara en attraktiv sparform
för breda grupper av sparare, inklusive de som
månadssparar.
Visserligen innebär beräkningsmodellen för
kapitalunderlaget att inbetalningar som äger rum
under ett kvartal beskattas som om de befunnit
sig på kontot sedan kvartalets början, men detta
balanseras av att tillgångarnas värde bara avläses
fyra gånger per år. Eftersom tillgångarna i
genomsnitt förväntas öka från en månad till en
annan innebär mindre frekventa avläsningstidpunkter en viss skatterabatt. Detta följer av att
det tar längre tid innan värdestegringen påverkar
underlaget för beskattning.
Valet av fyra avläsningstidpunkter reflekterar
målsättningen att det inte får bli för komplicerat
för den enskilde att själv beräkna sin skatt.
Tätare avläsningstidpunkter skulle ge bättre följsamhet och vore därför att föredra, men eftersom inbetalningarna ska läggas till underlaget har
antalet avläsningstidpunkter begränsats till fyra
gånger per år.
Om inbetalningarna inte skulle läggas till
underlaget vore det naturligt med tätare avläsningstidpunkter, t.ex. månadsvis avläsning. Detta
skulle resultera i högre skatt för många månadssparare eftersom värdestegring påverkar underlaget för beskattning redan från nästföljande
månad. För den som exempelvis sparar
300 kronor i månaden och har ett sparande på
investeringssparkonto som uppgår till mer än ca
3 500 kronor så är den förväntade skatten lägre
om den beräknas med de av regeringen föreslagna reglerna, jämfört med om den beräknades
utan att inbetalningar beaktas men baserat på
månadsvis avläsning.
Vad gäller möjligheten till att utnyttja kredit
avseende tillgångar på ett investeringssparkonto
kan först och främst konstateras att det inte bör
införas någon begränsning avseende rätten att
använda sådana tillgångar som säkerhet för
kredit. Något sådant förslag innehåller inte heller
promemorian.
Även om det i och för sig är möjligt att belåna
tillgångar på ett investeringssparkonto kan det
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lånade beloppet inte utnyttjas inom ramen för
investeringssparkontot utan att detta betalas in
till kontot, av t.ex. kontoinnehavaren eller
kreditgivaren. Kontanta medel kan bara förvaras
på ett investeringssparkonto om de först betalas
in till kontot. Regeringens förslag innebär således att kapitalunderlaget ökar om kontoinnehavaren belånar tillgångarna på kontot i syfte att
investera det upplånade beloppet inom ramen
för ett investeringssparkonto. Att undanta
inbetalningar av kontanta medel som har lånats
upp med tillgångar på ett investeringssparkonto
som säkerhet från huvudregeln att inbetalningar
till kontot ska öka kapitalunderlaget är dock inte
lämpligt eftersom det innebär att investeringar av
upplånade medel gynnas i förhållande till investeringar med egna medel.
Vidare anser regeringen att risken är mycket
liten för att likviditeten på värdepappersmarknaden påverkas negativt i någon nämnvärd
omfattning om kredit inom det schablonbeskattade området försvåras genom att inbetalningar ska beaktas vid beräkningen av kapitalunderlaget. Det bör tilläggas att möjligheten att
belåna finansiella instrument och utnyttja de
upplånade medlen utan skatteeffekt kvarstår
oförändrad inom den konventionella beskattningen.
Den uppenbara fördelen med en beräkningsmodell för kapitalunderlaget där inbetalningar
beaktas är att den omöjliggör skatteundandragande genom att värdet på kontot minskas
och ökas kring kvartalsskiftena. Enligt regeringens bedömning finns det inget lämpligare sätt att
förhindra sådana förfaranden. Fördelarna med
beräkningsmodellen får anses överväga nackdelarna. Marknadsvärdet av inbetalningar av
kontanta medel till ett investeringssparkonto bör
därför öka kapitalunderlaget. Förslaget i denna
del motiveras uteslutande av risken som annars
finns att skatt undviks genom att transaktioner
sker kring kvartalsskiftena.
Det är marknadsvärdet vid inbetalningen som
bör öka kapitalunderlaget. En inbetalning anses
ha skett först när den är fullbordad, vilket är i
samma stund som de kontanta medlen förtecknas på investeringssparkontot. Det är således
marknadsvärdet vid denna tidpunkt som ska
beaktas vid beräkningen av kapitalunderlaget.
Det är dock inte alla inbetalningar som bör
öka kapitalunderlaget. Det är enbart inbetalningar till investeringssparkontot som avser
”nya” kontanta medel inom investeringsspar340

kontosystemet, i den bemärkelsen att medlen
inte härrör från andra tillgångar som förvaras på
kontot eller avser överföringar från ett annat
investeringssparkonto, som bör öka kapitalunderlaget. Inbetalningar som avser ränta, utdelning och annan avkastning än ersättning vid
överlåtelse på tillgångar som förvaras på investeringssparkontot bör därför inte öka kapitalunderlaget. Det bör inte heller ersättning vid
sådan överlåtelse av tillgångar som förvaras på
investeringssparkontot till följd av vilken tillgångarna får överföras till förvärvaren. För att en
inbetalning avseende avkastning i form av t.ex.
utdelning på tillgångar på ett investeringssparkonto eller ersättning vid överlåtelse av sådana
tillgångar ska anses härröra från tillgångarna på
kontot, och därmed inte öka kapitalunderlaget,
krävs att inbetalningen inte går via ett annat
konto som innehas av kontoinnehavaren till det
aktuella investeringssparkontot. En sådan
inbetalning ska anses utgöra en inbetalning av
kontoinnehavaren själv. Av avsnitt 6.13.2.16
framgår att ersättningen vid vissa överlåtelser av
finansiella instrument på ett investeringssparkonto måste överföras direkt till investeringssparkontot. Detsamma gäller i vissa fall annan
avkastning på tillgångar på ett investeringssparkonto, se avsnitt 6.13.2.18.
Vad gäller kontanta medel som har överförts
till investeringssparkontot från ett annat
investeringssparkonto så bör inte heller de öka
kapitalunderlaget. Inte heller inbetalningar från
det investeringsföretag som för investeringssparkontot bör öka kapitalunderlaget om
inbetalningen görs på grund av att investeringsföretaget har växlat valuta med kontoinnehavaren. Detta gäller oavsett vilka slags valutor
som har växlats och oavsett anledningen till att
kontoinnehavaren har växlat dem, under förutsättning att den valuta som kontoinnehavaren
använder för att växla till sig en annan valuta
förvaras på investeringssparkontot. Växlingen
kan t.ex. ske för att kontoinnehavaren har för
avsikt att förvärva finansiella instrument som
handlas på en utländsk marknad. I sådana fall
kan det krävas att förvärvet betalas med det
aktuella landets valuta. Ett annat exempel på när
en kontoinnehavare kan tänkas vilja växla valuta
som förvaras på investeringssparkontot är när
han eller hon har fått utländsk valuta i t.ex.
utdelning på utländska aktier.
Nämnda utgångspunkt bör dock frångås vad
gäller överföring av kontanta medel från en
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annan kontoinnehavares investeringssparkonto.
Under rubriken Kontoinnehavare som är
begränsat skattskyldig nedan framgår att inbetalningar av kontanta medel till ett investeringssparkonto, och andra händelser som enligt
huvudregeln ska öka kapitalunderlaget, inte ska
öka kapitalunderlaget om kontoinnehavaren vid
inbetalningen var begränsat skattskyldig. Om
alla överföringar av kontanta medel inom investeringssparkontosystemet skulle undantas från
utgångspunkten att inbetalningar ska öka kapitalunderlaget skulle ett samarbete mellan en
obegränsat skattskyldig kontoinnehavare A och
en begränsat skattskyldig kontoinnehavare B
kunna leda till att A under större delen av kalenderåret skattefritt kan förvara tillgångar på sitt
investeringssparkonto. Det skulle kunna ske
genom att A inför varje kvartalsskifte överför
tillgångarna på kontot till B och B överför tillgångarna till A efter varje kvartalsskifte. A:s
kapitalunderlag baserat på innehav på investeringssparkontot skulle bli noll kronor medan B
inte är skattskyldig för schablonintäkt på sitt
investeringssparkonto.
Risken för att de nu beskrivna förfarandena
skulle inträffa torde visserligen inte vara särskilt
stor. Det är dock olyckligt att bygga in en sådan
svaghet i systemet. För att förhindra förfaranden
av detta slag anser därför regeringen, till skillnad
från Sveriges advokatsamfund och Fondbolagens
förening, att inbetalningar av kontanta medel
som innan överföringen förvarades på en annans
investeringssparkonto ska öka kapitalunderlaget.
Detta bör dock inte gälla om överföringen avser
ersättning vid mottagande kontoinnehavares
överlåtelse av finansiella instrument på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad
utanför EES eller en handelsplattform. Vid
sådana överlåtelser känner överlåtaren normalt
inte till vem som förvärvat tillgångarna och bland
annat av detta skäl kan överlåtelserna inte missbrukas i syfte att kringgå beskattning. Ersättning
som tas emot på ett investeringssparkonto som
avser mottagande kontoinnehavares överlåtelse
av finansiella instrument på kontot direkt till en
annan kontoinnehavare bör dock beaktas vid
beräkningen av kapitalunderlaget.
Den föreslagna regleringen innebär vid överföringar mellan två investeringssparkonton att
kontanta medel som en gång redan har ökat
kapitalunderlaget vid inträdet i den schablonbeskattade sfären kan komma att göra det ännu en
gång.

Överföring av finansiella instrument till eget investeringssparkonto
Innehavaren av ett investeringssparkonto får
överföra egna investeringstillgångar, men inte
kontofrämmande tillgångar, till kontot. Detta
gäller oavsett var tillgångarna som ska överföras
till investeringssparkontot förvaras. Om överföringen avser tillgångar som inte förvarades på ett
annat investeringssparkonto bör marknadsvärdet
av tillgångarna när de förtecknas på investeringssparkontot öka kapitalunderlaget. Utan en sådan
reglering skulle det nämligen vara möjligt att
kringgå beskattningen hänförlig till investeringssparkontot genom att upprepa transaktioner
som går ut på att strax efter ett kvartalsskifte
överföra investeringstillgångar till investeringssparkontot och strax före ett kvartalsskifte realisera tillgångarna och ta ut pengarna från kontot.
Det är marknadsvärdet vid överföringen som
bör vara avgörande för med hur mycket kapitalunderlaget ska ökas. En överföring anses ha skett
först när den är fullbordad. Överföringen är fullbordad i samma stund som tillgångarna förtecknas på investeringssparkontot och det är således
marknadsvärdet vid denna tidpunkt som ska
beaktas vid beräkningen av kapitalunderlaget.
På samma sätt som för inbetalning av
kontanta medel bör för överföring av finansiella
instrument gälla att bara värdet av finansiella
instrument som inte härrör från andra tillgångar
som förvaras på kontot eller avser överföring
från ett annat investeringssparkonto ska öka
kapitalunderlaget. Det innebär att överföring av
finansiella instrument från ett annat eget investeringssparkonto inte ska öka kapitalunderlaget.
Överföring av finansiella instrument till investeringssparkonto från annans investeringssparkonto
Investeringstillgångar får utan begränsningar
överföras mellan investeringssparkonton med
olika innehavare. Det innebär t.ex. att sådana
tillgångar som en kontoinnehavare genom oneröst eller benefikt fång har förvärvat direkt från
en annan kontoinnehavare får överföras till den
förstnämnde kontoinnehavaren.
Trots att det i dessa fall handlar om tillgångar
som redan befinner sig inom den schablonbeskattade sfären bör, av samma skäl som gäller för
kontanta medel, se under rubriken Inbetalning
till investeringssparkonto ovan, överföringar av
investeringstillgångar mellan investeringssparkonton med olika innehavare beaktas vid beräkningen av kapitalunderlaget för det mottagande
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kontot. Det är marknadsvärdet av de överförda
tillgångarna när de förtecknas på det mottagande
kontot som bör beaktas vid beräkningen. Detta
bör dock enbart gälla i de fall en transaktion görs
direkt mellan två kontoinnehavare. Överföringar
efter förvärv på en reglerad marknad eller en
motsvarande marknad utanför EES eller en
handelsplattform bör inte öka kapitalunderlaget
även om överlåtaren förvarade de förvärvade
tillgångarna på ett investeringssparkonto.
Överföring av tillgångar mellan investeringssparkonton över ett kvartalsskifte
När kontoinnehavare flyttar tillgångar mellan
investeringssparkonton och det sker i nära
anslutning till nästa kvartalsskifte kan det inte
uteslutas att tillgångarna inte är förtecknade på
något av de inblandade investeringssparkontona
vid ingången av efterföljande kvartal. Det bör
inte vara möjligt att på detta sätt påverka det
sammanlagda kapitalunderlaget för kontona.
Marknadsvärdet av tillgångar som överförs från
ett investeringssparkonto, men som inte är
förtecknade på något sådant konto vid ingången
av ett kvartal på grund av att en överföring av
tillgångarna mellan investeringssparkonton
pågår, bör därför tas med vid beräkning av kapitalunderlaget för det investeringssparkonto till
vilket tillgångarna förs över. Detta bör gälla
oavsett om överföringen har skett mellan investeringssparkonton som har samma eller olika
innehavare eller om investeringssparkontona
förs av samma eller olika investeringsföretag.
Vidare bör detta gälla oavsett om överföringen
avser finansiella instrument eller kontanta medel
eller båda. Det är marknadsvärdet när de överförda tillgångarna förtecknas på det mottagande
kontot som bör beaktas vid beräkningen av
kapitalunderlaget.
Kontoinnehavare som är begränsat skattskyldig
I lagen om investeringssparkonto finns inga
inskränkningar avseende begränsat skattskyldiga
personers rätt att öppna eller inneha investeringssparkonto. Utgångspunkten avseende
beskattningen av begränsat skattskyldiga personer på grund av innehav av investeringssparkonto bör vara att de inte ska schablonbeskattas
för den tid de har varit begränsat skattskyldiga
eftersom Sverige inte har något berättigat skatteanspråk för denna tid. Den som har varit begränsat skattskyldig under hela den tid under ett
kalenderår som denne har innehaft ett investe342

ringssparkonto ska således inte ta upp någon
schablonintäkt.
Vidare innebär det anförda t.ex. att en begränsat skattskyldig person som innehar ett investeringssparkonto vid kalenderårets ingång men
som avslutar detta konto innan personen ifråga
blir obegränsat skattskyldig i Sverige inte ska ta
upp någon schablonintäkt. Motsvarande gäller i
utflyttningsfallet om den som flyttar ut från
Sverige, och därigenom blir begränsat skattskyldig, skaffar sig ett investeringssparkonto först
efter utflyttningen.
I de fall kontoinnehavaren under ett kalenderår har innehaft ett investeringssparkonto och
under denna tid varit såväl obegränsat som
begränsat skattskyldig bör kapitalunderlaget
proportioneras. Det sker genom att endast den
del av schablonintäkten som kan anses härröra
från tid under vilken innehavaren var obegränsat
skattskyldig tas upp till beskattning. Det innebär
att kapitalunderlaget bara ska beräknas på marknadsvärdet av tillgångar som förvaras på kontot
vid ingången av de kvartal vid vilka kontoinnehavaren är obegränsat skattskyldig. Vidare ska
inbetalningar av kontanta medel och överföringar av investeringstillgångar till kontot öka
kapitalunderlaget om kontoinnehavaren vid
inbetalningarna respektive överföringarna var
obegränsat skattskyldig, men inte annars. Slutligen ska marknadsvärdet av överförda tillgångar
vid en överföring mellan två investeringssparkonton som medför att tillgångarna inte är
förtecknade på något av dessa konton vid nästföljande kvartals ingång bara öka det mottagande
kontots kapitalunderlag om kontoinnehavaren
vid överföringen var obegränsat skattskyldig.
Följande exempel kan illustrera det sagda. En
kontoinnehavare K innehar sedan flera år tillbaka
ett investeringssparkonto. K är begränsat skattskyldig men flyttar till Sverige den 1 juni år 1 och
blir då obegränsat skattskyldig. Marknadsvärdet
av tillgångar som förvaras på K:s investeringssparkonto vid ingången av tredje och fjärde
kvartalet (den 1 juli respektive den 1 oktober)
ska öka kapitalunderlaget. Detsamma gäller
inbetalningar och överföringar till kontot som
görs från och med den 1 juni år 1, dvs. de ska öka
kapitalunderlaget. Om K därefter flyttar ut från
Sverige den 1 juni år 2, och därigenom blir
begränsat skattskyldig, och behåller sitt investeringssparkonto, ska kapitalunderlaget för år 2
bara beräknas på marknadsvärdet vid ingången av
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de två första kvartalen och inbetalningar och
överföringar som gjorts före denna dag.
Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet
anser att det vore önskvärt med en generell
diskussion, i förhållande till OECD:s modellavtal, av hur schablonintäkten ska beskattas.
Begränsat skattskyldiga med innehav av investeringssparkonto ska inte ta upp schablonintäkt. För dessa kommer de föreslagna reglerna
därför inte att innebära någon förändring såvitt
avser tillämpning av skatteavtal. Inte heller för
obegränsat skattskyldiga innebär de föreslagna
reglerna i normalfallet någon sådan förändring.
Lagförslag
I 42 kap. 37–41 §§ IL regleras hur kapitalunderlaget ska beräknas, se avsnitt 3.4.
6.13.3.4 Schablonintäkt
Regeringens förslag: Schablonintäkten ska beräk-

nas till kapitalunderlaget multiplicerat med
statslåneräntan vid utgången av november under
föregående kalenderår.

Promemorians förslag: I promemorian
föreslås att schablonintäkten ska beräknas till
kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november under föregående
kalenderår
med
tillägg
av
0,75 procentenheter.
Remissinstanserna: Flera remissinstanser,
däribland Aktiespararna, Svenska Bankföreningen,
Fondbolagens förening, Svenska Fondhandlareföreningen och Sveriges Försäkringsförbund
(numera Svensk Försäkring), anser att den
räntefaktor som ligger till grund för beräkningen
av schablonintäkten är för hög.
Fondbolagens förening anför att den som har
sparat i aktier under de senaste tio åren inte har
upplevt någon överavkastning alls om man ser på
den svenska börsen i snitt och att den effektiva
skattesatsen därför skulle ha överstigit
100 procent. Föreningen anför också att beskattningsnivån är för hög med tanke på börsens
volatilitet och med hänsyn till att avdrag inte ges
för förluster.
Aktiespararna, Svenska Bankföreningen,
Fondbolagens förening, Svenska Fondhandlareföreningen och Sveriges Försäkringsförbund
anser att den föreslagna beskattningsnivån är för

hög i förhållande till sparande i tillgångar med
lägre förväntad avkastning än aktier, t.ex. räntesparande.
Sveriges Försäkringsförbund anför att
kalibreringen av skatten är sådan att sparformen
inte kan rekommenderas för den som önskar en
mer måttlig risknivå i sin portfölj. Aktiespararna
anför även att detta drabbar den likviditet som
periodvis kan och bör finnas på kontot.
Landsorganisationen i Sverige (LO) anser att
det tillägg till statslåneräntan som föreslås är
orealistiskt lågt och anser att den föreslagna
nivån är en skattesubvention som framförallt
kommer välbeställda hushåll till godo.
Ekonomistyrningsverket anser att det generellt
innebär en risk för större variation att använda
dagsvärden för statslåneräntan som bas för
beskattning, än om genomsnitt för månad eller
helår används. Verket konstaterar att skillnaden
mellan dagsvärden och årsgenomsnitt inte är
särskilt stor, men att variationen för dagsvärden
framdeles kan komma att vara mer volatila än
t.ex. ett årsgenomsnitt. Ekonomistyrningsverket
anser att lägre variation är att föredra eftersom
det ökar förutsägbarheten och minskar osäkerheten, något som är särskilt viktigt i beskattningsfrågor.
Skälen för regeringens förslag: Skattemodellen för investeringssparkontot bygger på att
en schablonmässig avkastning beräknas på ett
kapitalunderlag och att denna avkastning sedan
tas upp till beskattning som en kapitalinkomst.
Regeringen föreslår att en räntefaktor motsvarande statslåneräntan, dvs. den genomsnittliga
räntan för alla utestående statspapper med minst
fem års återstående löptid, ska ligga till grund för
beräkningen
av
schablonintäkten
för
investeringssparkontot.
Den räntefaktor som nu föreslås är lägre än
den som föreslogs i promemorian. Det finns
goda skäl för att göra kontot till en attraktiv
sparform, även för tillgångar med lite lägre risk
och därmed lägre förväntad avkastning. Hushållens långsiktiga sparande bör uppmuntras och
som påpekas i avsnitt 6.13.2.3 finns det flera
fördelar med schablonbeskattat sparande för
både hushållen, inte minst för småspararna, och
för staten. Den räntefaktor som föreslås ligger
dessutom redan till grund för schablonbeskattning av sparande i såväl kapitalförsäkring
som pensionsförsäkring.
I propositionen föreslås att tillämpligt värde
på statslåneräntan ska vara värdet den
343
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30 november föregående kalenderår. Detta
skiljer sig från nuvarande utformning av lagen
(1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, där värdet fastställs som den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast
före ingången av beskattningsåret. Syftet med
förändringen är att uppnå bättre följsamhet med
den riskfria ränta som statslåneräntan är tänkt att
approximera. Dels är bättre följsamhet önskvärd
i sig, dels bidrar det något till att förebygga
räntearbitrage i det fall att de korta marknadsräntorna under en period skulle komma att kraftigt överstiga föregående års statslåneränta.
Ekonomistyrningsverket anser att det generellt
innebär en risk för större variation att använda
dagsvärden för statslåneräntan som bas för
beskattning, jämfört med att använda genomsnitt för månad eller helår.
Regeringen delar denna bedömning men anser
att fördelarna med att använda ett dagsvärde som
fastställs i slutet på året innan beskattningsåret
uppväger nackdelarna. Statslåneräntan är ett
genomsnitt av alla utestående statsobligationer
med åtminstone fem års löptid, viktat efter
volym. De längre löptiderna gör att statslåneräntan är mindre volatil än korta räntor. Likväl är
det ofrånkomligen så att volatiliteten i beskattningsmodellen ökar om man använder värdet
den 30 november i stället för årsgenomsnittet.
Denna risk ska dock vägas mot att beskattningsmodellen får bättre följsamhet med ränteutvecklingen med denna lösning. Dessutom ökar förutsägbarheten i och med att de kommande årets
beskattningsnivå för investeringssparkontot
fastställs redan den 30 november, och inte vid
slutet på året vilket vore fallet om man i stället
använde ett årsgenomsnitt.
Den beräknade schablonintäkten ska tas upp
som en inkomst i inkomstslaget kapital och
beskattas med den vanliga skattesatsen för kapitalinkomster, dvs. 30 procent. Nivån på schablonbeskattningen bestäms av produkten av
skattesatsen och schablonräntan. Det saknas skäl
att avvika från den vanliga skattesatsen på
30 procent.
Aktiespararna, Svenska Bankföreningen, Fondbolagens förening, Svenska Fondhandlareföreningen och Sveriges Försäkringsförbund anser att
den i promemorian föreslagna beskattningsnivån
är för hög i förhållande till räntesparande,
inklusive den likviditet som kan förväntas på
kontot. Sveriges Försäkringsförbund anför att
beskattningsnivån gör att sparformen inte kan
344

rekommenderas för den som önskar en mer
måttlig risknivå i sin portfölj.
Regeringen gjorde redan i lagrådsremissen
bedömningen att det inte föreligger någon
betydande risk för överbeskattning av räntesparande i samband med sparande på investeringssparkonto. Med den nu föreslagna lägre
räntefaktorn blir den risken ännu mindre.
Investeringssparkontot är i första hand tänkt för
aktiesparande, antingen direkt eller genom
fondandelar. Individens portfölj utgörs av samtliga tillgångar oavsett hur de beskattas. Det finns
inget som hindrar individen från att lägga in den
del av portföljen som har högre risk och högre
förväntad avkastning på investeringssparkontot
och samtidigt låta tillgångar med lägre risk och
lägre förväntad avkastning beskattas konventionellt. Ett viktigt syfte med investeringssparkontot är dessutom att underlätta för sparare att
omsätta sina portföljer, genom att minska de
inlåsningseffekter som kan uppkomma när
transaktioner utlöser beskattning av latenta
vinster. För räntebärande tillgångar kan direktavkastningen förväntas utgöra den klart övervägande delen av totalavkastningen och därmed
uppkommer inga betydande inlåsningseffekter
vid konventionell beskattning. För den som ändå
önskar använda ett investeringssparkonto för att
spara i tillgångar med ett lägre inslag av risk, t.ex.
räntebärande papper, finns nu ökade möjligheter
till detta i och med att regeringen föreslår en
lägre beskattningsnivå än i lagrådsremissen.
Flera remissinstanser, däribland Aktiespararna,
Svenska Bankföreningen, Fondbolagens förening,
Svenska Fondhandlareföreningen och Sveriges
Försäkringsförbund, anser att faktorn som ligger
till grund för beräkningen av schablonintäkten i
promemorian är för hög. Fondbolagens förening
anför att den som har sparat i aktier under de
senaste tio åren inte har upplevt någon
överavkastning alls om man ser på den svenska
börsen i snitt.
Den modell för schablonbeskattning som
regeringen nu föreslår bygger på en lägre
avkastning än den förväntade avkastningen för
sparande inom ramarna för den nya sparformen.
Den riskpremie som kan förväntas för aktiesparande reflekterar risken för låg avkastning
under långa perioder. I förhållande till den realiserade avkastningen kan beskattningsnivån
avvika väsentligt från normen, både uppåt och
nedåt, men detta ligger i schablonbeskattningens
natur och gäller redan i dag för t.ex. avkastnings-
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skatten. Att de senaste tio åren har varit en dålig
period för aktieplaceringar ger ingen större
vägledning om vilken avkastning som kan
förväntas i framtiden. Regeringens bedömning är
därmed att den föreslagna beskattningsnivån
innebär en förväntad effektiv skattesats för
sparande i aktier och aktiefonder som klart
understiger normen om 30 procents beskattning
av kapitalinkomster. Totalt sett förväntas den
förväntade effektiva skattesatsen för sparande på
investeringssparkonto
uppgå
till
drygt
19 procent. Beräkningen av den effektiva skattesatsen bygger på antaganden om tillgångarnas
sammansättning
och
den
förväntade
avkastningen för respektive tillgångsslag som
redovisas mer utförligt i avsnitt 6.13.8.1.1. Den
effektiva skattesatsen om samma tillgångar i
stället beskattas konventionellt bedöms uppgå
till knappt 29 procent.
Därmed innebär den beskattningsnivå som
föreslås för investeringssparkontot en sänkning
av den förväntade effektiva skattesatsen med 9–
10 procentenheter jämfört med konventionell
beskattning.
LO anser att den föreslagna nivån är en
skattesubvention som framför allt kommer
välbeställda hushåll tillgodo.
Regeringen anser att den lägre effektiva skattesatsen är motiverad eftersom hushållens långsiktiga sparande i direktägda finansiella tillgångar
bör uppmuntras. Eftersom sparande på ett investeringssparkonto inte är bundet kan sparformen
samtidigt utgöra ett buffertsparande och erbjuda
goda möjligheter att spara ihop till riskkapital för
eget entreprenörskap.
Ur ett fiskalt perspektiv kan den lägre effektiva skattesatsen även motiveras med att samma
beskattningsnivå som för investeringssparkonto
föreslås gälla för kapitalförsäkring. För kapitalförsäkring med underliggande tillgångar som
motsvarar de som förväntas inom ramarna för
investeringssparkontot bedöms den effektiva
skattesatsen med rådande regler uppgå till
17,3 procent. (Kapitalförsäkringar diskuteras
mer utförligt i avsnitt 6.13.4.) Åtgärden innebär
således ökad skattemässigt neutralitet mellan
direktägande av finansiella tillgångar på ett
investeringssparkonto och ägande via kapitalförsäkring. Dessutom tar de offentligfinansiella
effekterna av sänkt effektiv skattesats för
direktägande och höjd effektiv skattesats för
ägande via kapitalförsäkring i viss utsträckning
ut varandra. Den nivå som föreslås för

räntefaktorn tillämpas i princip redan i dag för
sparande i pensionsförsäkring.
Lagförslag
I 42 kap. 36 § IL regleras hur schablonintäkten
ska beräknas, se avsnitt 3.4.
6.13.3.5 Undantag från konventionell
beskattning
6.13.3.5.1

Avkastning på tillgångar

Regeringens förslag: Avkastning på tillgångar som
förvaras på ett investeringssparkonto ska inte tas
upp till beskattning. Inte heller kapitalvinster på
sådana tillgångar ska tas upp. På motsvarande
sätt får inte utgifter och kapitalförluster som
avser tillgångar på ett investeringssparkonto dras
av.
Kapitalvinster och kapitalförluster på tillgångar som anses ha avyttrats när investeringstillgångar har överförts till ett investeringssparkonto eller när utländsk valuta har inbetalats till
ett investeringssparkonto ska tas upp och
beskattas konventionellt.
För tillgångar som enligt 42 kap. 38 § inkomstskattelagen inte ska ligga till grund för
beräkningen av kapitalunderlaget gäller att
avkastning och kapitalvinster ska tas upp och
utgifter och kapitalförluster får dras av.

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Ingen remissinstans har
berört förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Innehavare av
ett investeringssparkonto ska ta upp en schablonmässigt beräknad intäkt till beskattning. Det
innebär att huvudregeln är att faktisk avkastning
och kapitalvinster respektive utgifter och kapitalförluster på tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto inte ska tas upp respektive
dras av särskilt. Nedan i detta avsnitt och i
avsnitt 6.13.3.2 anges undantag till denna huvudregel.
Av avsnitt 6.13.3.7 framgår att kontoinnehavaren ska anses ha avyttrat investeringstillgångar
som denne överför till ett investeringssparkonto
från ett annat konto som inte är ett investeringssparkonto. Av samma avsnitt framgår att
utländsk valuta som inbetalas till ett invester345
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ingssparkonto i vissa situationer ska anses
avyttrad. Sådana avyttringar anses ske i och med
att investeringstillgångarna respektive den
utländska valutan förtecknas på det mottagande
investeringssparkontot. Tillgångarna förvaras
således på investeringssparkontot när avyttringen anses ske. Kapitalvinst och kapitalförlust
som uppstår vid denna typ av överföringar bör
tas upp till beskattning. Undantaget att kapitalvinster och kapitalförluster på tillgångar på ett
investeringssparkonto inte ska tas upp bör därför inte gälla vid avyttringar som anses ske
genom överföring av investeringstillgångar eller
inbetalning av utländsk valuta.
Finansiella instrument som innehas av större
ägare i utgivande bolag, kvalificerade andelar,
andra kontofrämmande tillgångar som förvaras
på ett investeringssparkonto med stöd av 18 §
lagen om investeringssparkonto och felaktigt
förvarade tillgångar omfattas, av skäl som framgår av avsnitt 6.13.3.3, inte av schablonbeskattningen. Avkastning och kapitalvinster respektive
utgifter och kapitalförluster hänförliga till sådana
tillgångar ska därför tas upp respektive dras av
även om de förvaras på ett investeringssparkonto. Undantaget från att avkastning och
kapitalvinster respektive utgifter och kapitalförluster inte ska tas upp respektive inte får dras
av ska därför inte gälla för dessa tillgångar.
Lagförslag
I 42 kap. 42 § inkomstskattelagen (1999:1229)
regleras när avkastning på tillgångar som förvaras
på ett investeringssparkonto ska undantas från
konventionell beskattning, se avsnitt 3.4.
6.13.3.5.2

Ränta på kontanta medel i vissa
fall

Regeringens förslag: Ränta på kontanta medel
som förvaras på ett investeringssparkonto ska
beskattas konventionellt om räntan helt eller
delvis avser ett kalenderår då räntesatsen som
legat till grund för räntans beräkning någon gång
överstigit statslåneräntan vid utgången av
november närmast före det kalenderåret.

Tilläggspromemorians förslag: Överensstämmer delvis med regeringens. Enligt
promemorians förslag är den faktor som är avgörande för räntebegränsningens tillämpning stats346

låneräntan vid utgången av november ett visst år
med tillägg av 0,75 procentenheter. Vidare
förtydligas i regeringens förslag att även denna
faktor för tidigare år än det år för vilket ett
kapitalunderlag ska beräknas kan ha betydelse
för räntebegränsningens tillämpning.
Remissinstanserna: Skatteverket tillstyrker
förslaget och anför att arbitragevinst på detta
sätt är möjlig men inte bör vara vanlig. Skatteverket anför vidare att för att förhindra ett missbruk bör den föreslagna regeln införas. Svenska
Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen avstyrker förslaget och anför att det
komplicerar konstruktionen av kontot ytterligare. Enligt Föreningarna torde konsekvensen av
förslaget bli att finansiella institut är tvungna att
sätta ett räntetak på avkastningen på kontot. De
anför vidare bland annat följande. Det framstår
som mycket främmande och opassande att
skattereglerna ska ha en sådan styrande effekt på
kapitalmarknaden. I schablonbeskattningens
natur ligger att skatten ibland blir för hög och
ibland för låg. Förslaget innebär att en exceptionell räntehändelse i förhållande till ränteläget
föregående år kan få till följd att all ränta på
kontanta medel kan drabbas utan att de haft
något som helst inflytande över skeendet.
Placering i utländsk valuta sker typiskt sett till
marknadsräntor som inte följer svenska räntor
och innefattar andra risker än sådana som är
förenade med motsvarande ränteplaceringar i
SEK. En placering i utländsk valuta kan ge högre
ränta än statslåneräntan ökat med 0,75 procentenheter. Stoppregeln kan därför komma i
konflikt med EU-rättens bestämmelser om fria
kapitalrörelser. Sparbankernas Riksförbund anför
bland annat att förslaget innebär ytterligare en
administrativ pålaga som leder till behov av ITutveckling och ökade kostnader. Om det visar
sig att investeringssparkontot missbrukas kan en
reglering införas men inte förr. Aktiespararna
avstyrker förslaget. Situationen är inte sannolik
och förslaget gör regleringen än mer krånglig
och ogenomtränglig för gemene man. Avanza
Bank anför bland annat att förslaget är
komplicerat och konsumentovänligt och att det
blir svårt att förklara regeln för kontoinnehavaren.
Skälen för regeringens förslag: Eftersom
underskott av kapital vid konventionell beskattning ger upphov till en skattereduktion som
baseras på en nominell skattesats på trettio
procent är det av avgörande vikt att investerings-
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sparkontot inte kan missbrukas genom att
underskott av kapital genereras i syfte att skapa
konstgjorda schablonbeskattade vinster med en
lägre effektiv skattesats. Ett sådant fall är om
individen kan både låna och placera kontanta
medel till en ränta som överstiger den faktor
som ligger till grund för underlagets beräkning,
dvs. statslåneräntan den 30 november föregående
år. En arbitragemöjlighet uppkommer då om
ränteutgiften beskattas konventionellt medan
ränteinkomsten schablonbeskattas. Uteslutande
för att förhindra denna arbitragemöjlighet bör
räntan på kontanta medel som förvaras på ett
investeringssparkonto beskattas konventionellt
om räntan helt eller delvis avser ett kalenderår då
räntesatsen som legat till grund för räntans
beräkning någon gång överstigit statslåneräntan
vid utgången av november närmast före det
kalenderåret.
Normalt utbetalas ränta på kontanta medel
varje år. Det innebär att räntesatsen för ränta
som avser ett visst år ska jämföras med ovan
nämnda räntefaktorn som gäller för detta år
(dvs. statslåneräntan den sista november föregående år). Om räntesatsen vid något tillfälle
under aktuellt år överstiger räntefaktorn slår
räntebegränsningen till och hela den utbetalade
räntan ska beskattas konventionellt.
För ränta som inte enbart är hänförlig till ett
och samma år, utan som löper över flera år gäller
att räntesatsen som används för att beräkna
räntan ska jämföras med räntefaktorn för samtliga kalenderår som räntan belöper på. Följande
exempel kan illustrera detta: Kontoinnehavaren
K förvarar kontanta medel på sitt investeringssparkonto från den 1 juli år 2 till den 30 juni år 3.
Ränta på de kontanta medlen som avser hela
denna period betalas ut till K under år 3. Räntan
har belöpt på såväl år 2 som år 3, vilket innebär
att räntebegränsningens tillämpning avgörs av
dels förhållandet mellan räntesatsen under år 2
och räntefaktorn under detta år (dvs. statslåneräntan den sista november år 1), dels förhållandet mellan räntesatsen och räntefaktorn under år
3. Om räntesatsen vid något tillfälle under år 2
eller 3 överstiger räntefaktorn under respektive
år är räntebegränsningen tillämplig och hela den
utbetalade räntan ska beskattas konventionellt.
Av remissinstanserna är det bara Skatteverket
som har tillstyrkt förslaget. Regeringen instämmer i kritiken att bestämmelsen medför att
regleringen av investeringssparkontot blir mer
komplicerad. Regeringen gör dock bedömningen

att det är viktigt att förebygga ett enkelt upplägg
som skulle kunna ge upphov till ett stort bortfall
av skatteintäkter. Regeringen instämmer därför i
promemorians förslag om att införa en bestämmelse om räntebegränsning på investeringssparkontot. Regeringens bedömning är att den föreslagna bestämmelsen inte strider mot EU-rätten.
Lagförslag
I 42 kap. 42 § andra stycket 3 IL regleras att
ränta på kontanta medel som förvaras på ett
investeringssparkonto i vissa fall ska tas upp till
beskattning, se avsnitt 3.4.
6.13.3.6 När schablonbeskattningen upphör
Regeringens förslag: Anskaffningsutgiften för den

som genom köp, byte eller på liknande sätt
förvärvar tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto ska beräknas enligt allmänna
bestämmelser i inkomstskattelagen.
Anskaffningsutgiften för kontoinnehavaren
när en kontofrämmande tillgång avförs från ett
investeringssparkonto och överförs till ett annat
eget konto som inte är ett investeringssparkonto
ska anses motsvara tillgångens marknadsvärde
när den avförs. Detsamma gäller för förvärvaren
när en kontofrämmande tillgång som har förvärvats genom arv, testamente, gåva, bodelning eller
på liknande sätt avförs från ett investeringssparkonto.
När utländsk valuta tas ut från ett investeringssparkonto ska anskaffningsutgiften för
kontoinnehavaren anses motsvara valutans
marknadsvärde vid denna tidpunkt. När
utländsk valuta som har överlåtits genom arv,
testamente, gåva, bodelning eller liknande överlåtelse tas ut ska förvärvarens anskaffningsutgift
anses motsvara valutans marknadsvärde när den
tas ut.
När ett investeringssparkonto upphör ska
kontoinnehavarens anskaffningsutgift för finansiella instrument och utländsk valuta som förvaras på kontot anses motsvara tillgångarnas
marknadsvärden när kontot upphör. Detta gäller
dock inte för finansiella instrument som har
överförts till ett investeringssparkonto om överföringen av tillgångarna har medfört att kontot
till vilket överföringen har skett har upphört
som investeringssparkonto.
Dessa bestämmelser ska inte tillämpas på tillgångar som enligt 42 kap. 38 § inkomstskatte347
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lagen inte ska ligga till grund för beräkningen av
kapitalunderlaget.
Kontoinnehavarens anskaffningsutgift för en
kontofrämmande tillgång som förvaras på ett
investeringssparkonto i strid med 17 § lagen om
investeringssparkonto ska anses motsvara tillgångens marknadsvärde när den felaktiga förvaringen inleddes.

Promemorians förslag: Överensstämmer
delvis med regeringens. I promemorians förslag
anges inte uttryckligen att bestämmelsen om
anskaffningsutgift för finansiella instrument och
utländsk valuta när investeringssparkontot upphör gäller för kontoinnehavaren. Promemorian
innehåller heller inget förslag som avser anskaffningsutgift för tillgångar som förvaras på ett
investeringssparkonto i strid med 17 § lagen om
investeringssparkonto.
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser
har inte berört förslagen. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) anser att det är rimligt att knyta den
nya anskaffningsutgiften till marknadsvärdet när
investeringstillgångar förs ut ifrån ett investeringssparkonto. Sveriges advokatsamfund anför att
dubbelbeskattning kan komma i fråga vid
försäljning av kvalificerade andelar som blivit
kvalificerade under den tid de förvarats på investeringssparkontot. När dessa kvalificerade
andelar säljs, ges det ingen möjlighet för den
skattskyldige att tillämpa någon annan anskaffningsutgift än den ursprungliga anskaffningsutgiften, vilket leder till dubbelbeskattning eftersom tillgången i fråga kan ha varit föremål för
schablonbeskattning under lång tid före det att
den avfördes från investeringssparkontot.
Advokatsamfundet anser inte att denna reglering
kan vara berättigad.
Skälen för regeringens förslag
Tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto schablonbeskattas, med vissa undantag,
och därför har anskaffningsutgiften ingen betydelse för beskattningen så länge tillgångarna
förvaras på kontot. Schablonbeskattningen av
tillgångarna kan dock upphöra. Det kan ske när
investeringssparkontot upphör, när tillgångar
överförs till ett konto som inte är ett investeringssparkonto eller, vad gäller kontanta medel,
tas ut och när vissa kontofrämmande tillgångar
förvaras i strid med bestämmelserna i lagen om
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investeringssparkonto. När schablonbeskattningen upphör ska ränta, utdelning och annan
avkastning och kapitalvinster på tillgångarna tas
upp enligt de vanliga reglerna om beskattning i
inkomstslaget kapital och utgifter och kapitalförluster får dras av. Tillgångarnas anskaffningsutgift får då betydelse vid beräkningen av kapitalvinst eller kapitalförlust. Frågan uppkommer i
dessa fall om tillgångarnas faktiska anskaffningsutgift eller en på annat sätt beräknad anskaffningsutgift ska tillämpas på tillgångar som inte
längre omfattas av schablonbeskattningen.
Anskaffningsutgift för förvärvare vid onerösa
förvärv
När tillgångar på ett investeringssparkonto
avförs och överförs till förvärvaren i samband
med kontoinnehavarens överlåtelse av tillgångarna genom försäljning, byte eller på liknande
sätt, eller tas ut om det är fråga om kontanta
medel, är tillgångarna härefter, såvida inte en
överföring sker direkt mellan två investeringssparkonton, föremål för konventionell beskattning. Förvärvaren har i dessa fall haft en utgift
för anskaffandet av tillgångarna. Denna utgift
bör, i enlighet med allmänna bestämmelser i
inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL,
ligga till grund för den fortsatta skattemässiga
behandlingen av tillgångarna inom det konventionella skattesystemet. Således bör vid förvärv i
dessa fall tillgångarnas faktiska anskaffningsutgift tillämpas när tillgångarna lämnar den schablonbeskattade sfären.
Anskaffningsutgift för kontoinnehavaren
Värdestegring avseende tillgångar som omfattas
av det konventionella skattesystemet beskattas
först när tillgångarna avyttras. Till skillnad från
sådana tillgångar beskattas värdestegring på tillgångar inom investeringssparkontosystemet
löpande genom den schablonintäkt som ska tas
upp. Om en viss tillgång har stigit i värde har
detta lett till att kapitalunderlaget, som ligger till
grund för beräkningen av schablonintäkten, har
ökat i motsvarande utsträckning. Det kan därför
inte sägas belöpa någon latent kapitalvinst på
sådana tillgångar. På grund härav bör värdestegringar som sker inom det schablonbeskattade
området inte på nytt beskattas när schablonbeskattningen upphör, vilket skulle kunna bli
effekten om den faktiska anskaffningsutgiften
skulle ligga till grund för beräkning av vinst eller
förlust vid en framtida avyttring. Det är därför
inte lämpligt att tillämpa den faktiska anskaff-
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ningsutgiften på tillgångar som har samma ägare
före som efter det att schablonbeskattningen
upphör.
Eftersom värdestegringen för tillgångar på ett
investeringssparkonto får anses ha omfattats av
schablonintäkten bör utgångspunkten i stället
vara att anskaffningsutgiften när schablonbeskattningen upphör ska bestämmas till tillgångarnas marknadsvärde vid denna tidpunkt. Även i
de fall när tillgångarna har stigit i värde innebär
det att innehavaren kan välja att avyttra tillgångarna så fort de har lämnat den schablonbeskattade sfären utan att det uppstår någon kapitalvinst. Att bestämma anskaffningsutgiften på
detta sätt blir visserligen inte förmånligt i de
situationer när tillgångarna har sjunkit i värde. I
dessa fall skulle det vara förmånligare för innehavaren om den faktiska anskaffningsutgiften
tillämpades vid den konventionella beskattningen, eftersom den är högre än marknadsvärdet när schablonbeskattningen upphör. Det kan
dock inte komma i fråga att den skattskyldige
ska få välja vilket av dessa värden som ska utgöra
anskaffningsutgiften när schablonbeskattningen
upphör. Det ligger i schablonbeskattningens
natur att den är förmånlig i vissa situationer men
inte i andra. Utgångspunkten för fastställande av
anskaffningsutgiften som ska tillämpas inom den
konventionella beskattningen i de fall äganderätten inte har övergått till annan ska alltså vara
tillgångarnas marknadsvärde när schablonbeskattningen upphör. För tillgångar som har förvarats på ett investeringssparkonto, upphör
schablonbeskattningen i regel antingen när
kontot upphör som investeringssparkonto eller
när tillgångarna avförs eller tas ut från kontot.
Nyss nämnda utgångspunkt bör dock inte
gälla för finansiella instrument som har överförts
till ett investeringssparkonto om överföringen av
tillgångarna har medfört att kontot till vilket
överföringen har skett har upphört som investeringssparkonto. En överföring av finansiella
instrument får anses fullbordad först när instrumenten förtecknas på kontot. Om överföringen
har gjorts i strid med bestämmelserna i lagen
upphör kontot som investeringssparkonto. Det
sker alltså i samma ögonblick som de överförda
finansiella instrumenten förtecknas på kontot.
Anskaffningsutgiften för tillgångar som överförts på detta vis bör inte bestämmas på samma
sätt som för övriga tillgångar som behandlas i
detta avsnitt. Anskaffningsutgiften för dessa tillgångar bör i stället beräknas enligt allmänna

bestämmelser i IL om anskaffningsutgift och
således undantas från de särskilda bestämmelserna om beräkning av kontoinnehavarens
anskaffningsutgift för tillgångar som inte längre
är föremål för schablonbeskattning.
Anskaffningsutgift för förvärvare vid benefika
förvärv
Investeringstillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto som kontoinnehavaren har
överlåtit genom arv, testamente, gåva, bodelning
eller på liknande sätt får bara överföras till
förvärvarens konto om förvärvarens konto är ett
investeringssparkonto. Vid överföringar mellan
investeringssparkonton har anskaffningsutgiften
för förvärvaren ingen skattemässig betydelse. På
grund härav är det inte nödvändigt med en
särskild bestämmelse om anskaffningsutgiften
vid denna typ av förvärv.
Kontofrämmande tillgångar som förvaras på
ett investeringssparkonto som har förvärvats
genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på
liknande sätt får däremot överföras till förvärvarens konto under förutsättning att detta konto
inte är ett investeringssparkonto. En sådan
överföring kan också ske via ett annat konto
som inte är ett investeringssparkonto som innehas av överlåtaren.
För kontanta medel som förvaras på ett investeringssparkonto finns inga begränsningar såvitt
avser överföring till förvärvaren i samband med
benefika överlåtelser. Vid sådana överlåtelser är
det alltså möjligt att ta ut utländsk valuta från
investeringssparkontot och sätta in den på
förvärvarens konto även om det inte är ett investeringssparkonto.
Frågan är vilken anskaffningsutgift som ska
gälla för förvärvaren av kontofrämmande tillgångar eller utländsk valuta i dessa situationer.
Enligt 44 kap. 21 § IL inträder vid benefika
förvärv förvärvaren i den tidigare ägarens
skattemässiga situation (kontinuitetsprincipen).
I fråga om bland annat delägarrätter och fordringsrätter, dvs. vissa typer av finansiella instrument, ska som anskaffningsutgift räknas ett
belopp som motsvarar det omkostnadsbelopp
som skulle ha använts om den tidigare ägaren i
stället hade avyttrat tillgångarna på dagen för
äganderättsövergången.
Om överlåtelsen, dvs. äganderättsövergången,
sker när tillgångarna inte förvaras på ett investeringssparkonto ska givetvis kontinuitetsprincipen tillämpas. Det är däremot inte lämpligt
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att tillämpa denna princip om överlåtelsen sker
när tillgångarna förvaras på ett investeringssparkonto. En tanke med investeringssparkontot är
nämligen att kontoinnehavaren inte ska behöva
hålla reda på anskaffningsutgifter för tillgångar
på kontot. Om förvärvaren vid tillämpning av
kontinuitetsprincipen ska få en rättvisande
anskaffningsutgift förutsätter det att han eller
hon kan få reda på kontoinnehavarens anskaffningsutgift. Ett annat skäl mot att tillämpa
kontinuitetsprincipen i dessa fall är att de överlåtna tillgångarna har schablonbeskattats under
den tid de har förvarats på investeringssparkonto. Om kontinuitetsprincipen skulle tillämpas i förhållande till förvärvaren skulle det innebära att värdestegring på tillgångarna som har
förvärvats på investeringssparkontot skulle
beskattas två gånger.
Anskaffningsutgiften för förvärvaren vid en
benefik överlåtelse av tillgångar som förvaras på
ett investeringssparkonto bör i stället beräknas
på samma sätt som för kontoinnehavaren om
denne skulle ta ut tillgångarna från det schablonbeskattade systemet. Det vill säga anskaffningsutgiften bör anses motsvara tillgångarnas marknadsvärde när de avförs från investeringssparkontot eller, om det handlar om utländsk valuta,
valutans värde när den tas ut från kontot.
Tillgångar som inte är föremål för schablonbeskattning
Om kontofrämmande tillgångar som förvaras på
ett investeringssparkonto med stöd av 18 § lagen
om investeringssparkonto inte byter karaktär till
investeringstillgångar får de förvaras på investeringssparkontot till och med den sextionde
dagen efter den dag då de emitterades. De har då
under denna period inte varit föremål för schablonbeskattning. Med anledning härav bör de
särskilda bestämmelserna om anskaffningsutgift
som gäller tillgångar som inte längre omfattas av
schablonbeskattning som föreslås i denna
proposition inte tillämpas på denna typ av tillgångar. Det kan tilläggas att den som förvärvar
kontofrämmande tillgångar vid en emission vars
syfte är att tillgångarna inom trettio dagar ska bli
investeringstillgångar får förutsättas vara medveten om att förvärvet avser kontofrämmande
tillgångar. Det bör därför finnas goda förutsättningar för förvärvaren att hålla reda på den
faktiska anskaffningsutgiften för det fall det
tänkta karaktärsskiftet inte sker och tillgångarna
inte blir föremål för schablonbeskattning.
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Inte heller finansiella instrument som har
getts ut av ett företag i vilket innehavaren äger
tio procent eller mer av rösterna för samtliga
andelar eller av kapitalet i företaget är föremål
för schablonbeskattning. Sådana tillgångar får
förvaras på ett investeringssparkonto under
högst trettio dagar och schablonbeskattas inte
under denna period. Finansiella instrument som
omfattas av ägarbegränsningen kan dock ha
förvarats på ett investeringssparkonto under
betydligt längre tid än så. Det kan t.ex. vara fallet
om kontoinnehavaren förvarar en post aktier
som inte motsvarar tio procent av rösterna i
bolaget på sitt investeringssparkonto och senare
förvärvar ytterligare så många aktier i bolaget
som krävs för att innehavet ska nå upp till denna
gräns. I detta fall har aktierna på kontot, så länge
de inte omfattades av ägarbegränsningen, varit
föremål för schablonbeskattning. Det är alltså
enbart under övergångsperioden om högst trettio dagar som de har varit föremål för konventionell beskattning. I sådana fall har kontoinnehavaren inte nödvändigtvis haft anledning att
hålla reda på den faktiska anskaffningsutgiften
för aktierna eftersom det kommande karaktärsbytet inte behöver ha varit känt vid förvärvet.
Trots detta bör de allmänna bestämmelserna för
bestämmande av anskaffningsutgift även gälla
för finansiella instrument som omfattas av ägarbegränsningen. Anledningen till detta är att
sådana tillgångar inte ska få en omotiverat hög
anskaffningsutgift, vilket skulle kunna leda till
för låg beskattning av ägaren. Således bör den
faktiska anskaffningsutgiften vara avgörande för
om det vid en framtida avyttring uppstår en
kapitalvinst eller kapitalförlust. I fall där
tillgångar övergår till att omfattas av denna
begränsning först efter en tid på ett investeringssparkonto kan det följaktligen leda till att
tillgångarna beskattas dels schablonmässigt, dels
konventionellt.
Inte heller kvalificerade andelar föreslås vara
föremål för schablonbeskattning. De torde
endast undantagsvis komma att förvaras på ett
investeringssparkonto och får då maximalt förvaras där i trettio dagar. Kvalificerade andelar kan
undantagsvis komma att förvaras på ett investeringssparkonto på grund av att andelarna blir
kvalificerade under tiden de finns på kontot. Ett
möjligt exempel är aktier i ett fåmansbolag som
tidigare har varit föremål för handel på en reglerad marknad men som avnoterats och där det
finns aktiva ägare. Kontoinnehavaren kan således
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ha innehaft dem under lång tid innan de blir
kvalificerade. I de fall andelar blir kvalificerade
under tiden de finns på ett investeringssparkonto
har kontoinnehavaren inte nödvändigtvis haft
anledning att hålla reda på den faktiska anskaffningsutgiften för dessa andelar eftersom det
kommande karaktärsbytet inte behöver ha varit
känt vid förvärvet. Dessutom kan det, som
Sveriges advokatsamfund har konstaterat, bli
fråga om såväl schablonbeskattning som
konventionell beskattning om den verkliga
anskaffningsutgiften ska tillämpas för andelar
som har blivit kvalificerade under tiden de förvarades på ett investeringssparkonto. Detta på
grund av att andelarna har schablonbeskattats
under den tid på kontot de inte har varit kvalificerade. Inte desto mindre bör de allmänna
bestämmelserna för bestämmande av anskaffningsutgift gälla även för kvalificerade andelar.
Som redan antytts bör det bli mycket ovanligt
att sådana tillgångar förvaras på ett investeringssparkonto och för att inte de ska få en omotiverat hög anskaffningsutgift, vilket skulle kunna
leda till för låg beskattning av ägaren, bör den
faktiska anskaffningsutgiften vara avgörande för
om det vid en framtida avyttring uppstår en
kapitalvinst eller kapitalförlust.
Sammanfattningsvis bör den faktiska anskaffningsutgiften ligga till grund för beräkningen av
vinst eller förlust vid en framtida avyttring av
ovan nämnda tillgångar. Detta bör även gälla om
avyttringen sker när tillgångarna förvaras på ett
investeringssparkonto. Den faktiska anskaffningsutgiften bör också, i enlighet med kontinuitetsprincipen, ligga till grund för den anskaffningsutgift som gäller för den som förvärvar
sådana tillgångar genom arv, testamente, gåva,
bodelning eller på liknande sätt.
Till kategorin tillgångar som ska beskattas
konventionellt även om de förvaras på ett investeringssparkonto hör även tillgångar som förvaras på kontot i strid med 17 § lagen om investeringssparkonto. Typiskt sett utgörs sådana
tillgångar av tillgångar som varken kontoinnehavaren eller investeringssparkontot har uppmärksammat är kontofrämmande. Det kan t.ex. röra
sig om aktier som när de överfördes till ett investeringssparkonto var upptagna till handel på en
marknadsplats utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet som motsvarar en reglerad
marknad, men som avnoteras från marknadsplatsen utan att kontoinnehavaren eller investeringsföretaget nås av denna information. Dess-

utom förutsätter felaktig förvaring av här aktuella tillgångar att investeringsföretaget vid minst
en sådan värdering som ska ske vid varje kvartalsskifte av samtliga tillgångar på kontot inte
uppmärksammar att aktien har avnoterats. De
tillgångar som här är aktuella bör normalt sett ha
getts ut av företag som kontoinnehavaren varken
har något avgörande inflytande eller någon
större insyn i. Kontoinnehavaren kan således
inte på samma sätt som för finansiella instrument som omfattas av ägarbegränsningen eller är
kvalificerade andelar anses ha goda möjligheter
att känna till tillgångarnas status som investeringstillgångar eller kontofrämmande tillgångar.
Mot bakgrund av det anförda anser regeringen
att det inte är lämpligt att beräkna anskaffningsutgiften för denna typ av tillgångar på samma
sätt som för övriga tillgångar, som behandlas
ovan, som inte är föremål för schablonbeskattning, dvs. till den faktiska anskaffningsutgiften.
Anskaffningsutgiften för felaktigt förvarade
tillgångar bör i stället anses vara tillgångarnas
marknadsvärde när den felaktiga förvaringen
påbörjades, dvs. omedelbart efter det att den frist
enligt 17 § lagen om investeringssparkonto inom
vilken tillgångarna skulle ha avförts från kontot
löper ut. Fram till denna tidpunkt har tillgångarna schablonbeskattats.
Kontoinnehavarens anskaffningsutgift, dvs.
marknadsvärdet när den felaktiga förvaringen
påbörjades, övergår i enlighet med kontinuitetsprincipen till den som förvärvar tillgångarna
genom arv, testamente, bodelning eller på
liknande sätt.
Följande exempel kan illustrera marknadsvärdet vid vilken tidpunkt som ska vara avgörande
för anskaffningsutgiften för en felaktigt förvarad
tillgång: Kontoinnehavaren K förvärvar under
kvartal 1 på en reglerad marknad aktier i AB1
och placerar dem på sitt investeringssparkonto.
Aktierna i AB1 avnoteras under kvartal 2.
Aktierna ska därmed avföras från investeringssparkontot senast 60 dagar efter utgången av
kvartal 2. Varken K eller investeringsföretaget
uppmärksammar dock att aktierna avnoterades.
Detta upptäcks först under kvartal 4, varvid aktierna omedelbart avförs från investeringssparkontot. K:s anskaffningsutgift ska anses vara
aktiernas marknadsvärde vid ingången av den
61:a dagen efter utgången av kvartal 2, dvs. från
och med det att tillgångarna förvaras på kontot i
strid med 17 § lagen om investeringssparkonto.
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Lagförslag
I 44 kap. 22 a–22 e §§ IL tas bestämmelser om
anskaffningsutgift för tillgångar som inte längre
är föremål för schablonbeskattning in, se avsnitt
3.4.
6.13.3.7 Inbetalning av utländsk valuta och
överföring av finansiella instrument till
investeringssparkonto
Regeringens förslag: Utländsk valuta som har

betalats in till ett investeringssparkonto ska
anses avyttrad mot en ersättning som motsvarar
marknadsvärdet på valutan då den förtecknades
på kontot.
Inbetalningar av följande slag ska dock inte
anses utgöra sådana inbetalningar som medför
att valutan ska anses ha avyttrats. Det gäller
inbetalningar av:
1.

ränta, utdelning och annan avkastning än
ersättning vid överlåtelse på tillgångar som
förvaras på investeringssparkontot,

2.

ersättning vid sådan överlåtelse av tillgångar
som förvaras på investeringssparkontot till
följd av vilken tillgångarna får överföras till
förvärvaren,

3.

utländsk valuta som överförs från ett annat
investeringssparkonto, eller

4.

utländsk valuta som investeringsföretaget
som för investeringssparkontot har växlat
mot valuta som har förvarats på kontot.

Den som har överfört investeringstillgångar till
ett eget investeringssparkonto ska anses ha
avyttrat tillgångarna mot en ersättning som
motsvarar marknadsvärdet då de förtecknades på
kontot.
Om mottagna andelar som deltagit i andelsbyte enligt äldre bestämmelser överförs till ett
investeringssparkonto ska äldre uppskovsbelopp
tas upp till beskattning.

Promemorians förslag: Överensstämmer i
stort med regeringens. Enligt promemorians
förslag är det den som har betalat in utländsk
valuta till ett investeringssparkonto som ska
anses ha avyttrat valutan. Promemorian innehåller ingen särskild bestämmelse för uppskovsbelopp som fastställts enligt äldre bestämmelser
om andelsbyten och som hör till en mottagen
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andel som förs över till eget investeringssparkonto.
Remissinstanserna: För att göra skattereglerna för värdepapper ännu enklare anser Skatteverket att det bör införas regler som innebär att
personer med mindre innehav i värdepapper kan
lägga in dessa i investeringssparkontot utan att
behöva räkna ut sina omkostnadsbelopp. Skatteverket föreslår därför att fysiska personer som
den 1 januari 2011 ägde finansiella instrument
med ett marknadsvärde som uppgick till högst
50 000 kronor får föra över dessa tillgångar till
investeringssparkontot utan att de anses ha
avyttrats. En förutsättning bör vara att alla finansiella tillgångar som personen äger överförs till
kontot, att inga finansiella värdepapper har getts
bort innan tidpunkten för överföringen och att
avdrag inte medges för eventuella förluster som
realiserats innan överföringen. Förvaltningsrätten
i Göteborg anför att spararna på grund av den
föreslagna avskattningen kan komma att se investeringssparkontot som ett attraktivt alternativ
enbart för nytt sparande. En övergångsbestämmelse som innebär möjlighet till en schabloniserad avskattning bör därför övervägas. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) anser att särskilt
generösa övergångsregler bör införas vid
överföringar inom viss tid till investeringssparkonto. Detta skulle kunna åstadkommas genom
ett höjande av schablonen i 48 kap. 15 §
inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL,
från 20 procent till 50 procent för sådana överföringar. Svenska Bankföreningen och Svenska
Fondhandlareföreningen framför att för att göra
det nya systemet med investeringssparkonto till
en populär form för sparande bör lagstiftaren
införa någon form av ”skatterabatt” vid införandet av reglerna. Ett alternativ kan vara att övergångsreglerna ger möjlighet till att flytta över
befintliga innehav till investeringssparkontot
med ett ingångsvärde om 50 procent av marknadsvärdet. Enligt Fondbolagens förening måste
det finnas en förmånlig övergångsregel för att
flytta över befintligt sparande i fonder, aktier
och andra värdepapper till det nya investeringssparkontot för att komma tillrätta med problemet med de inlåsningseffekter som gäller i dag.
Ett alternativ vore att schablonregeln om
ingångsvärde (omkostnadsbeloppet) höjs under
det första året. För att öppna för ett mer aktivt
sparbeteende och rörligt sparkapital föreslår
Aktiespararna att den som önskar föra in sitt
befintliga sparande i ett investeringssparkonto,
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eller byta till annan sparform, ska erbjudas
möjlighet att skatta av vinsten till en något reducerad nivå. Aktiespararna föreslår att en möjlighet ska ges att under ett år från lagens införande
använda en schablonmetod för beräkning av
kapitalvinsten, enligt vilken omkostnadsbeloppet
ska kunna bestämmas till 50 procent av försäljningslikviden. Konkurrensverket konstaterar att
befintligt sparande inte ska kunna överföras till
ett investeringssparkonto utan att det utlöser
beskattning. Enligt Konkurrensverket kommer
därmed införandet av investeringssparkonton
inte att lösa problemet med inlåsningseffekter i
befintligt sparande. Införandet av investeringssparkonto kommer dock att kunna bidra till
bättre kundrörlighet vad gäller framtida
sparande. Far konstaterar att det endast är
avskattade tillgångar som kan föras in på kontot.
Följden av detta är sannolikt att det stora antalet
”småsparare” inte kommer att föra in sina tillgångar på kontot. Målet att ha ett förenklat
system för dessa sparare riskerar därmed att inte
uppfyllas.
Skälen för regeringens förslag
Inbetalning av utländsk valuta
Den nya sparformen investeringssparkonto
bygger på att kontoinnehavaren kan sätta in
kontanta medel på sitt investeringssparkonto för
att inom ramen för detta konto förvärva finansiella instrument. Även andra än kontoinnehavaren ska ha möjlighet att sätta in kontanta medel
på ett investeringssparkonto. När det gäller
insättning av kontanta medel i form av svenska
kronor finns det inga latenta kapitalvinster som
kan föras över från det konventionella skattesystemet till ett investeringssparkonto. Beträffande
utländsk valuta är det dock annorlunda. Om ett
innehav av utländsk valuta har stigit i värde
uppstår inom den konventionella beskattningen
en kapitalvinst när valutan avyttras. Om det vore
möjligt att utan några skattemässiga effekter
sätta in utländsk valuta på ett investeringssparkonto skulle en sådan kapitalvinst beskattas
väsentligt lägre än vid konventionell beskattning.
För att det inte ska vara möjligt att på detta sätt
överföra latenta vinster till ett investeringssparkonto bör en eventuell värdestegring, eller
värdeminskning, skattas av i samband med att
valutan överförs till kontot. Avskattningen innebär att utländsk valuta som har betalats in till ett
investeringssparkonto ska anses avyttrad mot en

ersättning som motsvarar marknadsvärdet på
valutan när den förtecknades på kontot. Avyttringen ska anses ha skett vid samma tidpunkt,
dvs. när valutan förtecknades på kontot. Vinster
och förluster på den utländska valutan ska tas
upp i det konventionella skattesystemet, såvida
avyttringen inte är undantagen från beskattning
enligt andra bestämmelser. Enligt 48 kap. 6 § IL
ska t.ex. kapitalvinster på sådan utländsk valuta
som är avsedd för den skattskyldiges personliga
levnadskostnader under en tillfällig vistelse
utomlands inte tas upp. Det är ägaren av valutan
som ska ta upp eventuell kapitalvinst eller kapitalförlust på valutan.
Det sagda innebär bland annat att om kontoinnehavaren själv har betalat in utländsk valuta
som han eller hon äger till sitt investeringssparkonto ska kontoinnehavaren anses ha avyttrat
valutan. Om någon annan person än kontoinnehavaren betalar in utländsk valuta som personen i fråga äger till kontoinnehavarens investeringssparkonto, anses den andra personen ha
avyttrat valutan. Det senare kan t.ex. bli aktuellt
om inbetalningen av den utländska valutan är en
gåva till kontoinnehavaren eller det är fråga om
en annan benefik överlåtelse av valutan, såsom
arv, testamente eller bodelning. Om äganderätten till den utländska valutan redan har övergått
till kontoinnehavaren genom benefikt fång anses
dock kontoinnehavaren ha avyttrat valutan även
om han eller hon inte betalar in den till investeringssparkontot.
Som principiell utgångspunkt bör dock inte
inbetalningar i samband med att den utländska
valutan enligt allmänna bestämmelser har avyttrats till kontoinnehavaren anses utgöra sådana
inbetalningar som medför att valutan ska anses
ha avyttrats. Detta för att undvika att samma
valuta ska anses ha avyttrats enligt två olika
bestämmelser. Med avyttring av tillgångar avses
enligt 44 kap. 3 § IL försäljning, byte och
liknande överlåtelser av tillgångar. Det innebär
t.ex. att utländsk valuta som har avyttrats till
kontoinnehavaren genom att användas som
betalning vid en annan persons förvärv av tillgångar på ett investeringssparkonto och som
betalas in till kontot som utgångspunkt inte bör
anses avyttrad även på grund av inbetalningen.
Denna utgångspunkt bör dock inte gälla i alla
situationer. Även eventuella värdeförändringar
av den utländska valutan som sker från det att
den avyttras till det att den betalas in på ett investeringssparkonto bör nämligen i princip skattas
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av. Det är exempelvis inte uteslutet att en
kontoinnehavare förvärvar en utländsk valuta
och att det dröjer en tid innan valutan betalas in
på dennes investeringssparkonto och under
denna tid kan värdet på valutan förändras. Om
avyttringen sker omedelbart i samband med
inbetalningen, eller i nära anslutning till denna,
torde valutans värde inte nämnvärt förändras
mellan dessa händelser. Detta talar för att inbetalningar av utländsk valuta till ett investeringssparkonto som typiskt sett sker i nära samband
med avyttringen bör kunna undantas från
huvudregeln att inbetalningen ska anses som en
avyttring av valutan.
Som ytterligare villkor för att inbetalning av
utländsk valuta som sker i samband med att
valutan avyttras enligt allmänna bestämmelser
inte på nytt ska anses ha avyttrats på grund av
inbetalningen bör gälla att avyttringen enligt
allmänna bestämmelser sker mot en ersättning
som motsvarar marknadsvärdet. Om alla inbetalningar i samband med avyttring av utländsk
valuta skulle vara undantagna från avskattningsbestämmelsen är det möjligt att genom förvärv
till underpris föra över obeskattade värden till
investeringssparkontosystemet. Det resonemang
som förs i avsnitt 6.13.2.10 om överföring av
finansiella instrument är även relevant i förhållande till utländsk valuta.
Som redan nämnts bör kontoinnehavarens
egen inbetalning av utländsk valuta och annans
inbetalningar av utländsk valuta som överlåts till
kontoinnehavaren genom gåva och andra benefika fång genom inbetalningen anses utgöra en
avyttring av valutan. I det förra fallet är kontoinnehavaren skattskyldig för eventuell vinst eller
förlust och i det senare överlåtaren. Förutom
denna slags inbetalningar torde sådana inbetalningar som avses i den föreslagna 42 kap. 39 §
utgöra huvuddelen av alla inbetalningar till ett
investeringssparkonto. Nämnda paragraf avser
inbetalningar som avser avkastning på tillgångar
som förvaras på investeringssparkontot, ersättning vid överlåtelse av sådana tillgångar, överföring från annat eget investeringssparkonto och
kontanta medel som kontoinnehavaren har
växlat till sig från investeringsföretaget som för
investeringssparkontot. Gemensamt för dessa
inbetalningar, med undantag från överföring från
annat eget investeringssparkonto, är att de, om
de avser utländsk valuta, typiskt sett kan förväntas ske i nära anslutning till inbetalarens avyttring av valutan och att avyttring sker till valutans
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marknadsvärde. Dessa inbetalningar bör därför
vara undantagna från huvudregeln att utländsk
valuta som har betalats in till ett investeringssparkonto ska anses avyttrad. Det gäller även
inbetalningar av utländsk valuta som avser
överföring från annat eget investeringssparkonto, och även inbetalningar som avser överföring från annans investeringssparkonto, eftersom
utländsk valuta som förvaras på ett investeringssparkonto är föremål för schablonbeskattning
och därför inte kan anses ha någon latent kapitalvinst. Övriga inbetalningar än de nu nämnda
bör inte vara undantagna från huvudregeln.
Överföring av finansiella instrument
Investeringssparkonto är en sparform som i
första hand är avsedd för sparande i finansiella
instrument som är investeringstillgångar. Sådana
tillgångar kan under vissa förutsättningar, t.ex. i
samband med vissa typer av förvärv, överföras
från annan till kontoinnehavarens investeringssparkonto. En kontoinnehavare kan också överföra investeringstillgångar från ett annat eget
konto till investeringssparkontot. Marknadsvärdet av de överförda tillgångarna ska då öka
kapitalunderlaget. En kontoinnehavare får inte
överföra kontofrämmande tillgångar till ett eget
investeringssparkonto.
Finansiella instrument som har stigit i värde
har en latent kapitalvinst. På samma sätt som
gäller för utländsk valuta bör det inte vara
möjligt att till ett investeringssparkonto överföra
latenta vinster hänförliga till finansiella instrument. Investeringstillgångar som en kontoinnehavare har överfört från ett annat eget konto
som inte är ett investeringssparkonto till ett eget
investeringssparkonto bör därför skattas av.
Avskattningen innebär att den som har överfört
sådana tillgångar till ett eget investeringssparkonto ska anses ha avyttrat tillgångarna när de
förtecknades på kontot mot en ersättning som
motsvarar tillgångarnas marknadsvärde vid
denna tidpunkt. Överföringen fullbordas i och
med att investeringstillgångarna förtecknas på
det mottagande investeringssparkontot och det
är alltså när så sker som tillgångarna anses avyttrade. Det är värdet vid den tidpunkten som
ligger till grund för om det uppstår någon vinst
eller förlust vid den tänkta avyttringen. Vinst
eller förlust ska tas upp i det konventionella
skattesystemet.
En investeringstillgång som överförs till ett
investeringssparkonto kan vara en mottagen
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andel som deltagit i ett andelsbyte enligt
bestämmelserna i 48 a kap. IL om framskjuten
beskattning vid andelsbyte. Enligt dessa regler
(48 a kap. 10 § IL) har de mottagna andelarna
övertagit de avyttrade andelarnas omkostnadsbelopp vid andelsbytet. Den latenta kapitalvinsten eller kapitalförlusten från andelsbytet
förs på så sätt över till de mottagna andelarna
och kommer fram då de mottagna andelarna
förtecknas på kontot, eftersom de då anses
avyttrade.
Reglerna om framskjuten beskattning vid
andelsbyten infördes 2001 med verkan från och
med den 1 januari 2002 (prop. 2001/02:46, bet.
2001/02:SkU13, rskr. 2001/02:123, SFS
2001:1176) och utvidgades genom lagstiftning
under 2002 med regler som trädde i kraft den
1 januari 2003 (prop. 2002/03:15, bet.
2002/03:SkU5,
rskr.
2002/03:80,
SFS
2002:1143). Reglerna kan under vissa förutsättningar få tillämpas retroaktivt.
De tidigare reglerna för uppskov vid andelsbyten innebar för fysiska personer att en kapitalvinst räknades fram vid andelsbytet och att den
skattskyldige måste begära uppskov i sin deklaration. Skattemyndigheten fastställde uppskovsbeloppet vid taxeringen för det beskattningsår
som andelsbytet skett. Uppskovsbeloppet fördelades på de mottagna andelarna och skulle tas
upp som intäkt det beskattningsår då äganderätten till andelarna övergår till någon annan eller
upphör att existera. Reglerna fanns i 49 kap. IL.
Omkostnadsbeloppet för de mottagna andelarna
uppgick enligt allmänna regler till ett belopp som
motsvarade marknadsvärdet för de avyttrade
andelarna.
Om mottagna andelar som deltagit i andelsbyte enligt äldre bestämmelser överförs till ett
investeringssparkonto bör äldre uppskovsbelopp
tas upp till beskattning. Detta bör regleras i en
särskild övergångsbestämmelse.
I lagen om investeringssparkonto regleras i
vilka fall annan än kontoinnehavaren får överföra
finansiella instrument till investeringssparkontot. Med undantag från överföringar som sker
från annans investeringssparkonto rör det sig om
överföringar i samband med förvärv som typiskt
sett sker till marknadsvärdet och i nära anslutning till förvärvet. Finansiella instrument som
överförs från annans investeringssparkonto kan
inte anses ha någon latent kapitalvinst. Andras
överföringar av finansiella instrument till ett
investeringssparkonto bör därför inte skattas av.

Några remissinstanser, bland annat Svenska
Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen
och Fondbolagens förening, förordar att avyttringar på grund av kontoinnehavarens överföring
av investeringstillgångar till ett eget investeringssparkonto under en övergångsperiod ska
behandlas förmånligare än vad som följer av
allmänna regler i IL. Detta skulle kunna åstadkommas genom att anskaffningsutgiften vid
sådana avyttringar beräknas på visst sätt eller om
bara en viss andel av vinsten ska tas upp. Skatteverket anser att överföringar upp till ett visst
värde inte ska beskattas alls under vissa förutsättningar.
En sådan ”inträdesrabatt” vid införandet av
investeringssparkontot som efterfrågas av några
remissinstanser skulle öka den nya sparformens
attraktionskraft, vilket är positivt i flera
avseenden. Bland annat medför ett ökat
schablonbeskattat sparande förenklingar såväl
för den enskilda spararen som för Skatteverket.
Vidare minskar skattekrediten som belöper på
konventionellt beskattade tillgångar om det
schablonbeskattade sparandet ökar. En förmånlig regel om avskattning vid överföring av
finansiella instrument till eget investeringssparkonto torde också medföra att beskattningen av
latenta vinster på konventionellt beskattade
instrument tidigareläggs i större utsträckning än
om en sådan regel inte införs.
Dessa positiva effekter av en förmånlig
avskattning under en övergångsperiod ska dock
vägas mot kostnaderna för en sådan avskattning i
form av minskade skatteintäkter på lång sikt.
Om dessa kostnader ska finansieras inom
förslaget fordras en permanent högre beskattningsnivå för investeringssparkontot. Den nya
sparformen är avsedd att uppmuntra till
sparande på såväl kort som lång sikt och
regeringen har därför valt att prioritera en
permanent lägre beskattningsnivå framför en
kortsiktig skatterabatt för befintligt sparande.
Vidare bör framhållas att en kortsiktig skatterabatt av det slag som har efterfrågats av vissa
remissinstanser skulle medföra nackdelar i form
av krångel för enskilda sparare, som måste göra
en särskild kapitalvinstberäkning för att komma
att åtnjutande av skatterabatten, och stora
administrativa kostnader för Skatteverket.
Slutligen har en permanent lägre beskattningsnivå bättre fördelningsprofil och bättre träffbild
än en inträdesrabatt på investeringssparkontot.
Den lägre beskattningsnivån kan även komma
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småsparare utan stora latenta kapitalvinster till
del och till skillnad från en inträdesrabatt på
investeringssparkontot är en lägre beskattningsnivå enbart till fördel för dem som faktiskt
behåller sina tillgångar på kontot.
Lagförslag
I 44 kap. 8 a och 8 b §§ IL och i fjärde punkten
till den lagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser tas bestämmelser om avskattning
av tillgångar som överförs till ett investeringssparkonto in, se avsnitt 3.4.
6.13.3.8 Tioårsregeln och kupongskatt
Regeringens förslag: Kapitalvinster på finansiella

instrument som förvaras på ett investeringssparkonto undantas från tioårsregeln i 3 kap. 19 §
inkomstskattelagen. Detta gäller dock inte för
kapitalvinster på tillgångar som inte omfattas av
schablonbeskattningen eller kapitalvinster på
grund av kontoinnehavarens överföring av finansiella instrument till investeringssparkontot,
såvida överföringen inte avser andelar i investeringsfonder.
Kupongskatt tas ut på utdelning på aktie i
svenskt aktiebolag eller i europabolag med säte i
Sverige och på andel i svensk investeringsfond
som förvaras på ett investeringssparkonto.

Promemorians förslag: Överensstämmer i
huvudsak med regeringens. I promemorians
förslag anges inte uttryckligen att kapitalvinst på
grund av kontoinnehavarens överföring av finansiella instrument, förutom andelar i investeringsfonder, till investeringssparkontot inte
undantas från skattskyldighet enligt 3 kap. 19 §
inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL.
Remissinstanserna: Skatteverket anser att det
är av vikt att det framgår att avskattning enligt
den föreslagna 44 kap. 8 a § IL inte kan undvikas
vid en utflyttning. Sveriges advokatsamfund anser
att det kan bli fråga om dubbelbeskattning för
begränsat skattskyldiga som betalar kupongskatt
på utdelning på aktier för vilka de också schablonbeskattats. Det kan bli fallet när utdelningen
förfaller till betalning kort efter det att den skattskyldige blivit begränsat skattskyldig och således
har betalat schablonskatt på avkastningen på
investeringstillgångarna för att därefter drabbas
av kupongskatt. Utdelningen har ju då redan, så
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att säga, schablonbeskattats i och med att den
förfaller till betalning efter att räkenskapsåret
gått till ända och avser avkastning hänförlig till
förfluten tid. Om man delar Advokatsamfundets
syn i detta avseende kan det ifrågasättas om inte
regleringen utgör otillåten diskriminering eftersom den kan sägas strida mot principerna för
den fria rörligheten inom EU. Dubbelbeskattningen uppkommer ju som en följd av utflyttning.
Skälen för regeringens förslag: Kapitalvinster
på tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto ska som utgångspunkt inte tas upp. I
stället ska innehavaren av investeringssparkontot
ta upp en schablonintäkt i inkomstslaget kapital.
För den som inte längre är obegränsat skattskyldig i Sverige beräknas dock inget kapitalunderlag
från och med det att denna förändring i skattskyldigheten inträffade, se avsnitt 6.13.3.3.
Frågan uppkommer om den omständigheten att
en kontoinnehavare vid utflyttning från Sverige
inte längre är skattskyldig för schablonintäkt bör
medföra att tillgångarna på investeringssparkonto övergår till att beskattas konventionellt.
En begränsat skattskyldig person betalar
kupongskatt i Sverige för utdelning på aktie i
svenskt aktiebolag eller i europabolag med säte i
Sverige och på andel i svensk investeringsfond.
När det gäller kapitalvinst vid avyttring av aktier
och vissa andra delägarrätter samt fordringsrätter
i svenska företag är begränsat skattskyldiga
personer skattskyldiga i Sverige enligt den s.k.
tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL. Skattskyldighet
enligt 3 kap. 19 § IL förutsätter att den skattskyldige vid något tillfälle under det kalenderår
när avyttring sker eller under de föregående tio
kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller
stadigvarande vistats här. Tioårsregeln infördes
för att säkerställa svensk beskattning av kapitalvinster som uppkommer när en fysisk person
avyttrar aktier i samband med en utflyttning.
Begränsat skattskyldiga är inte skattskyldiga i
Sverige för ränta och inte heller för kapitalvinst
vid avyttring av andelar i investeringsfonder.
Begränsat skattskyldiga har inte heller rätt till
avdrag för kapitalförlust om inte skattskyldighet
förelegat för motsvarande kapitalvinst.
Schablonbeskattningen av en innehavare av ett
investeringssparkonto innebär att avkastning
och vinster hänförliga till tillgångarna på kontot
beskattas successivt i takt med att värdet på
tillgångarna ökar. Eftersom schablonintäkten
ersätter skatt på kapitalvinster, och även räntor,
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utdelning och annan avkastning på tillgångar
som förvaras på ett investeringssparkonto, kan
det inte anses belöpa någon latent kapitalvinst på
tillgångarna vid en utflyttning från Sverige.
Svenska staten får vid utflyttningen därför anses
ha fått del av sitt berättigade skatteanspråk
genom schablonbeskattningen under den tid
kontoinnehavaren har varit obegränsat skattskyldig. Av denna anledning bör kapitalvinster
på tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto undantas från beskattning enligt
tioårsregeln så länge tillgångarna förvaras på ett
investeringssparkonto. Detta bör dock inte gälla
för tillgångar på ett investeringssparkonto som
inte omfattas av schablonbeskattningen. Detta
bör inte heller, såsom framförts av Skatteverket,
gälla för kapitalvinster på tillgångar som anses ha
avyttrats på grund av kontoinnehavarens överföring av egna investeringstillgångar till sitt investeringssparkonto. Investeringstillgångarna anses
då avyttrade i och med att de förtecknas på det
mottagande investeringssparkontot. Tillgångarna
förvaras således på investeringssparkontot när
avyttringen anses ske. Kapitalvinst och kapitalförlust som uppstår vid denna typ av överföringar bör tas upp till beskattning om övriga
förutsättningar i tioårsregeln är uppfyllda.
Till skillnad från kapitalvinster på tillgångar på
ett investeringssparkonto som innehas av en
begränsat skattskyldig kontoinnehavare bör
kupongskatt på utdelning på svenska aktier,
aktier i europabolag med säte i Sverige och
andelar i svenska investeringsfonder tas ut enligt
allmänna regler. Utdelning på sådana tillgångar
som betalas ut efter utflyttningen har ju inte
beskattats tidigare och efter utflyttningen omfattas inte utdelningar av någon schablonbeskattning. Regeringen delar inte Sveriges advokatsamfunds synsätt att utdelningen redan kan ha
beskattats inom ramen för investeringssparkontot om utdelning sker i nära anslutning till
utflyttningen. Det är bara utdelning från tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto
som vid utdelningstillfället är föremål för schablonbeskattning som kan anses härröra från just
schablonbeskattade tillgångar.
Bestämmelserna om investeringssparkonto
bygger på att tillgångar som förvaras på ett
sådant konto schablonbeskattas så länge villkoren enligt lagen är uppfyllda. Begränsat skattskyldiga ska visserligen inte betala skatt på schablonintäkt i Sverige men för att inte tioårsregeln
ska bli tillämplig krävs att tillgångarna behålls på

investeringssparkontot även efter en utflyttning.
Skulle kontot upphöra som investeringssparkonto eller skulle kontofrämmande tillgångar
som förvaras på kontot avföras från detta,
omfattas tillgångarna på kontot respektive de
avförda tillgångarna av de vanliga reglerna i IL
om kapitalbeskattning. Det innebär bland annat
att tillgångarna inte längre är undantagna från
tioårsregeln.
Lagförslag
Förslaget föranleder en ändring av 3 kap. 19 § IL,
se avsnitt 3.4.
6.13.3.9 Genomsnittsmetoden m.m.
Regeringens förslag: Omkostnadsbeloppet för
tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto ska inte beaktas vid tillämpning av
genomsnittsmetoden i 48 kap. 7 § inkomstskattelagen, förkortad IL. Detta gäller dock inte
för finansiella instrument som inte omfattas av
schablonbeskattningen.
Bestämmelserna i 44 kap. 34 § IL om beskattning i vissa situationer av värdepapper som anses
ha avyttrats genom att företaget som har gett ut
dem försatts i konkurs ska inte tillämpas på
värdepapper som har förvarats på ett investeringssparkonto vid konkursbeslutet. Undantaget
gäller dock inte för finansiella instrument som
vid konkursbeslutet inte omfattades av schablonbeskattningen.
Räntekompensation som enligt 42 kap. 8 § IL
behandlas som ränta ska inte dras av om det
förvärvade skuldebrevet efter förvärvet, men före
eller under det beskattningsår som räntekompensationen enligt 41 kap. 11 § IL ska dras av
som kostnad, har förvarats på förvärvarens investeringssparkonto.
Om en innehavare av ett investeringssparkonto avyttrar tillgångar på kontot genom
andelsbyte och härigenom förvärvar andelar som
är kontofrämmande tillgångar, ska de mottagna
andelarna anses förvärvade för en ersättning som
motsvarar andelarnas marknadsvärde vid förvärvet. Detta gäller dock inte om de mottagna
andelarna är kontofrämmande tillgångar som
avses i 7 § lagen om investeringssparkonto eller
om de avyttrade andelarna är kontofrämmande
tillgångar som avses i 7 § första stycket samma
lag, kontofrämmande tillgångar som vid avyttringen förvarades på investeringssparkontot med
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stöd av 18 § samma lag eller kontofrämmande
tillgångar som vid avyttringen förvarades på ett
investeringssparkonto i strid med 17 § samma
lag.

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Sveriges advokatsamfund
pekar på att dubbelbeskattning uppkommer vid
andelsbyte där de mottagna andelarna utgörs av
kvalificerade andelar. Sådana andelar tillåts inte få
en anskaffningskostnad som motsvarar marknadsvärdet vid förvärvet, utan dessa tillgångar
ska ges en anskaffningsutgift som motsvarar
omkostnadsbeloppet för den avyttrade andelen.
Advokatsamfundet anser inte att denna reglering
kan vara berättigad.
Skälen för regeringens förslag
Genomsnittsmetoden
På ett investeringssparkonto får förutom
kontanta medel även finansiella instrument förvaras. Finansiella instrument utgör i regel
delägarrätter eller fordringsrätter med den
terminologi som förekommer i inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL. I 48 kap. 7 §
IL finns bestämmelser om beräkningen av omkostnadsbeloppet med tillämpning av genomsnittsmetoden. Genomsnittsmetoden innebär att
vid beräkningen av omkostnadsbeloppet ska det
genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga
delägarrätter eller fordringsrätter av samma slag
och sort som den avyttrade användas. Det
genomsnittliga
omkostnadsbeloppet
ska
beräknas med hänsyn till inträffade förändringar
i innehavet.
Det är inte otänkbart att finansiella instrument som inte är delägarrätter eller fordringsrätter kan förvaras på ett investeringssparkonto.
Till exempel skulle råvaruterminer och råvaruoptioner som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad
utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en handelsplattform kunna förvaras på
ett investeringssparkonto. Nämnda finansiella
instrument omfattas inte av termerna delägarrätt
eller fordringsrätt. Trots detta kan genomsnittsmetoden i 48 kap. 7 § IL vara tillämplig vid
beräkningen av kapitalvinsten på sådana tillgångar. Tillämpningsområdet för genomsnittsmetoden utvidgas nämligen genom 52 kap. 3 §
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IL, som anger att kapitalvinsten för andra
tillgångar än personliga tillgångar ska beräknas
med tillämpning av genomsnittsmetoden, om de
är en del av ett samlat innehav av tillgångar med
enhetligt värde.
Tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto är, med vissa undantag, föremål för
schablonbeskattning. Anskaffningsutgiften, och
därmed omkostnadsbeloppet, för dessa tillgångar bör därför inte tas med vid beräkningen
av omkostnadsbeloppet för delägarrätter och
fordringsrätter eller sådana tillgångar som avses i
52 kap. 3 § IL som ska beskattas i det konventionella systemet. Således bör tillgångar som
förvaras på ett investeringssparkonto undantas
vid tillämpning av genomsnittsmetoden.
För tillgångar som omfattas av ägarbegränsningen enligt 7 § första stycket lagen om investeringssparkonto, kvalificerade andelar, kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto med stöd av 18 § lagen om
investeringssparkonto och tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto i strid med
denna lag gäller att de är föremål för konventionell beskattning även under tiden de förvaras på
ett investeringssparkonto. Det bör därför inte
göras något undantag för sådana tillgångar utan
reglerna i IL om tillämpning av genomsnittsmetoden bör gälla på vanligt sätt.
Värdepapper som anses ha avyttrats genom
konkursbeslut
Inom den konventionella beskattningen gäller
att ett värdepapper anses avyttrat redan när
företaget som har gett ut det försätts i konkurs
och att en eventuell förlust till följd av avyttringen därmed är definitiv (44 kap. 8 § IL). I
44 kap. 34 § IL regleras hur beskattningen ska
ske om förlusten i efterhand inte visar sig vara
definitiv, t.ex. på grund av att värdepapperet
efter konkursbeslutet faktiskt avyttras eller om
ackord träffas eller utdelning i konkursen erhålls.
Bestämmelsen i 44 kap. 8 § IL är i och för sig
tillämplig på värdepapper som förvaras på ett
investeringssparkonto. För dessa tillgångar, med
vissa undantag, gäller dock att en förlust vid
avyttring av tillgångar i sig inte har någon betydelse för schablonintäktens storlek eftersom
kapitalförluster på sådana tillgångar inte ska tas
upp särskilt. På grund härav bör inte heller
bestämmelserna i 44 kap. 34 § IL tillämpas på
tillgångar som har förvarats på ett investeringssparkonto när de enligt 44 kap. 8 § IL har ansetts
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avyttrade. Undantaget från 44 kap. 34 § IL får
bara praktisk betydelse i de fall tillgångarna inte
längre förvaras på ett investeringssparkonto när
en sådan händelse som avses i denna paragraf
inträffar.
Tillgångar som omfattas av ägarbegränsningen
enligt 7 § första stycket lagen om investeringssparkonto, kvalificerade andelar, kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto med stöd av 18 § lagen om
investeringssparkonto och tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto i strid med
denna lag är inte föremål för schablonbeskattning, utan bland annat kapitalvinst och kapitalförlust som uppkommer på sådana tillgångar ska
tas upp till beskattning. Det innebär att sådana
tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto ska anses avyttrade om företaget försätts i
konkurs och övriga förutsättningar i 44 kap. 8 §
IL är uppfyllda. Det innebär i sin tur att undantaget från bestämmelserna i 44 kap. 34 § IL inte
bör gälla för tillgångar som vid nämnda tidpunkt
inte var föremål för schablonbeskattning.
Avdrag för räntekompensation
Räntekompensation som förvärvaren av ett
skuldebrev betalar till överlåtaren för upplupen
men inte förfallen ränta behandlas som ränta
(42 kap. 8 § första stycket IL). Detta gäller också
vid förvärv av marknadsnoterade andelar i en
investeringsfond som bara innehåller svenska
fordringsrätter (42 kap. 8 § andra stycket IL).
Sådan räntekompensation ska dras av som
kostnad det beskattningsår då räntan enligt skuldebrevet ska betalas. Om förvärvaren i sin tur
avyttrar skuldebrevet innan räntan ska betalas,
ska räntekompensationen dock dras av som
kostnad redan det beskattningsår då denna
avyttring ska tas upp som intäkt (41 kap. 11 §
IL).
Vid införande av investeringssparkonto är det
nödvändigt att begränsa rätten till avdrag för
räntekompensation. Denna rätt skulle annars
kunna utnyttjas av en kontoinnehavare för att
uppnå oberättigade skattemässiga fördelar. Det
skulle exempelvis kunna ske i följande fall: En
kontoinnehavare K förvärvar ett skuldebrev som
överförs till dennes investeringssparkonto för
11 000 kronor, varav 10 000 kronor avser skuldebrevets nominella belopp och 1 000 kronor
kompensation för upplupen ränta. Dagen efter
upphör kontot att vara ett investeringssparkonto. Anskaffningsutgiften för skuldebrevet

blir då lika med marknadsvärdet. Marknadsvärdet uppgår till 11 000 kronor eftersom den
upplupna räntan är en del av detta värde. K
avyttrar skuldebrevet samma dag till F för
11 000 kronor, varav 1 000 kronor är räntekompensation. Det uppstår en kapitalförlust för
K om 1 000 kronor eftersom den erhållna
ersättningen (10 000 kronor) understiger
omkostnadsbeloppet (lika med anskaffningsutgiften, 11 000 kronor) med detta belopp. K ska
enligt 42 kap. 8 § IL ta upp den räntekompensation som F betalat som ränteinkomst
medan K enligt 41 kap. 11 § IL samma
beskattningsår ska göra avdrag för betalad
räntekompensation. Netto uppstår alltså en
förlust om 1 000 kronor för K. Detta på grund
av att K får dels göra avdrag för erlagd räntekompensation, dels att den upplupna räntan
räknas med i anskaffningsutgiften. Denna effekt
uppnås genom att skuldebrevet förvaras på ett
investeringssparkonto oavsett hur länge förvaringen pågår.
Följande fall är ett annat exempel på när
bestämmelserna om räntekompensation kan bli
alltför förmånliga för en kontoinnehavare: K
förvärvar ett skuldebrev för 11 000 kronor, varav
1 000 kronor är räntekompensation, som överförs till dennes investeringssparkonto. Dagen
efter förfaller räntan till betalning och K får
1 000 kronor i ränta. Eftersom skuldebrevet
förvaras på ett investeringssparkonto ska räntan
inte tas upp till beskattning. Dagen därefter
upphör kontot att vara ett investeringssparkonto. K, som alltså inte ska ta upp räntan till
beskattning, får trots detta enligt 41 kap. 11 § IL
under samma beskattningsår dra av räntekompensationen om 1 000 kronor inom det konventionella skattesystemet. Netto uppstår en
avdragsmöjlighet för K om 1 000 kronor på
grund av att räntan inte beskattas men räntekompensationen får dras av. Detta gäller oavsett
om ränteinbetalningen de facto ökar kapitalunderlaget, vilket förutsätter att den utbetalade
räntan förvaras på ett investeringssparkonto över
minst ett kvartalsskifte, eller inte. Liksom i det
tidigare exemplet räcker det för att uppnå denna
effekt att skuldebrevet förvaras på ett investeringssparkonto under en kort tid.
De angivna exemplen visar att bestämmelserna om räntekompensation kan bli alltför
förmånliga i vissa situationer. Risken att dessa
situationer utnyttjas systematiskt i syfte att
undvika beskattning kan inte uteslutas. Av denna
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anledning bör förvärvaren inte få dra av räntekompensation om det förvärvade skuldebrevet
efter förvärvet har förvarats på förvärvarens
investeringssparkonto. I ovan angivna exempel
skulle det innebära att nettoresultatet för K blir
0, och således uppstår inte någon oberättigad
skattefördel genom de vidtagna transaktionerna.
I de situationer räntekompensation redan har
dragits av som kostnad innan det förvärvade
skuldebrevet först förvaras på kontoinnehavarens investeringssparkonto bör dock avdraget
godtas. Det innebär att om K förvärvar ett skuldebrev år 1 och gör avdrag för räntekompensation hänförlig till skuldebrevet under samma år,
bör avdraget godtas om K överför skuldebrevet
till ett eget investeringssparkonto först år 2 eller
senare. Om K överför skuldebrevet till ett eget
investeringssparkonto under samma beskattningsår som K enligt 41 kap. 11 § IL ska göra
avdrag för räntekompensation, bör avdraget inte
godtas.
Det primära syftet med den föreslagna
begränsningen av rätten att göra avdrag för
räntekompensation är att den nya schablonbeskattade sparformen inte ska leda till oberättigade skatteförmåner. Regleringen kan dock i
vissa situationer även leda till att avdrag för
räntekompensation som helt eller delvis i och för
sig kan anses vara berättigade inte får göras. Att
införa ytterligare undantag till den föreslagna
regleringen kan dock medföra att nya möjligheter till oberättigade skattefördelar skapas. Därför
föreslås att avdrag för räntekompensation i nu
aktuella fall inte får göras, med undantag för
redan utnyttjade avdrag för räntekompensation.
Andelsbyte
I 48 a kap. IL finns bestämmelser om uppskjuten
beskattning vid andelsbyte. Med andelsbyte
avses ett förfarande som uppfyller bland annat
följande förutsättningar: En fysisk person (säljaren) ska avyttra en andel (den avyttrade andelen)
i ett företag till ett annat företag (det köpande
företaget). Ersättningen ska vara marknadsmässig och lämnas i form av andelar i det köpande
företaget (mottagna andelar). Ersättningen får
till en del lämnas i pengar. Det finns inga hinder i
lagen om investeringssparkonto för en kontoinnehavare att delta i ett andelsbyte varvid kontoinnehavaren avyttrar tillgångar som förvaras på
investeringssparkontot. Med vissa undantag får
de mottagna andelarna då överföras till säljarens
investeringssparkonto. Undantagen gäller till360

gångar som har förvärvats dels på grund av
kontofrämmande tillgångar som avses i 7 § lagen
om investeringssparkonto, dvs. tillgångar som
omfattas av ägarbegränsningen i den paragrafen
och kvalificerade andelar, dels på grund av
kontofrämmande tillgångar som vid förvärvet
förvarades på kontot med stöd av 18 § lagen om
investeringssparkonto. Under förutsättning att
nämnda undantag inte är tillämpliga gäller
följande: Om de mottagna andelarna är investeringstillgångar ska de överföras direkt till
investeringssparkontot. Men om de mottagna
andelarna är kontofrämmande tillgångar kan
säljaren välja om de ska placeras på investeringssparkontot eller på ett annat konto som inte är
ett investeringssparkonto. Väljer säljaren det
senare är andelarna föremål för konventionell
beskattning. Frågan uppkommer då vilken
anskaffningsutgift som ska gälla för de mottagna
andelarna, som är kontofrämmande tillgångar.
Enligt 48 a kap. 10 § IL ska de mottagna
andelarna anses förvärvade för en ersättning som
motsvarar det omkostnadsbelopp som gällde för
den avyttrade andelen. En tillämpning av denna
bestämmelse förutsätter således att säljaren
känner till den faktiska anskaffningsutgiften för
den avyttrade andelen. Eftersom ett framträdande syfte med investeringssparkonto är att
kontoinnehavaren inte ska behöva hålla reda på
faktisk anskaffningsutgift för tillgångarna på
kontot är det som utgångspunkt inte lämpligt att
tillämpa denna bestämmelse avseende andelsbyten genom vilka tillgångar på ett investeringssparkonto avyttras.
Tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto beskattas enligt huvudregeln kontinuerligt. Det kan därför inte sägas belöpa någon
latent kapitalvinst på sådana tillgångar. På grund
härav är det rimligt att mottagna andelar, dvs.
andelar som har mottagits som ersättning för de
avyttrade andelar som tidigare förvarades på ett
investeringssparkonto, i nu aktuella andelsbyten
tilldelas en anskaffningsutgift som är lika stor
som marknadsvärdet. De mottagna andelarna
bör således anses vara förvärvade för en ersättning som motsvarar andelarnas marknadsvärde
vid förvärvet.
För att inte tillgångar som omfattas av ägarbegränsningen i 7 § första stycket lagen om investeringssparkonto och kvalificerade andelar ska
få för hög anskaffningsutgift bör nu nämnda
princip inte gälla för mottagna andelar som är
sådana tillgångar. Detta innebär visserligen,
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såsom Sveriges advokatsamfund har konstaterat,
att tillgångarna kan bli föremål för såväl schablonbeskattning som konventionell beskattning
eftersom tillgångarna kan ha schablonbeskattats
under den tid som de har förvarats på ett investeringssparkonto. Så blir fallet om tillgångarna
först efter en tids förvaring på kontot blir
kontofrämmande enligt 7 § lagen om investeringssparkonto. Det bör dock bli mycket ovanligt
att sådana tillgångar förvaras på ett investeringssparkonto. För att de inte ska få en omotiverat
hög anskaffningsutgift, vilket skulle kunna leda
till för låg beskattning av ägaren, bör anskaffningsutgiften för de mottagna andelarna i dessa
fall bestämmas enligt 48 a kap. 10 § IL.
Mottagna andelar kan omfattas av ägarbegränsningen i 7 § första stycket lagen om investeringssparkonto om kontoinnehavaren innehar
andelar i det köpande företaget som motsvarar
minst 10 procent av rösterna för samtliga andelar
eller av kapitalet i företaget, inklusive de andelar
som förvärvats genom andelsbytet. Vad gäller
kvalificerade andelar kan mottagna andelar bli
kvalificerade enligt 57 kap. 4 § IL på grund av
ägarens verksamhet i det köpande företaget, i
indirekt ägt företag eller i annat företag som
bedriver samma eller likartad verksamhet. Vidare
kan mottagna andelar bli kvalificerade enligt
57 kap. 7 § IL om den avyttrade andelen är en
kvalificerad andel. I de fall som här avses, nämligen då de avyttrade andelarna förvaras på ett
investeringssparkonto, torde det endast undantagsvis inträffa att mottagna andelar blir
kvalificerade enligt 57 kap. 4 eller 7 § IL.
Kontofrämmande tillgångar som omfattas av
ägarbegränsningen i 7 § första stycket lagen om
investeringssparkonto och kontofrämmande
tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto med stöd av 18 § lagen om investeringssparkonto är inte föremål för schablonbeskattning. Utgångspunkten är därför att finansiella
instrument och kontanta medel som förvärvas på
grund av sådana tillgångar inte får överföras till
ett investeringssparkonto. Detta gäller även om
tillgångarna har förvärvats genom andelsbyte.
Eftersom de avyttrade andelarna vid ett sådant
andelsbyte inte var föremål för schablonbeskattning vid avyttringen bör anskaffningsutgiften för
de mottagna andelarna bestämmas enligt
48 a kap. 10 § IL. Inte heller kvalificerade andelar
som förvaras på ett investeringssparkonto är
föremål för schablonbeskattning. Av 57 kap. 7 §
IL framgår att om en kvalificerad andel avyttras

genom ett andelsbyte ska mottagna andelar anses
kvalificerade hos andelsägaren. Andelar som vid
andelsbyte förvärvas på grund av kvalificerade
andelar är således alltid kvalificerade och
anskaffningsutgiften för dem bör, som nämns
ovan, bestämmas enligt 48 a kap. 10 § IL.
Kontofrämmande tillgångar som förvaras på
ett investeringssparkonto i strid med 17 § lagen
om investeringssparkonto är visserligen inte
föremål för schablonbeskattning. Men till skillnad från tillgångar som avses i föregående stycke
får finansiella instrument som förvärvas på grund
av sådana tillgångar överföras till kontot enligt
huvudregeln. Det vill säga om de mottagna
andelarna är investeringstillgångar ska de överföras direkt till investeringssparkontot. Men om de
mottagna andelarna är kontofrämmande tillgångar kan säljaren välja om de ska placeras på
investeringssparkontot eller på ett annat konto
som inte är ett investeringssparkonto. Eftersom
avyttrade andelar i form av felaktigt förvarade
tillgångar vid ett andelsbyte inte var föremål för
schablonbeskattning vid avyttringen bör
anskaffningsutgiften för de mottagna andelarna
bestämmas enligt 48 a kap. 10 § IL.
Lagförslag
Förslaget om genomsnittsmetoden föranleder
ändring av 48 kap. 7 § och 52 kap. 3 § IL.
Förslaget om värdepapper som anses ha avyttrats
genom konkursbeslut tas in i en ny 44 kap.
34 a § IL. Förslaget om avdrag för räntekompensation föranleder en ändring i 41 kap. 11 § och en
ny 42 kap. 24 a § IL. Förslaget om anskaffningsutgift vid andelsbyte tas in i en ny 48 a kap.
10 a §. Se avsnitt 3.4.
6.13.3.10

Avräkning av utländsk skatt

Regeringens förslag: Innehavare av investerings-

sparkonto ska ges avräkning för utländsk skatt
som innehavaren betalat och som är hänförlig till
intäkter på kontot.

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Skatteverket föreslår att
ett nytt fjärde stycke införs i 2 kap. 10 § lagen
(1986:468) om avräkning av utländsk skatt
(avräkningslagen) i stället för en uppdelning i
10 a och 10 b §§, för att den struktur lagen har i
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dag ska behållas och för att uppnå en förenkling
av lagtexten.
Skälen för regeringens förslag: Som framgår
av avsnitt 6.13.3.1 ska avkastning på tillgångar
som förvaras på ett investeringssparkonto inte
tas upp som en kapitalinkomst. Inte heller
kapitalvinster på sådana tillgångar ska tas upp.
Den som innehar ett investeringssparkonto ska i
stället ta upp den beräknade avkastningen som
en schablonintäkt i inkomstslaget kapital.
Skatten på schablonintäkten är således en skatt
på intäkter som kan komma att beskattas också i
utlandet i den mån intäkterna uppbärs därifrån. I
utlandet erlagd skatt på avkastning på tillgångar
på investeringssparkonto bör därför få avräknas
från skatt på schablonintäkten.
Sådan avräkning kan inte ges enligt nuvarande
bestämmelser i avräkningslagen eftersom villkoret att den utländska intäkten ska ha tagits upp
enligt inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL, (2 kap. 1 § första stycket 1 avräkningslagen) inte är uppfyllt.
Det föreslås därför att en ny bestämmelse
(2 kap. 1 a §) förs in i avräkningslagen. Enligt
bestämmelsen ska utländsk intäkt, vid tillämpning av 2 kap. avräkningslagen, anses ha tagits
upp enligt IL även om intäkten, enligt 42 kap.
42 § IL, inte har tagits upp. I syfte att undvika
oklarheter kring vid vilket års taxering som
avräkning ska ges föreslås ett tillägg i 2 kap. 7 §
andra stycket avräkningslagen. Enligt tillägget
ska en sådan utländsk intäkt som avses i nya
2 kap. 1 a § avräkningslagen anses ha tagits med
vid taxering i Sverige det år som den skulle ha
tagits med vid taxering om den skulle ha tagits
upp till beskattning.
Vidare föreslås en bestämmelse (2 kap. 10 a §)
som anger att utländska intäkter som enligt nya
2 kap. 1 a § avräkningslagen ska anses ha tagits
upp inte ska tas med i den sammanlagda kapitalinkomsten vid beräkningen av spärrbeloppet
enligt 10 §. Spärrbeloppet uttrycks ofta som ett
bråktal där täljaren utgörs av den utländska
inkomsten och nämnaren av den skattskyldiges
sammanlagda inkomster. Genom regleringen i
nya 2 kap. 1 a §, där det anges att bestämmelsen
gäller vid tillämpning av 2 kap., kommer sådan
utländsk intäkt som avses i nämnda paragraf att
tas med i den utländska intäkten (täljaren) i
spärrbeloppsberäkningen. Den nya bestämmelsen i 2 kap. 10 a § syftar till att förhindra att
regleringen i nya 2 kap. 1 a § får till effekt att den
utländska intäkten ska beaktas i nämnaren i
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spärrbeloppsberäkningen. Den utländska intäkten skulle annars kunna komma att beaktas två
gånger i nämnaren, en gång i form av schablonintäkt och en gång i form av faktisk utländsk
intäkt.
Slutligen föreslås en bestämmelse (2 kap.
10 b §) som anger att sådana utländska intäkter
som här är i fråga får tas med i de utländska
kapitalinkomsterna bara till den del de, för ett
visst taxeringsår, sammanlagt inte överstiger den
schablonintäkt som ska tas upp till beskattning
enligt 42 kap. 36 § IL. Bestämmelsen syftar till
att säkerställa att den nedsättning som ska ges
för ett visst taxeringsår inte kan överstiga den
svenska skatten på schablonintäkten. Eftersom
svensk inkomstskatt bara tas ut på schablonintäkten saknas skäl att beakta den utländska
intäkten vid spärrbeloppsberäkningen till den del
som denna överstiger schablonintäkten. Överskjutande avräkningsbar utländsk skatt får
avräknas vid senare års taxering i enlighet med
bestämmelserna i 2 kap. 17 § avräkningslagen om
ett tillgängligt avräkningsutrymme då finns.
Skatteverket föreslår att det i stället för den
föreslagna uppdelningen i 2 kap. 10 a § och
10 b § införs ett nytt fjärde stycke i 2 kap. 10 §
avräkningslagen, för att den struktur lagen har i
dag ska behållas och för att uppnå en förenkling
av lagtexten. Reglerna om spärrbeloppsberäkning återfinns i 9–12 §§ avräkningslagen. Regeringen anser att de föreslagna reglernas placering i
2 kap. 10 a § och 10 b § är i överensstämmelse
med den övergripande utformningen av detta
avsnitt, i vilket spärrbeloppsberäkningen regleras
i skilda paragrafer, och föreslår därför ingen
ändring av promemorians förslag i detta avseende.
Lagförslag
Förslaget föranleder tre nya paragrafer i 2 kap.
avräkningslagen, 1 a, 10 a och 10 b §§, samt en
ändring av 2 kap. 7 § avräkningslagen, se avsnitt
3.7 och 3.8.
6.13.4 Beskattning av kapitalförsäkring
6.13.4.1 Gällande rätt

Avkastningsskatt
Den schablonbeskattning av sparande som förekommer i dag sker inom ramen för lagen
(1990:661) om avkastningsskatt på pensions-
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medel. Avkastningsskatt tas ut på sparande i
bland annat pensions- och kapitalförsäkringar.
Avkastningsskattens funktion är att beskatta den
årliga avkastningen i försäkringssparandet. Syftet
är att skatten ska ersätta kapitalskatten på faktisk
utgående ränta, utdelning och kapitalvinst (prop.
1992/93:187, s. 166).
Skattskyldigheten ligger enligt huvudregeln på
försäkringsbolagen, närmare bestämt svenska
livförsäkringsföretag, utländska livförsäkringsföretag med fast driftställe i Sverige, pensionsstiftelser och utländska tjänstepensionsinstitut
med fast driftställe i Sverige.
Att göra utländska försäkringsgivare skattskyldiga är inte möjligt om de saknar fast driftställe i Sverige. Skattskyldigheten för utländska
försäkringar ligger därför på försäkringstagaren.
Obegränsat skattskyldiga i Sverige som tecknat
en försäkring i ett utländskt livförsäkringsföretag är alltså skattskyldiga till avkastningsskatt. Detsamma gäller obegränsat skattskyldiga
som har ingått avtal om tjänstepension med ett
utländskt tjänstepensionsinstitut som inte har
fast driftställe i Sverige.
Skatteunderlaget beräknas i två steg. Först
beräknas ett kapitalunderlag. Därefter beräknas
en schablonmässig avkastning på detta kapital
genom att underlaget multipliceras med den
genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före beskattningsåret. För svenska
livförsäkringsföretag, utländska livförsäkringsföretag med fast driftställe i Sverige, utländska
tjänstepensionsinstitut som bedriver med
försäkringsverksamhet
jämförbar
tjänstepensionsverksamhet från fast driftställe i Sverige
och pensionsstiftelser utgörs kapitalunderlaget
av värdet av den skattskyldiges tillgångar vid beskattningsårets ingång efter avdrag för finansiella
skulder vid samma tidpunkt.
Utländska försäkringsföretag och utländska
tjänstepensionsinstitut som är skattskyldiga ska
dock endast räkna med sådana tillgångar och
skulder som är hänförliga till den i Sverige
bedrivna försäkringsrörelsen eller tjänstepensionsverksamheten.
Kapitalunderlaget för skattskyldiga som innehar utländska kapital- eller pensionsförsäkringar
är försäkringarnas värde vid beskattningsårets ingång. Detta värde utgörs av försäkringens
försäkringstekniska återköpsvärde med tillägg
för beräknad upplupen andel i livförsäkringsrörelsens överskott.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som ingått
avtal om tjänstepension med ett utländskt
tjänstepensionsinstitut som är jämförbart med
en kapital- eller pensionsförsäkring utgörs av
värdet vid beskattningsårets ingång av de
tillgångar som är hänförliga till avtalet om
tjänstepension.
När kapitalunderlaget är framräknat fastställs
skatteunderlaget genom att kapitalunderlaget
multipliceras med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången
av beskattningsåret. Skatteunderlaget fördelas
sedan mellan pensionsförsäkring och kapitalförsäkring. Den genomsnittliga statslåneräntan
under
kalenderåret
2010
uppgick
till
2,77 procent.
Skattesatsen för kapitalförsäkring uppgår till
30 procent av nio tiondelar av skatteunderlaget,
dvs. 27 procent. Avkastningsskatten för kapitalförsäkring beskattningsåret 2011 uppgår således till 0,75 (0,0277 x 0,27) procent av kapitalunderlaget.
6.13.4.2 Utgångspunkter för en ändrad
beskattning av kapitalförsäkring

I denna proposition föreslås att investeringssparkonto ska införas. Beskattningen av kapitalförsäkring bör så långt möjligt vara neutral i
förhållande till beskattning av investeringssparkonto. En följd av detta förslag är därför att även
beskattningen av kapitalförsäkring bör ses över.
En sådan översyn bör innefatta beskattningsmodellen för kapitalförsäkring inklusive den s.k.
ettårsproblematiken, schablonavkastningen och
skattesatsen.
Beskattningsmodellen för kapitalförsäkring är
i sin nuvarande utformning inte utan problem.
Underlaget för skatten bestäms utifrån värdet i
försäkringen vid ingången av beskattningsåret.
Detta innebär att det finns möjlighet att spara i
en försäkring under större delen av året utan att
sparandet föranleder någon beskattning. Denna
möjlighet att undvika beskattning vid sparande i
kapitalförsäkring kan kallas för ettårsproblematiken. Bakgrunden till ettårsproblematiken är att
nya försäkringsprodukter vuxit fram med friare
villkor för återköp än vad som gällde när avkastningsskatten i dess nuvarande form infördes för
kapitalförsäkring den 1 januari 1994. Detta
skattefria sparande kan åstadkommas genom att
försäkringstagaren återköper försäkringen före
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årsskiftet och sedan gör en ny premiebetalning
med samma belopp efter årsskiftet. Eftersom
värdet av försäkringen vid ingången av beskattningsåret minskar i den utsträckning som försäkringstagaren gör återköp minskar underlaget
för schablonavkastningen i motsvarande
utsträckning, vilket innebär att även skatten som
belöper på försäkringen minskar. Ett av de
grundläggande kraven på ett sparande som schablonbeskattas är att skatt faktiskt ska kunna tas
ut på sparandet. Den skattskyldige ska inte via
uttag eller liknande kunna disponera sitt
sparande så att skatt inte kan tas ut. Ettårsproblematiken måste därför åtgärdas.
Nivån på schablonavkastningen är en annan
fråga som bör övervägas. Utgångspunkten i
detta avseende bör av neutralitetsskäl vara att
schablonavkastningen på kapitalförsäkring ska
ligga i nivå med schablonintäkten på investeringssparkonto. Av samma skäl bör även övervägas om skattesatsen för avkastning på kapitalförsäkring ska förändras. Målsättningen är att
både kapitalförsäkring och investeringssparkonto ska vara attraktiva sparformer.
6.13.4.3 Kapitalunderlag för kapitalförsäkring
Regeringens förslag: Förutom värdet av den
skattskyldiges tillgångar vid beskattningsårets
ingång respektive värdet av försäkringen vid
beskattningsårets ingång ska ett värde motsvarande summan av de premier som har betalats in
under beskattningsåret ingå i kapitalunderlaget.
Vid beräkning av detta belopp ska dock premier
som har betalats in under den andra halvan av
beskattningsåret beräknas till halva värdet.
Vid beräkning av kapitalunderlag avseende
premiebetalningar ska bortses från premiebetalningar som är hänförliga till avgångsbidragsförsäkringar meddelade enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens
huvudorganisationer, är hänförliga till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp som
grupplivförsäkringar, eller avser vissa sjuk- och
olycksfallsförsäkringar. Dessa undantag ska även
gälla i tjänstepensionsverksamhet i fråga om avtal
som är jämförbara med personförsäkring.
Om en skattskyldig försäkringstagare överlåter en kapitalförsäkring under beskattningsåret
ska premier som har betalats in till försäkringen
till och med överlåtelsetidpunkten ingå i överlåtarens kapitalunderlag. Överlåtaren ska också i
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förekommande fall ta upp försäkringens värde
vid beskattningsårets ingång i sitt kapitalunderlag. Kapitalunderlaget för förvärvaren utgörs av
premier som har betalats in till försäkringen från
och med tidpunkten för förvärvet.
De föreslagna bestämmelserna om beräkning
av kapitalunderlag för kapitalförsäkring gäller
också för avtal om tjänstepension som är
jämförbart med kapitalförsäkring.

Promemorians förslag: Överensstämmer
delvis med regeringens. I promemorian finns
inget förslag om att det vid beräkning av kapitalunderlag avseende premiebetalningar ska bortses
från den del av premiebetalningarna som är
hänförliga
till
avgångsbidragsförsäkringar
meddelade enligt grunder som fastställts i
kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer, som är hänförliga till försäkringar
som i redovisningshänseende tas upp som
grupplivförsäkringar, eller som avser vissa sjukoch olycksfallsförsäkringar. Nämnda undantag
gäller såväl svenska och utländska livförsäkringsföretag som utländska tjänstepensionsinstitut.
Remissinstanserna: Konkurrensverket och
Juridiska Fakulteten vid Uppsala universitet tillstyrker förslaget om ändrad beskattning av
kapitalförsäkring. Skatteverket anför att underlaget för kapitalförsäkringar och avtal om tjänstepension som är jämförbara med kapitalförsäkring ska beräknas utan någon halvering för de
premier som betalats in under andra halvåret.
Dessutom anför Skatteverket att det uttryckligen bör anges i lagtexten i 2 § lagen (1990:661)
om avkastningsskatt på pensionsmedel vid vilken
tidpunkt skattskyldigheten inträffar för svenska
och utländska pensionsförsäkringar. Därutöver
framför verket angående förslaget till 3 c § i
lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel att
det när det gäller överlåtaren är oklart om kapitalunderlaget ska proportioneras utifrån innehavstid eller om beskattning ska ske för ett helt
år. Om ingen jämkning ska ske innebär detta
enligt verket att en överlåten utländsk kapitalförsäkring, sammantaget för överlåtaren och förvärvaren, beskattas hårdare än en svensk vilket bör
strida mot gemenskapsrätten. Skatteverket påtalar också att det kan finnas flera överlåtare under
ett beskattningsår och att lagtexten i 3 c § därför
behöver justeras. Skatteverket anser vidare att
det är önskvärt att ett förtydligande tas in i 10 a §
samma lag som anger vilket års utländska skatt
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och kupongskatt som nedsättning kan medges
för. Aktiespararna anför att skattesatsen och
sättet att beräkna underlaget på borde vara
desamma som för investeringssparkontot.
Övriga remissinstanser som har yttrat sig är
negativa till förslaget och anser inte att det ska
genomföras. Fondbolagens förening anför bland
annat att samma regler ska gälla om kapitalunderlag och beskattning för de båda sparalternativen och att den föreslagna modellen innebär att
ju mer man närmar sig halv- och helårsskiftet
desto mera olönsamt blir det att sätta in medel i
en
kapitalförsäkring.
Försäkringsjuridiska
Föreningen anför bland annat följande. Att ändra
sättet att beräkna kapitalunderlaget förefaller
omotiverat mot bakgrund av de olägenheter som
det medför. Att alla kapitalförsäkringar ska
omfattas av det nya systemet innebär betänkligheter. När exempelvis, så som föreslås, inbetalda
premier för året ska beaktas kommer detta inte
enbart att påverka den individ som betalat
premien utan även övriga försäkringstagare när
det gäller s.k. traditionella kapitalförsäkringar.
Kapitalunderlaget ska nämligen beräknas som ett
enda underlag för hela försäkringsbolaget. Det
ifrågasätts vidare att schablonintäkten för investeringssparkontot ska få kvittas mot underskott
inom inkomstslaget kapital. En rättvisare och
enklare modell vore att helt enkelt inordna investeringssparkontot i lagen om avkastningsskatt
på pensionsmedel. Som en alternativ modell kan
föreningen tänka sig att lyfta ut kapitalförsäkringarna, helt eller delvis, ur avkastningsskattesystemet och i stället på samma sätt som för investeringssparkontot låta kapitalunderlaget för
kapitalförsäkringen utgöra en schablonintäkt i
inkomstslaget kapital. Föreningen saknar en
analys av storleken av den s.k. ettårsproblematiken. Föreningen ser stora möjligheter att
komma tillrätta med ettårsproblematiken genom
att införa kvalitativa regler även för kapitalförsäkringar.
Svenska
Aktuarieföreningen
konstaterar att förslaget innebär en betydande
höjning av skattebelastningen jämfört med
dagens regler. Aktuarieföreningen anser att
promemorian i sitt förslag till förändrade skatteregler för kapitalförsäkring i större utsträckning
bör ta höjd för produkternas olikheter och unika
egenskaper. Att utbetalningar från försäkringen
inte påverkar skatteunderlaget innebär dubbelbeskattning. Ska inbetalda premier påverka skatteunderlaget bör även utbetalda försäkringsbelopp
påverka underlaget. Införande av inbetalda

premier i skatteunderlaget, på det sätt som
beskrivs i promemorian, kan få oönskade effekter genom spekulation via val av premiemodus
respektive tidpunkt för premieinbetalning. De
olika skattesatserna kan komma att styra inbetalningsmodus genom att det blir mer förmånligt
att spara stora engångspremier i försäkring och
löpande premier i investeringssparkonto. Den så
kallade ettårsproblematiken är i förekommande
fall begränsad till depåförsäkring och finns vare
sig i traditionell försäkring där försäkringsbolaget står den finansiella risken eller i fondförsäkring. Sveriges Försäkringsförbund (numera Svensk
Försäkring) anser inte att det finns skäl att ändra
beskattningen av kapitalförsäkringar och att
utgångspunkten för den föreslagna beskattningen är felaktig. Utvidgningen av beskattningsunderlaget strider mot systematiken i
avkastningsskattelagen. Kalibreringen av skatten
är sådan att sparformen inte kan rekommenderas
för den som önskar en mer måttlig risknivå i sitt
sparande. Vidare bör inte investeringssparkontot
utgöra jämförelsenorm för neutralitet i
beskattningen vid beskattning av kapitalförsäkringar. Beskattningen av kapitalförsäkring har
utformats för att vara neutral i förhållande till
direktägande i en tänkt portfölj av olika värdepapper. Ansatsen i promemorians förslag tycks
vara att man vill införa ett sparande som domineras av aktierelaterade instrument. Det är därmed
direkt olämpligt att överföra en sådan beskattning till försäkring. Skälen för att ändra beskattningen av kapitalförsäkring försvagas genom att
förslaget trots byte av neutralitetsnorm väljer att
ge investeringssparkontot skattemässiga fördelar
jämfört
med
kapitalförsäkring.
Sveriges
Försäkringsförbund ifrågasätter omfattningen av
ettårsproblematiken. Vidare anser förbundet att
den lösning som föreslås i promemorian leder till
felaktig beskattning. Dels kommer riskpremier
och de delar av en inbetald premie som försäkringsföretaget tillgodogör sig för täckande av
kostnader för administration och avkastningsskatt att ingå i underlaget för avkastningsskatt.
Dels kommer avkastning i delar att dubbelbeskattas. Traditionell livförsäkring omfattas av
premiebefrielseförsäkringar som beskattas enligt
inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL,
och det är därför oacceptabelt att de även beläggs
med avkastningsskatt. Att beskatta riskförsäkringar, t.ex. dödsfallsförsäkringar, med avkastningsskatt är främmande. Sveriges Försäkringsförbund ifrågasätter behovet av så drastiska
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åtgärder som förslaget om att premier ska ingå i
kapitalunderlaget. Ettårsproblematiken finns
inte i traditionell livförsäkring. Förekomsten i
fondförsäkring är mycket låg. Promemorians
förslag till lösning kommer att medföra ytterligare en överbeskattning av avkastningen på
kapitalförsäkring. Rätt skatt kommer i princip
endast att tas ut på premier som betalas 1 januari
eller 1 juli. Sveriges Försäkringsförbund anser att
fyra mätpunkter är ett minimum för att
eftersträva att dubbelbeskattningsmomentet blir
så litet som möjligt. Vid flera mättidpunkter
skulle man kunna använda ingående balans vid
mättidpunkten som underlag för beskattning.
Det skulle innebära att den schabloniserade
beskattningen skulle bli mer korrekt. Svenska
Försäkringsförmedlares
Förening
anför
sammanfattningsvis följande. Den föreslagna
beskattningsmodellen konstruerar en hypotetisk
skattebas som avviker från den faktiska för flertalet försäkringsavtal. Utformningen av beskattningen är diskriminerande mot försäkringsprodukter i så måtto att den inkluderar annat än
sparande vid bestämningen av skatteunderlaget.
Detta handikappar kombinerad risk- och sparförsäkring visavi investeringssparkontot och
depåförsäkringen. Den felaktigt utformade
skattebasen och den ökade skattesatsen samt
värderingen av löpande premier och löpande
utbetalningar renderar överbeskattning för
framförallt sparare i försäkring med garanterade
förmåner men även sparare som undviker riskfyllda placeringar eller äldre som sparar i generationsfonder. Förslaget gynnar den kategori investerare som sysslar med kortsiktig spekulation
och excessivt risktagande, det stora flertalet
sparare missgynnas. Den ökade skattebelastningen på framförallt generationsskiftes- och
pensionskapital är kontraproduktiv, redan nu har
produktmarknaden problem med att generera
avkastning som ger realt utbyte efter kostnader
och avkastningsskatt. Något utrymme för att vid
nuvarande avkastningar höja skatteuttaget med
30 procent finns inte, utan betydande skador för
durationen i sparandet i form av omprövning av
ingångna försäkringsavtal eller en övergång till
pensionering i egen regi kombinerad med enbart
riskförsäkring. Förslaget om schablonbeskattat
investeringssparkonto och ändrad beskattning av
kapitalförsäkring bör ej läggas till grund för
lagstiftning. Avanza Bank anför att beskattningen av insättningar kommer att leda till att
försäkringstagarna inte utnyttjar kreditupplägget
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för handel i försäkringarna. Konsekvensen av
detta är bland annat att likviditeten i marknaden
avsevärt kommer att försämras. Beträffande
förslaget om att premier ska ingå i kapitalunderlaget anser ProSkandia att föreslaget medför en
omotiverad och påtaglig försämring av traditionell kapitalförsäkring och de är kritiska till att
avkastningsskatten belastar hela bruttopremien,
dvs. även riskdelen.
Skälen för regeringens förslag
Antal värderingstidpunkter
Avkastningsskatten beräknas på kapitalunderlaget vid beskattningsårets ingång. Kapitalunderlaget beräknas på olika sätt beroende på vem
som är skattskyldig för avkastningsskatten. För
livförsäkringsbolag består kapitalunderlaget i
princip av värdet av den skattskyldiges tillgångar
vid beskattningsårets ingång. För obegränsat
skattskyldiga som innehar en kapitalförsäkring
som är meddelad i ett utländskt livförsäkringsbolag består kapitalunderlaget av värdet av
försäkringen vid beskattningsårets ingång.
Beskattningsmodellen för investeringssparkontot bygger på samma princip som modellen
för kapitalförsäkring. Kapitalunderlaget för ett
investeringssparkonto beräknas dock utifrån ett
genomsnitt av värdet på tillgångarna som förvaras på kontot vid fyra mättillfällen under året i
stället för värdet enbart vid årets ingång. Sveriges
Försäkringsförbund föreslår att kapitalunderlaget
även för kapitalförsäkring bör bygga på fyra mätpunkter. Regeringen konstaterar att beskattningsmodellen för kapitalförsäkring måste
fungera för både svenska och utländska
försäkringar. För svenska försäkringar är det
försäkringsbolaget som är skattskyldigt till
avkastningsskatten. När det gäller utländska
kapitalförsäkringar är det i stället den enskilde
försäkringstagaren som är skattskyldig. Försäkringstagaren ska då själv beräkna underlaget för
skatten och lämna uppgift om detta i deklarationen. Det kan ifrågasättas om en enskild försäkringstagare med en utländsk kapitalförsäkring
kan beräkna kapitalunderlaget utifrån flera
värderingstidpunkter. Det finns därför en risk
för att en sådan reglering skulle kunna avskräcka
potentiella försäkringstagare från att teckna
utländska försäkringar där de inte kan räkna med
att få hjälp från försäkringsbolaget med att
beräkna kapitalunderlaget. Regeringen bedömer
att detta skulle kunna ifrågasättas utifrån ett EU-
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rättsligt perspektiv. Om så skulle vara fallet kan
det få till följd att reglerna inte kan tillämpas för
enskilda skattskyldiga med utländska kapitalförsäkringar. Detta talar emot att föreslå en
beskattningsmodell med flera avläsningstidpunkter även om det i och för sig skulle vara
möjligt för svenska försäkringsbolag att tillämpa
en sådan modell.
Av dessa skäl föreslår regeringen att nuvarande ordning för kapitalförsäkring som innebär
att kapitalunderlaget beräknas med utgångspunkt i värdet av tillgångarna respektive värdet
av försäkringen vid beskattningsårets ingång
behålls. Detta gäller också för avtal om tjänstepension som är jämförbara med kapitalförsäkring.
Skatteverket framför att det uttryckligen bör
anges i lagtexten i 2 § lagen om avkastningsskatt
på pensionsmedel vid vilken tidpunkt skattskyldigheten inträffar för svenska och utländska
pensionsförsäkringar. I den aktuella paragrafen
listas de fysiska och juridiska personer som är
skattskyldiga till avkastningsskatt. Av efterföljande paragrafer framgår hur kapitalunderlag och
skatteunderlag ska beräknas för dessa skattskyldiga. I dessa bestämmelser framgår också hur
och vid vilken tidpunkt aktuella värden som ska
ingå i underlaget ska beräknas. Regeringen anser
därför att det saknas skäl att i 2 § lagen om
avkastningsskatt på pensionsmedel ange vid
vilken tidpunkt skattskyldigheten inträffar för
svenska och utländska pensionsförsäkringar.
Ettårsproblematiken åtgärdas
Den s.k. ettårsproblematiken innebär att
sparande kan ske i en kapitalförsäkring utan
beskattning. Regeringen instämmer i promemorians utgångspunkt att ettårsproblematiken
bör åtgärdas. Gemensamt för både kapitalförsäkring och investeringssparkonto är att skatten
baseras på värdet av sparandet vid en eller flera
mättidpunkter. En beskattningsmodell som
enbart bygger på värdet vid vissa mättidpunkter
innebär att det finns möjlighet att undvika skatt
om värdet av sparandet tas ut innan en
mättidpunkt. Av denna anledning ska vid beräkningen av kapitalunderlaget för investeringssparkontot inbetalningar och överföringar av
finansiella instrument öka kapitalunderlaget. Det
är inte möjligt att överföra finansiella instrument
till en svensk kapitalförsäkring. Till en utländsk
kapitalförsäkring kan i vissa fall finansiella
instrument överföras, men en sådan överföring

måste då anses utgöra en premiebetalning. En
motsvarande lösning för kapitalförsäkringarnas
del skulle därför vara att öka kapitalunderlaget
med årets premiebetalningar. Med premiebetalningar avses alla överföringar som sker från
försäkringstagaren till försäkringen oavsett om
det sker i form av inbetalningar av kontanter
eller genom att tillgångar, t.ex. aktier, tillförs
försäkringen.
Flera remissinstanser, bland annat Sveriges
Försäkringsförbund,
Försäkringsjuridiska
Föreningen och Svenska Aktuarieföreningen,
kritiserar förslaget att premier ska ingå i kapitalunderlaget eftersom ettårsproblematiken inte är
aktuell
för
alla
kapitalförsäkringar.
Försäkringsjuridiska Föreningen har vidare
anfört att det saknas en analys av storleken av
ettårsproblemet och att det finns stora möjligheter att komma till rätta med ettårsproblematiken genom att införa kvalitativa regler även
för kapitalförsäkring. Svenska Aktuarieföreningen anför att den s.k. ettårsproblematiken inte finns i vare sig traditionell försäkring
där försäkringsbolaget står de finansiella riskerna
eller i fondförsäkring. Behovet av att förändra
skatteunderlaget bör därför vara begränsat till ett
begränsat antal kapitalförsäkringsprodukter.
Föreningen anser vidare att det innebär dubbelbeskattning att ta med inbetalda premier i
underlaget men inte beakta uttag och anser det
som mest rimligt att kapitalförsäkringar som inte
liknar investeringssparkonton inte heller jämförs
med denna sparform då skattemodellen utformas.
När det gäller kritiken från bland annat
Försäkringsjuridiska Föreningen om att omfattningen av ettårsproblematiken inte analyserats
konstaterar regeringen följande. Av naturliga
skäl saknas det tillgängliga uppgifter om i vilken
utsträckning möjligheten att undvika avkastningsskatten utnyttjas. Att det numera finns
kapitalförsäkringar som gör detta möjligt är
dock klart. Det har aldrig varit meningen att
avkastningsskatten ska kunna kringgås och
därför bör den möjligheten åtgärdas. Att inte
ändra beskattningen av kapitalförsäkring är
därför inte ett alternativ.
Konsekvensen av förslaget att premier ska
ingå i kapitalunderlaget är att detta blir högre
och därmed också att skatteuttaget, som flera
remissinstanser påpekar, blir högre. Enligt
regeringens bedömning är de ekonomiska
konsekvenserna av att premier läggs till kapi367
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talunderlaget små. Kapitalförsäkringar bedöms
även med förslaget ha en låg beskattningsnivå
relativt normen om 30 procent.
För att vissa försäkringar inte ska omfattas av
förslaget om att åtgärda ettårsproblematiken
krävs det dessutom att det går att hitta en metod
för att peka ut vilka försäkringar som ska
undantas. En sådan metod ska fungera för såväl
svenska som utländska försäkringar, vara robust,
enkel och inte möjlig att disponera över för
parterna i försäkringsavtalet.
Att som Försäkringsjuridiska Föreningen
föreslår införa kvalitativa villkor för kapitalförsäkring kan enligt regeringens mening ifrågasättas av flera skäl. Förhållandet när det gäller
kapitalförsäkring är inte jämförbart med vad som
gäller för pensionsförsäkring. Sparande i
pensionsförsäkring är förenat med kvalitativa
villkor för att skydda skattekrediten i sparandet.
Någon motsvarande skattekredit finns inte i
kapitalförsäkringssparande. Frågan om hur
villkoren ska utformas och vad de ska syfta till
återstår. Ytterligare en fråga är hur kvalitativa
villkor ska fungera för utländska kapitalförsäkringar. Regeringens bedömning är därför att
införandet av kvalitativa villkor för kapitalförsäkring inte är ett lämpligt alternativ.
I promemorian har ett antal sätt att begränsa
förslaget om att inbetalningar ska ingå i kapitalunderlaget prövats och förkastats. Så har till
exempel en modell som innebär att försäkringar
med betydande försäkringsrisk skulle undantas
prövats. Nackdelarna med en sådan metod överväger dock fördelarna främst därför att det inte
kan uteslutas att försäkringsbolagen efter
hälsoprövning skulle kunna erbjuda depåförsäkring med betydande risk till en relativt låg riskpremie. Om försäkringar med visst riskinnehåll
då beskattades enligt nuvarande regler skulle det
gå att kringgå avkastningsskatten genom att
teckna en depåförsäkring med ett sådant försäkringsinslag. Regeringen delar därför promemorians bedömning att det inte är en lämplig metod.
Ett annat alternativ till urskiljningsmetod som
prövats är att sådana premier som bolaget tar ut
för att täcka sina risk- och garantiåtaganden inte
ska öka kapitalunderlaget. Det torde nämligen
vara mindre vanligt förekommande att återköp, i
syfte att undgå avkastningsskatten, görs av
försäkringsprodukter som innehåller en betydande garantidel jämfört med produkter som
innehåller en mindre garantidel eller som saknar
garantidel och endast innehåller en rätt till vill368

korad återbäring. Detta skulle tala för att sådana
premier som försäkringsgivaren tar ut för att
kunna uppfylla sina åtaganden vad gäller försäkringsrisk och garanti inte ska beaktas vid beräkningen av beskattningsårets kapitalunderlag.
Detta skulle dock innebära att försäkringsgivaren måste kunna dela upp premiebetalningarna
utifrån sitt åtagande gentemot försäkringstagaren. En sådan modell skulle öka bolagens administration. Det är även osannolikt att en sådan
uppdelning skulle kunna tillämpas på utländska
försäkringar där den enskilde försäkringstagaren
är skattskyldig. Därför bedöms inte heller denna
metod som lämplig.
Ingen av remissinstanserna har heller föreslagit någon annan metod som bedöms fungera
både för svenska och utländska försäkringar.
I likhet med vad som anförs i promemorian
anser regeringen därför att premiebetalningar ska
ingå i kapitalunderlaget och att alla kapitalförsäkringar ska omfattas. Det föreslås därför att
kapitalunderlaget ska beräknas på samma sätt för
alla slags kapitalförsäkringar. Förslaget gäller
också avtal om tjänstepension som är jämförbara
med kapitalförsäkring.
Eftersom inte alla premiebetalningar sker i
början av ett beskattningsår är nackdelen med
metoden att premiebetalningar som inte sker i
början av beskattningsåret riskerar att överbeskattas. Mot detta ska vägas att den värdestegring som i genomsnitt kan förväntas uppkomma
endast påverkar beskattningsunderlaget fr.o.m.
nästföljande avläsningstidpunkt. Beskattningsnivån reflekterar dessutom dels modellen för att
beräkna underlaget, dels schablonräntans nivå.
Regeringens bedömning är att förslaget inte
medför en för hög beskattning jämfört med
konventionell beskattning. Den beskattning som
sker av premier som betalas in i slutet av beskattningsåret bör trots detta mildras genom att bara
hälften av premierna för andra halvan av beskattningsåret ska öka kapitalunderlaget. Om
beskattningsåret är lika med ett kalenderår
innebär det att premier som betalas under
perioden den 1 januari–den 30 juni i sin helhet
ska öka kapitalunderlaget medan premier som
betalas in under perioden den 1 juli–den
31 december ska öka kapitalunderlaget med
hälften. Skatteverket har i denna del anfört att
kapitalunderlaget ska beräknas utan någon
halvering av de premier som betalas under andra
halvåret. Att lägga till premierna utan halvering
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innebär en risk för överbeskattning. Regeringen
instämmer därför inte i Skatteverkets förslag.
Skatteverket föreslår också att kapitalunderlaget för pensionsförsäkring ska beräknas utifrån
statslåneräntan den 30 november året före
beskattningsåret
med
ett
tillägg
om
0,75 procentenheter. Frågan om beskattning av
pensionsförsäkringar ligger utanför de frågor
som behandlas i detta ärende. Några förslag när
det gäller pensionsförsäkring lämnas därför inte.
Försäkringsjuridiska Föreningen vänder sig
mot att schablonintäkten på investeringssparkontot får kvittas mot utgifter i inkomstslaget
kapital när motsvarande möjlighet inte finns för
kapitalförsäkringarna. Föreningen anför att det
vore rättvisare och enklare att inordna investeringssparkontot i lagen om avkastningsskatt på
pensionsmedel. Ett annat alternativ är enligt
föreningen att lyfta ut kapitalförsäkringen ur
avkastningsskattesystemet och låta kapitalunderlaget för kapitalförsäkring utgöra en schablonintäkt i inkomstslaget kapital.
När det gäller investeringssparkontot är det
den enskilde som är skattskyldig för schablonintäkten. Det är därför principiellt riktigt att
intäkten ska tas upp i inkomstslaget kapital.
Skattskyldigheten för avkastningsskatten ligger
hos försäkringsbolagen och är en del av deras
beskattning. Om motsvarande schablonintäkt
för kapitalförsäkring skulle tas upp i inkomstslaget kapital krävs att skattskyldigheten för
avkastningsskatten flyttas till försäkringstagarna.
Ett sådant förslag ligger utanför detta ärende.
Sveriges Försäkringsförbund framför att den
föreslagna modellen bortser från att inbetalade
premier endast i viss del motsvarar ett sparande.
Förbundet framför att traditionell livförsäkring
och fondförsäkring ofta kombineras med
premiebefrielseförsäkringar, som beskattas enligt
IL och att det därför är oacceptabelt att dessa
även beläggs med avkastningsskatt. Regeringen
instämmer i vad Sveriges Försäkringsförbund
anför om att premier för försäkringar som
beskattas enligt inkomstskattelagen inte bör
beaktas vid beräkning av kapitalunderlaget.
Därför införs ett undantag vid beräkningen av
den del av kapitalunderlaget som avser
premiebetalningar i 3 b § lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel, motsvarande det
som i dag finns i 3 § tredje stycket 2–4 samma
lag. I det föreslagna undantaget anges att vid
beräkning av kapitalunderlag ska bortses från
premiebetalningar som är hänförliga till avgångs-

bidragsförsäkringar meddelade enligt grunder
som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer, som är
hänförliga till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp som grupplivförsäkringar,
eller som avser sjuk- och olycksfallsförsäkringar
hänförliga till försäkringsklass 1, 2, I b och IV
enligt 2 kap. 11 § första stycket och 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). Samma försäkringar som enligt nuvarande regler undantas från
avkastningsskatt kommer således att undantas
även med förslaget att premiebetalningar ska
ingå i beräkningen av kapitalunderlaget för vissa
försäkringar. Dessa undantag ska även gälla i
tjänstepensionsverksamhet i fråga om avtal som
är jämförbara med personförsäkring. Sveriges
Försäkringsförbund har också framfört att det är
främmande att beskatta riskförsäkringar, t.ex.
dödsfallsförsäkringar, med avkastningsskatt och
att det är fel att de delar av en premie som
försäkringsföretaget tillgodogör sig för täckande
av
kostnader
för
administration
och
avkastningsskatt ska ingå i underlaget för avkastningsskatt. Förslaget om att premier ska ingå i
kapitalunderlaget är schablonmässigt. I och med
detta kommer alla kapitalförsäkringar, även de
med större riskinslag, att omfattas av förslaget.
Regeringens bedömning är att effekten av att
delar av de premier som betalas till en försäkring
kan vara avsedda att täcka kostnader och avkastningsskatt torde vara begränsad och att omständigheten ska vägas mot att den föreslagna
beskattningsnivån
är
förhållandevis
låg.
Regeringen finner därför inte skäl att undanta
riskkostnader från premierna eller att kostnader
och avgifter ska dras av från premierna innan de
läggs till vid beräkning av kapitalunderlaget.
Avanza Bank har anfört att beskattning av
insättningar kommer leda till att belåningen av
kapitalförsäkringar upphör och att likviditeten i
marknaden till följd därav avsevärt kommer att
försämras. Regeringens bedömning är att risken
är mycket liten för att likviditeten på värdepappersmarknaden påverkas negativt i någon nämnvärd omfattning om kredit inom det schablonbeskattade området försvåras genom att inbetalningar ska beaktas vid beräkningen av
kapitalunderlaget.
Olika kapitalunderlag
Förslagen om beräkning av kapitalunderlag för
investeringssparkonto och kapitalförsäkring
innebär vissa skillnader för hur kapitalunderlaget
369
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beräknas för de båda sparformerna. Gemensamt
för båda beräkningarna är att de utgår från värdet
i sparandet vid en viss eller vid vissa tidpunkter
och att premier och insättningar ingår i underlaget.
Bland annat Fondbolagens förening och
Försäkringsjuridiska Föreningen är kritiska till att
kapitalunderlaget beräknas på olika sätt för
kapitalförsäkring och investeringssparkontot.
Regeringen konstaterar att förslaget om två
beräkningsmodeller inte medför någon entydig
fördel för investeringssparkontot trots att
insättningar under året beaktas endast på kvartalsbasis. Å ena sidan ger modellerna i båda fall
upphov till en marginell överbeskattning av
inbetalningar, eftersom de ger upphov till samma
skatteuttag oavsett om de betalas in precis efter
en avläsningstidpunkt eller i nära anslutning till
nästa avläsningstidpunkt. Denna överbeskattning minskar om avläsningstidpunkterna är mer
frekventa. Detta gynnar investeringssparkontot
som föreslås ha fyra avläsningstidpunkter per år.
För kapitalförsäkringar lindras dock beskattningen av att inbetalningar som sker under andra
halvan av beskattningsåret endast ska öka kapitalunderlaget med hälften. Å andra sidan ger
löpande värdestegringar ett större genomslag på
skatteuttaget vid mer frekventa avläsningstidpunkter. I genomsnitt förväntas värdet på tillgångarna stiga, vilket gör att deras genomsnittliga värde under året kan förväntas överstiga
värdet vid årets början. Såväl rådande regler som
förslaget innebär att värdestegring under året
inte påverkar skatteuttaget för kapitalförsäkringar förrän fr.o.m. året därpå. I detta avseende
medför den föreslagna beräkningsmodellen således att kapitalförsäkringar gynnas framför investeringssparkonton, där värdestegring påverkar
underlaget för beskattning redan fr.o.m. följande
kvartal.
Regeringen delar promemorians bedömning
att skillnaderna i beräkning av kapitalunderlagen
inte får några betydande effekter. På kort sikt är
investeringssparkontot marginellt förmånligare
än kapitalförsäkring. På lång sikt blir det
däremot en liten fördel för kapitalförsäkringen.
Skillnaderna är små.
Överlåtelse av utländsk kapitalförsäkring
Frågan hur kapitalunderlaget ska beräknas när en
utländsk kapitalförsäkring har överlåtits under
beskattningsåret är inte reglerad i lagen om
avkastningsskatt på pensionsmedel och det finns
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ingen vägledande praxis. I och med förslaget att
även premiebetalningar under beskattningsåret
ska beaktas vid beräkningen av kapitalunderlaget
kan årets kapitalunderlag inte som i dag fastställas vid årets ingång. För att klargöra att alla
premiebetalningar under året ska ingå i ett kapitalunderlag föreslås att beräkningen av
kapitalunderlaget vid överlåtelse av en kapitalförsäkring ska regleras särskilt.
Skatteverket anför angående förslaget till
fördelning av kapitalunderlaget mellan förvärvare
och överlåtare i 3 c § i lagen om avkastningsskatt
på pensionsmedel att det när det gäller överlåtaren är oklart om kapitalunderlaget ska proportioneras utifrån innehavstid eller om beskattning
ska ske för ett helt år. Om ingen jämkning ska
ske innebär detta enligt verket att en överlåten
utländsk kapitalförsäkring, sammantaget för
överlåtaren och förvärvaren, beskattas hårdare än
en svensk vilket bör strida mot gemenskapsrätten.
Regeringen konstaterar att förslaget innebär
att såväl överlåtare som förvärvare ska beräkna
ett kapitalunderlag under det beskattningsår då
försäkringen byter ägare. Beskattningen totalt
sett under beskattningsåret för en överlåten
utländsk kapitalförsäkring skiljer sig dock inte
från beskattningen av en motsvarande svensk
försäkring. För svenska kapitalförsäkringar är
det dock livförsäkringsföretaget som är skattskyldigt och det saknas därför möjlighet att
reglera hur den skatt som belöper på en svensk
kapitalförsäkring borde fördelas mellan förvärvare och överlåtare när en sådan försäkring
överlåts. Enligt regeringens mening leder således
inte förslaget till någon överbeskattning av
utländska kapitalförsäkringar.
Som Skatteverket påtalar kan det förekomma
att samma försäkring överlåts flera gånger under
samma beskattningsår. Lagförslaget har omformulerats något av hänsyn till detta. För den
överlåtare som innehade försäkringen vid
beskattningsårets ingång föreslås att kapitalunderlaget beräknas som värdet av tillgångarna vid
beskattningsårets ingång med tillägg för premier
som betalats in fram till och med överlåtelsen.
När det gäller förvärvaren av försäkringen föreslås att kapitalunderlaget ska motsvara premiebetalningar under beskattningsåret som gjorts
efter förvärvet av försäkringen till och med den
tidpunkt då försäkringen återigen överlåts alternativt till och med beskattningsårets utgång.
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Den föreslagna bestämmelsen om att premier
som betalas under andra halvan av beskattningsåret ska beräknas till halva beloppet vid kapitalunderlagsberäkningen tillämpas även vid en
överlåtelse.
Motsvarande regler föreslås gälla för avtal om
tjänstepension som är jämförbara med kapitalförsäkring.
Skatteverket anser också att det är önskvärt att
ett förtydligande tas in i 10 a § lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel som anger vilket
års utländska skatt och kupongskatt som nedsättning kan medges för. Regeringen anser inte
att det är lämpligt att i detta sammanhang ändra
den aktuella paragrafen utan frågan får överlämnas åt rättstillämpningen.
Lagförslag
Bestämmelser om kapitalunderlag återfinns i 3 a–
3 c §§ lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel, se avsnitt 3.10. Förslaget föranleder också
ändringar i punkt 2 i övergångsbestämmelserna
till lagen (2008:136) om ändring i lagen
(1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.
6.13.4.4 Schablonavkastning på sparande i
kapitalförsäkring
Regeringens
förslag:
Schablonavkastningen
(skatteunderlaget) för sparande i kapitalförsäkring och avtal om tjänstepension som är
jämförbart med kapitalförsäkring, ska beräknas
som kapitalunderlaget multiplicerat med
statslåneräntan vid utgången av november under
föregående kalenderår.
Skattesatsen för kapitalförsäkring och avtal
om tjänstepension som är jämförbart med
kapitalförsäkring höjs till 30 procent.

Promemorians förslag: I promemorian
föreslås att schablonavkastningen för sparande i
kapitalförsäkring ska beräknas som kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan vid
utgången av november under föregående
kalenderår med ett tillägg av 0,75 procentenheter.
Remissinstanserna: Konkurrensverket och
Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet tillstyrker förslaget om ändrad beskattning av
kapitalförsäkring. Juridiska Fakulteten vid

Uppsala universitet anför bland annat att det
finns en risk att den föreslagna skattesatsen är
något för hög, särskilt i internationellt
perspektiv och mot bakgrund av att den enligt
förslaget utgör jämförelsenorm för den skatt
som föreslås ska tas ut på investeringssparkonton.
Flertalet remissinstanser som har yttrat sig är
negativa till förslaget och anser inte att det ska
genomföras. Skatteverket anför att det inte
lämnas något förslag när det gäller pensionsförsäkringskapital.
Skatteunderlaget
för
pensionsförsäkringskapital
beräknas
enligt
nuvarande regler genom att kapitalunderlaget
multipliceras med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före
ingången av beskattningsåret utan något
procentuellt tillägg. Skatteverket föreslår att även
underlaget
för
pensionsförsäkringskapital
beräknas
utifrån
statslåneräntan
den
30 november året före beskattningsåret och med
ett tillägg på 0,75 procent. Aktiespararna anför
att skattesatsen och sättet att beräkna underlaget
på borde vara desamma som för investeringssparkontot. När det gäller skattenivån anför
Aktiespararna att både skatteuttaget och avkastningskravet på investering som kan berättiga till
att välja en schablonbeskattad sparform ökar
med hela 40 procent. Om ändringen införs leder
det till att en stor del av sparandet i kapitalförsäkringar kommer att tas ut och flyttas till
konventionellt beskattat sparande. Försäkringsjuridiska föreningen anför att dagens system
bygger på att den genomsnittliga statslåneräntan
används medan i förslaget statslåneräntan per
30 november i stället ska användas. Det är svårt
att förstå på vilket sätt en räntesats vid ett enda
specifikt tillfälle bättre än ett genomsnitt för
helåret skulle spegla den aktuella avkastningen.
Försäkringsbolagen tvingas dessutom upprätthålla två snarlika skatteberäkningssystem för
avkastningsskatten. Svenska Aktuarieföreningen
anser att förslagen innebär en betydande skattehöjning jämfört med dagens beskattningsregler
och att förslagen i större utsträckning bör ta
höjd för produkternas olikheter och unika egenskaper. Svenska Aktuarieföreningen anför vidare
att eftersom utbetalningar inte beaktas i underlaget sker en dubbelbeskattning som inte är rimlig
och att förslaget innebär omfattande IT-förändringar
för
försäkringsbolagen.
Sveriges
Försäkringsförbund (numera Svensk Försäkring)
delar inte uppfattningen att det nya investerings371
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sparkontot ska utgöra jämförelsenorm för neutralitet i beskattningen vid beskattning av kapitalförsäkring. Beskattningen av kapitalförsäkring
har utformats för att vara neutral i förhållande
till direktägande i en tänkt portfölj av olika
värdepapper. Den sammantagna beskattningen
av fonder och försäkringsföretag kalibrerades för
att ta hänsyn till att försäkringsföretagens
tillgångsportföljer är sammansatt av instrument
med varierande risknivå, och därmed avkastning.
Ansatsen i promemorians förslag tycks vara att
man vill införa ett sparande som domineras av
aktierelaterade instrument. Det är därmed direkt
olämpligt att överföra en sådan beskattning till
försäkring. Sveriges Försäkringsförbund anser
således inte att introduktionen av en ny,
schablonbeskattad produkt i marknaden utgör
skäl att ändra den neutralitetsnorm som varit
bärande i skattesystemet sedan 1991 års
skattereform. ProSkandia avvisar bestämt
förslaget om höjning av avkastningsskatten för
kapitalförsäkring. ProSkandia anför vidare att
villkoren för försäkringssparande successivt har
försämrats under de senaste årtiondena. Enligt
ProSkandia bör långsiktigt försäkringssparande
stimuleras av staten bland annat genom skattereglerna. ProSkandia föreslår att regeringen
tillsätter en allsidigt sammansatt utredning för
att se över beskattningen av långsiktigt
försäkringssparande.
Skälen för regeringens förslag
Schablonavkastning för kapitalförsäkring
Avkastningsskatten i sin nuvarande form med en
schablonmässig avkastning som beskattas i stället för den verkliga avkastningen infördes den
1 januari 1994 i samband med introduktionen av
det individuella pensionssparandet (prop.
1992/93:187).
Den nuvarande skattebelastningen för allt
försäkringssparande, såväl i pensionsförsäkring
som i kapitalförsäkring, bygger på en schablonavkastning som motsvarar den genomsnittliga
statslåneräntan under kalenderåret före beskattningsåret. För 2011 innebär det en schablonavkastning på 2,77 procent. Denna avkastning
beskattas sedan, avseende kapitalförsäkring, med
27 procent vilket ger ett skatteuttag för 2011 om
ca 0,75 procent av värdet av sparandet.
När skattesatsen om 27 procent för kapitalförsäkring infördes den 1 januari 1995 var det ett
resultat av en avvägning mellan å ena sidan det
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faktum att schablonmetoden innebär att även
orealiserad värdestegring på kapitalet beskattas
och å andra sidan att avkastningen på försäkringskapitalet på lång sikt normalt är högre än
statslåneräntan eftersom kapitalet också omfattar aktier och andra värdepapper vars avkastning
även inkluderar en riskpremie (prop. 1994/95:25,
s. 53 ff.). Av dessa skäl ansågs det motiverat med
en lägre skatt för kapitalförsäkring än
30 procent. Skattesatsen skulle dock ligga på
samma nivå som för andra kapitalinkomster
vilket uppnåddes genom att ta ut 30 procent
avkastningsskatt på nio tiondelar av underlaget
för skatten i kapitalförsäkring, dvs. med
27 procent av underlaget för skatten. Vid införandet av schablonbeskattningen för bland annat
försäkringssparande var utgångspunkten att
skatteuttaget enligt schablonen skulle ligga på
samma nivå som skatteuttaget på den faktiska
avkastningen. Statslåneräntan ansågs därvid som
ett bra mått för att fånga avkastningen på lång
sikt.
Sparformen har sedan införandet i allt högre
utsträckning kommit att marknadsföras som ett
fördelaktigt alternativ till direktsparande i aktier
och fonder eftersom kapitalet kan omplaceras
mellan olika finansiella tillgångar utan någon
beskattning och eftersom skatten är förhållandevis låg i förhållande till den förväntade avkastningen från aktier och andelar i fonder.
Marknaden för nyteckning av kapitalförsäkring
domineras dessutom i dag av försäkringar med
ett obetydligt försäkringsinslag. Sparande i
kapitalförsäkringar kan därmed i högre utsträckning än tidigare förväntas erhålla en överavkastning relativt den (i stort sett) riskfria avkastning
på långa statspapper som statslåneräntan återspeglar. En konsekvens av detta är att den effektiva skattesatsen för sparande i kapitalförsäkring
kan förväntas vara avsevärt lägre än normen om
30 procents skatt på kapitalinkomster. För
kapitalförsäkringar med underliggande tillgångar
som motsvarar de som förväntas inom ramarna
för investeringssparkontot bedöms den effektiva
skattesatsen med rådande regler uppgå till
17 procent.
Det finns därför skäl att höja skattesatsen för
kapitalförsäkring och avtal om tjänstepension
som är jämförbara med kapitalförsäkring så att
den hamnar i nivå med den som föreslås gälla för
investeringssparkonto. Beräkningen av schablonavkastningen ska utgå ifrån statslåneräntan
den 30 november föregående år, inte genom-
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snittet under föregående år som tidigare.
Sammantaget bidrar detta till att säkerställa att
samma beskattningsnivå ska gälla för
investeringssparkonto och kapitalförsäkring.
Åtgärden
kan
motiveras
med
att
investeringssparkontot har likheter med vissa
kapitalförsäkringar som redan finns på marknaden och att det därför riskerar att bli snedvridande om liknande sparformer har olika
beskattningsnivåer.
Flera remissinstanser, bland annat Juridiska
fakulteten vid Uppsala universitet, Aktiespararna,
Svenska Aktuarieföreningen och Försäkringsjuridiska Föreningen, anser att beskattningsnivån
är för hög och att höjningen av skattebelastningen är betydlig jämfört med dagens
regler. Sveriges Försäkringsförbund anser inte att
investeringssparkontot bör utgöra jämförelsenorm för neutralitet i beskattningen vid
beskattning av kapitalförsäkring. Enligt Sveriges
Försäkringsförbund har beskattningen av
kapitalförsäkring utformats för att vara neutral i
förhållande till direkt ägande i en tänkt portfölj
av olika värdepapper och promemorians ansats
att utgå från ett sparande som domineras av
aktierelaterade instrument är därför felaktig.
Regeringen konstaterar att schablonbeskattningen av investeringssparkontot nu föreslås
utgå ifrån att underlaget multipliceras med en
faktor som uppgår till statslåneräntan den
30 november närmast föregående kalenderår
utan det tillägg på 0,75 procentenheter som
föreslogs i promemorian. Statslåneräntan
reflekterar den i det närmaste riskfria räntan på
svenska statsobligationer med lång löptid. Det
saknas skäl att tro att marknaden erbjuder
kapitalförsäkringar med en förväntad avkastning
som understiger avkastningen på en riskfri
långsiktig placering. Den föreslagna nivån på
beskattningen förväntas därför inte medföra att
någon typ av kapitalförsäkring får en effektiv
skattesats som överstiger normen om
30 procent.
För kapitalförsäkringar med underliggande
tillgångar som motsvarar de som förväntas inom
ramarna för investeringssparkontot bedöms
förslaget i genomsnitt medföra en effektiv
skattesats på drygt 19 procent. Detta är en
höjning med ca två procentenheter jämfört med
den förväntade effektiva skattesatsen med
rådande regler, men ska jämföras med den
effektiva skattesats på knappt 29 procent som

samma tillgångar skulle förväntas erhålla om de i
stället beskattades konventionellt.
ProSkandia anför att villkoren för försäkringssparande successivt försämrats och föreslår att
regeringen tillsätter en utredning för att se över
beskattningen av långsiktigt försäkringssparande. Regeringen finner i nuläget inte skäl
för att tillsätta någon sådan utredning.
Den ränta som i dag används för att beräkna
schablonavkastningen i avkastningsskattelagen är
den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret. När det gäller schablonintäkten på investeringssparkontot föreslås i stället att tillämpligt
värde på statslåneräntan ska vara värdet den
30 november kalenderåret närmast före ingången
av det kalenderår för vilket ett kapitalunderlag
ska beräknas. Försäkringsjuridiska Föreningen
anför att det är svårt att förstå varför statslåneräntan den 30 november är bättre än den genomsnittliga statslåneräntan under föregående år.
Som anges i promemorian är syftet med att
använda statslåneräntan den 30 november
närmast föregående kalenderår att uppnå bättre
följsamhet med den riskfria ränta som statslåneräntan är tänkt att approximera. Regeringen
delar promemorians bedömning att bättre följsamhet är önskvärd i sig och att en övergång till
att använda statslåneräntan den 30 november
troligen bidrar till att förebygga räntearbitrage i
vissa situationer om styrräntan under en period
avviker mycket kraftigt från statslåneräntan.
Eftersom dessa argument är giltiga även för
kapitalförsäkring föreslår regeringen att schablonavkastningen även för kapitalförsäkring, och
avtal om tjänstepension som är jämförbart med
kapitalförsäkring, ska beräknas med utgångspunkt i statslåneräntan den 30 november
kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret.
Olika slag av kapitalförsäkring
Produktutbudet på kapitalförsäkringsmarknaden
är mycket varierat. Marknaden omfattar allt från
depåförsäkringar till rena riskförsäkringar och
däremellan kombinerade försäkringsprodukter
med långa löptider och ett betydande risk- och
garantiinslag. Produktinriktningen påverkar även
bolagets placeringsprofil och därmed även den
förväntade avkastningen. Det innebär att olika
slag av kapitalförsäkring har olika möjlighet att
uppnå en viss avkastning. Frågan är därför om
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det finns skäl att överväga olika beskattning för
olika slag av kapitalförsäkringar.
Ett alternativ är att skilja mellan långsiktigt
och kortsiktigt sparande. Problemet med en
sådan lösning är att den kräver ett omfattande
regelverk för att upprätthålla bundenheten i
sparandet med ökad administration som följd.
Frågor som uppstår är vad som ska hända om
bindningstiden ändras och hur beskattning ska
ske när bindningstiden upphör. Dessutom överlämnar metoden åt avtalsparterna att disponera
över vilken beskattningsnivå som ska tillämpas.
En mer robust beskattningsmodell som inte
parterna kan påverka skulle vara att dela upp
kapitalunderlaget utifrån om det är försäkringsgivaren eller försäkringstagaren som bär placeringsrisken för underlaget. Av 5 kap. 1 §
försäkringsrörelselagen (2010:2043), förkortad
FRL, framgår att bolagen ska göra försäkringstekniska avsättningar som ska vara så stora att
bolaget vid varje tidpunkt ska kunna uppfylla alla
åtaganden som skäligen kan förväntas
uppkomma med anledning av ingångna försäkringsavtal. Vidare är bolagen, enligt 6 kap. 1 §
FRL, skyldiga att inneha skuldtäckningstillgångar till ett belopp som svarar mot de försäkringstekniska avsättningarna. Skuldtäckningstillgångarna omfattas av placeringsregler som
syftar till att säkerställa att tillgångarna håller en
tillräckligt god kvalité. För villkorad återbäring
och fondförsäkring där försäkringstagarna bär
den finansiella risken gäller endast att tillgångarna ska placeras på det sätt som är lämpligt med
hänsyn till åtagandets karaktär. För det fall att
bolaget har utfäst en garanterad återbäring är
bolaget således skyldigt att göra avsättningar
med ett belopp som motsvarar utfästelsen och
placera skuldtäckningstillgångarna i enlighet med
de strängare placeringsreglerna. För det fall att
bolaget i stället har utfäst villkorad återbäring ska
bolaget placera premierna i tillgångar som är
lämpliga med hänsyn till åtagandets karaktär.
För bolagets fria tillgångar, dvs. sådana tillgångar
som inte utgör skuldtäckningstillgångar,
uppställs inte några särskilda kvantitativa
placeringsregler.
Enligt 6 kap. 30 § FRL är försäkringsbolaget
skyldigt att föra ett skuldtäckningsregister som
vid varje tidpunkt ska utvisa de tillgångar som
används för skuldtäckning och tillgångarnas
värde. Vidare är bolaget, enligt 8 kap. 10 §
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna
råd (FFFS 2011:20) om skuldtäckning i svenska

försäkringsföretag, skyldigt att upprätta register
för skuldtäckningstillgångar som svarar mot
villkorad
återbäring
och
fondförsäkring
respektive övrig livförsäkring. Detta innebär
således att bolagen i och för sig borde ha goda
förutsättningar att urskilja sådana tillgångar som
svarar mot garanterad återbäring och garanterade
försäkringsåtaganden och som skulle kunna
bibehålla nuvarande skattenivå från övriga tillgångar eftersom en sådan uppdelning redan
följer av den näringsrättsliga regleringen. En
sådan lösning skulle dock öka bolagens administration och det är även osannolikt att en sådan
uppdelning skulle fungera för de utländska
försäkringarna, för vilka försäkringstagarna själva
ska redovisa schablonavkastningen. Vidare är det
oklart hur en uppdelning av kapitalunderlaget
utifrån placeringsrisk skulle fungera efter
implementeringen av det s.k. Solvens II-direktivet.131
Genomgången av olika metoder för en
uppdelning av kapitalunderlaget i en del med
högre beskattning och en del med lägre beskattning leder till slutsatsen att det kan ifrågasättas
om det är möjligt att hitta en metod som ger rätt
urval. Om en metod ändå ska väljas framstår
metoden att dela upp kapitalunderlaget utifrån
vem som bär placeringsrisken som den mest
ekonomiskt korrekta i syfte att skapa en neutral
beskattning för kapitalförsäkring. Nackdelarna
med metoden är att den ökar bolagens administrativa börda och att den torde vara omöjlig att
tillämpa för en enskild försäkringstagare som
själv är skattskyldig för avkastningsskatt.
Det finns alltså inte någon naturlig och enkel
uppdelningsmodell som kan ligga till grund för
olika beskattning av olika kapitalförsäkringar.
Med hänsyn till svårigheterna med att hitta en
modell för uppdelning som fungerar och till att
den beskattningsnivå som regeringen föreslår är
lägre än den som föreslogs i promemorian
föreslår regeringen att beskattningen ska vara
densamma för alla former av kapitalförsäkring.
Som Försäkringsjuridiska Föreningen påpekar
innebär förslaget att försäkringsbolagen ska
tillämpa två olika system för beräkning av
skatten. Redan enligt nuvarande bestämmelser är

131 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den

25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och
återförsäkringsverksamhet,
32009L0138).
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det så att försäkringsbolagen måste skilja mellan
olika skatteunderlag för pensionsförsäkring och
kapitalförsäkring. Ingen remissinstans har framfört att förslaget inte är möjligt att tillämpa.
Regeringen anser därför inte att någon ändring
bör göras av promemorians förslag.
Lagförslag
Bestämmelser om skatteunderlag tas in i 3 d §
lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.
Förslaget att ändra skattesatsen för kapitalförsäkring och avtal om tjänstepension som är
jämförbart med kapitalförsäkring föranleder en
ändring i 9 § samma lag. Se avsnitt 3.10.
Förslaget föranleder också ändringar i punkt 2 i
övergångsbestämmelserna till lagen (2008:136)
om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.
6.13.4.5 Övrigt
Regeringens bedömning: Frågan om det bör
vidtas några åtgärder för att personer med
insynsställning inte ska kunna undgå
anmälningsskyldigheten för insynspersoner bör
hanteras i särskild ordning och ligger utanför
denna lagstiftning.

Promemorians bedömning: Frågan behandlades inte i promemorian.
Remissinstanserna: Finansinspektionen anför
bland annat följande. Genom att lägga sitt
ägande i en kapitalförsäkring kan personer med
insynsställning undgå den anmälningsskyldighet
som normalt gäller för insynspersoner. Kapitalförsäkringarna gör det även möjligt för en aktieägare att bygga upp ett större innehav utan att
behöva offentliggöra detta genom flaggningar.
Flaggningsskyldigheten fullgörs i stället av det
försäkringsbolag som tillhandahåller försäkringen och dessa flaggningar saknar ofta informationsvärde för marknaden. Kapitalförsäkringarna bidrar således till att försämra genomlysningen av marknaden. Det är angeläget att
motsvarande nackdelar inte kommer att gälla för
investeringssparkontot och att genomlysningsproblemet för kapitalförsäkringar hanteras.
Aktiespararna anför att det är oacceptabelt att
personer med insynsställning inte behöver
anmäla aktieinnehav som finns i en kapitalförsäkring till Finansinspektionen. Aktiespararna

föreslår därför att lagstiftaren tar tillfället i akt
och även utvidgar lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument till
att gälla innehav i kapitalförsäkring. Avanza
Bank hade gärna sett att problematiken avseende
insynshandel
i
kapitalförsäkringar
hade
kommenterats.
Skälen för regeringens bedömning: Såsom
några remissinstanser har påpekat finns det i dag
en risk för att personer med insynsställning i ett
företag undgår anmälningsskyldighet genom att
lägga sitt ägande i en kapitalförsäkring. Bland
annat mot denna bakgrund har regeringen den
10 mars 2011 (dnr Fi2011/1295) gett Finansinspektionen i uppdrag bland annat att redogöra
för och bedöma behovet av förändringar av
lagstiftning om anmälningsskyldighet rörande
innehav av finansiella instrument, dels vid vissa
förändringar av aktieinnehav (flaggning), dels för
personer med insynsställning. Det som ska
klarläggas är om det finns behov av en bättre
genomlysning av marknaden genom en utvidgad
anmälningsskyldighet som också omfattar innehav av aktier och aktierelaterade finansiella
instrument via en kapitalförsäkring. Uppdraget
ska redovisas senast den 1 november 2011 i en
promemoria som kan bli föremål för remittering.
Det saknas skäl att föregripa den utredning och
analys som Finansinspektionen fått i uppdrag att
genomföra. Regeringen anser sålunda att det i
fråga om lagstiftningen om anmälningsskyldighet inte bör vidtas några åtgärder i detta lagstiftningsärende.
Finansinspektionen har framfört att det är
angeläget att motsvarande nackdelar rörande
anmälningsskyldighet för insynspersoner som
lagt sitt ägande i en kapitalförsäkring inte
kommer att gälla för investeringssparkontot.
Regeringen kan dock konstatera att när det
gäller investeringssparkontot kommer det att
vara den enskilde – och inte ett försäkringsbolag
– som äger tillgångarna på kontot. Regeringen
bedömer därför att de nackdelar som Finansinspektionen påtalat angående kapitalförsäkringar
inte kommer att vara aktuella för investeringssparkontot.
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6.13.5 Självdeklarationer och
kontrolluppgifter
6.13.5.1 Gällande rätt

Deklarationssystemet för fysiska personer och
dödsbon i korthet
Fysiska personer och dödsbon ska enligt 2 kap.
1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter, förkortad LSK, lämna en
allmän självdeklaration. Deklarationsskyldigheten för fysiska personer är enligt 2 kap. 2 § LSK i
huvudsak kopplad till storleken av inkomsten
under beskattningsåret. En fysisk person ska
lämna en allmän självdeklaration bland annat när
intäkterna i inkomstslaget tjänst och i inkomstslaget näringsverksamhet under beskattningsåret
har uppgått till sammanlagt minst 42,3 procent
av prisbasbeloppet samt när intäkterna i
inkomstslaget kapital, bortsett från ränta och
utdelning för vilka kontrolluppgift ska lämnas,
har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor
under beskattningsåret.
Skatteverket får information om de skattskyldigas inkomstförhållanden genom bland annat
kontrolluppgifter från arbetsgivare, banker m.fl.
Vissa av kontrolluppgifterna och andra uppgifter
som Skatteverket får in är i sig inte tillräckliga
för att bestämma storleken av en skattepliktig
inkomst. Exempelvis är en uppgift om att en viss
aktie är såld för ett visst pris inte tillräcklig för
att få fram skattepliktig kapitalvinst eller
avdragsgill kapitalförlust. En sådan kontrolluppgift ger emellertid en upplysning om att ytterligare uppgifter behövs från den skattskyldige.
Enligt 14 kap. 1 § LSK ska de flesta kontrolluppgifter för ett kalenderår lämnas till Skatteverket senast den 31 januari närmast följande
kalenderår.
Av 4 kap. 2 § LSK och 3 kap. 2 § förordningen
(2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter följer att Skatteverket före den 15 april
under taxeringsåret ska sända en blankett för
allmän självdeklaration med vissa förtryckta
uppgifter till de fysiska personer och dödsbon
som kan antas vara skyldiga att lämna en sådan
deklaration. Verket bifogar en specifikation över
inkomna kontrolluppgifter och vissa andra
uppgifter som Skatteverket redan har tillgång till
samt en preliminär skatteuträkning. Samtidigt
lämnar Skatteverket, beroende på vilka uppgifter
verket har tillgång till i fråga om t.ex. avyttringar
av fastighet eller aktier, upplysningar om vilka
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uppgifter den skattskyldige själv behöver
redovisa i deklarationen och på vilken bilaga
uppgifterna ska lämnas. Skatteverket bifogar
också de broschyrer och blanketter som bedöms
vara relevanta för respektive deklarationsskyldig.
Till grund för förtryckningen på själva deklarationsblanketten ligger innehållet i inkomna
kontrolluppgifter och vissa andra av Skatteverket
redan kända uppgifter. Den preliminära skatteuträkningen grundas i sin tur på de förtryckta
uppgifterna.
Om någon uppgift som har förtryckts på
deklarationsblanketten är felaktig eller saknas,
ska den skattskyldige göra den ändring eller det
tillägg som behövs (3 kap. 3 § LSK). Den skattskyldige ska t.ex. lämna uppgift om inkomster
som det inte har lämnats någon kontrolluppgift
om och som därför inte har förtryckts i blanketten.
Den deklarationsskyldige eller för honom
eller henne behörig ställföreträdare ska egenhändigt skriva under självdeklarationen och
senast den 2 maj under taxeringsåret lämna
deklarationen till Skatteverket eller till ett
mottagningsställe som har godkänts av verket
(4 kap. 3, 5 och 6 §§ LSK). Deklarationen kan
under vissa förutsättningar också lämnas på
elektronisk väg, nämligen via internet, telefon
eller SMS (jfr 4 kap. 4 § LSK samt Skatteverkets
föreskrifter om e-tjänsten Inkomstdeklaration
[SKVFS 2009:8 och SKVFS 2009:9]).
Kontrolluppgifter om fordringsrätter, delägarrätter
och försäkringar
I 8 kap. LSK finns det bestämmelser om
kontrolluppgifter om ränta och annan avkastning på fordringsrätter. Kontrolluppgift ska
lämnas om ränteinkomster samt om annan
avkastning än kapitalvinst som hänför sig till
fordringsrätter och som utgör intäkt i inkomstslaget kapital (1 §). Kontrolluppgiften ska
lämnas av den som har tillgodoräknat eller betalat ut avkastningen (2 §).
I 9 kap. LSK regleras kontrolluppgiftsskyldigheten avseende avkastning på delägarrätter. Den
som har betalat ut eller tillgodoräknat utdelning,
ränta eller annan avkastning än kapitalvinst på
delägarrätter ska lämna kontrolluppgift om
avkastningen (1 och 4 §§).
När det gäller avyttring genom inlösen av
andelar i en investeringsfond eller i ett utländskt
fondföretag som driver verksamhet här i landet
ska kontrolluppgift enligt huvudregeln lämnas
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om uppkommen kapitalvinst eller kapitalförlust
(10 kap. 1 och 6 §§ LSK). Om sådana nyssnämnda fondandelar är förvaltarregistrerade, ska
förvaltaren lämna kontrolluppgift även om
annan avyttring än inlösen. Detsamma gäller för
värdepappersinstitut som medverkar vid annan
avyttring än inlösen av icke förvaltarregistrerade
andelar i utländska fondföretag.
Kontrolluppgift ska också lämnas om avyttring av andra delägarrätter och fordringsrätter än
andelar i investeringsfonder (10 kap. 7 § LSK). I
kontrolluppgiften ska, till skillnad från vad som
gäller för andelar i investeringsfonder, uppgift
inte lämnas om uppkommen kapitalvinst eller
kapitalförlust. I stället ska uppgift lämnas om
den ersättning som har överenskommits efter
avdrag för försäljningsprovision och liknande
utgifter. Uppgift ska också lämnas om antalet
delägarrätter eller fordringsrätter som har
avyttrats samt om deras slag och sort (10 kap.
9 § LSK).
Enligt 12 kap. 2 § LSK ska flertalet kontrolluppgifter som avser inkomstslaget kapital också
lämnas för fysiska personer som är begränsat
skattskyldiga.
Förmögenhetsskatten har avskaffats helt från
och med den 1 januari 2007. Som en följd av
avskaffandet av förmögenhetsskatten slopades
flera kontrolluppgiftsskyldigheter om livförsäkringar från och med den 1 januari 2009 (prop.
2008/09:44). En kontrolluppgiftsskyldighet som
återstår för livförsäkringar är den som avser
underlag för avkastningsskatt för utländska
försäkringar och avtal om tjänstepension som är
jämförbara med försäkring (11 kap. 8 a § LSK).
Av 12 kap. 4 § LSK framgår att den som har
förmedlat en utländsk försäkring som avses i
11 kap. 8 a § LSK ska lämna sådana uppgifter att
försäkringsgivaren och försäkringstagaren kan
identifieras.
Annan uppgiftsskyldighet
I 15 kap. LSK finns det bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter till den kontrolluppgiftsskyldige för att denne ska kunna lämna
kontrolluppgift.
Den som för egen eller annans räkning har
företagit en rättshandling med någon som är
skyldig att lämna kontrolluppgift ska skriftligen
eller på liknande sätt till den kontrolluppgiftsskyldige lämna de uppgifter som behövs för att
den kontrolluppgiftsskyldige ska kunna fullgöra
sin uppgiftsskyldighet (4 §). Vilka uppgifter som

ska lämnas föreskrivs närmare i förordningen
(2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Uppgifterna ska enligt huvudregeln
lämnas snarast och senast den 15 januari året
efter det år som uppgiften gäller (5 §). Om den
som är skyldig att lämna en sådan uppgift inte
har gjort det, ska den kontrolluppgiftsskyldige
snarast anmäla detta till Skatteverket (6 §).
Fondbolag och förvaltningsbolag som ska
föra eller låta föra ett register över andelsinnehavare i en investeringsfond ska, då en
förvaltare ska föras in i registret enligt 4 kap. 12 §
lagen (2004:46) om investeringsfonder, lämna
förvaltaren uppgifter om den genomsnittliga
anskaffningsutgiften för de andelar i en investeringsfond som tillhör en andelsägare och som
har registrerats på förvaltaren i stället för andelsägaren. Vid byte av en förvaltare eller om
förvaltaren inte längre ska vara införd i registret,
ska den förvaltare som andelarna i investeringsfonden flyttas från lämna den nya förvaltaren,
fondbolaget eller förvaltningsbolaget uppgifter
om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för
de andelar som flyttas (7 §).
Förbindelse att lämna kontrolluppgift
Utländska företag som driver bankverksamhet,
värdepappersrörelse, fondverksamhet, finansieringsverksamhet eller försäkringsverksamhet i
Sverige utan att inrätta en filial eller motsvarande
etablering här, ska enligt 13 kap. 1 § LSK innan
verksamheten påbörjas ge in en skriftlig förbindelse till Finansinspektionen om att lämna
kontrolluppgifter i enlighet med bestämmelserna
i samma lag. Avgörande för tillämpningen av
denna bestämmelse är att det drivs verksamhet i
Sverige och att detta inte sker genom en filial
eller en motsvarande etablering här i landet.
Skyldigheten att lämna förbindelse om att lämna
kontrolluppgift gäller inte ett utländskt företag
som hör hemma inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet och som enligt bestämmelserna i sitt hemland inte får lämna kontrolluppgifter.
Skatteförfarandelagen
I propositionen Skatteförfarandet (prop.
2010/11:165) föreslås en ny lag, skatteförfarandelagen, för i stort sett hela skatteförfarandet.
Lagen ska ersätta bland annat LSK, skattebetalningslagen (1997:483) och taxeringslagen
(1990:324). Skatteförfarandelagen, förkortad
SFL, föreslås träda i kraft den 1 januari 2012,
med vissa övergångsbestämmelser.
377

PROP. 2011/12:1

Den del av SFL som berörs av förslagen i
denna proposition rör de bestämmelser om
deklarationsskyldighet och kontrolluppgifter
som hittills reglerats i LSK och som beskrivits i
detta avsnitt. De befintliga bestämmelser i LSK
som berörs av förslagen i denna proposition har
överförts i stort sett oförändrade till SFL. Det
införs dock viss förändrad terminologi i SFL.
Bland annat ersätts begreppen allmän och
särskild självdeklaration med begreppet inkomstdeklaration, och begreppet taxeringsår
ersätts med andra lämpliga begrepp.
6.13.5.2 Kontrolluppgifter om
investeringssparkonton och
kapitalförsäkringar
6.13.5.2.1

Kontrolluppgifter om
investeringssparkonton

Regeringens förslag: Den som för eller har fört ett

investeringssparkonto ska lämna kontrolluppgift
om storleken på den schablonintäkt som kontoinnehavaren kan vara skyldig att ta upp i
inkomstslaget kapital.
Vid avyttring av delägarrätter eller fordringsrätter enligt 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen ska
kontrolluppgift också lämnas av den som för
eller har fört ett investeringssparkonto om den
ersättning som avses i den paragrafen. Om avyttringen enligt 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen
avser andelar i en investeringsfond ska kontrolluppgift i stället lämnas av samma uppgiftslämnare som enligt 10 kap. 3 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska lämna
kontrolluppgift om avyttring genom inlösen,
och uppgift ska i dessa fall enligt huvudregeln
lämnas om bland annat kapitalvinst enligt
10 kap. 6 § samma lag. I kontrolluppgiften ska
anges att det är fråga om en avyttring som avses i
44 kap. 8 a § inkomstskattelagen. Kontrolluppgifterna ska lämnas för både obegränsat och
begränsat skattskyldiga.

Promemorians förslag: Överensstämmer
delvis med regeringens. Promemorian innehåller
inget förslag om att det i kontrolluppgiften vid
avyttring enligt 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen
(1999:1229), förkortad IL, ska anges att det är
fråga om en sådan avyttring. Vidare har
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promemorians förslag att kontrolluppgift
avseende schablonintäkt vid innehav av
investeringssparkonto ska lämnas även för
fysiska personer som är begränsat skattskyldiga
tagits bort.
Remissinstanserna: Kammarrätten i Göteborg
förutser vissa kontrollproblem med förslaget att
investeringsföretaget ska lämna kontrolluppgift
till Skatteverket om storleken på schablonintäkten. Kammarrätten konstaterar att det i vissa fall
kan bli svårt för såväl investeringsföretagen som
Skatteverket att kontrollera tillgångarnas karaktär och därmed bedöma om de ska räknas in i
kapitalunderlaget. I en del situationer är investeringsföretagen beroende av att kontoinnehavaren lämnar uppgift till dem för att de i sin tur
ska kunna uppfylla sin uppgiftsskyldighet.
Kontrollproblemen torde enligt Kammarrätten
accentueras när det gäller utländska investeringsföretag, både vad gäller själva bedömningen
av tillgångens karaktär som investeringstillgång
men även möjligheten för Skatteverket att
faktiskt få in kontrolluppgifter.
Skälen för regeringens förslag: I dag lämnas
kontrolluppgift om utbetald eller tillgodoräknad
ränta, utdelning och annan avkastning på
delägarrätter och fordringsrätter. När det gäller
avyttring av andra delägarrätter och fordringsrätter än andelar i investeringsfonder lämnas inte
någon kontrolluppgift om uppkommen kapitalvinst eller kapitalförlust. Uppgift lämnas nämligen endast om den ersättning som överenskommits efter avdrag för försäljningsprovision och
liknande utgifter samt om delägarrätternas och
fordringsrätternas slag och sort. Det innebär att
den skattskyldige efter en avyttring, utan hjälp
av fullständiga kontrolluppgifter, själv måste
beräkna sin kapitalvinst eller kapitalförlust. De
nuvarande
kapitalbeskattningsreglerna
är
komplicerade och svåra att tillämpa för den
skattskyldige. Andelen fel i självdeklarationerna
när det gäller kapitalvinster och kapitalförluster
hänförliga till värdepapper är stor med därav
följande felaktig skattedebitering. Dessa problem
uppkommer inte vid avyttring av tillgångar på
det föreslagna investeringssparkontot eftersom
en sådan avyttring i sig inte utlöser någon
skattepliktig kapitalvinst eller kapitalförlust som
får dras av.
För att förenkla den skattskyldiges redovisning i självdeklarationen av den schablonintäkt
som ska tas upp vid innehav av ett investeringssparkonto föreslås att den som för ett invester-
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ingssparkonto ska lämna kontrolluppgift till
Skatteverket om storleken på schablonintäkten.
Skatteverket kan då, efter eventuell summering
av schablonintäkter hänförliga till flera investeringssparkonton, lägga inkomna kontrolluppgifter till grund för den preliminära skatteuträkningen och förtryckningen av uppgifter på den
skattskyldiges deklaration. Kammarrätten i
Göteborg framför att förslaget att investeringsföretaget ska lämna kontrolluppgift om storleken
på schablonintäkten kan medföra vissa kontrollproblem, då det i vissa fall kan bli svårt att
kontrollera tillgångarnas karaktär och därmed
bedöma om de ska räknas in i kapitalunderlaget.
Regeringen konstaterar att sådana problem kan
uppkomma i enskilda fall men anser inte att de
bör bli vanligt förekommande. Vilka tillgångar
som får sparas inom ramen för ett investeringssparkonto är reglerat i lagen om investeringssparkonto och det torde i de allra flesta fall vara
enkelt att avgöra tillgångarnas karaktär. Det är
också möjligt för investeringsföretagen att
genom avtal med kontoinnehavarna begränsa de
tillgångar som får sparas på kontot till sådana
tillgångar eller marknader där kontrollproblem
inte kan förväntas uppstå. Regeringen anser således inte att det finns skäl att frångå förslaget att
den som för ett investeringssparkonto ska lämna
kontrolluppgift till Skatteverket om storleken på
schablonintäkten.
I promemorian föreslogs att kontrolluppgift
avseende schablonintäkt vid innehav av
investeringssparkonto skulle lämnas även för
fysiska personer som är begränsat skattskyldiga.
Eftersom ingen schablonintäkt ska beräknas för
en innehavare av investeringssparkonto som är
begränsat skattskyldig konstaterar regeringen att
en sådan uppgiftsskyldighet skulle sakna värde,
och förslaget har därför tagits bort.
För finansiella instrument som tillförs investeringssparkontot kvarstår dock arbetet med att
beräkna kapitalvinsten. Enligt förslaget till
44 kap. 8 a § IL ska finansiella instrument som
överförs till eget investeringssparkonto anses ha
avyttrats då de förtecknades på kontot. Skatteverket behöver uppgift om att avyttringen har
skett, för att säkerställa att beskattning kan ske.
Det är därför lämpligt att kontrolluppgiftsskyldighet införs. När överföringen gäller andelar i
en investeringsfond bör kontrolluppgift lämnas
av den som enligt 10 kap. 3 § lagen (2001:1227)
om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
förkortad LSK, i dag är skyldig att lämna

kontrolluppgift om avyttring genom inlösen,
och uppgift ska då enligt huvudregeln lämnas om
bland annat kapitalvinst eller kapitalförlust
(10 kap. 6 § LSK). För övriga delägarrätter och
fordringsrätter bör den som för eller har fört
investeringssparkontot åläggas denna skyldighet
och i dessa fall ska uppgift lämnas om den
ersättning som avses i 44 kap. 8 a § IL. Av den
paragrafen framgår att när tillgångar överförs till
ett investeringssparkonto från ett annat slags
konto så ska andelarna anses ha avyttrats mot en
ersättning som motsvarar marknadsvärdet då de
förtecknades på kontot.
Den avyttring som anses ha skett när tillgångar överförs till ett investeringssparkonto
skiljer sig från vad som normalt gäller vid avyttringar som kontrolluppgift ska lämnas om enligt
paragrafen, eftersom ingen äganderättsövergång
sker av tillgångarna. Av denna anledning kan det
vara av värde för Skatteverket att det framgår av
kontrolluppgiften att det rör sig om tillgångar
som anses avyttrade till följd av en överföring till
ett investeringssparkonto. Därför införs sådana
bestämmelser i 10 kap. 6 och 9 §§ LSK.
Kontrolluppgifter om avyttring av finansiella
instrument enligt 44 kap. 8 a § IL ska även
lämnas för fysiska personer som är begränsat
skattskyldiga.
Den kontrolluppgiftsskyldighet som nu föreslås avseende schablonintäkt och överföring av
fordringsrätter och andra delägarrätter än andelar i en investeringsfond gäller för svenska och
utländska investeringsföretag som tillhandahåller
investeringssparkonton i enlighet med bestämmelserna i lagen om investeringssparkonto.
Dessa företag driver sin verksamhet på olika sätt
här i Sverige. När det gäller utländska företag
som driver bankverksamhet, värdepappersrörelse, fondverksamhet, finansieringsverksamhet
eller försäkringsverksamhet i Sverige utan att
inrätta en filial eller motsvarande etablering här,
ska de enligt 13 kap. 1 § LSK innan verksamheten inleds ge in en skriftlig förbindelse till
Finansinspektionen om att lämna kontrolluppgifter i enlighet med bestämmelserna i samma
lag.
Lagförslag
Bestämmelser om kontrolluppgiftsskyldighet
avseende schablonintäkt vid innehav av ett
investeringssparkonto införs i 11 kap. 10 § LSK.
Bestämmelser om kontrolluppgiftsskyldighet vid
avyttring av delägarrätter eller fordringsrätter
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enligt 44 kap. 8 a § IL tas in i 10 kap. 3, 6, 8 och
9 §§ LSK. Se avsnitt 3.19.
6.13.5.2.2

Kontrolluppgifter om
kapitalförsäkring och avtal om
tjänstepension som är jämförbart
med kapitalförsäkring

Regeringens förslag: För kapitalförsäkring eller
sådant tjänstepensionsavtal som är jämförbart
med kapitalförsäkring ska kontrolluppgift innehålla uppgift om kapitalunderlag beräknat enligt
3 a § sjätte till nionde styckena samt 3 b och
3 c §§ lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Ingen remissinstans har
berört förslaget.
Skälen för regeringens förslag: I denna
proposition föreslås att för kapitalförsäkring
eller sådant tjänstepensionsavtal som är jämförbart med kapitalförsäkring ska, förutom värdet
av den skattskyldiges tillgångar vid beskattningsårets ingång respektive värdet av försäkringen
vid beskattningsårets ingång, ett värde motsvarande summan av de premier som har betalats
under beskattningsåret ingå i kapitalunderlaget.
Vid beräkning av detta belopp ska dock premier
som har betalats under den andra halvan av
beskattningsåret beräknas till halva värdet.
Kapitalunderlaget utgör underlag för beräkning
av den avkastningsskatt som ska betalas avseende
försäkringen respektive avtalet om tjänstepension. Vidare föreslås regler om fördelning av
kapitalunderlaget mellan överlåtare och förvärvare i de fall en kapitalförsäkring eller ett
motsvarande tjänstepensionsavtal har överlåtits
under beskattningsåret. Dessa nya bestämmelser
om beräkning av kapitalunderlaget med hänsyn
till premiebetalningar för kapitalförsäkring eller
sådant tjänstepensionsavtal som är jämförbart
med kapitalförsäkring föreslås införas i 3 b och
3 c §§ lagen (1990:661) om avkastningsskatt på
pensionsmedel.
De nya bestämmelserna om beräkning av
kapitalunderlag för kapitalförsäkring eller sådant
tjänstepensionsavtal som är jämförbart med
kapitalförsäkring kräver förändringar i bestäm380

melserna om kontrolluppgifter för dessa försäkringar och avtal. Ändringar föreslås därför i
11 kap. 8 a § LSK som innebär att för kapitalförsäkring eller sådant avtal om tjänstepension
som är jämförbart med kapitalförsäkring ska
kontrolluppgiften innehålla uppgift om kapitalunderlag beräknat enligt såväl 3 a § sjätte till
nionde styckena som 3 b och 3 c §§ lagen om
avkastningsskatt på pensionsmedel.
Lagförslag
Förslaget föranleder ändring av 11 kap. 8 a §
LSK, se avsnitt 3.19.
6.13.5.3 Annan uppgiftsskyldighet
Regeringens förslag: När en kontoinnehavare
överför investeringstillgångar till ett eget investeringssparkonto från ett konto som inte är ett
investeringssparkonto anses tillgångarna avyttrade till marknadsvärdet. Den som för eller har
fört ett investeringssparkonto ska lämna de
uppgifter till den kontrolluppgiftsskyldige som
behövs för att kontrolluppgiftsskyldigheten
beträffande en sådan avyttring avseende andelar i
en investeringsfond ska kunna fullgöras. Om
den som är skyldig att lämna uppgifter till den
kontrolluppgiftsskyldige inte fullgör sin skyldighet ska den kontrolluppgiftsskyldige snarast
anmäla detta till Skatteverket.
Andelar i en investeringsfond på ett investeringssparkonto undantas från ett fondbolags eller
förvaltningsbolags uppgiftsskyldighet vid förvaltarregistrering efter det att andelarna förtecknats på kontot.

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Ingen remissinstans har
berört förslaget.
Skälen för regeringens förslag: I 15 kap.
lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter, förkortad LSK, finns det
bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter
till den kontrolluppgiftsskyldige för att denne
ska kunna fullgöra sin kontrolluppgiftsskyldighet. När en kontoinnehavare överför investeringstillgångar till ett eget investeringssparkonto
anses tillgångarna enligt 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL, avyttrade
mot en ersättning som motsvarar marknadsvär-
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det då de förtecknades på kontot. Kontrolluppgiftsskyldighet om en sådan avyttring av fordringsrätter och andra delägarrätter än andelar i
investeringsfonder åligger enligt 10 kap. 7 och
8 §§ LSK den som för eller har fört ett
investeringssparkonto, och ingen uppgiftsskyldighet blir då aktuell. För fondandelar ska
dock kontrolluppgift lämnas av den som enligt
10 kap. 3 § LSK är skyldig att lämna
kontrolluppgift om avyttring av fondandelar
genom inlösen. För att kontrolluppgiftsskyldighet avseende en sådan avyttring ska kunna
fullgöras krävs att vissa uppgifter lämnas från
den som för eller har fört ett investeringssparkonto till den kontrolluppgiftsskyldige. En
skyldighet att lämna sådana nödvändiga uppgifter bör därför införas i dessa fall.
Om den som är skyldig att lämna uppgifter till
den kontrolluppgiftsskyldige inte fullgör sin
skyldighet, ska den kontrolluppgiftsskyldige
snarast anmäla detta till Skatteverket. Detta bör
även gälla den föreslagna uppgiftsskyldigheten
avseende avyttring av fondandelar enligt 44 kap.
8 a § IL.
Fondbolag och förvaltningsbolag som ska
föra eller låta föra ett register över andelsinnehavare i en investeringsfond ska, då en förvaltare
ska föras in i registret enligt 4 kap. 12 § lagen
(2004:46) om investeringsfonder, lämna
förvaltaren uppgifter om den genomsnittliga
anskaffningsutgiften för de andelar i en investeringsfond som tillhör en andelsägare och som
har registrerats på förvaltaren i stället för andelsägaren. För andelar i investeringsfonder på ett
investeringssparkonto behövs inte uppgifterna
för beskattning efter det att andelarna förtecknats på ett konto, eftersom schablonbeskattning
då ersätter skatt på kapitalvinster. Därför införs
ett undantag från uppgiftsskyldigheten för
andelar i investeringsfonder efter det att de har
förtecknats på ett investeringssparkonto.
Lagförslag
Bestämmelser om uppgiftsskyldighet enligt
förslaget för den som för eller har fört ett
investeringssparkonto införs i 15 kap. 4 a § LSK.
Den paragrafen omfattas av skyldigheten att
anmäla när uppgiftsskyldigheten inte fullgörs
genom en ändring av 15 kap. 6 § LSK. Att
andelar i en investeringsfond på ett investeringssparkonto undantas från ett fondbolags eller förvaltningsbolags uppgiftsskyldighet vid förvaltarregistrering efter det att andelarna förtecknats på

kontot framgår genom en ändring i 15 kap. 7 §
LSK. Se avsnitt 3.19.
6.13.5.4 Slopad kontrolluppgiftsskyldighet
Regeringens förslag: Skyldigheten att lämna

kontrolluppgift om ränteinkomster, utdelning
och annan avkastning på tillgångar på ett investeringssparkonto slopas, om kontot innehas av
en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett
obegränsat skattskyldigt dödsbo, såvida det inte
är fråga om ränta, utdelning och annan avkastning av tillgångar som avses i 42 kap. 38 §
inkomstskattelagen, eller ränta som avses i
42 kap. 42 § andra stycket 3 inkomstskattelagen.
Även kontrolluppgiftsskyldigheten vid avyttring av tillgångar på ett investeringssparkonto
slopas, om kontot innehas av en obegränsat
skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat
skattskyldigt dödsbo, såvida det inte är fråga om
avyttring av tillgångar som avses i 42 kap. 38 §
inkomstskattelagen.

Promemorians förslag: Överensstämmer
delvis med regeringens. De tillgångsslag och den
ränta där kontrolluppgift alltjämt ska lämnas har
utökats något jämfört med promemorians
förslag på grund av ändringar avseende vilka tillgångar som ska schablonbeskattas och vilka som
ska beskattas konventionellt. Vidare innehöll
promemorian ett förslag om att kontrolluppgift
alltjämt skulle lämnas avseende vissa tillgångar
vid avyttring av andelar i en investeringsfond på
ett investeringssparkonto.
Remissinstanserna: Aktiespararna anser att
finansiella instrument på ett investeringssparkonto ska vara direktregistrerade, för att underlätta för aktieägarna att utöva sin rösträtt vid
bolagsstämmor. Sveriges Advokatsamfund anför
att till skillnad från det sparande som sker via
kapitalförsäkring är sparandet på ett investeringssparkonto förenat med direkt äganderätt och
därmed också rösträtt, såvitt avser aktier som
förvaras på kontot. Om det inte är möjligt att
låta kontoinnehavaren direktregistrera sig för
investeringstillgångarna är det omöjligt för
denne att utöva sin rösträtt, något som knappast
kan vara avsett. Det får antas att många sparare
som använder sig av investeringssparkonto vill
vara direktregistrerade som ägare och Advokat381
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samfundet förutsätter att sparandet måste kunna
förenas med system som, trots direktregistreringen, möjliggör för det kontoförande institutet
att hålla reda på utdelning och annan avkastning
för att bedöma vad som är hänförligt till vilket
finansiellt instrument. Att implementera förslaget utan att det går att säkerställa att rösträtten
tillkommer vederbörande andelsägare är enligt
Advokatsamfundet olämpligt. Skatteverket påtalar att en förutsättning för att verket ska kunna
kontrollera de avyttringar som sker i framtiden
är att det går att särskilja de avräkningsnotor
som avser ett investeringssparkonto och som
därför inte ska beskattas och de som hör till en
vanlig depå som ska beskattas. Skatteverket
anser därför att det är av vikt att Finansinspektionen i sina föreskrifter anger att det på avräkningsnotan ska framgå att tillgången förvaras på
ett investeringssparkonto.
Skälen för regeringens förslag: Ränteinkomster och all annan avkastning på tillgångar på
ett investeringssparkonto som innehas av en
obegränsat skattskyldig ska inte beskattas enligt
de ”vanliga” kapitalbeskattningsreglerna i
inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL,
utan endast bli föremål för schablonbeskattning.
Detsamma gäller kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av sådana tillgångar. Något
större behov av kontrolluppgifter om sådana
inkomster finns därmed inte. Därför föreslås att
dessa kontrolluppgiftsskyldigheter slopas när det
gäller tillgångar på sådana konton som innehas
av obegränsat skattskyldiga.
De tillgångar som avses i 42 kap. 38 § IL ska
dock inte vara föremål för schablonbeskattning.
Det innebär att ränta, utdelning, kapitalvinster
och annan avkastning på sådana tillgångar ska
beskattas konventionellt. De tillgångar som
avses i 42 kap. 38 § IL är tillgångar som
förvärvats av den som emitterat dem om
tillgångarna avses bli upptagna till handel på t.ex.
en reglerad marknad inom viss tid, se 18 § lagen
om investeringssparkonto, samt kvalificerade
andelar och finansiella instrument där kontoinnehavaren enligt bestämmelserna i 7 § första
stycket lagen om investeringssparkonto äger en
viss andel av ett företag. Dessutom omfattas
sådana finansiella instrument som förvaras
felaktigt på ett investeringssparkonto i strid med
17 § lagen om investeringssparkonto. Eftersom
kontrolluppgifter alltjämt krävs för beskattningen av ränta, utdelning, kapitalvinst och
annan avkastning avseende dessa tillgångar bör
382

kontrolluppgiftsskyldigheten behållas oförändrad för dessa.
Förutom de nämnda tillgångarna i 42 kap.
38 § föreslås även att sådan ränta som avses i
42 kap. 42 § andra stycket 3 ska beskattas
konventionellt. I den bestämmelsen anges att
ränta på kontanta medel ska tas upp om den
räntesats som ligger till grund för räntans
beräkning någon gång under kalenderåret har
överstigit statslåneräntan vid utgången av
november närmast före det kalenderåret.
Eftersom kontrolluppgifter alltjämt krävs för
beskattningen av sådan ränta, bör kontrolluppgiftsskyldigheten behållas oförändrad.
Ett investeringssparkonto kan innehas också
av begränsat skattskyldiga. För att säkerställa att
Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden inom
det internationella informationsutbytet – särskilt
i enlighet med rådets direktiv 2003/48/EG av
den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster
från sparande i form av räntebetalningar132 –
behålls dagens kontrolluppgiftsskyldigheter
oförändrade avseende tillgångar på investeringssparkonton som innehas av fysiska personer som
är begränsat skattskyldiga.
Finansiella instrument som förvaras på ett
investeringssparkonto kan hos den centrala
värdepappersförvararen antingen vara registrerade direkt på den fysiska person eller det
dödsbo som äger dem eller vara förvaltarregistrerade på investeringsföretaget som för kontot.
För att ett investeringsföretag ska kunna veta
vilka utbetalningar från ett företag avseende
ränta, utdelning och annan avkastning till kontoinnehavaren som är hänförliga tillgångar på ett
investeringssparkonto och vilka som inte är det,
kan finansiella instrument som förvaras på ett
investeringssparkonto förvaltarregistreras på
investeringsföretaget. Det torde även finnas
andra lösningar som innebär att det kommer att
vara möjligt att hålla reda på vilka finansiella
instrument som är hänförliga till ett investeringssparkonto även för direktregistrerade finansiella instrument. Oavsett vilken väg som
marknaden väljer är informationen nödvändig
för att investeringsföretaget ska kunna veta när
skatteavdrag ska göras respektive när kontrolluppgift ska lämnas. Någon lagreglering om hur
marknaden väljer att säkerställa detta är inte

132 EUT L 157, 26.6.2003, s. 38 (Celex 32003L0048).
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nödvändig. I fråga om kontanta medel som
förvaras på ett investeringssparkonto uppkommer inte denna fråga eftersom de som huvudregel torde sättas in på ett inlåningskonto i ett
kreditinstitut.
Skatteverket framför att det är av vikt att
Finansinspektionen i sina föreskrifter anger att
det på avräkningsnotan ska framgå att tillgången
förvaras på ett investeringssparkonto. För
Skatteverkets kontroll kan det naturligtvis vara
av värde om avräkningsnotor framdeles även ger
upplysning om huruvida försålda tillgångar är
sådana som förvaras på ett investeringssparkonto
eller inte. Frågan om utformning av avräkningsnotor omfattas dock inte av detta lagstiftningsprojekt utan är en fråga för Finansinspektionen.
Lagförslag
Bestämmelser om undantag från skyldighet att
lämna kontrolluppgift om ränteinkomster,
utdelning och annan avkastning på tillgångar på
ett
investeringssparkonto
under
vissa
omständigheter tas in i 8 kap. 4 a § och 9 kap.
5 a § LSK. Motsvarande undantag vid avyttring
av tillgångar på ett investeringssparkonto tas in i
10 kap. 5 a och 8 a §§ LSK. Se avsnitt 3.19.
6.13.5.5 Undantag från deklarationsskyldighet
för schablonintäkt avseende innehav av
investeringssparkonto
Regeringens förslag: Schablonintäkt avseende

innehav av investeringssparkonto undantas från
deklarationsskyldighet för fysiska personer och
dödsbon i de fall den skattskyldige saknar andra
deklarationspliktiga intäkter och kontrolluppgift
har lämnats avseende intäkten.

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Ingen remissinstans har
berört förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Den som äger
tillgångar på ett investeringssparkonto föreslås
bli skyldig att ta upp en schablonintäkt till
beskattning. Förslaget riskerar dock att leda till
att ett stort antal personer som inte deklarerar i
dag blir deklarationsskyldiga. Det rör sig om
personer, främst barn, som endast har kapitalinkomster där det innehålls preliminär skatt.
Sådant skatteavdrag ska enligt 5 kap. 8 § skatte-

betalningslagen (1997:483) bland annat göras
från ränta och utdelning på aktie eller andel i en
investeringsfond som lämnas i pengar och som
kontrolluppgift ska lämnas för. För sådana
intäkter finns för fysiska personer enligt 2 kap.
2 § 3 lagen (2001:1227) om självdeklarationer
och kontrolluppgifter, förkortad LSK, ingen
skyldighet att lämna allmän självdeklaration,
utan underrättelse om taxeringsbeslut lämnas
enligt 7 § taxeringsförordningen (1990:1236)
först i besked om slutlig skatt. Ett likalydande
undantag från deklarationsskyldighet finns för
dödsbon i 2 kap. 4 § 1 LSK.
En lösning på problemet att många riskerar att
bli deklarationsskyldiga är att undanta schablonintäkt avseende innehav av ett investeringssparkonto från deklarationsskyldighet. Deklarationsfriheten bör endast gälla i de fall där den
skattskyldige saknar andra deklarationspliktiga
intäkter och där kontrolluppgift har lämnats
avseende intäkten. Om kontrolluppgift i något
fall inte skulle ha lämnats för en schablonintäkt
bör deklarationsskyldigheten kvarstå eftersom
Skatteverket i dessa fall saknar underlag för att
beräkna skatten. Om den skattskyldige har andra
deklarationspliktiga intäkter ska allmän självdeklaration lämnas enligt vanliga regler och i så fall
ska även schablonintäkten deklareras. Om en
skattskyldig skulle vilja deklarera schablonintäkt
trots att ingen skyldighet föreligger, t.ex. för att
kunna göra avdrag för kapitalförlust, så finns en
sådan möjlighet redan i dag.
Att införa deklarationsfrihet för schablonintäkt innebär således att de som tidigare sluppit
deklarera för avkastning på t.ex. aktier och fondandelar men som vid sparande på investeringssparkonto skulle bli deklarationsskyldiga för
schablonintäkt, inte heller i fortsättningen ska
behöva lämna självdeklaration. Undantagen från
deklarationsskyldighet för ränta och utdelning
finns i 2 kap. 2 § 3 och 2 kap. 4 § 1 LSK och är
utformade så att ränta eller utdelning för vilken
kontrolluppgift ska lämnas enligt 8 eller 9 kap.
LSK ska undantas. Det är lämpligt att välja en
liknande modell för undantagen för schablonintäkt avseende innehav av ett investeringssparkonto. Kontrolluppgift avseende schablonintäkt
ska enligt propositionens förslag lämnas av den
som för eller har fört kontot, och bestämmelser
om detta föreslås införas i 11 kap. 10 § LSK.
Regler som undantar schablonintäkt för vilken
kontrolluppgift har lämnats enligt 11 kap. 10 §
LSK från deklarationsskyldighet bör därför infö383
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ras i 2 kap. 2 § 3 och 2 kap. 4 § 1 LSK. På samma
sätt bör ett tillägg göras till 7 § taxeringsförordningen med innebörden att underrättelse om
taxeringsbeslut avseende schablonintäkt lämnas i
besked om slutlig skatt.
Lagförslag
Förslaget föranleder ändring i 2 kap. 2 och 4 §§
LSK, se avsnitt 3.19.
6.13.5.6 Skatteförfarandelagen
Regeringens förslag: De bestämmelser avseende
deklarationer, kontrolluppgifter och annan
uppgiftsskyldighet som föreslås införas i lagen
om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska
införas även i skatteförfarandelagen.

Promemorians förslag: Promemorian innehåller inget förslag i frågan.
Skälen
för
regeringens
förslag:
I
propositionen
Skatteförfarandet
(prop.
2010/11:165) föreslås som tidigare nämnts en ny
lag, skatteförfarandelagen, förkortad SFL, för i
stort sett hela skatteförfarandet. Lagen ska
ersätta bland annat LSK. SFL föreslås träda i
kraft den 1 januari 2012. När det gäller
kontrolluppgifter och informationsuppgifter
tillämpas dock lagen första gången på uppgifter
som avser kalenderåret 2013. Förslagen om
investeringssparkonto och förändrad beskattning av kapitalförsäkring i denna proposition
föreslås träda i kraft den 1 januari 2012. Det
innebär att bestämmelserna i LSK alltjämt ska
tillämpas när det gäller uppgifter som avser
kalenderåret 2012, medan bestämmelserna i SFL
ska tillämpas när det gäller uppgifter som avser
kalenderåret 2013 och senare kalenderår. Av den
anledningen föreslås de förändringar och nya
bestämmelser avseende deklarationer, kontrolluppgifter och annan uppgiftsskyldighet som
förslagen i denna proposition föranleder i såväl
LSK som SFL. Förslagen i SFL är i sak identiska
med förslagen i LSK.
Lagförslag
Förslaget föranleder ändringar och nya
paragrafer
motsvarande
de
föreslagna
ändringarna i LSK. De paragrafer som berörs är
17 kap. 4 §, 19 kap. 4 §, 20 kap. 3, 5 och 6 §§,
21 kap. 3–5 §§, 22 kap. 1, 12 och 16 §§, 30 kap.
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1 och 3 §§ och 34 kap. 8 a och 9 §§ samt vissa
mindre följdändringar, se avsnitt 3.21.
6.13.5.7 Skatteverkets information
Regeringens bedömning: För att slippa betala

kostnadsränta måste den som är skattskyldig för
schablonintäkt och som undantas från deklarationsskyldighet betala in skattebeloppet senast
den 3 maj taxeringsåret. Skatteverket bör på
lämpligt sätt informera de skattskyldiga om
möjligheten att betala in skattebeloppet i sådan
tid att de slipper betala kostnadsränta.

Promemorians förslag: I promemorian föreslås att Skatteverket före den 3 maj taxeringsåret
ska skicka ut information till dem som är skattskyldiga för schablonintäkt och som befrias från
deklarationsskyldighet som möjliggör för dessa
att betala skatten utan att drabbas av kostnadsränta.
Remissinstanserna: Ingen remissinstans har
berört frågan.
Skälen för regeringens bedömning: Enligt
förslagen i denna proposition kommer innehavare av tillgångar på investeringssparkonto att bli
skattskyldiga för en schablonintäkt. Om dessa
saknar andra deklarationspliktiga intäkter
föreslås att intäkten inte ska behöva deklareras.
Eftersom det är fråga om en skattepliktig intäkt
kommer dock den skattskyldige ändå att bli
skyldig att betala in den skatt som belöper på
schablonintäkten. Ett sätt att undvika detta vore
att införa regler om skatteavdrag. Regeringen
anser dock att nackdelarna med ett sådant
system överväger fördelarna, se avsnitt 6.13.3.2.
Förslaget om deklarationsfrihet för schablonintäkt innebär att den skattskyldige underrättas
om taxeringsbeslut, där skattebeloppet framgår,
först genom besked om slutlig skatt. Sådant
besked om den slutliga skatten ska enligt 11 kap.
15 § skattebetalningslagen (1997:483) skickas till
den skattskyldige senast den 15 december taxeringsåret. Enligt 19 kap. 5 § andra stycket skattebetalningslagen beräknas kostnadsränta på
slutlig skatt från och med den 4 maj taxeringsåret. För att slippa betala kostnadsränta
måste således skattebeloppet betalas senast den
3 maj taxeringsåret.
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I promemorian gjordes bedömningen att en
lämplig lösning vore att Skatteverket före den
3 maj taxeringsåret skulle skicka ut information,
med vidhängande inbetalningskort, som möjliggör för skattskyldiga som befrias från deklarationsskyldighet att betala skatten utan att drabbas av kostnadsränta. Motsvarande lösning
föreslogs i ett annat förslag från Finansdepartementet om hanteringen av schablonintäkt avseende andelar i investeringsfonder, som lämnades
i promemorian Kompletterande förslag till
ändrade skatteregler för investeringsfonder och
deras delägare (Fi2010/5532). Skatteverket
framförde i sitt remissvar över förslaget i den
promemorian bland annat att det skulle bli svårt
att förklara syftet med ett riktat informationsutskick, att det rör sig om små räntebelopp samt
att utskicket enligt förslaget ska ske samtidigt
som 7,5 miljoner deklarationer skickas ut och
arbetsbelastningen hos verket redan är hög.
Skatteverket föreslog i stället att verket skulle
ansvara för att sprida allmän information till de
skattskyldiga om möjligheten att betala in skatten i sådan tid att kostnadsränta kan undvikas.
Regeringen konstaterar att de flesta sparare som
inte har några deklarationspliktiga inkomster har
relativt små sparbelopp. I vissa fall kommer
spararnas schablonintäkt att understiga gränsbeloppet för beräkning av statlig inkomstskatt
och dessa kommer då inte att behöva betala skatt
för någon schablonintäkt över huvud taget.
Även bland de sparare som har något större
innehav på sina investeringssparkonton blir
schablonintäkten oftast inte större än att den
riskerade räntan på skatten stannar vid relativt
låga belopp. Att införa ett system med personligt
riktade informationsutskick innebär administration och kostnader för Skatteverket. Det skulle
vara betydligt enklare för Skatteverket att ta
fram och sprida allmän information via webbplats och deklarationsbroschyrer m.m. Allmän
information kommer dock sannolikt inte att nå
alla berörda, och den är inte heller lika lätt att
använda sig av som en personligt riktad information med vidhängande inbetalningskort där
skattebeloppet är förtryckt. Med allmän information ankommer det på den enskilde att själv
med hjälp av sin kontrolluppgift beräkna sin
skatt och göra en egen inbetalning till skattekontot. Med hänsyn till de begränsade belopp i
kostnadsränta som det i de allra flesta fall kan bli
fråga om anser dock regeringen ändå att det bör
vara tillräckligt att Skatteverket på lämpligt sätt

informerar de skattskyldiga. Om det senare
skulle visa sig att denna information är otillräcklig är det möjligt att då införa ett system med
personligt riktad information.
6.13.6 Schablonintäkt och vissa
bidragssystem
Regeringens förslag: Schablonintäkt avseende

innehav av ett investeringssparkonto ska inte
beaktas som inkomst av kapital vid beräkning av
bidragsgrundande inkomst avseende bostadsbidrag och bostadstillägg samt vid beräkning av
betalningsskyldighet för underhållsstöd för den
bidragsskyldige föräldern. Motsvarande ska gälla
vid beräkning av äldreförsörjningsstöd och
bilstöd.

Promemorians
förslag:
Promemorian
innehåller inget förslag i frågan.
Skälen för regeringens förslag: Vid beräkning av bidragsgrundande inkomst för bostadsbidrag och bostadstillägg ingår överskott i
inkomstslaget kapital. Detsamma gäller vid
beräkning av äldreförsörjningsstöd och bilstöd i
form av anskaffningsbidrag. Enligt 97 kap. 5 §
socialförsäkringsbalken, gällande beräkning av
bostadsbidrag, ska beräkning av överskott i
inkomstslaget kapital göras enligt bestämmelserna i 41 kap. 12 § inkomstskattelagen
(1999:1229), förkortad IL, med vissa justeringar.
I 102 kap. 9 § socialförsäkringsbalken, gällande
beräkning av bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd och bilstöd anges att överskott i inkomstslaget kapital ska beräknas enligt bestämmelserna
i 97 kap. 5 §, dvs. på samma sätt som för
bostadsbidrag.
Enligt förslagen i denna proposition ska den
som äger tillgångar på ett investeringssparkonto
ta upp en schablonintäkt till beskattning.
Schablonintäkten motsvaras inte av någon
faktisk intäkt. Bostadsbidrag och bostadstillägg
är en del av grundskyddet i socialförsäkringssystemet och syftar till att ge bland annat ekonomiskt svaga barnfamiljer och pensionärer med
låga inkomster möjlighet till en bra bostadsstandard. Avsikten är att det är de bidragsberättigades faktiska inkomster som ska ligga till grund
för beräkningen av bostadsbidrag respektive
bostadstillägg. Detsamma gäller för äldreförsörj385
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ningsstöd och bilstöd. Schablonintäkten är
emellertid inte en faktisk inkomst och regeringen anser därför inte att den bör ingå i den
bidragsgrundande inkomsten. Regeringen föreslår därför att ett undantag införs i 97 kap. 5 §
socialförsäkringsbalken så att schablonintäkt
enligt 42 kap. 36 § IL inte beaktas som inkomst
av kapital vid beräkningen av den bidragsgrundande inkomsten för bostadsbidrag,
bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd och bilstöd.
Vid beräkning av den bidragsskyldiges
inkomst för betalningsskyldighet för utgivet
underhållsstöd ingår överskott i inkomstslaget
kapital. Enligt 19 kap. 13 § socialförsäkringsbalken ska även denna beräkning av överskott i
inkomstslaget kapital göras enligt bestämmelserna i 41 kap. 12 § IL med vissa justeringar.
Underhållsstödet är en del av det ekonomiska
familjestödet och garanterar att ett barn till
särlevande föräldrar får ett visst underhåll även
när den bidragsskyldige föräldern inte fullgör sin
underhållsskyldighet. Avsikten är att det är den
bidragsskyldiges faktiska inkomster som ska
ligga till grund för beräkningen av betalningsskyldigheten. Den föreslagna schablonintäkten
avseende innehav av ett investeringssparkonto är
emellertid som redan konstaterats inte någon
faktisk inkomst och regeringen anser därför inte
att den bör ingå i den bidragsskyldiges inkomst.
Regeringen föreslår därför att ett undantag
införs i 19 kap. 13 § socialförsäkringsbalken så
att schablonintäkt enligt 42 kap. 36 § IL inte
beaktas som inkomst av kapital vid beräkningen
av den bidragsskyldiges inkomst vid betalningsskyldighet för underhållsstöd.

Promemorian förslag: Överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Euroclear Sweden AB
anser att tidpunkten för lagens ikraftträdande av
konkurrensskäl bör anpassas så att det är minst
ett år från att den nya lagen offentliggörs fram
till ikraftträdandet. Sveriges Försäkringsförbund
(numera Svensk Försäkring) anför att den föreslagna ändringen av beskattningen av
kapitalförsäkringar sammanfaller i tiden med
livförsäkringsföretagens förberedelser för det
nya rörelseregelsystemet, Solvens 2. Det arbetet
är det största regelförändringsarbete som någonsin genomförts i försäkringsbranschen. Mot
denna
bakgrund
vill
Sveriges
Försäkringsförbund ifrågasätta tidpunkten för
ikraftträdandet. Det är inte rimligt att införa
lagstiftning med omfattande krav på systemändringar med den framförhållning som föreslås.
Skälen för regeringens förslag: Det är angeläget att de förslag som propositionen innehåller
kan träda i kraft relativt snart, bland annat på
grund av problemet med s.k. årsskiftestransaktioner i kapitalförsäkring. Regeringen instämmer
därför i bedömningen i promemorian att lagen
om investeringssparkonto och de ändringar som
föreslås i bland annat inkomstskattelagen
(1999:1229) och lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel ska träda i kraft den
1 januari 2012. Enligt regeringens bedömning får
de som berörs av förslagen i denna proposition
tillräcklig framförhållning.

Lagförslag
Förslaget föranleder ändringar i 19 kap. 13 § och
97 kap. 5 § socialförsäkringsbalken, se avsnitt
3.20.

6.13.8.1 Ekonomiska frågor, särskilt
offentligfinansiella effekter

6.13.7 Ikraftträdande
Regeringens förslag: Den föreslagna lagen om

investeringssparkonto träder i kraft den 1 januari
2012. Detsamma gäller i huvudsak de ändringar
som föreslås i inkomstskattelagen, lagen om
avkastningsskatt på pensionsmedel m.fl. lagar.
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6.13.8 Konsekvensanalys

6.13.8.1.1

Investeringssparkonto

Schablonräntan för investeringssparkontot föreslås uppgå till statslåneräntan den 30 november
föregående år.
Den offentligfinansiella effekten av förslaget
om ett schablonbeskattat investeringssparkonto
beror på vilka skatteintäkter tillgångarna på
kontot skulle ha gett upphov till om de beskattats på konventionellt sätt.
I och med att förslaget bedöms få betydande
konsekvenser för skattebasernas utveckling, och
eftersom investeringssparkontot är en ny
sparform, har avsteg gjorts från den allmänna
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principen om statiskt beräknade offentligfinansiella effekter (se Finansdepartementets
Beräkningskonventioner 2011). Detta för att ge
en så rättvisande bild som möjligt av de
offentligfinansiella effekter som förslaget
förväntas ge upphov till.
Effekten kan uttryckas som skillnaden i
effektiva skattesatser vid schablonbeskattning
respektive konventionell beskattning, multiplicerat med stocken av sparande på investeringssparkonton. Med effektiv skattesats avses det faktiska
skatteuttaget i förhållande till den sanna ekonomiska inkomst som skatten avser.
Den effektiva skattesatsen för tillgångar på
investeringssparkonto förväntas uppgå till drygt
19 procent. Beräkningen av den effektiva skattesatsen bygger på antaganden om tillgångarnas
sammansättning och den förväntade avkastningen för respektive tillgångsslag. I det följande
redovisas dessa antaganden mer ingående.
Tillgångarna på kontot antas bestå av aktier
och andelar i investeringsfonder samt även en
mindre del likvida medel (t.ex. till följd av utdelning eller likvid från avyttringar som inte ännu
återinvesterats). Fördelningen antas vara
95 procent i aktier och fondandelar, varav
hälften, 47,5 procentenheter, i respektive tillgångsslag, och 5 procent i likvida medel.
Investeringsfondernas tillgångar antas i sin tur
utgöras av tre fjärdedelar aktier och en fjärdedel
räntebärande, vilket är representativt för svenska
investeringsfonders samlade tillgångar.133
Riskpremien för aktier, jämfört med långa
statspapper, bedöms uppgå till 3,3 procent.
Denna förväntade överavkastning reflekterar att
aktier är riskfyllda tillgångar som fluktuerar
kraftigt i värde. För att en investerare ska vilja
äga riskfyllda tillgångar bör den förväntade
avkastningen överstiga vad investeraren kan få
från en riskfri tillgång. Riskpremien är dock ett
väntevärde som inte är direkt observerbart.
Ekonomisk teori säger att väntevärdet bör vara
positivt, men det råder ingen konsensus om hur
stor den framtida riskpremien kommer att vara
eller exakt hur den ska beräknas. Den realiserade
överavkastning som vi i efterhand observerar har
fluktuerat avsevärt över tiden och har under
långa perioder varit negativ, vilket understryker

att den endast ger begränsad vägledning kring
den framtida riskpremien.
Uppskattningen av riskpremien för aktier
utgår ifrån den historiska överavkastningen för
det globala indexet i DMS Global Database.134
Indexet omfattar 17 länder, däribland USA och
Sverige, under perioden 1900–2009. Den historiskt observerade överavkastningen för det
globala indexet uppgår till ca 4–5 procent. Den
historiska överavkastningen reflekterar dock
även engångshändelser vilket talar för att den
framtida överavkastningen sannolikt kommer
understiga den historiskt observerade nivån.
Oväntat hög ekonomisk tillväxt och en övergång
till högre värderingsmultiplar utgör sannolikt
bidragande orsaker till varför överavkastningen
varit så pass hög under 1900-talet.135 En relaterad
engångseffekt är den kraftiga reduktionen av
transaktionskostnader för aktieaffärer som ägde
rum under perioden, vilket inte minst inneburit
kraftigt förbättrade möjligheter till diversifiering.
Sammantaget kan dessa engångseffekter ha
resulterat i en stor och oförutsedd värdeökning
under främst den senare hälften av 1900-talet.
Det finns således starka skäl som talar mot att
den framtida överavkastningen kommer vara i
nivå med det som observerats under 1900-talet.
Med hänsyn till dessa faktorer bedöms den
förväntade riskpremien för aktier vara något
lägre än den historiskt observerade överavkastningen för det globala indexet i DMS Global
Database. Nedrevideringen är i linje med det
som förespråkas i DMS (2010). För statslåneräntan
används
i
beräkningarna
Finansdepartementets egna prognoser för åren
2012–2014. På längre sikt, där prognoser saknas,
antas statslåneräntan uppgå till ca 4,9 procent,
motsvarande en förväntad styrränta på mellan
3,75 och 4,0 procent samt en löptidspremie på
1,0 procent.
Sammantaget innebär detta att aktier förväntas ge en avkastning på ca 8,2 procent under ett
normalår. Räntebärande tillgångar är en heterogen kategori och rymmer allt från statsskuldsväxlar till företagsobligationer med väsentligt
högre risk och förväntad avkastning. Avkastningen för räntebärande tillgångar antas i

134 Se Dimson, E., P. Marsh och M. Staunton (2010), ”Risk and risk

premiums”, i Credit Suisse Global Investment Returns Sourcebook 2010.
135 Se t.ex. Fama, E. och K. French (2002), ”The Equity Premium”,
133 Se SCB:s finansmarknadsstatistik.

Journal of Finance 57, s. 637–659.
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genomsnitt ligga på samma nivå som statslåneräntan, dvs. ca 4,9 procent. Andelar i investeringsfonder antas därmed ha en förväntad
avkastning på 0,75 × 0,082 + 0,25 × 0,049 = ca
7,4 procent under ett normalår. Avkastningen
för likvida medel antas uppgå till 1,0 procent.
Med dessa antaganden avseende tillgångarnas
sammansättning och avkastningen för respektive
tillgångsslag uppgår den genomsnittliga förväntade avkastningen för tillgångar på ett investeringssparkonto sammantaget till ca 7,6 procent.
Schablonintäkten motsvarar statslåneräntan,
vilket vid en statslåneränta på 4,9 procent och en
skattesats på 30 procent ger ett skatteuttag som
uppgår till ca 1,5 procent av tillgångarnas värde.
Detta motsvarar en effektiv skattesats vid
schablonbeskattning på ca 1,5/7,6 = drygt
19 procent.136 Den effektiva skattesatsen understiger den nominella skattesatsen till följd av att
schablonräntan understiger den förväntade totalavkastningen för de tillgångar som förväntas
inom ramarna för investeringssparkontot.
Den effektiva skattesatsen om samma tillgångar i stället beskattas konventionellt bedöms
uppgå till knappt 29 procent. För konventionell
beskattning gäller att direktavkastning, t.ex.
räntor och utdelningar, beskattas löpande,
medan värdeförändring tas upp till beskattning
först när innehavet avyttras. För direktavkastningen sammanfaller den effektiva och nominella
skattesatsen. För värdestegring uppkommer
dock en skillnad mellan de två såvida beskattningen äger rum senare i tiden eftersom nuvärdet
av skatten då minskar. Ju längre tid som går
mellan att en värdestegring uppkommit och att
den latenta vinsten realiseras och därmed
beskattas, desto större skillnad mellan den
effektiva och den nominella skattesatsen. Med
avseende på totalavkastningen uppgår den effektiva skattesatsen vid konventionell beskattning
till ett viktat genomsnitt av den nominella skattesatsen och den effektiva skattesatsen för värdestegring, där vikterna ges av totalavkastningens
fördelning mellan direktavkastning och värdestegring.
Beräkningen av den effektiva skattesatsen för
värdestegring utgår ifrån den metod som

beskrivs i King (1977). 137 Med denna modell
antas kapitalvinster som uppkommer under ett
visst år skattas av med en konstant andel q varje
år därefter, dvs. den resterande latenta vinsten
avtar exponentiellt. Formeln kan tolkas som ett
viktat genomsnitt av de effektiva skattesatserna
för den vinst som uppkommit under ett visst år,
sett från det året. Vikterna beror på avskattningstakten q och diskonteringsräntan r, där
parametern q reflekterar den takt i vilken
totalpopulationen realiserar kapitalvinster på
direktägda aktier. Parametern kan även tolkas
som att den tid det tar innan en vinst realiseras är
en slumpvariabel. Sannolikhetsfördelningen för
denna ges av uttrycket p(t) = q(1-q)t, där p(t) är
sannolikheten att en vinst realiseras efter t år.
Beräkningen av den effektiva skattesatsen vid
konventionell beskattning har gjorts utifrån
samma antaganden om tillgångarnas sammansättning och avkastning som ovan, samt ett
kompletterande antagande avseende den takt i
vilken latenta vinster realiseras, dvs. parametern
q ovan.
Forskning från Finland och Norge har visat
att omsättningstakten, mätt på individnivå, är
förhållandevis hög i dessa länder, med rapporterade medianvärden för innehavstiden i storleksordningen 1–2 år.138 Det finns sannolika skäl
att förvänta sig att innehavstiderna har blivit
kortare de senaste åren även för svensk del.
Handel över internet har medfört både en ökad
tillgänglighet och lägre transaktionskostnader
för den som aktivt förvaltar sin portfölj. Med
Kings formel är den betingade sannolikheten för
en försäljning, dvs. sannolikheten att ett innehav
avyttras i period t+1 givet att det inte har avyttrats efter t perioder, konstant. Både den finska
och den norska studien finner emellertid att den
betingade sannolikheten för en försäljning är
avtagande, vilket reflekteras i en förhållandevis
stor skillnad mellan median- och medelvärdena
för innehavstiden. Detta talar för ett något lägre
q i Kings formel.

137 King, M. A. (1977), Public Policy and the Corporation. Cambridge:

Wiley.
138 Kyröläinen, P. och J. Perttunen (2006), ”Do individual investors care

about transaction costs? Bid-ask spreads and holding periods for
common stock”, working paper. Naes, R. och B. A. Odegaard (2007),
”Liquidity and asset pricing: Evidence on the role of investor holding
136 Avvikelsen beror på avrundning.
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Med hänsyn till ovanstående har parametern q
i beräkningarna satts till 0,4 för direktägda aktier
och 0,2 för andelar i investeringsfonder. Att
fondandelar antas omsättas mindre ofta beror på
den möjlighet som finns till skattefria omplaceringar inom fonderna.
I enlighet med Finansdepartementets beräkningskonventioner används den prognostiserade
realräntan på tioåriga statsobligationer som
diskonteringsränta.
Den nivå på schablonbeskattningen som föreslås gälla för investeringssparkontot innebär
således en sänkning av den förväntade effektiva
skattesatsen med 9–10 procentenheter jämfört
med konventionell beskattning.
Investeringssparkontot är en ny produkt och
det är svårt att med precision bedöma hur stor
efterfrågan kommer att vara. Kontot bedöms
dock bli en förmånlig och därmed populär sparform för den som innehar direktägda aktier och
fondandelar. På lång sikt förväntas uppemot
hälften av hushållens direktägande i aktier och
investeringsfonder äga rum inom ramarna för
investeringssparkontot. Nettoinflödet förväntas
vara ca 20 miljarder kronor per år under de första
åren efter lanseringen. Denna bedömning är
något lägre än vad som angavs i lagrådsremissen,
bl.a. till följd av att baserna har reviderats ner
med hänsyn till det ekonomiska läget.
Investeringssparkontot förväntas dock bli en
populär sparform som på sikt omfattar en
betydande del av hushållens direktägda sparande.
Investeringssparkontot är avsett att bli en
bred och populär sparform och beskattningsnivån är därför lägre än vad som i dag kan
förväntas för konventionellt beskattat direktägda
värdepapper och denna skattelättnad återspeglas
i den varaktiga effekten.
Inledningsvis förväntas investeringssparkontot dock generera ökade skatteintäkter, men
uteslutande på bekostnad av skatteintäkterna
under åren därefter. Detta reflekterar dels att
sparare förväntas tidigarelägga avyttringar av
befintliga placeringar för att kunna dra nytta av
den nya sparformen, dels att övergången till
schablonbeskattning nödvändigtvis innebär en
väsentlig förändring av skatteintäkternas
tidsprofil.
Sammantaget ger dessa faktorer följande
offentligfinansiella effekter:

Tabell 6.8 Offentligfinansiella effekter av investeringssparkonto
Miljarder kronor
Periodiserad nettoeffekt
2012
2013
1,09

0,02

2014

2015

0,13

0,17

Varaktig
effekt
-2,13

Källor: Statistiska centralbyrån, Skatteverket och egna beräkningar.

6.13.8.1.2

Kapitalförsäkringar

Investeringssparkontot har ur användarens
perspektiv tydliga likheter med en typ av kapitalförsäkringar som redan finns på marknaden
och därför bör dessa beskattas i samma utsträckning.
En konsekvens av förslaget om investeringssparkonto är därför att skattesatsen för kapitalförsäkringar bör höjas från 27 till 30 procent.
Den offentligfinansiella effekten kan beräknas
som skillnaden mellan den skatt som stocken av
sparande i kapitalförsäkring förväntas generera,
jämfört med vad som skulle varit fallet med
rådande regler. Det bör understrykas att för
intäkterna från schablonbeskattningen är det
produkten av skattesatsen och schablonräntan
som är av betydelse och inte huruvida skattesatsen är hög men schablonräntan låg eller vice
versa.
På lång sikt förväntas förslaget få till följd att
skatteuttaget för sparande i kapitalförsäkring,
som andel av tillgångarnas värde, ökar från ca
1,3 procent till ca 1,5 procent.
För en kapitalförsäkring med en sammansättning av de underliggande tillgångarna motsvarande det som förväntas inom ramarna för investeringssparkontot innebär detta en höjning av
den effektiva skattesatsen från drygt 17 procent
till drygt 19 procent.
Sparande i kapitalförsäkring förväntas uppgå
till knappt 240 miljarder kronor år 2012. I enlighet med Finansdepartementets beräkningskonventioner uttrycks den offentligfinansiella
effekten i fasta priser och volymer. Följaktligen
bedöms underlaget uppgå till samma belopp
även efter år 2012.
För statslåneräntan används Finansdepartementets prognoser för åren 2012–2014. På längre
sikt, där prognoser saknas, antas statslåneräntan
uppgå till ca 4,9 procent. Enligt förslaget ska det
värde för statslåneräntan som ligger till grund för
beskattningen av såväl investeringssparkonto
som kapitalförsäkring fastställas den 30 november. Detta utgör en förändring jämfört med
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rådande regler för kapitalförsäkring, där beskattningen utgår ifrån medelvärdet för statslåneräntan under föregående år. På lite längre
sikt får detta ingen effekt på skatteintäkterna
eftersom statslåneräntan den 30 november inte
förväntas systematiskt avvika från årsmedelvärdet. På kort sikt förväntas dock statslåneräntan återhämta sig från den för närvarande
osedvanligt låga nivån och i och med att statslåneräntan förväntas stiga är det rimligt att
förvänta sig att värdet den 30 november
inledningsvis kommer att ligga något över
årsmedelvärdet. Även denna detalj medför
initialt en viss ökning av skatteintäkterna, dock
som mest 0,20 miljarder kronor (år 2013), vilket
är inbegripet i beräkningarna.
Tabell 6.9 Offentligfinansiella effekter av ändrade
skatteregler för kapitalförsäkringar
Miljarder kronor
Periodiserad nettoeffekt
2012
2013
0,24

0,44

2014

2015

0,47

0,38

Varaktig
effekt
0,35

Källor: Statistiska centralbyrån, Skatteverket och egna beräkningar.

6.13.8.1.3

Övriga offentligfinansiella effekter

Förslagen i denna proposition medför också att
beskattning av utdelning, där preliminärskatteavdrag görs, ersätts med beskattning av
schablonintäkt som tas upp först i deklarationen.
Detta innebär en förskjutning i skatteinbetalningarna och därmed ett ökat lånebehov för
staten. Förskjutningen påverkar inte redovisningen i tabell 6.8 ovan, eftersom denna avser
periodiserade skatteintäkter, men innebär en
räntekostnad för staten.
Det föreslås också att schablonintäkt avseende
innehav av ett investeringssparkonto inte ska
beaktas som inkomst av kapital vid beräkning av
bidragsgrundande inkomst avseende vissa bidrag,
t.ex. bostadsbidrag och bostadstillägg. Detta kan
komma att medföra något ökade kostnader för
dessa bidrag. Den offentligfinansiella effekten av
förslaget att inte beakta schablonintäkt avseende
innehav av ett investeringssparkonto som
inkomst av kapital vid prövningen av rätten till
vissa bidrag bedöms dock som försumbar.
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6.13.8.2 Effekter för Skatteverket och de
allmänna förvaltningsdomstolarna

Skatteverket
Förslaget om investeringssparkonto innebär att
skattskyldiga fysiska personer inte längre ska
redovisa löpande kapitalinkomster och kapitalutgifter respektive kapitalvinster och kapitalförluster på tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto i självdeklarationen. I stället ska
investeringsföretaget beräkna och lämna
kontrolluppgift till Skatteverket om schablonintäktens storlek för varje enskilt konto. Genom
att faktiska kapitalinkomster hänförliga till tillgångar på ett investeringssparkonto inte ska
redovisas i självdeklarationen ska investeringsföretaget inte heller lämna kontrolluppgifter om
ränta, utdelning eller annan avkastning på sådana
tillgångar som innehas av obegränsat skattskyldiga personer. För Skatteverket innebär detta på
sikt en stor förenkling jämfört med dagens
kapitalbeskattning, en förenkling som också
leder till lägre kostnader för hantering av kapitalbeskattningsfrågor hos Skatteverket.
Skatteverket har uppskattat sina kostnader för
IT-utveckling till 17 miljoner kronor och de
löpande kostnaderna (drift, underhåll och
personalkostnader) till 11 miljoner kronor per
år. Dessa kostnader balanseras på lång sikt av
besparingar när transaktioner sker inom ramen
för investeringssparkontot i stället för i det
konventionella systemet. Ju större andel av det
totala sparandet i finansiella instrument som
placeras på investeringssparkonton desto större
blir Skatteverkets besparing.
I propositionen föreslås också att schablonintäkten avseende innehav på ett investeringssparkonto ska undantas från deklarationsskyldighet. Förslaget innebär att i stort sett ingen,
som inte är deklarationsskyldig för andra intäkter, ska deklarera för schablonintäkt. Det bör
således inte uppstå några kostnader hos Skatteverket för deklarationshantering på grund av
förslaget om investeringssparkonto.
I den del förslagen innebär ändringar i lagen
(1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel bedöms de inte leda till ökat arbete eller
ökade kostnader hos Skatteverket.
Skatteverkets ekonomi behandlas i volym 2,
utgiftsområde 3, avsnitt 3.4.
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De allmänna förvaltningsdomstolarna
Förslagen innebär bland annat att tillgångar som
förvaras på ett investeringssparkonto inte ska
beskattas konventionellt. Beskattning av tillgångarna sker i stället genom att innehavaren av
kontot ska redovisa en schablonintäkt i inkomstslaget kapital. Schablonintäkten ska beräknas och
redovisas av investeringsföretagen. För domstolarna innebär detta att antalet mål som rör
konventionell beskattning av finansiella instrument kommer att minska. Bestämmelserna om
beräkningen av schablonintäkten med anledning
av innehav av ett investeringssparkonto är dessutom utformade på ett sådant sätt att de kan
antas leda till få överklaganden. Sammantaget
innebär detta att förslagen sannolikt inte
kommer medföra någon ökad, utan möjligen
minskad, arbetsbörda för de allmänna förvaltningsdomstolarna. Ändringarna i avkastningsskattelagen bedöms inte vara av sådan karaktär
att de påverkar kostnaderna för de allmänna
förvaltningsdomstolarna.
6.13.8.3 Effekter för företag och enskilda
6.13.8.3.1

Effekter för företag

Den form av schablonbeskattat sparande utan
avdragsrätt som kan erbjudas i dag är sparande i
kapitalförsäkring. Kapitalförsäkringar är som
framgår av namnet en försäkringsprodukt och
kan endast erbjudas av försäkringsbolag. På
grund av ändrade rörelseregler öppnades från
och med den 1 januari 2000 möjligheten att
erbjuda s.k. depåförsäkringar, dvs. försäkringar
där försäkringstagaren anvisar att inbetalda
premier ska placeras i finansiella instrument på
samma sätt som i en värdepappersdepå. Försäkringsbolag kan dock inte erbjuda rena sparprodukter eftersom den näringsrättsliga regleringen
av försäkringsrörelse förutsätter någon form av
försäkringsinslag i de produkter som erbjuds.
När det gäller placeringarna i en depåförsäkring
står försäkringstagaren den finansiella risken och
försäkringsinslaget är mycket litet, i regel runt en
procent. Depåförsäkringarna marknadsförs som
ett skattegynnat alternativ till att spara i aktier
och andra finansiella instrument som ägs direkt.
Det låga försäkringsinslaget och det faktum att
försäkringstagaren själv står för den finansiella
risken för värdeutvecklingen av sparandet tyder
på att produkten i första hand fyller ett behov

och en efterfrågan på ett schablonbeskattat
sparande. Marknaden för schablonbeskattat
sparande med obetydligt försäkringsinslag har
växt kraftigt under senare år.
De föreslagna reglerna om sparande på investeringssparkonto innebär en stor förändring av
marknaden för schablonbeskattat sparande eftersom försäkringsbolagen inte längre kommer att
vara ensamma om att kunna erbjuda en sådan
sparform. Argumentet att depåförsäkringen är
en skattegynnad sparform jämfört med konventionellt sparande minskar dessutom i betydelse
eftersom en ny, ännu mer renodlad, sparprodukt
dyker upp på marknaden. Konsekvensen för
försäkringsbolagen torde bli att deras andel av
marknaden för schablonbeskattat sparande
minskar.
Regelrådet har i sitt remissvar bland annat
anmärkt att konsekvensutredningen är bristfällig
eftersom den saknar en beräkning av förslagens
totala effekter på den aktuella marknaden, vilka
företag som berörs och vilka ekonomiska effekter som förslagen kan leda till för dessa. Enligt
regeringens bedömning saknas det anledning att
tro att förslaget skulle få betydande negativa
konsekvenser för de försäkringsbolag som i dag
tillhandahåller kapitalförsäkringar. Regeringens
bedömning är att den föreslagna beskattningsnivån alltjämt är gynnsam. Förslaget är utformat
för att säkerställa en jämn spelplan mellan kapitalförsäkringar och investeringssparkontot.
Skillnaderna i beskattningen är i ekonomisk
mening små och ingendera sparform är entydigt
gynnad jämfört med den andra. Det finns därför
inte skäl att förvänta att sparare i någon större
utsträckning överger kapitalförsäkringar till
förmån för investeringssparkontot.
Näringslivets regelnämnd har i sitt remissvar
efterlyst en utförligare konsekvensutredning vad
avser förslagets kostnader och effekter för de
bolag som väljer att erbjuda investeringssparkonto i någon form. Detta framför allt vad avser
kostnader för rapportering och kontrolluppgifter och konkurrenshänseende mellan de olika
typerna av företag som ges och inte ges möjlighet att erbjuda eller använda investeringssparkonto.
Förslaget om investeringssparkonto innebär
att investeringsföretagen ska lämna kontrolluppgift om schablonintäkten för alla kontoinnehavare. Detta innebär naturligtvis en administrativ
börda för instituten. Å andra sidan slipper instituten i de allra flesta fall att lämna kontrollupp391
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gifter om avkastning, inklusive avyttring, på
finansiella instrument enligt de regler som gäller
i dag. Själva administrationen av investeringssparkontot innebär också en ökad administrativ
börda för investeringsföretagen. Bestämmelserna
som reglerar investeringssparkontot blir dock
med nödvändighet omfattande eftersom det
schablonbeskattade systemet inom investeringssparkontot ska existera sida vid sida med det
konventionella beskattningssystemet. Regeringen bedömer därför att den ökade börda som
dessa regler medför får accepteras. När det gäller
konkurrensen mellan företag som kan erbjuda
investeringssparkonto och de som inte kan det
bedömer regeringen att förslagen är utformade
så att det inte uppkommer någon entydig fördel
för någondera av banksektorn eller försäkringssektorn. För fondbolagen kan förslaget ses som
en nackdel ur konkurrenssynpunkt eftersom
fondbolagen inte kommer att kunna erbjuda
investeringssparkonton. Det beror dock på den
näringsrättsliga regleringen för fondbolag.
Huruvida en ändring av denna reglering kan ske i
syfte att göra det möjligt för fondbolag att tillhandahålla investeringssparkonton ligger utanför
detta arbete. Det föreslagna sparandet på investeringssparkonto skiljer sig delvis från sparande
i kapitalförsäkring, bland annat är det den
enskilde själv som äger de finansiella instrumenten på investeringssparkontot och schablonintäkten på investeringssparkontot ska tas upp
som en kapitalinkomst. Detta är omständigheter
som kan upplevas som fördelar av vissa sparare
och därmed ha betydelse för en enskild sparares
val av schablonbeskattat sparande. Det finns
således skäl att anta att den nya sparformen
kommer att ta marknadsandelar från försäkringsbolagen och därmed påverkas deras
premieintäkter negativt. Det är dock svårt att
bedöma vilka volymer det kommer att handla
om. Utan tvekan kommer dock förslaget innebära att försäkringsbolagens andel av sparmarknaden minskar. Å andra sidan kan ett nytt
konkurrensläge stimulera försäkringsbolagen att
ta fram och marknadsföra nya försäkringsprodukter och informera om försäkringens
innebörd och fördelar samt användningsområden.
Det är svårt att bedöma i vilken utsträckning
den enskilda spararen kommer att välja den nya
sparformen framför sparande i kapitalförsäkring
eller i en vanlig värdepappersdepå. Eftersom
förslagen innebär att marknaden för schablon392

beskattat sparande öppnas för fler aktörer än
försäkringsbolagen kommer konkurrensen om
den enskilda spararen att öka och försäkringsbolagens andel av marknaden för schablonbeskattat sparande att minska. Förslagen innebär
att en ny marknad öppnas för banker och värdepappersbolag som hittills inte kunnat erbjuda ett
schablonbeskattat sparande i finansiella instrument.
6.13.8.4 Effekter för enskilda

Investeringssparkonto
Förslaget om ett schablonbeskattat sparande på
investeringssparkonto innebär att fysiska personer kan köpa och sälja finansiella instrument
utan att de behöver redovisa kapitalvinster och
kapitalförluster i självdeklarationen. Det innebär
en stor förenkling och en minskad administrativ
börda för den enskilde spararen jämfört med om
han eller hon fortsätter att beskattas enligt de
nuvarande reglerna om beskattning av finansiella
instrument.
Den omständigheten att försäljning av finansiella instrument på ett investeringssparkonto
inte behöver redovisas medför att den
inlåsningseffekt som kan upplevas finnas inom
den konventionella beskattningen försvinner.
Detta är i sig en fördel för enskilda som bör leda
till ökad omsättning av finansiella instrument
inom investeringssparkonto. Ökad omsättning
bör i sin tur leda till lägre avgifter för t.ex. courtage och byte av fondandelar, vilket även det är
till fördel för de enskilda.
Införandet av investeringssparkonto innebär
att en ny sparform introduceras. Investeringssparkonto skiljer sig från det schablonbeskattade
sparande som står till buds i dag, kapitalförsäkring, bland annat genom att kontot inte har
något försäkringsinslag. Utbudet på sparmarknaden ökar således, vilket är en fördel för
enskilda.
Skattehöjningen för kapitalförsäkring
Skatteuttaget för kapitalförsäkring kan under ett
normalår förväntas öka med omkring
0,15 procentenheter till följd av förslaget. Det
innebär att effekten uttryckt i kronor blir ca
15 öre per 100 kronor i försäkringskapital. För
den som sparar 100 000 kronor i en depåkapitalförsäkring skulle skatten därmed öka med ca
150 kronor. Kostnadsökningen är inte försum-
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bar, men ska vägas mot att en väldiversifierad
aktieportfölj med ett värde på 100 000 kronor
kan förväntas växa med ca 5 000–10 000 kronor
under ett normal år.
I tabell 6.10 och 6.11 redovisas två enkla
exempel som illustrerar effekten på periodiska
inbetalningar uttryckt i kronor och ören. I
exemplen ska ett givet målbelopp för det sparade
kapitalet uppnås inom en given tidsram (inom T
år). Inbetalningarna antas för enkelhetens skull
vara konstanta. Effekten redovisas för två
exempel som skiljer sig i termer av målbeloppets
storlek samt hur länge inbetalningarna pågår och
uttrycks i termer av hur mycket innehavaren
måste öka sina månatliga inbetalningar för att
uppnå samma målbelopp på samma tid.
Tabell 6.10 Exempel på hur periodiska inbetalningar
påverkas av ändrad avkastningsskatt

Målbelopp efter T år

100 000 kr

250 000 kr

5 år

10 år

- med nuvarande regler

1 450 kr

1 580 kr

- med de föreslagna reglerna

1 468 kr

1 606 kr

-18 kr

-26 kr

Tid under vilken inbetalningar äger rum
Inbetalning per månad

Månatlig effekt för försäkringstagaren

Antaganden: avkastningen efter avgifter uppgår till 6,5 procent. Statslåneräntan
antas uppgå till 4,5 procent.

I tabell 6.11 har innehavaren av kapitalförsäkringen uppnått ett visst försäkringsvärde genom
antingen en engångsinbetalning eller periodiska
inbetalningar över lång tid. Detta kan även
representera fallet där försäkringstagaren har
avlidit och utbetalningarna går till försäkringens
förmånstagare. Liksom ovan antas de periodiska
betalningarna vara konstanta över tiden. Effekten uttrycks i termer av hur mycket det periodiskt utbetalade beloppet minskar till följd av
den skärpta beskattningen.
Tabell 6.11 Exempel på hur periodiska utbetalningar
påverkas av ändrad avkastningsskatt

Värde när utbetalningarna börjar

100 000 kr

250 000 kr

5 år

10 år

- med nuvarande regler

1 875 kr

2 642 kr

- med de föreslagna reglerna

1 868 kr

2 625 kr

-13 kr

-17 kr

Tid under vilken utbetalningar äger rum
Utbetalning per månad

Månatlig effekt för försäkringstagaren

I de fall där produkten är utformad så att
försäkringsinnehavaren först sparar ihop ett
belopp och därefter tar ut pengarna genom
löpande utbetalningar uppkommer båda de ovan
beskrivna effekterna, dvs. först krävs högre
inbetalningar för att uppnå ett givet belopp och
detta belopp resulterar sedan i lägre utbetalningar än vad som vore fallet med nuvarande
regler. Förändringen är dock måttlig. Kostnaden
för försäkringstagaren ökar med några tiotals
kronor per månad i exemplen ovan, vilket bör
ses i relation till premiernas storlek.
Vad gäller en renodlad dödsfallsförsäkring tas
skatten ut på ett underlag som kan antas vara i
samma storleksordning som den inbetalda årspremien. Om utbetalningen t.ex. uppgår till
500 000 kronor vid ett dödsfall och sannolikheten att försäkringstagaren avlider under året
är 0,25 procent så uppgår det aktuariemässiga
värdet till 1 250 kronor, vilket representerar en
normal årspremie för livförsäkring för en person
som närmar sig pensionsåldern. I detta exempel
uppgår alltså underlaget för beskattning till ca
1 250 kronor. Om skatteuttaget höjs med 0,15
procentenheter från t.ex. 1,30 procent till
1,45 procent ökar således skatten i kronor räknat
med 1,88 kronor, från 16,25 kronor till
18,13 kronor.

6.14

Ändrade skatteregler för
investeringsfonder och deras
andelsägare

6.14.1 Ärendet och dess beredning
Europaparlamentet och rådet antog den 13 juli
2009 direktiv 2009/65/EG om samordning av
lagar och andra författningar som avser företag
för kollektiva investeringar i överlåtbara
värdepapper (fondföretag)139. Dessa fondföretag
kallas UCITS och står för Undertakings for
Collective Investment in Transferable Securities.
Direktivet, kallat UCITS IV-direktivet, gäller
villkoren
för
värdepappersfonder
inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES.
Den 28 april 2011 beslutade regeringen
propositionen Investeringsfondsfrågor (prop.

Antaganden: samma som i tabell 6.10 ovan.
139 EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).

393

PROP. 2011/12:1

2010/11:135). Den propositionen innehåller
förslag till lagändringar som syftar till att genomföra direktivet i svensk rätt. Dessa lagändringar
trädde i kraft den 1 augusti 2011. Direktivet
innebär bland annat att det blir lättare för
svenska värdepappersfonder att flytta ut från
Sverige. De nya reglerna i kombination med att
fonder utomlands beskattas lägre än här medför
en risk för att den svenska skattebasen, när det
gäller beskattningen av investeringsfonder,
eroderar om inte skattereglerna för investeringsfonder förändras.
Genom beslut den 27 augusti 2009 tillsatte
chefen för Finansdepartementet en utredare med
uppdrag att ta fram förslag till nya skatteregler
för investeringsfonder. Av uppdragsbeskrivningen framgår att utredaren skulle analysera
förutsättningarna för att överföra beskattningen
av investeringsfonder till ägarnivå. Utredningen
antog namnet Fondskatteutredningen.
Utredningen överlämnade en promemoria
med förslag till nya regler i januari 2010. En
sammanfattning av promemorians förslag finns i
bilaga 9, avsnitt 1. Promemorians lagförslag finns
i bilaga 9, avsnitt 2.
Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 9,
avsnitt 3. En remissammanställning finns
tillgänglig i Finansdepartementet (Fi2010/688).
Skatteverket har i sitt remissvar över Fondskatteutredningens promemoria anfört att
utredningens förslag innebär att ytterligare
1–1,5 miljoner personer skulle bli deklarationsskyldiga. Enligt Fondskatteutredningens förslag
ska andelsägare i en investeringsfond vara
skattskyldig för en schablonintäkt som beräknas
på grundval av de ägda fondandelarnas värde.
Det innebär att alla fondsparare som i dag slipper
deklarera för skattepliktig avkastning från
fondandelar (utdelning), till följd av förslaget
skulle bli tvungna att deklarera för den årligen
beräknade schablonintäkten. För att lösa dessa
problem remitterades i december 2010 en
promemoria med kompletterande förslag som
bland annat innebär att schablonintäkt avseende
innehav av andelar i en investeringsfond
undantas från deklarationsskyldighet när den
skattskyldige saknar annan deklarationspliktig
intäkt och när kontrolluppgift har lämnats
avseende intäkten. En sammanfattning av
promemorians förslag finns i bilaga 9, avsnitt 4.
Promemorians lagförslag finns i bilaga 9,
avsnitt 5.
394

Promemorian har remissbehandlats. En
förteckning över remissinstanserna finns i bilaga
9, avsnitt 6. En remissammanställning finns tillgänglig i Finansdepartementet (Fi2010/5532).
I denna proposition behandlas promemoriornas förslag samt två förslag som handlar
om hur schablonintäkt vid innehav av andelar i
en investeringsfond ska beaktas vid beräkning av
inkomstprövade socialförsäkringsförmåner och
vid beräkning av betalningsskyldighet för
underhållsstöd. De två tillkommande förslagen,
som är till fördel för bidragsmottagarna och de
underhållsskyldiga, har beretts under hand med
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.
Myndigheterna har inget att erinra mot att
förslagen införs.
Lagrådet
Regeringen beslutade den 1 april
inhämta Lagrådets yttrande över de
som finns i bilaga 9, avsnitt 7.
lämnade förslagen utan erinran.
yttrande finns i bilaga 9, avsnitt 8.

2011 att
lagförslag
Lagrådet
Lagrådets

6.14.2 Bakgrund och gällande rätt
6.14.2.1 Allmänt om investeringsfonder
6.14.2.1.1

Lagen (2004:46) om
investeringsfonder

Regler om svenska investeringsfonder finns i
lagen
(2004:46)
om
investeringsfonder,
förkortad LIF. Där regleras dessutom utländska
företags fondverksamhet i Sverige. Den svenska
lagstiftningen om investeringsfonder bygger på
ett EU-direktiv. I detta avsnitt redogörs för det
aktuella direktivet och de regler i LIF som är av
betydelse för den fortsatta framställningen kring
de svenska beskattningsreglerna av investeringsfonder och deras andelsägare.
Ett nytt UCITS-direktiv
Ett nytt UCITS-direktiv har antagits,
(Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/65/EG om samordning av lagar och andra
författningar som avser företag för kollektiva
investeringar i överlåtbara värdepapper [fondföretag]), vilket ersätter 1985 års direktiv
(85/611/EEG). Direktivet, kallat UCITS IVdirektivet, har genomförts i svensk lagstiftning
den 1 augusti 2011 (prop. 2010/11:135). Detta
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betyder bland annat att reglerna i 2004 års lag om
investeringsfonder har anpassats till det nya
direktivet.
Vissa av nyheterna påverkar förutsättningarna
för beskattningen i Sverige. Bland annat ska i
fortsättningen fonder från olika länder kunna
slås samman utan att först behöva upplösas.
Detta innebär att svenska värdepappersfonder
kan flytta utomlands och därefter omfattas av
utländska skatteregler. De nya reglerna innebär
vidare att det är möjligt för förvaltningsbolag att
förvalta en värdepappersfond i ett annat land
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES. Det är således möjligt för ett svenskt
fondbolag att starta en fond i t.ex. Finland eller
Luxemburg utan att behöva inrätta något filialkontor i fondlandet. Tidigare gällde att bolag och
fond måste vara etablerade i samma land.
Sammantaget innebär UCITS IV-direktivet att
befintliga svenska värdepappersfonder lätt kan
flytta ut genom gränsöverskridande fusioner
samt att nya fonder mycket lättare än tidigare
kan registreras i andra länder än Sverige trots att
fondbolaget finns kvar här hemma. Detta innebär att den svenska skattebasen på sikt kan
erodera.
Svenska investeringsfonder
I 1 kap. 1 § första stycket LIF finns i punkterna
1–26 ett antal definitioner av begrepp som
används i lagen.
Av punkt 7 framgår att med ”fondbolag”
avses ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd
enligt 4 § att driva fondverksamhet. I 4 § stadgas
att det är Finansinspektionen som kan ge ett
svenskt aktiebolag ett sådant tillstånd. Med
”fondverksamhet” avses enligt punkt 10 förvaltning av en investeringsfond, försäljning och
inlösen av andelar i fonden samt därmed sammanhängande administrativa åtgärder. Enligt
punkt 14 avses med ”förvaringsinstitut” en bank
eller ett annat kreditinstitut som förvarar
investeringsfondens tillgångar och som sköter
in- och utbetalningar avseende fonden. Av punkt
15 framgår att en investeringsfond antingen är en
värdepappersfond eller en specialfond. En
”värdepappersfond” är enligt punkt 25 en fond
vars andelar kan lösas in på begäran av andelsägare och som består av finansiella tillgångar, om
den bildats genom kapitaltillskott från allmänheten och ägs av dem som skjutit till kapital samt
förvaltas enligt bestämmelserna i 5 kap. eller
5 a kap. LIF. Motsvarande bestämmelse i punkt

23 stadgar att en ”specialfond” är en fond vars
andelar kan lösas in på begäran av andelsägare
och som består av finansiella tillgångar, om den
bildats genom kapitaltillskott från allmänheten
eller från en särskilt angiven och avgränsad krets
investerare och ägs av dem som skjutit till kapital
samt förvaltas enligt bestämmelserna i 6 kap.
LIF.
I 5 kap. LIF – som alltså handlar om förvaltning av värdepappersfonder – finns detaljerade
bestämmelser om riskspridning, placering m.m.
Bestämmelserna i 6 kap. LIF som gäller
specialfonderna är inte lika detaljerade. Till
skillnad mot vad som gäller för värdepappersfonderna kan villkoren för en specialfond –
under förutsättning av Finansinspektionens godkännande – innehålla t.ex. begränsningar av
möjligheten att förvärva fondandelar.
Reglerna om värdepappersfonderna är
utformade i enlighet med bestämmelserna i
UCITS IV-direktivet. Motsvarande regler om
värdepappersfonder i andra länder inom EU är
utformade på motsvarande sätt. Specialfonder,
ibland kallade ”nationella fonder”, är fonder med
regler som i olika hänseenden avviker från dem
om värdepappersfonder och de är olika
utformade i olika länder.
För svenska värdepappersfonder gäller
sammanfattningsvis följande. Det ska finnas ett
svenskt fondbolag eller ett utländskt förvaltningsbolag som, efter tillstånd från Finansinspektionen, förvaltar värdepappersfonden. Tillgångarna i fonden finns hos ett förvaringsinstitut. För svenska specialfonder gäller att
dessa endast kan förvaltas av ett svenskt
fondbolag, värdepappersbolag eller kreditinstitut
som driver verksamhet med tillstånd från
Finansinspektionen. Precis som för en värdepappersfond ska tillgångarna i en specialfond
finnas hos ett förvaringsinstitut. Svenska
investeringsfonder är enligt 4 kap. 1 § LIF inte
juridiska personer.
Utländsk fondverksamhet i Sverige
I 1 kap. 6–11 §§ LIF finns regler om ”Utländska
företags verksamhet i Sverige”. I anslutning
härtill finns i det ovan nämnda definitionsavsnittet i 1 kap. 1 § LIF regler om hur utländska
förvaltningsbolag och fondföretag ska definieras.
Ett förvaltningsbolag är närmast att jämföra med
ett svenskt fondbolag, dvs. ett bolag som
administrerar en investeringsfond. Ett fond-
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företag kan närmast jämföras med en svensk
investeringsfond.
Med ett ”förvaltningsbolag” avses enligt 1 kap.
1 § första stycket punkt 12 LIF ett utländskt
företag som i sitt hemland har tillstånd att
förvalta fondföretag. Med ett ”fondföretag”
avses enligt punkt 8 i samma paragraf ett
utländskt företag som i sitt hemland har tillstånd
för verksamhet där det enda syftet är att göra
kollektiva investeringar i sådana tillgångar som
anges i 5 kap. 1 § andra stycket LIF eller 6 kap.
2 § andra stycket LIF med kapital från allmänheten eller från en särskilt angiven och avgränsad
krets investerare, som tillämpar principen om
riskspridning och vars andelar på begäran av
innehavarna återköps eller inlöses med medel ur
företagets tillgångar.
Fonder som uppkommit genom överenskommelser mellan investerare hör till kategorin
kontraktsrättsliga. Svenska investeringsfonder är
av det slaget. Med associationsrättsligt grundade
fonder avses fonder som är konstruerade som
aktiebolag med rörligt aktiekapital. Den senare
gruppen fungerar i sak som en svensk investeringsfond, dvs. investerarna får andelar i relation
till den egna insatsen, andelarna kan säljas, delägarna får utdelning etc. Ett antal av de utländska
”investeringsfonder” som är verksamma i Sverige
är aktiebolag och bildade på associationsrättslig
grund.
När det gäller utländsk fondverksamhet i
Sverige gäller sammanfattningsvis följande.
Enligt 1 kap. 6 § LIF får ett förvaltningsbolag,
som hör hemma inom EES och i sitt hemland
har tillstånd att driva verksamhet enligt bestämmelserna i UCITS IV-direktivet, driva
verksamhet från en filial i Sverige eller driva
verksamhet genom att från hemlandet erbjuda
och tillhandahålla tjänster i Sverige (gränsöverskridande verksamhet). Det behövs inget särskilt
tillstånd för att bedriva sådan verksamhet som
avses i 6 §. Det räcker med att Finansinspektionen underrättas om förhållandena. Enligt
1 kap. 6 b § LIF får ett förvaltningsbolag, som
får driva verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 6 §
LIF, under vissa förutsättningar ges tillstånd av
Finansinspektionen att förvalta en värdepappersfond.
I 1 kap. 8 § LIF finns de regler som tar sikte
på förvaltningsbolag som inte hör hemma inom
EES eller, om så är fallet, inte omfattas av
UCITS IV-direktivet. Ett sådant förvaltningsbolag får efter Finansinspektionens tillstånd
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driva fondverksamhet från filial i Sverige. Ett
sådant tillstånd ges bara om förvaltningsbolaget i
sitt hemland driver motsvarande verksamhet, om
det i sitt hemland står under betryggande tillsyn
av en behörig myndighet och den myndigheten
har tillåtit att bolaget etablerar sig i Sverige samt
att det finns skäl att anta att verksamheten här
kommer att drivas i enlighet med de svenska
reglerna.
Enligt 1 kap. 7 § LIF får ett fondföretag som
omfattas av UCITS IV-direktivet marknadsföra
andelar i företaget här i landet utan tillstånd.
Innan verksamheten påbörjas ska behörig
myndighet i företagets hemland ha meddelat
företaget att en underrättelse om marknadsföringen har lämnats över till Finansinspektionen.
Ett fondföretag som inte hör hemma inom
EES eller som, om det hör hemma inom EES,
inte omfattas av UCITS IV-direktivet får enligt
1 kap. 9 § LIF efter Finansinspektionens tillstånd marknadsföra andelar i företaget här i
Sverige från en filial eller utan att inrätta någon
filial. Tillstånd ges bara om företaget i sitt hemland driver motsvarande verksamhet, om
företaget i sitt hemland står under betryggande
tillsyn av en behörig myndighet och den
myndigheten har tillåtit att företaget etablerar
sig i Sverige. Vidare krävs att företaget vidtar
åtgärder för att kunna göra utbetalningar till
delägarna, lösa in andelar, lämna information och
att det i övrigt finns skäl att anta att
verksamheten kommer att drivas i enlighet med
de svenska reglerna.
6.14.2.2 Beskattningen
6.14.2.2.1

Svenska investeringsfonder

Svenska investeringsfonder är enligt 4 kap. 1 §
lagen
(2004:46)
om
investeringsfonder,
förkortad LIF, inte juridiska personer. Enligt
2 kap. 3 § andra stycket inkomstskattelagen
(1999:1229),
förkortad
IL,
ska
dock
bestämmelserna om juridiska personer tillämpas
också på investeringsfonder.
Svenska investeringsfonder är obegränsat
skattskyldiga. Enligt 6 kap. 5 § IL är svenska
investeringsfonder skattskyldiga för inkomst av
tillgångar som ingår i fonden.
I 39 kap. 14 § IL finns särskilda regler som tar
sikte på hur svenska investeringsfonder
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beskattas. Dessa bestämmelser i kombination
med vad som i övrigt gäller enligt IL innebär
sammanfattningsvis följande. Fonden ska som
intäkt ta upp ränteinkomster, utdelningar och
kapitalvinster på andra tillgångar än delägarrätter.
Kapitalvinster på delägarrätter ska inte tas upp
till beskattning och förluster på sådana tillgångar
får heller inte dras av. I stället ska ett belopp
motsvarande 1,5 procent av värdet på delägarrätterna vid beskattningsårets ingång tas upp
som en intäkt (schablonintäkt). Avdrag får göras
för ränteutgifter, utdelningar, förvaltningsutgifter och kapitalförluster på annan egendom än
delägarrätter.
Avsikten med schablonintäkten är att det ur
den enskilde andelsägarens synpunkt ska vara
likvärdigt att äga aktier direkt eller indirekt via
en investeringsfond. Eftersom investeringsfonder inte är skattskyldiga för kapitalvinster på
delägarrätter beskattas andelsägaren för kapitalvinster på indirekt ägda aktier först när fondandelarna avyttras. Detta innebär att den
effektiva skattesatsen på kapitalvinster blir lägre
vid indirekt ägande. Den schablonintäkt på
1,5 procent som påförs investeringsfonderna
beskattas antingen med 30 procent hos fonden
eller, om ett belopp motsvarande schablonintäkten delas ut, med 30 respektive 26,3 procent
hos andelsägare som är fysisk eller juridisk
person. Därmed höjs den effektiva skattesatsen
jämfört med om hela totalavkastningen från
fonden beskattas som kapitalvinst och
neutralitet mellan direkt och indirekt ägande
upprätthålls.
Med delägarrätt avses enligt 48 kap. 2 § första
stycket IL aktie, rätt på grund av teckning av
aktier, teckningsrätt, fondaktierätt, andel i en
investeringsfond, andel i en ekonomisk förening
och annan tillgång med liknande konstruktion
eller verkningssätt. Enligt paragrafens andra
stycke finns viss ytterligare egendom som räknas
som delägarrätter.
Av 39 kap. 20 § IL framgår att fusion eller
delning av investeringsfonder enligt 8 kap.
1, 24 och 25 §§ LIF inte ska leda till sådan
uttagsbeskattning som annars skulle ha skett
enligt bestämmelserna i 22 kap. IL. Detsamma
gäller även vid gränsöverskridande fusioner
enligt 8 kap. 17 § LIF. I 12 kap. 9 a §
skattebetalningslagen
(1997:483)
regleras
övergången av rättigheter och skyldigheter när
det gäller skatt till den eller de nybildade

fonderna vid fusion, gränsöverskridande fusion
eller delning av investeringsfonder.
Skatten för juridiska personer är enligt 65 kap.
10 § första stycket IL 26,3 procent. Enligt
paragrafens andra stycke gäller dock att skatten
för investeringsfonder är 30 procent.
Det sagda innebär sammanfattningsvis att för
fonder som uteslutande innehåller aktier
beräknas schablonintäkten med hela fondförmögenheten som grund. För fonder som uteslutande innehåller fordringsrätter utgår ingen
schablonintäkt. Med fordringsrätter avses enligt
48 kap. 3 och 4 §§ IL fordran i svenska kronor
eller fordran i utländsk valuta. Hit hör också
t.ex. terminer, optioner eller liknande vars
underliggande tillgångar kan hänföras till fordran
i svenska kronor eller utländsk valuta eller
fordran i sådan valuta. För fonder som innehåller
både delägarrätter och fordringsrätter är den
delen av fondförmögenheten som utgörs av delägarrätter på motsvarande sätt bas för schablonintäkten.
6.14.2.2.2

Utländska investeringsfonder

Inkomstskattelagen
I 6 kap. 10 a § IL anges att utländska investeringsfonder
är
begränsat
skattskyldiga.
Innebörden av denna begränsade skattskyldighet
framgår av 6 kap. 16 a § IL. I denna paragraf
anges att utländska investeringsfonder är skattskyldiga för inkomst av fastighet i Sverige, och
tillgångar som är hänförliga till det fasta driftstället i Sverige och som ingår i fonden.
Bestämmelsen infördes år 2001 genom ett
förslag som utan några kommentarer togs in
först i Skatteutskottets betänkande (bet.
2000/01:SkU9, prop. 2000/01:22).
Investeringsfonder som från utlandet ägnar
sig åt gränsöverskridande verksamhet och
utländska investeringsfonder i övrigt beskattas
enligt reglerna i respektive hemländer.
Kupongskattelagen
Enligt 4 § kupongskattelagen (1970:624) föreligger skattskyldighet för en utländsk juridisk
person som tar emot utdelning från Sverige
under förutsättning att den utländska juridiska
personen inte har ett fast driftställe här. Det
innebär t.ex. att om en utländsk investeringsfond
får utdelning från ett svenskt aktiebolag, så ska
det svenska bolaget enligt kupongskattelagen
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innehålla kupongskatt. Skatten uppgår till
30 procent av utdelningens belopp. På grund av
skatteavtal mellan Sverige och fondens hemland
kan skattesatsen i vissa fall sättas ned till ett lägre
belopp (ofta till 15 procent).
6.14.2.2.3

Beskattningen av svenska
andelsägare

Utdelning, kapitalvinst och kapitalförlust
Svenska fysiska och juridiska personer är skattskyldiga enligt vanliga regler för utdelning från
en investeringsfond och för vinster som uppkommer när fondandelar avyttras. Avdrag
medges för kapitalförluster. Skattereglerna gäller
oavsett om en fond är en svensk eller en utländsk
investeringsfond.
Fysiska personer
Av 42 kap. 1 § IL framgår att utdelningar och
kapitalvinster ska tas upp som intäkt av kapital. I
42 kap. 12 § IL anges att utdelningen ska tas upp
när den kan disponeras.
I 44 kap. IL finns grundläggande bestämmelser om kapitalvinster och kapitalförluster. Enligt
44 kap. 2 § IL gäller att vad som sägs om
kapitalvinster i bland annat 48 kap. IL – som
handlar om avyttring av delägarrätter och
fordringsrätter – också gäller kapitalförluster.
Huvudregeln är att avyttring utlöser reglerna om
kapitalvinst. Med avyttring avses enligt 44 kap.
3 § IL försäljning, byte och liknande överlåtelse
av tillgångar. Enligt 44 kap. 6 § IL gäller att om
en investeringsfond upplöses anses varje
andelsägare ha avyttrat sin andel.
Reglerna i 48 kap. IL handlar om kapitalvinst
vid avyttring av bland annat delägarrätter. Enligt
48 kap. 2 § IL är en andel i en investeringsfond
en delägarrätt. Av 48 kap. 18 § IL följer att
fusion, gränsöverskridande fusion eller delning
av en investeringsfond inte ska leda till att
kapitalvinster tas upp hos delägarna. Principen är
i stället att som anskaffningsutgift för de nya
andelarna används summan av de anskaffningsutgifter som skulle använts om de äldre
andelarna avyttrats. Ersättning i pengar ska dock
tas upp som kapitalvinst det beskattningsår
fusionen eller delningen sker.
Uppkommer en förlust när en andel i en
investeringsfond avyttras gäller följande. Under
förutsättning att det är fråga om en förlust på en
marknadsnoterad andel ska förlusten i sin helhet
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först kvittas mot vinster på marknadsnoterade
delägarrätter (48 kap. 20 § IL). Vad som inte kan
dras av genom kvittningen får dras av till
70 procent enligt 48 kap. 20 a § IL. Vad nu sagts
gäller inte kapitalförluster på marknadsnoterade
andelar i investeringsfonder som bara innehåller
fordringsrätter (räntefonder). Sådana förluster
får dras av i sin helhet i inkomstslaget kapital.
Juridiska personer
I fråga om kapitalinkomster gäller enligt 15 kap.
1 § andra stycket IL för juridiska personer i
princip samma regler som för fysiska personer,
men inkomsterna beskattas som inkomst av
näringsverksamhet. Bestämmelserna i 44 kap. IL
om kapitalvinster gäller t.ex. också för juridiska
personer. Också för de juridiska personernas del
gäller att delning och fusion inte ska utlösa
någon beskattning hos delägarna.
När det gäller behandlingen av kapitalförluster
vid avyttring av andelar i investeringsfonder
finns särskilda regler i 48 kap. 25 och 26 §§ IL.
Dessa regler innebär sammanfattningsvis att
förluster på delägarrätter bara får dras av mot
vinster på delägarrätter. Vad som inte kan dras av
på det sättet får sparas till det följande året och
behandlas då som en under det året uppkommen
förlust.
6.14.2.2.4

Beskattningen av utländska
andelsägare

Utländska andelsägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige betalar enligt 1 § kupongskattelagen, med vissa undantag, kupongskatt på
utdelning från andel i svensk investeringsfond.
Kupongskatten uppgår till 30 procent av
utdelningen. Den som är begränsat skattskyldig
är enligt 3 kap. 19 § IL skattskyldig för
kapitalvinst på vissa delägarrätter om han vid
något tillfälle under det kalenderår avyttringen
sker eller under de föregående tio kalenderåren
har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande
vistats här. Denna bestämmelse omfattar dock
inte andelar i investeringsfonder, vilket innebär
att kapitalvinst vid avyttring av en begränsat
skattskyldigs andelar i svenska investeringsfonder inte beskattas i Sverige.
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6.14.2.3 Självdeklarationer och kontrolluppgifter
6.14.2.3.1

Särskild självdeklaration för
svenska investeringsfonder

Enligt 2 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, förkortad
LSK, ska särskild självdeklaration lämnas av
andra juridiska personer än dödsbon. Av 2 kap.
7§
5
LSK
framgår
att
fondbolag,
förvaltningsbolag eller förvaringsinstitut ska
lämna en särskild självdeklaration för varje av
bolaget
eller
institutet
förvaltad
investeringsfond. Uppgifterna ligger till grund
för taxeringen av investeringsfonderna.
6.14.2.3.2

Kontrolluppgifter för andelsägare i
investeringsfonder

Utdelning
I det föregående har redogjorts för att svenska
andelsägare i investeringsfonder beskattas för
utdelning från fonden. I konsekvens med denna
beskattningsregel stadgas i 9 kap. 1 § första
stycket LSK att kontrolluppgift ska lämnas om
utdelning på delägarrätter. Kontrolluppgift om
utdelning ska lämnas för fysiska personer och
dödsbon som har mottagit utdelningen.
Uppgiften ska lämnas av den som har betalat ut
utdelningen (9 kap. 2 och 4 §§ LSK).
Bestämmelserna
om
kontrolluppgifter
avseende utdelning gäller också sådana förvaltningsbolag och fondföretag, dvs. utländska
aktörer, som bedriver verksamhet i Sverige i
enlighet med bestämmelserna i 1 kap. 6–9 §§
lagen
(2004:46)
om
investeringsfonder,
förkortad LIF.
Avyttring av andelar i en investeringsfond
Enligt 10 kap. 1 § LSK gäller att kontrolluppgift
ska lämnas om avyttring av andelar i investeringsfonder. Kontrolluppgift ska också lämnas
om avyttring av andelar i sådant fondföretag som
driver verksamhet här i landet enligt 1 kap.
7 eller 9 § LIF. Kontrolluppgiften ska lämnas för
fysiska personer och dödsbon.
I 10 kap. 3 § LSK anges vem som ska lämna
uppgifter om avyttring genom inlösen. I 10 kap.
4 § LSK anges att förvaltare och i vissa fall
värdepappersinstitut ska lämna uppgifter om
annan avyttring än inlösen.

I fråga om avyttring genom inlösen gäller
enligt 10 kap. 3 § första stycket 1 LSK att
kontrolluppgift ska lämnas av sådant fondbolag
som avses 1 kap. 1 § första stycket 7 LIF. Det
handlar alltså om den uppgiftsskyldighet som tar
sikte på andelar i svenska investeringsfonder och
andelar i utländska fondföretag som förvaltas av
svenska fondbolag. Av bestämmelsen framgår
vidare att om förvaltningen av fonden har
övergått till ett förvaringsinstitut ska kontrolluppgiften lämnas av förvaringsinstitutet.
Enligt 10 kap. 3 § första stycket 2 LSK ska
värdepappersbolag och kreditinstitut som
förvaltar specialfonder enligt 1 kap. 5 § LIF
lämna sådan nyssnämnd kontrolluppgift.
Av 10 kap. 3 § första stycket 3 LSK framgår
att förvaltningsbolag som driver verksamhet här
i landet enligt 1 kap. 6 eller 8 § LIF ska lämna
kontrolluppgift avseende avyttring genom
inlösen av andelar i den investeringsfond som
förvaltningsbolaget förvaltar. Av 10 kap. 3 §
första stycket 4 LSK framgår att uppgiften om
avyttring av andelar i sådana fondföretag som
bedriver verksamhet här enligt 1 kap. 7 eller 9 §
LIF ska lämnas av fondföretaget självt. Om ett
fondföretag eller ett förvaltningsbolag har slutit
avtal med ett värdepappersinstitut om att
ombesörja försäljning och inlösen av andelar ska
kontrolluppgiften lämnas av institutet i stället
för av fondföretaget (10 kap. 3 § andra stycket
LSK). För det fall en fondandel är
förvaltarregistrerad är det förvaltaren som ska
lämna kontrolluppgiften (10 kap. 3 § tredje
stycket LSK).
I kontrolluppgiften ska enligt huvudregeln
uppgift lämnas om bland annat kapitalvinst eller
kapitalförlust (10 kap. 6 § första stycket LSK).
Förbindelse att lämna kontrolluppgift
Utländska företag som driver fondverksamhet i
Sverige utan att inrätta en filial eller motsvarande
etablering här, ska enligt 13 kap. 1 § LSK innan
verksamheten påbörjas ge in en skriftlig förbindelse till Finansinspektionen om att lämna
kontrolluppgifter i enlighet med bestämmelserna
i samma lag. Avgörande för tillämpningen av
denna bestämmelse är att det drivs verksamhet i
Sverige och att detta inte sker genom en filial
eller en motsvarande etablering här i landet.
Bestämmelsen tar alltså sikte på de företag som
enligt 1 kap. 6, 7 och 9 §§ LIF kan bedriva
verksamhet här utan att etablera en filial.
Skyldigheten att lämna förbindelse om att lämna
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kontrolluppgift gäller inte ett utländskt företag
som hör hemma inom EES och som enligt
bestämmelserna i sitt hemland inte får lämna
kontrolluppgifter.
Skatteförfarandelagen
I propositionen Skatteförfarandet prop.
2010/11:165 föreslås en ny lag, skatteförfarandelagen, för i stort sett hela skatteförfarandet.
Lagen ska ersätta bland annat LSK, skattebetalningslagen (1997:483) och taxeringslagen
(1990:324). Skatteförfarandelagen, förkortad
SFL, föreslås träda i kraft den 1 januari 2012,
med vissa övergångsbestämmelser.
Den del av SFL som berörs av förslagen i
denna proposition rör de bestämmelser om
deklarationsskyldighet och kontrolluppgifter
som hittills reglerats i LSK och som beskrivits i
detta avsnitt. De befintliga bestämmelser i LSK
som berörs av förslagen i denna proposition har
överförts i stort sett oförändrade till SFL. Det
införs dock viss förändrad terminologi i SFL.
Bland annat ersätts begreppen allmän och
särskild
självdeklaration
med
begreppet
inkomstdeklaration, och begreppet taxeringsår
ersätts med andra lämpliga begrepp.
6.14.2.4 Undvikande av internationell
dubbelbeskattning

När svenska investeringsfonder får inkomster
från utlandet i form av utdelningar från
utländska värdepapper eller räntor på utländska
räntebärande papper har dessa inkomster ofta
beskattats i utlandet. Om samma inkomster även
beskattas i Sverige uppkommer internationell
dubbelbeskattning.
Sverige har ingått skatteavtal med ett stort
antal stater. Det huvudsakliga syftet med skatteavtalen är att undvika internationell dubbelbeskattning genom att reglera vilken stat som
har rätt att beskatta en viss inkomst eller, i de fall
då båda staterna har rätt att beskatta samma
inkomst, reglera hur dubbelbeskattningen ska
undvikas.
De svenska skatteavtalen har sin grund i det
modellavtal som tagits fram inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling, förkortad OECD. Bestämmelser om
beskattning av utdelning och ränta finns i artikel
10 respektive 11 i OECD:s modellavtal. Enligt
artikel 10 får källstaten, vad avser sådan utdel400

ning som här är aktuell, ta ut en skatt om högst
15 procent på utdelningen. I artikel 11 begränsas
källstatens rätt att ta ut källskatt på ränta till
högst 10 procent.
De skatteavtal som Sverige har ingått
innehåller i likhet med OECD:s modellavtal i de
flesta fall en begränsning av möjligheten att ta ut
källskatt till 15 procent på sådana utdelningar
som nu är i fråga. Vad gäller ränta innebär de
svenska skatteavtalen i allmänhet att källskatt
inte får tas ut. Om den utländska staten enligt
sin interna lagstiftning beskattar utdelning och
ränta i större omfattning än vad som följer av
skatteavtalet kan en svensk investeringsfond, i
den mån den omfattas av skatteavtalet, begära
nedsättning av den utländska källskatten till den
nivå som följer av skatteavtalet.
I de fall där en svensk investeringsfond som
omfattas av ett skatteavtal, har erhållit inkomster
som har beskattats även i en utländsk stat, anger
skatteavtalen normalt att den internationella
dubbelbeskattning som därvid kan uppkomma
ska undvikas genom att den utländska skatten
ska avräknas mot den svenska skatt som utgår på
samma inkomst. Vid beräkningen av den
avräkning som följer av skatteavtalen tillämpas
bestämmelserna i lagen (1986:468) om avräkning
av utländsk skatt, kallad avräkningslagen.
I de fall där det inte finns något tillämpligt
skatteavtal, kan rätt till avräkning föreligga enligt
avräkningslagen.
6.14.3 Avskaffad beskattning av svenska
investeringsfonder och schablonbeskattning av andelsägare i
investeringsfonder
6.14.3.1 Avskaffad beskattning av svenska
investeringsfonder
Regeringens förslag: Investeringsfonder, såväl

värdepappersfonder som specialfonder, ska inte
längre vara skattskyldiga enligt inkomstskattelagen för inkomst av tillgångar som ingår i
fonden.

Promemorians
med regeringens.

förslag:

Överensstämmer
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Remissinstanserna: De remissinstanser som
har yttrat sig tillstyrker eller har inga synpunkter
på förslaget.
Skälen för regeringens förslag: För att
undvika risken för att det nya UCITS-direktivet
(UCITS IV) leder till att den svenska skattebasen i form av tillgångar investerade i investeringsfonder försvinner ska investeringsfonder
inte längre vara skattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i fonden.
På sätt som beskrivits i det föregående skiljer
2004 års lag om investeringsfonder mellan
värdepappersfonder och specialfonder. Reglerna
kring värdepappersfonderna bygger numera på
UCITS IV-direktivet, och nyheterna i det
direktivet om fusion m.m. tar sikte på just
värdepappersfonderna, inte specialfonderna.
Detta innebär att hotet om utflyttning och
därmed sammanhängande förändringar i skattebasen inte gäller specialfonderna. En inledande
fråga blir därför om ett förslag om att avskaffa
beskattningen av investeringsfonder ska omfatta
både värdepappersfonder och specialfonder. Det
finns emellertid rent sakliga skäl som talar för en
likabehandling. Ett sådant är att det kan bli
onödigt komplicerat att ha olika regler. Skilda
regelverk kan också leda till att skattereglernas
utformning och inte rationella ekonomiska
motiv blir avgörande för fondval och placeringsstrategier. Regeringen föreslår därför att den
slopade fondbeskattningen ska gälla alla slags
investeringsfonder.
Nästa fråga blir då på vilket sätt beskattningen
av fonderna ska avskaffas. Ett sätt som kan
tyckas närliggande är att ta bort alla regler i
inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL,
som handlar om fondernas beskattning. Detta är
emellertid inte någon framkomlig väg.
Bakgrunden till det är följande. Enligt 2004 års
lag om investeringsfonder är fonderna inte
juridiska personer. För att kunna beskatta dem
har det därför varit nödvändigt att införa
bestämmelsen i 2 kap. 3 § andra stycket IL om
att de bestämmelser i IL som handlar om
juridiska personer också ska tillämpas på
investeringsfonder. Härigenom har fonderna
blivit skattesubjekt på samma sätt som t.ex. ett
aktiebolag. Skulle 2 kap. 3 § andra stycket IL tas
bort skulle fonderna varken vara juridiska
personer eller skattesubjekt. Den situationen
skulle kunna uppkomma att alla inkomster som i
dag hanteras inom ramen för fondens
beskattning skulle behöva fördelas på delägarna.

En sålunda utformad beskattning skulle
antagligen kräva synnerligen omfattande
administration inte bara från fondernas sida utan
också från både andelsägare och Skatteverket.
Själva idén med investeringsfonder, det
kollektiva ägandet, skulle riskera att gå förlorad.
Det kan alltså inte komma i fråga att ta bort
alla regler i IL om investeringsfonder.
Regeringens förslag är därför att investeringsfonder även i fortsättningen ska tillämpa reglerna
som gäller för juridiska personer i IL men att
inkomster av tillgångarna i fonden ska vara
skattefria. En sådan lösning innebär att
bestämmelserna i 6 kap. 5 § IL kan justeras så att
det av dem framgår att svenska investeringsfonder inte är skattskyldiga för inkomst av
tillgångar som ingår i fonden. Skattefriheten ska
utöver de svenska investeringsfonderna också
gälla sådana utländska fonder som är begränsat
skattskyldiga i Sverige. Innebörden av denna
begränsade skattskyldighet, som alltså föreslås
vara att utländska investeringsfonder inte heller
ska vara skattskyldiga för inkomst av tillgångar
som ingår i fonden, bör lämpligen anges i en ny
bestämmelse i 6 kap. 13 § IL. Det nuvarande
stadgandet rörande utländska investeringsfonder
i 6 kap. 16 a § IL kan därmed upphävas.
Härutöver kan de delar av bestämmelserna i
39 kap. 14 § IL som handlar om den särskilda
schablonintäkten för investeringsfonder helt tas
bort. Dessa och vissa andra justeringar berörs
ytterligare i avsnittet med författningskommentar.
Lagförslag
Att svenska investeringsfonder inte ska vara
skattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår
i fonden framgår av ändringen i 6 kap. 5 § IL. En
motsvarande bestämmelse för utländska
investeringsfonder införs i 6 kap. 13 § IL. Med
anledning av att investeringsfonder inte längre
ska vara skattskyldiga görs följdändringar i
17 kap. 15 §, 24 kap. 11 §, 30 kap. 1 §, 39 kap.
1 och 14 §§ och 65 kap. 10 § IL. Därutöver
upphävs 6 kap. 16 a § och 39 kap. 20 § IL samt
12 kap. 9 a § skattebetalningslagen (1997:483).
Lagförslagen finns i avsnitt 3.4 och 3.14.
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6.14.3.2 Schablonbeskattning av andelsägare i
investeringsfonder
Regeringens förslag: Den som äger andelar i en

investeringsfond ska schablonbeskattas i
förhållande till värdet på de egna andelarna.
Beskattningen ska omfatta andelar i såväl
svenska som utländska investeringsfonder.
Regeringens bedömning: På samma sätt som nu
ska andelsägaren beskattas för utdelning från
fonden och för kapitalvinster när fondandelar
avyttras.
Promemorians förslag och bedömning:
Överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna:
Förvaltningsrätten
i
Stockholm, Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Kronofogdemyndigheten,
Pensionsmyndigheten,
Regelrådet,
NASDAQ OMX och Sveriges advokatsamfund
tillstyrker eller har inget att erinra mot förslaget.
Kammarrätten i Sundsvall har ingen erinran mot
förslaget att överföra beskattningen av investeringsfonder till deras delägare men efterlyser en
utförligare genomlysning av för- och nackdelarna med att komplettera noll-alternativet
med ett slags avskattningsförfarande. Skatteverket anser att det bör klargöras vilka utländska
fonder som omfattas av förslaget. Gränsdragningen av vad som är utländska motsvarigheter till svenska investeringsfonder leder till
många processer. Aktiespararna förordar det s.k.
noll-alternativet. Den svenska skatten på
investeringsfonder
har
drivit
värdefull
verksamhet ur landet och minskat skattebasen.
Ett avskaffande av detta handikapp för Sverigebaserade fonder skulle skapa möjlighet att starta
och förvalta nya fonder på svensk botten vars
intäkter kan väntas mer än väl uppväga det bokförda tappet från skatten på investeringsfonder.
Något behov av nya former av fondbeskattning
finns därför inte. I stället förordas en städning
och förenkling av systemet för kapitalbeskattning. Euroclear AB anser att förslaget
kommer att försvåra handeln med såväl svenska
som utländska fondandelar och förordar en
grundprincip där värdepapper beskattas lika
oavsett om det är aktier, obligationer eller
fonder. Fondbolagens förening anser inte att det
är nödvändigt att införa en ny skatt för svenska
andelsägare i investeringsfonder och förordar
noll-alternativet. Staten får i stället kompen402

sation för den slopade skatten på Sverigeregistrerade fonder genom skatt på högre
kapitalvinster vid uttag. Om Sverige ska vara
attraktivt som registreringsland för fonder i
framtiden kan inte en ny skatt införas som går
utöver vad som är gängse i de flesta andra länder.
FAR SRS (numera Far) konstaterar att förslaget
innebär beskattning av orealiserade värden och
att det i princip är fråga om att återinföra en ren
förmögenhetsbeskattning. Eftersom kapitalvinster även fortsättningsvis ska beskattas
innebär förslaget att delägaren i vart fall delvis
kommer att träffas av en dubbelbeskattning.
Lantbrukarnas Riksförbund anser att beskattning
endast ska ske utifrån verklig skatteförmåga,
vilken uppkommer först när inkomsten är
realiserad. Denna grundläggande princip talar
starkt emot förslaget. Näringslivets Regelnämnd
anser att förslagen bör belysas i ett bredare
perspektiv och diskuteras utifrån vilka effekter
det har för kapitalmarknadens funktionssätt,
möjliga
realekonomiska
effekter
och
konkurrensneutralitet mellan olika aktörer.
Sparbankernas Riksförbund anser att schablonintäkt inte ska införas. Enligt uppgift gäller inte
sådan löpande schablonbeskattning i övriga EUländer och en bärande tanke i förslaget är
likformighet mellan svenska och övriga EUländers regelverk. Stockholms Handelskammare
och Svenskt Näringsliv hänvisar till yttrande från
Näringslivets Skattedelegation. Näringslivets
Skattedelegation framför att förslaget medför en
sådan administrativ belastning att det minskar
intresset för utländska fonder att etablera sig i
Sverige och därmed minskar konkurrensen.
Beskattningen är oberoende av den faktiska
avkastningen och är alltså en förmögenhetsskatt
med dess många nackdelar och problem.
Skattskyldigheten för fonderna bör slopas utan
att någon ny skatt införs och samtidigt bör det
genomföras förbättringar av den svenska
kapitalbeskattningen så att skatten på
direktägande av aktier blir mer i linje med våra
konkurrentländer. Svenska Bankföreningen anser
inte att det är nödvändigt att beskatta andelsägaren löpande och uppmanar till en ordentlig
analys av noll-alternativet. Enligt föreningen
kommer den slopade beskattningen av fonderna
att kompenseras av högre kapitalvinstbeskattning vid uttag. Det förekommer knappt
inom övriga EU att andelsägare beskattas under
innehavstiden och svenska andelsägare kommer
alltså i en ekonomiskt sämre sits än andra EU-
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medborgare. Föreningen anser också att det kan
ifrågasättas att ett nytt system för beskattning
byggs upp med stora kostnader för systemombyggnad och ökad administration för en skatt
som uppgår till 0,12 procent. Svenska
Fondhandlareföreningen anser att skatten på
Sverigeregistrerade fonder bör slopas helt utan
att ersättas av en ny skatt för svenska andelsägare. Det skulle öka Sveriges konkurrenskraft
och ge arbetstillfällen och skatteintäkter. Avanza
Bank förespråkar noll-alternativet. Som påtalas i
promemorian kommer det att innebära en viss
skillnad i den effektiva beskattningen jämfört
med direkt aktiesparande. Om man vill uppmuntra en mångfald av sparformer, så behöver
man förlikas med det faktum att denna typ av
mindre skillnader är svåra att eliminera utan att
andra skillnader samtidigt uppstår. Burgundy AB
framför att förslaget riskerar att påverka den
kostnadseffektiva och transparanta svenska
fondmarknaden på ett negativt sätt med högre
direkta och indirekta kostnader för fondspararna
som följd. Förslaget innebär att fondsparare kan
behöva betala skatt trots att ingen ökning av
fondförmögenheten eller avkastning uppnåtts
vilket inte är acceptabelt.
Skälen för regeringens förslag och bedömning
Beskattning på delägarnivå eller inte
Ett flertal remissinstanser har framfört åsikten
att den slopade beskattningen av investeringsfonder inte bör åtföljas av några nya regler om
beskattning på delägarnivå (noll-alternativet).
Som argument för denna lösning har bland annat
framförts att skattebortfallet när investeringsfonderna befrias från skatt kompenseras genom
högre kapitalvinster vid avyttring och att Sverige
inte bör ha hårdare beskattning än övriga EUländer.
Enligt noll-alternativet skulle alltså svenska
skattskyldiga på samma sätt som i dag betala
skatt på utdelning och vid vinster när andelar
avyttras. Några särskilda åtgärder för att
överföra beskattningen av investeringsfonderna
till delägarna skulle inte vidtas. Det bakomliggande resonemanget bygger på tanken att den
slopade beskattningen av fondernas inkomster
och vinster över tiden ändå skulle bli beskattade
hos delägarna när utdelning och kapitalvinster
beskattas. Inkomstskattereglerna och reglerna
om skyldighet att deklarera och lämna kontrolluppgifter skulle vara desamma som i dag.

Nollalternativet har fördelar. Det skulle i
princip stämma överens med regler som är förhållandevis vanliga i utlandet, dvs. att fonderna
inte betalar någon skatt alls eller att skatten är
mycket låg och att delägarna betalar skatt på
utdelning och vinster. Rent lagtekniskt skulle
modellen också innebära det minsta ingreppet.
Det finns emellertid betydande och för frågan
avgörande invändningar mot detta alternativ.
Ett problem med denna modell är att det inte
skulle bli likvärdigt att äga aktier direkt och att
äga aktier indirekt genom en fond. Detta nollalternativ skulle nämligen innebära att delägarna
ges ett mer omfattande skatteuppskov, och
därmed en lägre effektiv skattesats, jämfört med
om de ägt aktierna direkt. Den som äger en aktie
direkt måste beskattas för varje utdelning.
Utdelning på en aktie i en fond skulle inte
beskattas förrän fonden gör en utdelning eller
fondandelen säljs. Inte heller är alternativet
lämpligt med beaktande av de generella riktlinjer
för skattereglernas utformning som riksdagen
antagit våren 2008 (prop. 2007/08:100, avsnitt
5.3, bet. 2007/08:FiU20, rskr. 2007/08:259). I
dessa riktlinjer anges bland annat att på inkomstskatteområdet bör på sikt olika inslag av s.k.
uppskjuten beskattning undvikas. Regeringen
förslår således att det bör införas en kompletterande beskattning på delägarnivå. Beskattning
bör ske av såväl fysiska som juridiska personer.
Val av beskattningsmodell – schablonmodellen
Det finns flera tänkbara lösningar vid valet av
modell för beskattning av andelsägare i investeringsfonder. De olika modellerna skiljer sig i
princip från varandra genom hur det belopp som
ska fördelas mellan delägarna ska beräknas.
Flera remissinstanser har invänt mot att
förslaget innebär att en intäkt uppskattas schablonmässigt och att orealiserade vinster därmed
beskattas. Det är dock uppenbart att regler som
innebär en delägarbeskattning som bygger på
verkliga inkomster och vinster i fonderna skulle
kräva en mycket omfattande administration. En
fördelningsmodell av detta slag måste därför
avvisas.
Det är således nödvändigt att släppa
kopplingen mellan de verkliga inkomsterna i en
viss fond och delägarnas beskattning. I stället ska
enligt regeringens bedömning andelsägaren
påföras en schablonintäkt där basen är det egna
fondinnehavet (schablonmodellen). Schablonintäkten bör sett över hela ägarkollektivet sättas
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på en sådan nivå att skattebortfallet när
beskattningen av fonderna upphör i princip
kompenseras på längre sikt. En sådan ordning
har naturligtvis betydande förenklingsfördelar
och innebär i princip att den slopade beskattningen av investeringsfonderna förs över till
delägarna.
Resonemanget om en sådan schablonintäkt
tar uteslutande sikte på svenska fonder och deras
andelsägares beskattning. Eftersom utländska
fonder inte beskattas i Sverige kan man i de
fallen inte tala om att överföra beskattning från
fonderna till delägarna. Det är emellertid inte
möjligt att låta schablonintäkten endast baseras
på innehav av andelar i svenska fonder eftersom
det ur ett svenskt investerarperspektiv inte kan
vara någon skattemässig skillnad på att investera
i en svensk eller i en utländsk fond. Därför bör
utländska fondandelar också beaktas vid
beräkning av schablonintäkten. Vad som i
dagligt tal kan kallas ”utländska investeringsfonder” kan vara konstruerade på olika sätt.
Skatteverket framför att det bör klargöras vilka
utländska fonder som omfattas av förslaget. Det
är dock knappast möjligt att i detta sammanhang
göra en exakt definition av de utländska
företeelser som avses. I stället ansluter förslaget
till den systematik som normalt används i IL.
Det betyder att det i lagtexten anges att
underlaget för schablonintäkten ska vara innehav
av andelar i en investeringsfond. Enligt 2 kap. 2 §
IL innebär detta att inte bara andelar i svenska
fonder avses utan också andelar i motsvarande
utländska företeelser omfattas. Frågan vilka
utländska företeelser som motsvarar svenska
investeringsfonder måste därför överlämnats till
rättstillämpningen (se bland annat RÅ 2006
ref. 38).
Förslaget innebär alltså att själva innehavet av
andelar i investeringsfonder bör vara grunden för
beskattningen. En konstruktion där innehavet av
andelar i investeringsfonder utgör grunden för
beskattning kan utformas så att den som ska
beskattas i Sverige (obegränsat skattskyldiga)
varje år tar upp en schablonmässigt beräknad
intäkt baserad på värdet av det egna fondinnehavet.
Schablonmodellen kan konstrueras antingen
så att andelsägare i investeringsfonder inte
betalar någon skatt för utdelning från fonden
eller för vinster när fondandelar avyttras eller så
kombineras schablonbeskattningen med att
andelsägaren beskattas för utdelning och vinster.
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Fördelen med den sistnämnda lösningen är att
schablonbeskattningen kan sättas lägre och att
det schablonartade inslaget i beskattningen
därmed i någon mån minskar. Av denna
anledning föreslår regeringen att den som äger
fondandelar schablonbeskattas i förhållande till
värdet på innehavet och dessutom beskattas på
samma sätt som i dag för utdelning från fonden
och för vinster när fondandelar avyttras.
6.14.3.3 Den tekniska lösningen
Regeringens förslag: Obegränsat skattskyldiga
fysiska personer som äger andelar i investeringsfonder ska ta upp en schablonintäkt i
inkomstslaget kapital som ska utgöra en viss
andel av ett kapitalunderlag. Kapitalunderlaget
ska utgöras av värdet vid ingången av kalenderåret på de fondandelar som vid denna tidpunkt
ägs av den skattskyldige. Även obegränsat skattskyldiga juridiska personer som äger andelar i
investeringsfonder ska ta upp en sådan
schablonintäkt, men i inkomstslaget näringsverksamhet. Fondandelar som utgör lager av
finansiella instrument och som tas upp till
beskattning till det verkliga värdet ska inte ingå i
kapitalunderlaget för beräkning av schablonintäkt.

Promemorians förslag: Överensstämmer
delvis med regeringens. I promemorians förslag
beräknas schablonintäkten som en viss andel av
värdet på de fondandelar som innehas vid årets
ingång ökat med värdet vid förvärvstidpunkten
på de fondandelar som förvärvats under året,
utan att underlaget minskas med värdet på fondandelar som avyttrats under året. Promemorian
innehåller heller inget förslag om att andelar som
utgör lager av finansiella instrument och som tas
upp till beskattning till det verkliga värdet inte
ska ingå i kapitalunderlaget.
Remissinstanserna: De remissinstanser som
yttrat sig är negativa till promemorians förslag
att underlaget för schablonintäkten ska ökas
med värdet på fondandelar som förvärvas under
året utan att underlaget minskas med värdet på
avyttrade andelar. Bland annat följande kritik har
framförts mot förslaget i denna del. Kammarrätten i Sundsvall framför att förslaget innebär en
slags transaktionsskatt på förvärvade fondan-
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delar och att den fondsparare som är mycket
aktiv kommer att schablonbeskattas för ett
mycket högt innehavsvärde utöver sedvanlig
vinstbeskattning. Förvaltningsrätten i Stockholm
påpekar att förslaget sannolikt medför att det
blir en viss skattemässig skillnad mellan att äga
aktier direkt och att äga aktier indirekt via en
investeringsfond för investerare som ofta
placerar om sina innehav av fondandelar.
Finansinspektionens uppfattning är att schablonbeskattningen riskerar att medföra en inlåsningseffekt eftersom förvärv av fondandelar
under året ökar det beskattningsbara underlaget,
medan avyttringar inte får räknas av.
Lagförslaget i denna del blir ett incitament till att
inte köpa eller byta fondandelar, vilket leder till
en mindre effektiv marknad. Dessutom kan
reglerna bli ett incitament att tidigarelägga en
försäljning till innan årsskiftet för att på så sätt
undkomma den dubbla beskattning som ett
högre ingångsvärde vid årsskiftet innebär.
Juridiska fakulteten vid Lunds universitet påpekar
att förslaget innebär att beskattningen blir
densamma oavsett om en delägare haft sina
andelar ett år eller bara några dagar. Utfallet blir
rättvisare om såväl förvärv som avyttringar under
året påverkar underlaget för schablonintäkten.
Konkurrensverket avstyrker förslaget eftersom
det ger upphov till inlåsningseffekter för
investerare, till följd av ökade omställningskostnader vid fondbyte. Omställningskostnader,
med den inlåsningseffekt som följer på grund av
minskade incitament att byta fond, leder i
allmänhet till dämpad konkurrens. Det finns
således skäl att befara att förslaget leder till
dämpad priskonkurrens mellan investeringsfonder. Aktiespararna avstyrker starkt den
föreslagna modellen med schablonskatt på
värdepappersfonder då den genom sin
utformning i realiteten blir en omsättningsskatt
med påtagligt negativa effekter för både
placerare och mellanhänder. Fondbolagens
förening anser att det är ett oacceptabelt förslag
att beskatta bruttoinsättningar under ett år utan
hänsyn till uttag. Motivet för en skatt på köp
under året skulle enligt promemorian vara att
motverka att svenska fondsparare inför årsskiftet
ger sina fondandelar som gåva till utlänningar för
att undvika schablonskatt. Föreningen anser att
denna risk är mycket överdriven. Även
sannolikheten för annan skatteplanering inför
årsskiften kan uteslutas eftersom realisationer
utlöser skatt på kapitalvinster på detta

fondsparande. FAR SRS (numera Far)
konstaterar att värdeökningar genom förvärv får
genomslag redan det år som förvärvet sker
samtidigt
som
värdeminskning
genom
avyttringar påverkar schablonintäkten först året
efter avyttringen. Att inte beakta en värdenedgång utgör ytterligare en faktor som leder till
en överbeskattning. Sparbankernas Riksförbund
anser att beräkningsunderlaget av förenklingsskäl ska vara innehav vid utgången av året.
Stiftelser i Samverkan (SiS), framför att det finns
risk att förslaget skapar en inlåsningseffekt.
Enligt stiftelselagen ska en stiftelse placera sin
förmögenhet på ett godtagbart sätt. Med
förslaget finns det en risk att stiftelserna inte
kommer att göra de omplaceringar eller
försäljningar som stiftelselagen eller marknaden
egentligen kräver. Stockholms Handelskammare
och Svenskt Näringsliv hänvisar till yttrande från
Näringslivets Skattedelegation. Näringslivets
Skattedelegation framför att förslaget får orimliga
konsekvenser, som att fondandelar som ägts
under en del av året kommer att beskattas lika
som fondandelar som ägts under hela året. Om
andelarna omsätts frekvent kan också
beskattningen för andelsägaren bli mycket hög –
i princip hur hög som helst. En beräkning av
underlaget genom en genomsnittsmetod skulle
vara mera tilltalande och torde vara fullt möjlig
att hantera administrativt. Svenska Bankföreningen framför att förslaget innebär en
oacceptabel dubbelbeskattning för de flesta
banker med handelslager av fondandelar.
Bankernas innehav av fondandelar utgör lager av
finansiella instrument och ska tas upp vid
taxeringen till det verkliga värdet (marknadsvärdet) eller, under vissa förutsättningar, till
anskaffningsvärdet. Med hänsyn till bland annat
de stora volymer av finansiella instrument och
det ansenliga antal transaktioner som här är
aktuella är det dock i realiteten omöjligt för en
större bankkoncern att upprätthålla dubbla
redovisningssystem för att i deklarationen
tillämpa en annan värdering av instrumenten än
den marknadsvärdering som gjorts i räkenskaperna. Den marknadsvärdering av lager av
finansiella instrument som således regelmässigt
tillämpas vid taxeringen av större bankkoncerner
medför att all värdeförändring på bland annat
fondandelar beskattas löpande i banken. För
prissättning och prisställande vid handel med
börshandlade fonder, s.k. ETF:er, måste det
finnas s.k. Market Makers, som löpande ställer
405

PROP. 2011/12:1

priser för andelarna och som kan vara en bank
eller ett värdepappersbolag. När en investerare
köper fondandelar på börsen, sker samtidigt en
försäljning av andelarna av en Market Maker.
Förslaget i promemorian innebär att beräkningen av en Market Makers kapitalunderlag för
skatten ökar med värdet av de inköpta andelarna
samtidigt som även investerarens kapitalunderlag
ökar med samma värde. Med tanke på de
volymer av inköp och försäljningar av ETF:er
som är aktuella lär resultatet av förslaget bli att
banker och värdepappersbolag i fortsättningen
inte kommer vilja agera som Market Maker.
Därigenom kommer handeln med börsnoterade
fondandelar att upphöra. Det kan befaras att
konstruktionen på skatten kommer leda till
inlåsningseffekter.
Svenska
Fondhandlareföreningen framhåller att det förslag som lämnas i
promemorian går stick i stäv med strävandena
mot ett ökat investerarskydd genom att utöver
innehav också belägga enskilda köp av
fondandelar med en extra transaktionsskatt,
särskilt genom att inte beakta försäljningar.
Detta är synnerligen betänkligt på en marknad
som redan i dag kännetecknas av väl belagda
negativa effekter av inlåsning. Handeln med
investeringsfonder på börs kommer att drastiskt
reduceras om förslaget genomförs. Sveriges
advokatsamfund avstyrker att underlaget ska
ökas med värdet på fondandelar som förvärvas
under året. Motivet för att under året förvärvade
andelar ska ingå i underlaget motiveras i
promemorian av att detta motverkar årsskiftestransaktioner. I promemorian anges som
exempel på en årsskiftestransaktion att
beskattningen helt skulle kunna undvikas genom
att andelar ges bort till någon som inte är
skattskyldig i Sverige före årsskiftet och att
denne efter årsskiftet ger dem tillbaka. I
ovanstående exempel får det antas att det av
omständigheterna framgår att avsikten i
samband med överlåtelsen av andelarna till den i
Sverige inte skattskyldige personen är att
andelarna ska återfås. Vid sådant förhållande
kommer sannolikt andelarna att skattemässigt
inte anses överlåtna, med följd att reglerna inte
kan kringgås genom ovanstående förfarande.
Sveriges Försäkringsförbund (numera Svensk
Försäkring)avstyrker den lagtekniska lösningen
för delägarnas beskattning. Att inte ta hänsyn till
avyttring av fondandelar som sker under året ger
långtgående konsekvenser för försäkringsföretag
med lager av finansiella instrument, i vilket ingår
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fondandelar. Under ett enskilt år sker ett stort
antal köp och försäljningar via handelslagret.
Som förslaget är utformat kommer dessa
löpande transaktioner att medföra mycket stora
kapitalunderlag för försäkringsföretagen. Avanza
Bank framför att förslaget innebär att aktiva
delägare kan belastas med skatt bortom
rimlighetens gränser. Burgundy AB framför att
förslaget skulle påverka handeln med
börshandlade fonder eftersom det skulle
motverka intresset för fondbyten om avdrag för
försäljningar inte ska ske från beskattningsunderlaget. XACT Fonder AB framför att
förslaget får negativa effekter för andelsägare av
börshandlade fonder, ETF:er. Konsekvensen av
förslaget blir att ju mer inköp av ETF-andelar
som görs under ett år desto högre blir
beskattningen, vilket uppenbart missgynnar
ETF:er som till sin konstruktion är avsedda för
en mer aktiv fondhandel. Vad som inte
uppmärksammats i promemorian är att banker
och värdepappersbolag som håller ETF:er i lager
med förslaget skulle bli dubbelbeskattade då
samma skatteunderlag som löpande beskattas
med bolagsskatt ska ligga till grund för
schablonbeskattningen. Skatteverket framför att
det finns risk för att förslaget innebär att det inte
går att påföra delar av schablonintäkten för
juridiska personer som har brutet eller förlängt
räkenskapsår. Skatteverket föreslår att mer än en
schablonintäkt, i de fall räkenskapsåret är brutet
eller mer än 12 månader, kan tas ut.
Skälen för regeringens förslag: De nya
bestämmelserna bör innebära att en obegränsat
skattskyldig fysisk person som äger andelar i
svenska eller utländska investeringsfonder ska ta
upp en schablonmässigt beräknad intäkt i
inkomstslaget kapital. Även obegränsat skattskyldiga juridiska personer som äger andelar i
investeringsfonder ska ta upp den föreslagna
schablonintäkten och då i inkomstslaget
näringsverksamhet.
I promemorians förslag beräknas intäkten
som en viss andel av värdet på de fondandelar
som innehas vid kalenderårets ingång ökat med
värdet vid förvärvstidpunkten på de fondandelar
som förvärvats under året. Underlaget ska enligt
promemorian inte minskas med värdet på
fondandelar som avyttrats under året. Som skäl
för förslaget angavs att det bland annat innebär
att s.k. årsskiftestransaktioner inte påverkar
underlaget för beskattningen och att beskattningen, om den uteslutande baserades på
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innehavet vid årets ingång, annars helt skulle
kunna undvikas genom att andelar ges bort till
någon som inte är skattskyldig i Sverige före
årsskiftet och att denne efter årsskiftet ger dem
tillbaka. Förslaget innebär att schablonintäkten
blir densamma för den som äger en viss andel en
enda dag och den som äger en motsvarande
andel i ett helt år. Ett stort antal remissinstanser
har kritiserat promemorians förslag och framfört
bland annat att det leder till inlåsningseffekter
och påverkar konkurrensen på fondmarknaden
negativt, att det leder till orimliga beskattningskonsekvenser för aktiva sparare som köper och
säljer ofta samt av samma orsak riskerar att slå ut
marknaden för börshandlade fonder i Sverige.
Regeringen instämmer i kritiken att den i
promemorian föreslagna modellen riskerar att få
oönskade och orimliga beskattningskonsekvenser. Med hänsyn till att försäljning av
fondandelar utlöser kapitalvinstbeskattning är
det inte heller sannolikt att fondsparare avyttrar
andelar inför årsskiften för att undgå schablonbeskattning. Om andelar förvärvas och därefter
avyttras under samma år uppstår inte heller
någon uppskjuten beskattning av kapitalvinster
som behöver kompenseras genom beskattning
av schablonintäkt. Angående det i promemorian
angivna exemplet att fondsparare inför ett
årsskifte skulle ge bort sina andelar till någon
som inte är skattskyldig i Sverige och att denne
efter årsskiftet ger dem tillbaka betraktar
regeringen risken för sådana transaktioner som
mycket liten. Regeringen anser därmed att det
saknas tillräckliga skäl för att öka underlaget för
beräkning av schablonintäkten med värdet på de
fondandelar som förvärvats under året.
Regeringen föreslår mot denna bakgrund att
kapitalunderlaget enbart ska utgöras av värdet
vid kalenderårets ingång på de fondandelar som
vid denna tidpunkt ägs av den skattskyldige. Den
schablonintäkt som ska tas upp av den skattskyldige beräknas därefter som en viss andel av
kapitalunderlaget (schablonintäktens beräkning
behandlas i följande avsnitt). Underlaget ska
således inte ökas med värdet på de fondandelar
som förvärvas under året, och därmed saknas
också anledning att justera underlaget för värdet
på avyttrade fondandelar.
Skatteverket framför att det finns risk för att
förslaget innebär att det inte går att påföra delar
av schablonintäkten för juridiska personer som
har brutet eller förlängt räkenskapsår.
Regeringen konstaterar att förslaget innebär att

avstämning av underlaget för beskattning sker
endast en gång per kalenderår, nämligen vid årets
ingång. Detta medför att vissa sparare som
innehar sina andelar under närmare två år kan
schablonbeskattas på samma sätt som andra som
bara äger sina andelar några månader.
Skillnaderna kan uppstå beroende på när
andelarna köps och säljs, vilket ligger i schablonbeskattningens natur. Av denna anledning
saknas enligt regeringens mening skäl att införa
någon särreglering för juridiska personer som
kan träffas av en något lägre beskattning på
grund av att de under något år har förlängt
räkenskapsår.
I promemorians förslag innefattar kapitalunderlaget för schablonbeskattning även innehav
av fondandelar som utgör lager av finansiella
instrument hos t.ex. en bank eller ett försäkringsbolag. Svenska Bankföreningen, Sveriges
Försäkringsförbund och XACT Fonder AB
invänder att förslaget medför en dubbelbeskattning i dessa fall. Detta eftersom all värdeförändring på fondandelar som i deklarationen
värderas till sitt marknadsvärde beskattas
löpande samtidigt som samma underlag ska ligga
till grund för schablonbeskattning. Lager av
finansiella instrument ska enligt 17 kap. 20 § IL
tas upp till det verkliga värdet. Lagret får dock
enligt samma paragraf under vissa omständligheter i stället tas upp till det samlade anskaffningsvärdet. Regeringen instämmer i kritiken att
det uppstår en dubbelbeskattning om lagerandelar vars värdeutveckling beskattas årligen
genom att de tas upp till det verkliga värdet
dessutom ingår i kapitalunderlaget för
schablonintäkt. Om fondandelar som utgör lager
i stället tas upp till det samlade anskaffningsvärdet sker ingen löpande beskattning av
andelarnas värdeutveckling och det är således
korrekt att sådana andelar träffas av schablonbeskattning. Regeringen föreslår därför att
fondandelar som utgör lager av finansiella
instrument och som tas upp till beskattning till
det verkliga värdet inte ska ingå i kapitalunderlaget för beräkning av schablonintäkt.
Lagförslag
Bestämmelser om schablonintäkt avseende
innehav av andelar i investeringsfonder införs i
42 kap. 43 och 44 §§. Dessutom görs mindre
ändringar med anledning av förslaget i 15 kap.
1 §, 24 kap. 2 § och 42 kap. 4 § IL. Lagförslagen
finns i avsnitt 3.4.
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6.14.3.4 Schablonintäktens beräkning

Schablonintäkten vid
innehav av andelar i en investeringsfond ska vara
0,4 procent av kapitalunderlaget.
Regeringens

förslag:

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Fondbolagens förening
anser att den i promemorian föreslagna skattesatsen är allt för hög och anför att skatten i de
flesta andra länder är noll. Om Sverige ska stå sig
i konkurrensen som registreringsland för fonder
kan skattesatsen inte vara högre än i Luxemburg
där beskattning med 0,05 eller 0,01 procent sker
på fonden. I övrigt har ingen remissinstans
berört förslaget.
Skälen för regeringens förslag: De minskade
skatteintäkter som förslaget att slopa
beskattningen av investeringsfonder ger upphov
till bör kompenseras genom den schablonintäkt
som påförs delägarna.
Slopad
skattskyldighet
för
svenska
investeringsfonder resulterar i minskade skatteintäkter av två skäl. För det första medför
förslaget i praktiken en sänkning av den effektiva
skattesatsen på avkastning från andelar i svenska
fonder. För det andra medför förslaget att det
med hänsyn till EU-rätten inte längre kommer
vara möjligt att ta ut kupongskatt på utdelningar
till utländska investeringsfonder (se nästa
avsnitt).
Möjligheten till avräkning av utländsk skatt
som betalats av fonderna medför i dag att skatteintäkterna minskar. Den slopade skattskyldigheten medför att möjligheterna till avräkning av
utländsk skatt begränsas. Enligt Skatteverkets
bedömning skulle den bortfallna minskningen av
skatteintäkterna på grund av avräkning vara i
samma storleksordning som den bortfallna
kupongskatten, dvs. dessa två förändringar är
sammantaget offentligfinansiellt neutrala.
Schablonintäkten bör sättas till 0,4 procent för
att skatteintäkterna från schablonbeskattningen
av delägarna på lång sikt i stort sett ska
kompensera för de minskade skatteintäkter som
blir en följd av att den effektiva skattesatsen
sänks. Beräkningarna redovisas mer ingående i
avsnitt 6.14.11.1.
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Lagförslag
Hur schablonintäkten ska beräknas anges i
42 kap. 43 och 44 §§ IL, se avsnitt 3.4.
6.14.4 Kupongskatt
Regeringens förslag: Utländska investeringsfonder ska undantas från skyldighet att betala
kupongskatt på utdelning. Undantaget ska dock
begränsas till utländska investeringsfonder som
motsvarar fondföretag enligt lagen om investeringsfonder och som hör hemma i en stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller
i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte eller ett avtal om informationsutbyte i
skatteärenden.

Promemorians förslag: Överensstämmer
delvis med regeringens. I promemorians förslag
undantas endast utländska investeringsfonder
som hör hemma inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, EES, från skyldigheten att
betala kupongskatt på utdelning.
Remissinstanser:
Stockholms
Handelskammare och Svenskt Näringsliv hänvisar till
yttrande från Näringslivets Skattedelegation.
Näringslivets Skattedelegation framför att
förslaget att undantaget från att betala kupongskatt på utdelning begränsas till företag som hör
hemma inom EES kan ifrågasättas. Motiveringen
för detta förslag är att det skulle kunna prövas
enbart mot principen om etableringsfrihet och
därmed överensstämma med EU-rätten. Några
skäl för denna ståndpunkt redovisas dock inte
och det torde ligga närmare till hands att göra
bedömningen att reglerna ska prövas mot
principen om den fria rörligheten för kapital.
Detta skulle då enligt EU-rätten medföra att
även investeringsfonder som hör hemma i
tredjeland ska undantas från kupongskatt.
Skälen för regeringens förslag: I denna proposition föreslås att den nuvarande beskattningen av de svenska investeringsfonderna ska
tas bort. I stället ska en schablonintäkt tas upp av
fondandelsägarna. Intäkten ska tas upp oavsett
om det är fråga om andelar i en svensk eller i en
utländsk fond. Fråga uppkommer om det
innebär att skyldigheten för utländska investeringsfonder att betala kupongskatt på utdelningar
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som erhålls från svenska företag står i strid med
etableringsfriheten eller den fria rörligheten av
kapital i den mening som avses i artiklarna 49
och 63 fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt, förkortat EUF-fördraget.
EU-domstolen har under åren 2006 och 2007
avgjort tre mål där frågan har varit om en lättnad
i den ekonomiska dubbelbeskattningen som har
gällt enbart för inhemskt skattskyldiga inneburit
en oförmånlig skattemässig behandling som
strider mot en grundläggande frihet (målen
C-374/04 Test Claimants in Class IV of the
ACT Group Litigation, C-170/05 Denkavit
Internationaal och Denkavit France och
C-379/05 Amurta SGPS mot Inspecteur van de
Belastingdienst/Amsterdam).
Av dessa avgöranden framgår att det torde
vara en förutsättning att en lättnad i den inhemska
ekonomiska
dubbelbeskattningen
föreligger för att fråga ska vara om ett hinder av
de fria rörligheterna i EUF-fördraget. Frågan är
om en lättnad i den ekonomiska dubbelbeskattningen uppkommer om beskattningen av de
svenska investeringsfonderna tas bort och en
schablonintäkt i stället tas ut av fondandelsägarna. I dagsläget går det inte av gällande praxis
från EU-domstolen att med klarhet avgöra om
en skattskyldighet för utländska investeringsfonder att betala kupongskatt skulle strida mot
EU-rätten om beskattningen tas bort för
svenska investeringsfonder. Det finns dock en
hel del som talar för att en sådan skattskyldighet
riskerar att utgöra en restriktion av etableringsfriheten eller av den fria rörligheten av kapital
och därmed inte vara förenlig med EU-rätten.
I promemorians förslag undantas utländska
fondföretag som hör hemma inom EES från
skyldigheten att betala kupongskatt med
hänvisning till etableringsfriheten. Regeringen
gör dock bedömningen att det ligger närmare till
hands att de föreslagna reglerna i stället bör
prövas mot principen om den fria rörligheten för
kapital vilket medför att även investeringsfonder
som hör hemma i tredjeland ska undantas från
kupongskatt. Denna uppfattning har även
framförts av Näringslivets Skattedelegation.
Undantaget från skyldighet att betala kupongskatt på utdelning bör emellertid av kontrollskäl
begränsas till utländska investeringsfonder som
motsvarar fondföretag enligt lagen (2004:46) om
investeringsfonder och som hör hemma i en stat
inom EES, eller i en stat med vilken Sverige har
ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel

om informationsutbyte eller ett avtal om
informationsutbyte i skatteärenden. Mot
bakgrund av att EU:s s.k. handräckningsdirektiv
(Rådets direktiv 77/799/EEG av den
19 december 1977 om ömsesidigt bistånd av
medlemsstaternas behöriga myndigheter på
direktbeskattningens område) inte gäller mellan
en medlemsstat och ett tredjeland, kan ett sådant
krav inte anses vara för långtgående. (Se C101/05 Skatteverket mot A, REG 2007 s. I11531.
Jfr
C-451/05
Européenne
et
Luxembourgeoise
d’investissements
SA
(ELISA) mot Directeur général des impôts och
Ministère public, REG 2007 s. I-08251).
Lagförslag
Förslaget föranleder ett nytt nionde stycke i 4 §
kupongskattelagen (1970:624), se avsnitt 3.6.
6.14.5 Självdeklarationer och
kontrolluppgifter
6.14.5.1 Självdeklarationer
6.14.5.1.1

Deklarationsskyldighet för
fondbolag, förvaltningsbolag och
förvaringsinstitut

Regeringens förslag: Deklarationsskyldigheten
för fondbolag, förvaltningsbolag och förvaringsinstitut avseende investeringsfonder ska slopas.

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Skatteverket framför
följande synpunkter. Enligt förslaget slopas
deklarationsplikten för investeringsfonder.
Skatteverket uppfattar förslaget som att fonden
är ett skattesubjekt men att skattefrihet föreligger för inkomster på tillgångar enligt förslagen
till 6 kap. 5 och 13 §§ inkomstskattelagen
(1999:1229), förkortad IL. Enligt Skatteverkets
uppfattning finns det en risk för att svenska
liksom utländska fonder kan ha andra inkomster
som inte omfattas av skattefriheten. Förslaget
innebär att fonderna inte är deklarationsskyldiga,
vilket i praktiken innebär att inkomsterna blir
skattefria. Skatteverket anser därför att det bör
tydliggöras vad som gäller för skattskyldigheten
enligt 6 kap. 5 och 13 §§ IL och vad som avses
med inkomst av tillgångar. Dessutom behövs ett
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klarläggande om fonderna skattemässigt kan ha
andra inkomster och vad konsekvensen då blir.
Skälen för regeringens förslag: Som
föreslagits i det föregående ska investeringsfonder inte längre vara skattskyldiga enligt IL för
inkomst av tillgångar som ingår i fonden. Mot
den bakgrunden bör även den deklarationsskyldighet som i dag gäller för fondbolag och
förvaringsinstitut avseende investeringsfonder
kunna slopas. Skatteverket anser att det finns en
risk för att fonder kan ha inkomster som inte
omfattas av skattefriheten och att dessa
inkomster i praktiken blir skattefria om
fonderna inte längre är deklarationsskyldiga.
Skatteverket har dock inte kunnat redogöra för
något konkret exempel där den befarade
situationen riskerar att uppstå. Eftersom
investeringsfonder inte längre ska vara skattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i
fonden ser regeringen ingen reell risk för att det
skulle kunna uppstå några skattepliktiga
inkomster hos en investeringsfond. Regeringen
föreslår därför att deklarationsskyldigheten för
fondbolag, förvaltningsbolag och förvaringsinstitut avseende investeringsfonder ska slopas.
Lagförslag
Förslaget föranleder en ändring i 2 kap. 7 § lagen
(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, förkortad LSK. Lagförslaget finns
i avsnitt 3.19.
6.14.5.1.2

Undantag från deklarationsskyldighet för schablonintäkt

Regeringens förslag: Schablonintäkt vid innehav
av andelar i en investeringsfond ska inte medföra
deklarationsskyldighet för fysiska personer och
dödsbon i de fall den skattskyldige saknar andra
deklarationspliktiga intäkter och kontrolluppgift
har lämnats avseende intäkten.

Förslag i promemorian med kompletterande
förslag:
Överensstämmer
med
regeringens.
Remissinstanserna: De remissinstanser som
yttrat sig tillstyrker eller har ingen erinran mot
förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Den som äger
andelar i en investeringsfond ska enligt förslag i
denna proposition ta upp en schablonintäkt som
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beräknas på grundval av värdet på fondandelarna.
Det har framkommit att detta förslag får till
följd att en stor mängd fondsparare, främst barn,
som inte deklarerar i dag skulle bli
deklarationsskyldiga. Det rör sig om personer
som endast har kapitalinkomster, t.ex. utdelning
från fondandelar, där det innehålls preliminär
skatt. Sådant skatteavdrag ska enligt 5 kap. 8 §
skattebetalningslagen (1997:483) bland annat
göras från ränta och utdelning på aktie eller andel
i en investeringsfond som lämnas i pengar och
som kontrolluppgift ska lämnas för. För sådana
intäkter finns för fysiska personer enligt 2 kap.
2 § 3 LSK ingen skyldighet att lämna allmän
självdeklaration,
utan
underrättelse
om
taxeringsbeslut lämnas enligt 7 § taxeringsförordningen (1990:1236) först i besked om slutlig
skatt.
Ett
likalydande
undantag
från
deklarationsskyldighet finns för dödsbon i 2 kap.
4 § 1 LSK.
Skatteverket har i tidigare remissvar över
Fondskatteutredningens förslag framfört att
problemet att många riskerar att bli deklarationsskyldiga kan lösas genom att schablonintäkter
lägre än 800 kronor görs skattefria för den som
inte fyllt 18 år. Regeringen konstaterar dock att
det är problematiskt med en skattelättnad som
enbart tillkommer en viss åldersgrupp. En sådan
bestämmelse kan upplevas som orättvis och kan
skapa omfördelning av ägandet av fondandelar av
skatteskäl.
En bättre lösning är att undanta schablonintäkt avseende innehav av andelar i en investeringsfond från deklarationsskyldighet. Undantaget bör endast gälla i de fall där den skattskyldige inte är skyldig att deklarera på grund av
andra intäkter och där kontrolluppgift har
lämnats avseende intäkten. I de fall kontrolluppgift inte lämnats för en schablonintäkt, t.ex.
avseende andelar i en utländsk investeringsfond
som inte driver verksamhet i Sverige, bör
deklarationsskyldigheten
kvarstå
eftersom
Skatteverket i dessa fall saknar underlag för att
beräkna skatten. Om den skattskyldige har andra
deklarationspliktiga intäkter ska allmän självdeklaration lämnas enligt vanliga regler och i så
fall ska även schablonintäkten deklareras. Om en
skattskyldig skulle vilja deklarera schablonintäkt
trots att ingen skyldighet föreligger, t.ex. för att
kunna göra avdrag för kapitalförlust, så finns en
sådan möjlighet redan i dag.
Genom att undantaget från deklarationsskyldighet endast gäller när kontrolluppgift
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faktiskt har lämnats, kan fall uppkomma där den
skattskyldige har fått sin kontrolluppgiftskopia,
men där kontrolluppgift ändå inte har kommit in
till Skatteverket. Vid sådana förhållanden får den
skattskyldige i de flesta fall anses ha haft grundad
anledning att anta att kontrolluppgift har
lämnats till Skatteverket. Om den skattskyldige
när han eller hon uppmärksammar att kontrolluppgift inte har lämnats lämnar en deklaration,
torde bestämmelserna om befrielse från särskild
avgift medföra att ingen förseningsavgift
kommer att påföras.
Att införa undantag från deklarationsskyldighet för schablonintäkt innebär således att de som
tidigare sluppit deklarera för avkastning på
fondandelar men som i det nya systemet skulle
bli deklarationsskyldiga för schablonintäkt, inte
heller i fortsättningen ska behöva lämna självdeklaration. Undantagen från deklarationsskyldighet för ränta och utdelning finns i 2 kap.
2 § 3 och 2 kap. 4 § 1 LSK och är utformade så
att ränta eller utdelning för vilken kontrolluppgift ska lämnas enligt 8 eller 9 kap. LSK ska
undantas. Det är lämpligt att välja samma modell
för undantagen för schablonintäkt avseende
innehav av andelar i en investeringsfond. Enligt
förslagen i denna proposition ska kontrolluppgift avseende schablonintäkt lämnas av den
som i dag är skyldig att lämna kontrolluppgift
om avyttring av fondandelar genom inlösen, och
bestämmelser om detta föreslås införas i 11 kap.
16–20 §§ LSK. Regler som undantar schablonintäkt för vilken kontrolluppgift har lämnats
enligt 11 kap. 16–20 §§ LSK från deklarationsskyldighet bör därför införas i 2 kap. 2 § 3 och
2 kap. 4 § 1 LSK. På samma sätt bör ett tillägg
göras till 7 § taxeringsförordningen med innebörden att underrättelse om taxeringsbeslut
avseende schablonintäkt lämnas i besked om
slutlig skatt.
Lagförslag
Förslaget föranleder ändringar i 2 kap. 2 och 4 §§
LSK, se avsnitt 3.19.
6.14.5.1.3

Beloppsgräns för
deklarationsskyldighet

Regeringens förslag: Beloppsgränsen för när

fysiska personer, med vissa undantag, ska lämna
allmän självdeklaration på grund av intäkter i
inkomstslaget kapital höjs till 200 kronor.

Samma beloppsgräns ska gälla avseende
skyldighet att lämna särskild självdeklaration för
vissa juridiska personers intäkter i inkomstslaget
näringsverksamhet.

Förslag i promemorian med kompletterande
förslag:
Överensstämmer
med
regeringens.
Remissinstanserna: Fondbolagens förening
framför att höjningen av gränsen för
deklarationsskyldighet till 200 kronor bör gälla
även för dödsbon.
Skälen för regeringens förslag: Som framgår
av avsnitt 6.14.6 föreslås en höjning av gränsbeloppet för när statlig inkomstskatt ska
beräknas till 200 kronor. Enligt nuvarande regler
i 2 kap. 2 § 3 LSK ska fysiska personer lämna
allmän självdeklaration under förutsättning att
intäkterna i inkomstslaget kapital har uppgått till
sammanlagt
minst
100 kronor
under
beskattningsåret. För att undvika att kapitalinkomster som överstiger 100 kronor men inte
200 kronor måste deklareras trots att de inte
kommer att beskattas, bör gränsen för när
fysiska personer ska deklarera intäkter i
inkomstslaget kapital höjas från 100 kronor till
200 kronor.
Enligt 2 kap. 7 § 3 LSK ska särskild självdeklaration lämnas av andra juridiska personer än
de som nämns i punkterna 1 och 2 samma
paragraf om intäkterna som den skattskyldige
ska ta upp under beskattningsåret har uppgått till
minst 100 kronor. Eftersom juridiska personer
endast beskattas med statlig inkomstskatt
medför den föreslagna höjningen av gränsbeloppet för beräkning av statlig inkomstskatt
att mindre intäkter som inte längre ska beskattas
alltjämt är deklarationspliktiga. En höjning av
gränsen
för
deklarationsskyldighet
till
200 kronor bör därför införas även här.
Fondbolagens förening framför att gränsen för
när dödsbon måste deklarera intäkter bör höjas
till 200 kronor. I 2 kap. LSK återfinns flera
likartade beloppsgränser för deklarationsskyldighet där gränsen är satt vid 100 kronor.
Det gäller t.ex. 2 § andra punkten avseende viss
intäkt i inkomstslaget tjänst samt passiv
näringsverksamhet, i fjärde punkten samma
paragraf avseende begränsat skattskyldigas
intäkter och i 4 § 1 avseende dödsbons intäkter.
Dessa har dock gemensamt att de inte endast
avser intäkter som beskattas med statlig
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inkomstskatt. Av denna anledning föreslås ingen
ändring av de beloppsgränserna.
Lagförslag
Förslaget föranleder ändringar i 2 kap. 2 och 7 §§
LSK, se avsnitt 3.19.
6.14.5.2 Kontrolluppgifter
Regeringens förslag: De som i dag är skyldiga att
lämna kontrolluppgift om avyttring av fondandelar genom inlösen ska också lämna uppgift om
den schablonintäkt som en andelsägare i en
investeringsfond eller i ett fondföretag som
driver verksamhet här i landet ska ta upp.
Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer
och dödsbon. Kontrolluppgift ska även lämnas
för fysiska personer som är begränsat skattskyldiga.
Kontrolluppgiftsskyldigheten
avseende
schablonintäkt ska också omfatta situationen när
förvaltaren och investeringsfonden alternativt
fondföretaget finns i olika länder.

Promemorians förslag: Överensstämmer
delvis med regeringens. Promemorian innehåller
inte något förslag om att kontrolluppgift ska
lämnas för begränsat skattskyldiga fysiska
personer. Promemorian innehåller inte heller
något förslag om att kontrolluppgiftsskyldigheten ska omfatta situationen när förvaltaren
och investeringsfonden alternativt fondföretaget
finns i olika länder.
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser
har inte haft något att invända mot förslaget.
Finansinspektionen framför att deras uppfattning
är att flertalet utländska företag på fondmarknaden (fondföretag och förvaltningsbolag)
inte etablerar sig i Sverige, utan endast gränsöverskrider till Sverige. Den vanligast
förekommande situationen torde vara att enbart
fondföretag gränsöverskrider till Sverige för att
möjliggöra marknadsföring och försäljning av
dess andelar. I dessa fall ska i dag en skriftlig
förbindelse att lämna kontrolluppgift ges in till
Finansinspektionen. I praktiken är det endast ett
fåtal företag som skriver under förbindelsen.
Fondföretag som gränsöverskrider till Sverige
kan inte nekas ”inträde” till Sverige på den
grunden att de inte skrivit på åtagandet att lämna
kontrolluppgift. Om utländska företag inte
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skriver under åtagandet kan det leda till att
kontrolluppgifter avseende sparande av stora
belopp i fondföretag inte lämnas över huvud
taget. Detta innebär i sin tur att det finns risk för
att de skatteintäkter förslaget avser att få in inte
kommer in till statskassan. Skatteverket framför
följande synpunkter. Handeln med börshandlade
fondandelar har de senaste åren ökat markant.
Enligt LSK omfattas endast dessa fonder av
kontrolluppgiftsskyldighet om de är förvaltarregistrerade. I proposition 2001/02:25 togs
denna fråga upp och regeringen sade då att den
hade för avsikt att återkomma i denna fråga. Så
har inte blivit fallet. Detta innebär att
Skatteverket inte får några kontrolluppgifter vid
försäljning av vissa av dessa börshandlade fonder.
Vidare innebär det att dessa inte heller omfattas
av kontrolluppgiftsskyldighet för den föreslagna
schablonintäkten. Skatteverket föreslår därför att
det görs en ändring i 10 kap. LSK, vilken innebär
att även de fonder som inte är förvaltarregistrerade omfattas av kontrolluppgiftsskyldighet samt att det görs ett tillägg om detta i
11 kap. 18 § LSK. Enligt förslaget är en person
som är begränsat skattskyldig i Sverige inte
skattskyldig för schablonintäkt. Utredningen
föreslår inte att någon kontrolluppgift ska
lämnas för schablonintäkten för dessa personer.
Hittills är lagstiftningstekniken den att
kontrolluppgifter som ska lämnas för obegränsat
skattskyldiga när det gäller inkomster från olika
typer av värdepapper även ska lämnas för
begränsat skattskyldiga. Detta oavsett att dessa
personer inte är skattskyldiga för inkomsterna i
Sverige. Skatteverket uppfattar att skälet till
detta, i första hand, är att Sverige ska kunna
uppfylla sina åtaganden om informationsutbyten
med andra länder. För att uppgifter ska kunna
lämnas vidare till annat land anser därför
Skatteverket att 12 kap. 2 § LSK bör
kompletteras med en hänvisning till 11 kap.
16–20 §§ LSK. Även utländska fondbolag ska
lämna kontrolluppgifter om schablonintäkt.
Med utredningens förslag är det än mer viktigt
att säkerställa att kontrolluppgifter avseende
innehav i utländska fonder lämnas till
Skatteverket. I 13 kap. 1 § LSK regleras vilka
utländska företag som driver fondverksamhet i
Sverige som ska lämna en skriftlig förbindelse
om att lämna kontrolluppgifter. Fondhandeln
har genomgått stora förändringar sedan denna
bestämmelse infördes. I dag säljs många fonder
enbart via s.k. fondtorg. Likaså är det även
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vanligt att fondföretaget ingår avtal med ett
värdepappersinstitut om att sköta försäljning
och inlösen av dess andelar. Detta innebär att
vissa utländska fondföretag inte kan lämna
kontrolluppgifter och en förbindelse enligt ovan
är onödig. Skatteverket anser därför att
nuvarande regler i 13 kap. 1 § LSK behöver ses
över och moderniseras bland annat för att skapa
större möjlighet att kontrollera vilka utländska
bolag som verkar på den svenska marknaden och
för att underlätta för de fondbolag som inte kan
lämna några kontrolluppgifter.
Skälen för regeringens förslag: I det
föregående har redogjorts för att kontrolluppgifter redan i dag ska lämnas om utdelning som
sker på grund av fondandelsinnehav samt om
avyttring av fondandelar. Det faller sig enligt
regeringens mening därmed naturligt att
kontrolluppgift också ska lämnas om den
föreslagna schablonintäkten. Kontrolluppgiften
ska innehålla uppgift om andelsägarens färdiguträknade schablonintäkt hänförlig till andelsinnehavet i en investeringsfond eller i ett sådant
fondföretag som driver verksamhet här i landet
enligt 1 kap. 7 eller 9 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, förkortad LIF. Beräkningen av
schablonintäkten är förenklad i förhållande till
promemorians förslag, eftersom schablonintäkten enligt propositionens förslag endast ska
beräknas på fondinnehavet vid årets ingång.
I dag lämnas kontrolluppgifter av den som,
något förenklat, kan anses vara den som förfogar
över nödvändig information för att kunna lämna
korrekta kontrolluppgifter. Motsvarande bör
gälla för kontrolluppgifter om schablonintäkt.
Regeringen
föreslår
därför
att
sådan
kontrolluppgift om schablonintäkt ska lämnas av
dem som i dag lämnar uppgift om avyttring
genom inlösen enligt 10 kap. 3 § LSK. Kontrolluppgiftsskyldiga enligt denna bestämmelse är
svenska fondbolag, förvaringsinstitut, värdepappersbolag
och
kreditinstitut
samt
utländska förvaltningsbolag och fondföretag
som driver verksamhet i Sverige. För det fall ett
förvaltningsbolag eller ett fondföretag har slutit
avtal med ett värdepappersinstitut om att
ombesörja försäljning och inlösen av andelar ska
kontrolluppgiften i stället lämnas av institutet.
Om fondandelar är förvaltarregistrerade ska
förvaltaren lämna kontrolluppgift om schablonintäkt hänförlig till dessa andelar.
Kontrolluppgift bör, på samma sätt som gäller
i dag avseende utdelning och avyttring, lämnas

för fysiska personer och dödsbon. Skatteverket
framför att kontrolluppgift även bör lämnas för
begränsat skattskyldiga, detta framför allt för att
Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden om
informationsutbyten
med
andra
länder.
Regeringen
instämmer
i
Skatteverkets
bedömning att det kan finnas skäl för att utvidga
kontrolluppgiftsskyldigheten till att omfatta
begränsat skattskyldiga. Regeringen föreslår
därför att kontrolluppgift ska lämnas även
avseende begränsat skattskyldiga fysiska
personer.
Den kontrolluppgiftsskyldighet som nu
föreslås gäller för svenska och utländska företag
som på olika sätt driver fondverksamhet här.
När det gäller utländska företag som driver
fondverksamhet i Sverige utan att inrätta en filial
eller motsvarande etablering här ska de enligt
13 kap. 1 § LSK innan verksamheten inleds
lämna en skriftlig förbindelse till Finansinspektionen om att lämna kontrolluppgifter i
enlighet med bestämmelserna i samma lag.
Finansinspektionen påpekar att det i praktiken
endast är ett fåtal företag som skriver under
förbindelsen och att fondföretag som gränsöverskrider till Sverige inte kan nekas inträde till
Sverige på den grunden att de inte skrivit på
åtagandet att lämna kontrolluppgift. Finansinspektionen befarar att detta kan det leda till att
kontrolluppgifter inte lämnas över huvud taget
vilket i sin tur medför en risk för att skatteintäkter inte kommer in till statskassan. Även
Skatteverket anser att reglerna i 13 kap. 1 § LSK
behöver ses över och moderniseras, bland annat
för att skapa större möjlighet att kontrollera
vilka utländska bolag som verkar på den svenska
marknaden och för att underlätta för de fondbolag som inte kan lämna några kontrolluppgifter.
Vidare föreslår Skatteverket att även de börshandlade fonder som inte är förvaltarregistrerade
ska omfattas av kontrolluppgiftsskyldighet.
Regeringen konstaterar att det förhållandet att
vissa utländska företag som bedriver gränsöverskridande fondverksamhet till Sverige underlåter
att inkomma med förbindelse till Finansinspektionen om att lämna kontrolluppgifter
främst är ett kontrollproblem som inte påverkas
av förslagen i denna proposition. Att förändra
systemet för förbindelse att lämna kontrolluppgift ligger utanför ramen för detta lagstiftningsärende. Detsamma gäller för Skatteverkets synpunkter att börshandlade fondandelar bör
omfattas av kontrolluppgiftsskyldighet. Den
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frågan, som egentligen inte har någon direkt
koppling till förslagen i denna proposition, har
övervägts tidigare i SOU 2002:104, s. 148, men
något förslag lämnades inte eftersom det ansågs
svårt hitta en lösning som innebär att det kan
lämnas en fullständig kontrolluppgift om vinst
eller förlust vid försäljning av börshandlade
fondandelar. Alternativet att bara lämna uppgift
om ersättning så som sker vid försäljning av
aktier ansågs inte tillräckligt. Regeringen föreslår
således inga förändringar i dessa avseenden inom
ramen för detta lagstiftningsärende.
Kontrolluppgift ska således lämnas till Skatteverket om schablonintäkt vid innehav av andelar
i en investeringsfond. Som nämnts i tidigare
avsnitt har ett nytt UCITS-direktiv, UCITS IV,
antagits (Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/65/EG). I UCITS IV-direktivet har det
bland annat införts regler om s.k. förvaltningsbolagspass. Förvaltningsbolagspasset innebär att
ett förvaltningsbolag får förvalta fondföretag
som är registrerade i andra medlemsstater än
förvaltningsbolagets hemmedlemsstat. Det är
således möjligt för ett svenskt fondbolag att
förvalta ett utländskt fondföretag och för ett
utländskt förvaltningsbolag att förvalta en
svensk värdepappersfond. Kontrolluppgiftsskyldigheten bör därför även omfatta situationen
när
förvaltaren
och
investeringsfonden
alternativt fondföretaget finns i olika länder.
Motsvarande bestämmelser avseende kontrolluppgift vid inlösen av andelar i en investeringsfond har införts i svensk rätt från och med den
1 augusti 2011 (prop. 2010/11:131).
Lagförslag
Bestämmelser om kontrolluppgiftsskyldighet
avseende schablonintäkt för fysiska personer och
dödsbon införs i 11 kap. 16–20 §§ LSK.
Kontrolluppgiftsskyldighet avseende begränsat
skattskyldiga fysiska personer regleras i 12 kap.
2 § LSK. Lagförslagen finns i avsnitt 3.19.
6.14.5.3 Skatteförfarandelagen
Regeringens förslag: De bestämmelser avseende
deklarationer och kontrolluppgifter som föreslås
införas i lagen om självdeklarationer och
kontrolluppgifter
ska
införas
även
i
skatteförfarandelagen.
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Promemorians
förslag:
Promemorian
innehåller inget förslag i frågan.
Skälen
för
regeringens
förslag:
I
propositionen
Skatteförfarandet
(prop.
2010/11:165) föreslås som tidigare nämnts en ny
lag, Skatteförfarandelagen, förkortad SFL, för i
stort sett hela skatteförfarandet. Lagen ska
ersätta bland annat LSK. SFL föreslås träda i
kraft den 1 januari 2012. När det gäller
kontrolluppgifter och informationsuppgifter
tillämpas dock lagen första gången på uppgifter
som avser kalenderåret 2013. Förslagen till
ändrad beskattning av investeringsfonder och
deras andelsägare i denna proposition föreslås
träda i kraft den 1 januari 2012. Det innebär att
bestämmelserna i LSK alltjämt ska tillämpas när
det gäller uppgifter som avser kalenderåret 2012,
medan bestämmelserna i SFL ska tillämpas när
det gäller uppgifter som avser kalenderåret 2013
och senare kalenderår. Av den anledningen
föreslås de förändringar och nya bestämmelser
avseende deklarationer och kontrolluppgifter
som förslagen i denna proposition föranleder i
såväl LSK som SFL. Förslagen i SFL är i sak
identiska med förslagen i LSK.
Lagförslag
Förslaget föranleder ändringar motsvarande de
föreslagna ändringarna i LSK. De paragrafer som
berörs är 22 kap. 1 och 17–21 §§, 23 kap. 2 § och
30 kap. 1, 3 och 4 §§ SFL. Lagförslagen finns i
avsnitt 3.21.
6.14.6 Höjt gränsbelopp för beräkning av
statlig inkomstskatt
Regeringens förslag: Gränsbeloppet för beräkning
av statlig inkomstskatt ska höjas från dagens
100 kronor till 200 kronor.

Förslag i promemorian med kompletterande
förslag:
Överensstämmer
med
regeringens.
Remissinstanserna: De flesta remissinstanser
tillstyrker eller har ingen erinran mot förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Enligt
nuvarande regler i 65 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL, beräknas statlig
inkomstskatt bara om underlaget för skatten är
minst 100 kronor. Det fasta 100-kronorsbeloppet infördes i skatteskalan år 1986 och har
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inte justerats sedan dess. För fysiska personer
gäller gränsvärdet för respektive underlag där
statlig inkomstskatt beräknas, dvs. 100 kronor
för förvärvsinkomster, 100 kronor för överskott
i inkomstslaget kapital och 100 kronor för
expansionsfondsskatt.
För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på kapitalinkomster 30 procent av överskottet i inkomstslaget kapital (65 kap. 7 § IL).
Med nuvarande gränsbelopp om 100 kronor
beräknas således statlig inkomstskatt som
uppgår till minst 30 kronor. Ett så lågt skattebelopp understiger Skatteverkets kostnader för
att hantera en deklaration som lämnas på papper.
Även i de fall intäkterna är undantagna från
deklarationsskyldighet kan det finnas skäl för att
undanta de allra minsta intäkterna från beskattning. Som framgått har gränsbeloppet inte
ändrats sedan 1986 och en höjning till
200 kronor motsvarar i stort sett endast en
inflationsjustering.
Genom förslaget att undanta schablonintäkt
avseende innehav av andelar i en investeringsfond från deklarationsskyldighet slipper i
normalfallet bland annat barn som saknar andra
intäkter deklarera för sina fondinnehav. Till
skillnad från löpande avkastning i form av
utdelning på fondandelar kan inget skatteavdrag
ske från schablonintäkten. Det innebär att
skatten på schablonintäkten kommer att
medföra underskott på fondspararens skattekonto som måste lösas genom en särskild
inbetalning. Många fondsparande barn har
mycket små fondinnehav. En höjning av gränsbeloppet för beräkning av statlig inkomstskatt
till 200 kronor skulle därför medföra att den
absoluta majoriteten av dessa inte skulle behöva
betala skatt för någon schablonintäkt, eftersom
schablonintäkten
avseende
fondinnehavet
understiger gränsbeloppet.
Det finns alltså skäl för en höjning av gränsbeloppet för beräkning av statlig inkomstskatt,
både med hänsyn till den föreslagna schablonintäkten avseende fondinnehav och till övriga
intäkter. Det föreslås därför att bestämmelsen i
65 kap. 2 § IL ska ändras så att statlig inkomstskatt bara beräknas om underlaget för skatten är
minst 200 kronor.
Lagförslag
Förslaget medför en ändring i 65 kap. 2 § IL, se
avsnitt 3.4.

6.14.7 Stiftelser m.fl.
Regeringens förslag: Schablonintäkt avseende

innehav av andelar i en investeringsfond ska inte
ingå vid beräkningen av avkastningen av en
stiftelses, en ideell förenings eller ett registrerat
trossamfunds tillgångar vid tillämpning av
fullföljdskravet.

Promemorians
förslag:
Promemorian
innehåller inget förslag i frågan.
Remissinstanserna: Stiftelser i Samverkan
(SiS) framför följande. Den föreslagna schablonintäkten är en fiktiv inkomst som baseras på en
kapitalplacering. Inkomst av kapital för en
stiftelse utgörs av faktisk inkomst i form av
direktavkastning, räntor och utdelningar, samt
kapitalvinster. För att uppnå skattefrihet för en
stiftelse finns bland annat ett fullföljdskrav i
7 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229),
förkortad IL. Kravet omfattar inte kapitalvinster,
vilket följer av 7 kap. 3 § andra stycket IL. SiS
anser att även den föreslagna schablonintäkten
uttryckligen bör omfattas av bestämmelserna i
7 kap. 3 § andra stycket IL. Det skulle innebära
att även schablonintäkten för inskränkt
skattskyldiga stiftelser skulle undantas från
beskattning. Det skulle också innebära att den
föreslagna schablonintäkten inte ska ingå vid
beräkningen av fullföljden. Skälet är att den inte
utgör en faktisk intäkt. Ytterligare skäl till att
denna intäkt inte ska ingå vid beräkningen är att
en stiftelse då skulle kunna bli tvingad att
använda såväl direktavkastningen som kapital
motsvarande nivån på den framräknade
schablonintäkten för att uppfylla fullföljdskravet. Det skulle i sin tur innebära att stiftelsen
i många fall skulle tvingas bryta mot sina stadgar
då flertalet av landets stiftelsestadgar inte tillåter
att kapitalet, utan endast direktavkastningen,
används för ändamålet. För stiftelser är fonder
en viktig kapitalplaceringsform. Förslaget som
har lagts fram kommer troligtvis leda till att
fonderna kommer att dela ut i betydligt mindre
omfattning än tidigare. Stiftelser som är
beroende av direktavkastning, räntor och
utdelningar, för att kunna gynna sitt ändamål
kommer därför att bli hänvisade till de fonder
som fortsätter att dela ut. Detta kommer i sin
tur att medföra en minskning av urvalet för en
stiftelses fondplaceringar.
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Skälen för regeringens förslag: Enligt 7 kap.
3 § IL gäller att en stiftelse är skattskyldig bara
för sådan inkomst av näringsverksamhet som
avses i 13 kap. 1 § IL om den bland annat
uppfyller det s.k. fullföljdskravet. Innebörden av
fullföljdskravet framgår av 7 kap. 6 § IL. Där
stadgas att stiftelsen, sett över en period på flera
år, ska bedriva en verksamhet som skäligen
motsvarar avkastningen av stiftelsens tillgångar.
Motsvarande krav ställs också på ideella föreningar och registrerade trossamfund (7 kap. 7, 10
och 14 §§ IL).
Det finns en risk för att den föreslagna
schablonintäkten kan komma att anses som en
sådan avkastning som avses i de nämnda
stadgandena. Den nu aktuella schablonintäkten
skiljer sig från den avkastning som i dag ska
beaktas i fullföljdskravet, t.ex. utdelning från en
investeringsfond eller från aktier, på det sättet att
intäkten visserligen ska beskattas men att den
inte utgör en faktisk intäkt för stiftelsen eller
den ideella föreningen. Det är därför regeringens
uppfattning att schablonintäkten inte ska ingå i
fullföljdskravet för stiftelser, ideella föreningar
och registrerade trossamfund.
SiS anser att schablonintäkten för inskränkt
skattskyldiga stiftelser ska undantas helt från
beskattning på samma sätt som kapitalvinster.
Enligt nuvarande regler är dock stiftelser och
ideella föreningar skattskyldiga för inkomster av
sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 §
IL, även för löpande avkastning av tillgångar som
ingår i en sådan näringsverksamhet. Det kan inte
uteslutas att stiftelser och ideella föreningar
undantagsvis kan bedriva sin verksamhet med
handel med värdepapper på ett sådant sätt att
den skulle kunna klassificeras som värdepappersrörelse. I en sådan situation skulle även andelar i
investeringsfonder kunna ingå i näringsverksamheten och avkastning och vinst skulle då vara
skattepliktig. Det kan diskuteras om det är
lämpligt att en inskränkt skattskyldig stiftelses
eller ideell förenings handel med värdepapper
kan bli skattepliktig om den skulle klassificeras
som värdepappersrörelse. I utredningen Vissa
företagsskattefrågor (SOU 2005:99, s. 320)
framförs som förslag att undantaget från skattskyldighet ska gälla alla inkomster från innehav
och överlåtelse av värdepapper, således även
värdepappersrörelse. Förslaget har emellertid
inte lett till lagstiftning och frågan kan inte
hanteras inom ramen för detta lagstiftningsprojekt. Att enbart undanta schablonintäkt från
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beskattning i de sällsynta fall där annan
avkastning och vinst av fondandelarna ska
beskattas för att värdepappersrörelse bedrivs
vore inkonsekvent. Enligt regeringens mening är
det en bättre lösning att schablonintäkten
undantas vid beräkningen av avkastningen vid
tillämpning av fullföljdskravet. Regeringen
föreslår därför att schablonintäkten inte ska ingå
vid beräkningen av en stiftelses, en ideell
förenings eller ett registrerat trossamfunds
avkastning vid tillämpning av fullföljdskravet i
7 kap. 6 och 10 §§ IL. Förslaget överensstämmer
med de resonemang som förs i promemorian.
Lagförslag
Förslaget föranleder ändringar i 7 kap. 6 och
10 §§ IL, se avsnitt 3.4.
6.14.8 Schablonintäkt och vissa
bidragssystem
Regeringens förslag: Schablonintäkt avseende

innehav av andelar i en investeringsfond ska inte
beaktas som inkomst av kapital vid beräkning av
bidragsgrundande inkomst avseende bostadsbidrag och bostadstillägg samt vid beräkning av
betalningsskyldighet för underhållsstöd för den
bidragsskyldige föräldern. Motsvarande ska gälla
vid beräkning av äldreförsörjningsstöd och
bilstöd.

Promemorians
förslag:
Promemorian
innehåller inget förslag i frågan.
Skälen för regeringens förslag: Vid
beräkning av bidragsgrundande inkomst för
bostadsbidrag och bostadstillägg ingår överskott
i inkomstslaget kapital. Detsamma gäller vid
beräkning av äldreförsörjningsstöd och bilstöd i
form av anskaffningsbidrag. Enligt 97 kap. 5 §
socialförsäkringsbalken, gällande beräkning av
bostadsbidrag, ska beräkning av överskott i
inkomstslaget
kapital
göras
enligt
bestämmelserna i 41 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL, med vissa
justeringar. I 102 kap. 9 § socialförsäkringsbalken, gällande beräkning av bostadstillägg,
äldreförsörjningsstöd och bilstöd anges att
överskott i inkomstslaget kapital ska beräknas
enligt bestämmelserna i 97 kap. 5 §, dvs. på
samma sätt som för bostadsbidrag.
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Enligt förslagen i denna proposition ska den
som äger fondandelar årligen ta upp en
schablonintäkt baserad på andelarnas värde till
beskattning. Schablonintäkten motsvaras inte av
någon faktisk intäkt. Bostadsbidrag och
bostadstillägg är en del av grundskyddet i
socialförsäkringssystemet och syftar till att ge
bland annat ekonomiskt svaga barnfamiljer och
pensionärer med låga inkomster möjlighet till en
bra bostadsstandard. Avsikten är att det är de
bidragsberättigades faktiska inkomster som ska
ligga till grund för beräkningen av bostadsbidrag
respektive bostadstillägg. Detsamma gäller för
äldreförsörjningsstöd och bilstöd. Schablonintäkten är emellertid inte en faktisk inkomst
och regeringen anser därför inte att den bör ingå
i den bidragsgrundande inkomsten. Regeringen
föreslår därför att ett undantag införs i 97 kap.
5 § socialförsäkringsbalken så att schablonintäkt
enligt 42 kap. 43 § IL inte beaktas som inkomst
av kapital vid beräkningen av den bidragsgrundande inkomsten för bostadsbidrag,
bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd och bilstöd.
Vid beräkning av den bidragsskyldiges
inkomst för betalningsskyldighet för utgivet
underhållsstöd ingår överskott i inkomstslaget
kapital. Enligt 19 kap. 13 § socialförsäkringsbalken ska även denna beräkning av överskott i
inkomstslaget
kapital
göras
enligt
bestämmelserna i 41 kap. 12 § IL med vissa
justeringar.
Underhållsstödet är en del av det ekonomiska
familjestödet och garanterar att ett barn till
särlevande föräldrar får ett visst underhåll även
när den bidragsskyldige föräldern inte fullgör sin
underhållsskyldighet. Avsikten är att det är den
bidragsskyldiges faktiska inkomster som ska
ligga till grund för beräkningen av betalningsskyldigheten. Den föreslagna schablonintäkten
avseende innehav av fondandelar är emellertid
som redan konstaterats inte någon faktisk
inkomst och regeringen anser därför inte att den
bör ingå i den bidragsskyldiges inkomst.
Regeringen föreslår därför att ett undantag
införs i 19 kap. 13 § socialförsäkringsbalken så
att schablonintäkt enligt 42 kap. 43 § IL inte
beaktas som inkomst av kapital vid beräkningen
av den bidragsskyldiges inkomst vid betalningsskyldighet för underhållsstöd.

Lagförslag
Förslaget föranleder ändringar i 19 kap. 13 § och
97 kap. 5 § socialförsäkringsbalken, se avsnitt
3.20.
6.14.9 Förslagets effekter på vissa
rättsområden
6.14.9.1 Begränsat skattskyldiga
Regeringens bedömning: Begränsat skattskyldiga
som äger andelar i svenska eller utländska
investeringsfonder ska inte ta upp någon
schablonintäkt i Sverige.

Promemorians bedömning: Överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna: Skatteverket anser att det
bör tydliggöras vad som gäller för begränsat
skattskyldiga. I förslaget sägs inget uttryckligen
om vad som gäller för delägare som är begränsat
skattskyldiga i Sverige. Eftersom det inte föreslås
någon förändring av 1 § kupongskattelagen
(1970:624) får det förutsättas att kupongskatt
även fortsättningsvis ska betalas av den som är
begränsat skattskyldig om han får utdelning från
svensk investeringsfond. Sverige kan vara
skyldigt att sätta ned källskatt vid utdelning från
en investeringsfond till en begränsat skattskyldig
med hänsyn till bestämmelse i skatteavtal. En
svensk investeringsfond ska enligt förslaget inte
längre beskattas i Sverige. Däremot ska en
investeringsfond i beskattningssammanhang
behandlas som en juridisk person. Enligt
Skatteverkets mening innebär detta, enligt de
flesta skatteavtal som Sverige ingått, att kupongskatten ska sättas ner till lägre än 30 procent.
Skatteverket anser att det bör tydliggöras vad
som gäller för begränsat skattskyldiga både
avseende utdelning från en investeringsfond
liksom vad som gäller vid nedsättning av
källskatt.
Skälen för regeringens bedömning: Den
som är begränsat skattskyldig i Sverige är endast
skattskyldig för speciellt angivna inkomster. I
3 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229),
förkortad IL, finns en uppräkning av skattepliktiga inkomster som för inkomstslaget kapital
i huvudsak rör inkomst som härrör från fast
driftsställe, näringsfastighet eller privat417
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bostadsfastighet i Sverige. Därutöver föreligger
skattskyldighet för kapitalvinster vid avyttring av
delägarrätter enligt 3 kap. 19 § IL för begränsat
skattskyldiga som under avyttringsåret eller
något av de tio föregående åren varit bosatt i
Sverige. Denna skattskyldighet omfattar dock
inte andelar i investeringsfonder. Dessutom
föreligger skattskyldighet för begränsat skattskyldiga för bland annat utdelning på aktie i
svenskt aktiebolag och andel i svensk investeringsfond enligt kupongskattelagen.
Skatteverket anser att det bör förtydligas vad
som gäller för begränsat skattskyldiga både
avseende utdelning från en investeringsfond och
nedsättning av källskatt. Regeringen konstaterar
att förslaget inte innebär några förändringar i
dessa avseenden vilket innebär att kupongskatt
även fortsättningsvis ska betalas på utdelning
från innehav i svenska investeringsfonder.
En annan fråga är om begränsat skattskyldiga
som äger andelar i svenska eller utländska
investeringsfonder ska ta upp någon schablonintäkt i Sverige. Beskattning i Sverige sker i regel
av inkomster som har anknytning hit. Schablonbeskattningen ska omfatta såväl svenska som
utländska fondinnehav. När det gäller begränsat
skattskyldiga med innehav i utländska investeringsfonder saknas helt koppling till Sverige och
det finns ingen praktisk eller legal möjlighet att
beskatta dessa. För innehav i svenska fonder är
kopplingen något starkare. Att kapitalvinst vid
avyttring av andelar i svenska investeringsfonder
inte beskattas hos begränsat skattskyldiga talar
dock för att dessa inte heller bör ta upp någon
schablonintäkt avseende sådana andelar till
beskattning. Begränsat skattskyldiga betalar
visserligen kupongskatt på utdelning från
innehav i svenska investeringsfonder. Den
skyldigheten kommer att finnas kvar, även om
svenska fonder sannolikt i stor utsträckning
kommer att sluta lämna utdelning vilket medför
att beskattningen i praktiken upphör. Det är
dock skillnad på intäkter där Sverige har
möjlighet att göra skatteavdrag, såsom lämnad
utdelning, och en schablonintäkt som inte utgör
någon faktisk intäkt. Det rör sig inte heller om
någon skattekredit som det är angeläget att
beskatta även efter att en fondandelsägare lämnat
Sverige och blivit begränsat skattskyldig.
Regeringen anser med hänsyn till det
ovanstående att begränsat skattskyldiga som äger
andelar i svenska eller utländska investerings-
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fonder inte ska ta upp någon schablonintäkt i
Sverige.
6.14.9.2 Undvikande av internationell
dubbelbeskattning
Regeringens bedömning: Inga åtgärder bör vidtas
avseende fondandelsägares möjligheter till
avräkning av utländsk skatt på tillgångar i
investeringsfonder.

Promemorians bedömning: Överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna: Fondbolagens förening
framför att ett problem med förslaget är att
utländsk kupongskatt som drabbar utländska
fonder inte föreslås medföra någon rätt till
avräkning mot schabloninkomsten. Detta förhållande utgör sannolikt otillåten diskriminering
eftersom den svenska utdelningen inte blir
beskattad hos fonden. Sverige skulle alltså ta ut
schablonskatten både på svenska och utländska
fonder, vilket medför en dubbelbeskattning för
utländska placeringar. Kupongskatten borde
rimligtvis få föras ut på och tillgodoräknas
andelsägarna. En annan fråga är om den skatt
som betalas av fonden i t.ex. Luxemburg ska
kunna dras av eller om sparare som har
Luxemburgregistrerade fonder ska betala både
deras skatt och den schablonskatt som nu
föreslås. Stockholms Handelskammare och
Svenskt Näringsliv hänvisar till yttrande från
Näringslivets Skattedelegation. Näringslivets
Skattedelegation påpekar att risk för dubbelbeskattning uppkommer för det fall placering
sker i en utländsk fond i ett land där, visserligen
ovanligt, beskattning sker av fonden. En
uttrycklig rätt till avräkning av den utländska
skatten borde finnas. Svenska Bankföreningen
anser att en rätt till avräkning av utländsk skatt
som belöper på fonden och som indirekt belastar
fondandelsinnehavaren av principiella skäl måste
finnas. Detta gäller också när bankens utländska
innehav har belastats med utländsk kupongskatt.
En parallell kan dras till utländska kapitalförsäkringar där det sedan länge finns en laglig
möjlighet att få avräkning för utländsk skatt som
belastat försäkringsinnehavaren indirekt genom
dennes försäkringsbolag. Även om en sådan
möjlighet kan vara förknippad med vissa
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svårigheter att rent praktiskt räkna ut skattebelastningen, kan inte detta utgöra skäl för att
vägra avräkning. Vad gäller utländska kapitalförsäkringar finns det dessutom en ventil. En
liknande lösning skulle kunna vara tänkbar i
fråga om utländska fondandelar.
Skälen för regeringens bedömning: I de
skatteavtal som Sverige har ingått med andra
stater finns ofta en rätt för den som omfattas av
ett visst skatteavtal att erhålla en begränsning av
beskattningen i källstaten av utdelningar och
räntor. För att undvika den internationella
dubbelbeskattning som uppkommer om samma
inkomst beskattas hos samma person i båda de
avtalsslutande staterna innehåller skatteavtalen
normalt även en rätt till avräkning av utländsk
skatt i hemviststaten. Bestämmelser om
avräkning finns även i intern lagstiftning i lagen
(1986:468) om avräkning av utländsk skatt,
kallad avräkningslagen. Regelverket och
bestämmelsernas funktionssätt har översiktligt
redovisats i avsnittet om gällande rätt.
Den omständigheten att investeringsfonder
nu föreslås inte längre vara skattskyldiga för
intäkter i fonden innebär att fonderna riskerar
att inte längre ses som sådana subjekt som har
rätt till förmåner enligt skatteavtalen. Detta
skulle innebära att de inte längre kommer att
kunna åtnjuta de begränsningar av den utländska
källskatten som följer av skatteavtal. Det skulle
också innebära att förutsättningarna för att
investeringsfonder ska kunna begära avräkning
under skatteavtalen bortfaller. Eftersom
investeringsfonder inte betalar någon skatt i
Sverige för de utländska inkomsterna föreligger
inte heller någon möjlighet för fonderna att
begära avräkning av den utländska skatten enligt
avräkningslagen.
Avräkningslagens bestämmelser utgår från att
den som begär avräkning också ska vara
skattskyldig för den utländska skatten. Intäkt på
tillgång i en investeringsfond anses i regel som
uppburen av fonden. Det är också i regel fonden
som är skattskyldig för eventuell utländsk skatt
på intäkten. Någon möjlighet för andelsägare i
en investeringsfond att begära avräkning för
utländsk skatt på tillgångar i fonden föreligger
därför inte enligt avräkningslagen i dess
nuvarande lydelse. Även om det skulle anses
föreligga en rätt för den enskilde andelsägaren
att med stöd av ett skatteavtal begära avräkning
för den utländska skatt på tillgångar i fonden
som betalats av fonden, så innebär avräknings-

lagens utformning och de praktiska svårigheterna med att få fram underlag för avräkningen
att sådan avräkning i praktiken inte är möjlig.
Fondbolagens förening framför att utländsk
kupongskatt som drabbar utländska fonder
rimligtvis borde få föras ut på och tillgodoräknas
andelsägarna.
Näringslivets
skattedelegation
menar att det bör finnas en uttrycklig rätt till
avräkning i fall då placering sker i en utländsk
fond i ett land där beskattning sker av fonden.
Svenska Bankföreningen anser att en rätt till
avräkning av utländsk skatt som belöper på
fonden och som indirekt belastar fondandelsinnehavaren av principiella skäl måste finnas.
Särskilda bestämmelser har införts för att göra
det möjligt för delägare i t.ex. handelsbolag att
erhålla avräkning för skatt som har betalats av
den delägarbeskattade juridiska personen (2 kap.
3§
avräkningslagen).
Såsom
Svenska
Bankföreningen har påpekat finns särskilda
bestämmelser om avräkning av utländsk skatt
även för innehavare av kapitalförsäkring (10 a §
lagen [1990:661] om avkastningsskatt på
pensionsmedel).
Frågan uppkommer om särskilda regler bör
införas även för andelsägare i investeringsfond,
som möjliggör avräkning på delägarnivå av skatt
som har betalats av fonden. Ett argument för
sådana regler kan vara att intäkter i fonden
annars riskerar bli föremål för dubbelbeskattning. Detta eftersom fonden kan vara
skattskyldig i utlandet för intäkter i fonden
samtidigt som andelsägaren är skattskyldig för
schablonintäkt (som i princip innebär att den
slopade beskattningen av investeringsfonderna
förs över till andelsägarna) i Sverige.
Avräkning på andelsägarnivå av utländsk skatt
på tillgångar i en investeringsfond skulle dock ge
upphov till betydande arbete och praktiska
problem för såväl andelsägare som investeringsfonder och Skatteverket. För att undvika de
svårigheter som uppkommer vid ett sådant
system har i stället den för investeringsfonder
bortfallna möjligheten till avräkning av utländsk
skatt beaktats vid utformningen av reglerna för
beräkning av den schablonintäkt som
andelsägare i investeringsfond ska ta upp till
beskattning (jfr avsnitt 6.14.11.1).
Mot denna bakgrund saknas anledning att
föreslå några särskilda åtgärder vad gäller
andelsägarnas möjligheter till avräkning av utländsk skatt på tillgångar i investeringsfonden.
Andelsägare i investeringsfond kommer dock
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även fortsättningsvis att vara berättigade till
avräkning av utländsk skatt som andelsägaren
har betalat.
6.14.9.3 Livförsäkringsföretag, utländska
tjänstepensionsinstitut,
pensionsstiftelser m.fl.
Regeringens bedömning: Tillgångar i sparformer
som beskattas med avkastningsskatt omfattas
inte av den föreslagna schablonbeskattningen av
andelar i investeringsfonder.

Promemorians bedömning: Överensstämmer i sak med regeringens.
Remissinstanserna:
Finansinspektionen
påtalar att sparande i fonder inte bara sker
genom direktsparande utan i många fall genom
olika försäkringslösningar. Det förhållande att
endast en sparform åläggs skattskyldighet är
otillfredsställande och leder till att vissa
sparformer skattemässigt gynnas framför andra.
Pensionsmyndigheten framhåller att förslaget
innebär att sparande i liv- och pensionsförsäkring gynnas framför direkt ägande av fondandelar eftersom livförsäkringsföretag och
pensionsstiftelser m.fl. inte kommer att erlägga
skatt för någon schablonintäkt. Härigenom
kommer förslaget sannolikt att medföra att fler
personer som önskar vara aktiva på fondmarknaden kommer att vara det inom ramen för
premiepensionssparandet eller annat sparande av
unit-linkkaraktär istället för genom ett direkt
ägande av fondandelar. Svenska Bankföreningen
ifrågasätter promemorians påstående att det
faktum att det inte föreslås utgå någon schablonskatt på fondandelar som ägs via en försäkringslösning innebär att det skulle vara mer
fördelaktigt att spara i fondandelar genom t.ex.
en unit-linkförsäkring än direkt i fondsparande.
Enligt lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel utgör såväl innehav av fondandelar som
utdelningar från investeringsfonder, som hänför
sig till tillgångar och skulder som förvaltas för
försäkringstagarnas räkning, underlag för
avkastningsskatt. Det innebär att avkastningsskatteuttaget blir detsamma oavsett om det sker
utdelning eller inte från en investeringsfond.
Sveriges
Försäkringsförbund
anser
att
promemorians beskrivning är felaktig vad gäller
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förslagens effekter på förhållandet mellan att
investera i investeringsfonder indirekt, genom
exempelvis en unit-linkförsäkring, och att
investera i fonderna direkt. Andelar i
investeringsfonder som ett försäkringsföretag
innehar för
försäkringstagarnas
räkning
beskattas med avkastningsskatt som tas ut enligt
en schablonmetod, vilket innebär att beskattning
sker löpande och att även orealiserad värdestegring på kapitalet beskattas. Någon skattekredit för försäkringsföretagen existerar således
inte. Den i promemorian angivna konsekvensen
att det blir en lägre effektiv beskattning av
investeringsfonder till följd av utebliven
utdelning, gäller därmed inte för de fondandelar
som
ägs
av
livförsäkringsföretag
för
försäkringstagarnas räkning. Om livförsäkringsföretag görs skattskyldiga enligt IL för
schablonintäkten innebär det tvärtom en höjning
av det effektiva skatteuttaget för livförsäkringsföretag relativt direkt ägande i investeringsfonder jämfört med vad som gäller i dag.
Skälen för regeringens bedömning: För vissa
skattskyldiga ska avkastning på tillgångar, bland
annat andelar i investeringsfonder, som förvaltas
på ett visst sätt inte beskattas enligt IL utan
enligt lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel. Till exempel framgår av 39 kap. 3 § IL att
livförsäkringsföretag inte ska ta upp inkomster
som hänför sig till tillgångar och skulder som
förvaltas för försäkringstagarnas räkning eller
influtna premier. Andra exempel är utländska
tjänstepensionsinstitut och pensionsstiftelser (se
39 kap. 13 a–13 f §§ och 7 kap. 2 § IL). Eftersom
skattskyldighet inte föreligger enligt IL innebär
det att dessa skattesubjekt inte kommer att påföras
den
föreslagna
schablonintäkten.
Motsvarande gäller för dem som innehar ett
pensionssparkonto som avses i 1 kap. 2 § lagen
(1993:931) om individuellt pensionssparande (se
42 kap. 4 § IL).
Livförsäkringsföretag omfattas inte av den
föreslagna schablonbeskattningen såvitt avser
tillgångar och skulder som förvaltas för
försäkringstagarnas räkning. Finansinspektionen
och Pensionsmyndigheten framför att detta är
problematiskt eftersom det innebär att sparande
i försäkringsform gynnas framför direkt ägande
av fondandelar. Samma ståndpunkt framförs i
promemorian. Svenska Bankföreningen och
Sveriges Försäkringsförbund (numera Svensk
Försäkring) invänder däremot att promemorians
slutsats är felaktig och att förslagen inte medför
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något gynnande av sparande hos t.ex. ett
livförsäkringsföretag. Regeringen konstaterar att
det faktum att en skatt som betalas av
investeringsfonder och som påverkar fondernas
resultat tas bort gynnar andelsägarna, däribland
livförsäkringsföretag. I dag undviker dock
investeringsfonder i praktiken i stort sett helt
beskattning genom att fonderna genom
utdelning slussar skattskyldigheten vidare till
sina andelsägare. Livförsäkringsföretag ska som
angivits ovan inte beskattas för inkomster som
hänför sig till tillgångar och skulder som
förvaltas för försäkringstagarnas räkning. Det
innebär att livförsäkringsföretagen inte beskattas
för utdelning som härrör från fondandelar som
förvaltas för försäkringstagarnas räkning. När
investeringsfonderna undviker beskattning
genom att dela ut hela sitt skattepliktiga överskott leder således fondens skattskyldighet inte
till
några
beskattningskonsekvenser
för
livförsäkringsföretag. Av samma anledning
kommer de inte heller att omfattas av den
föreslagna schablonbeskattningen. Det föreligger således ingen skillnad mellan nuvarande
och föreslagen beskattning såtillvida att
livförsäkringsföretagen alltjämt undantas från
beskattning enligt IL avseende försäkringstagarnas tillgångar. Förslaget medför inga nya
eller förändrade förmåner för försäkringssparande i förhållande till direkt ägande av fondandelar. Det saknas därmed anledning att anta
att förslaget skulle gynna sparande genom t.ex.
liv- eller pensionsförsäkring i förhållande till
sparande genom direkt ägande av fondandelar.
Regeringen anser därför att det saknas skäl att
förändra beskattningen av tillgångar i sparformer
som beskattas med avkastningsskatt med
anledning av förslaget.
6.14.9.4 Skatteverkets information
Regeringens bedömning: För att slippa betala

kostnadsränta måste den som är skattskyldig för
schablonintäkt och som undantas från deklarationsskyldighet betala in skattebeloppet senast
den 3 maj taxeringsåret. Skatteverket bör på
lämpligt sätt informera de skattskyldiga om
möjligheten att betala in skattebeloppet i sådan
tid att de slipper betala kostnadsränta.

Förslag i promemorian med kompletterande förslag: I promemorian föreslås att
Skatteverket före den 3 maj taxeringsåret ska
skicka ut information till dem som är skattskyldiga för schablonintäkt och som befrias från
deklarationsskyldighet som möjliggör för dessa
att betala skatten utan att drabbas av kostnadsränta.
Remissinstanserna: Skatteverket ser stora
problem med förslaget att verket ska göra ett
särskilt informationsutskick. Utskicket ska
enligt förslaget ske samtidigt som 7,5 miljoner
deklarationer skickas ut. Under denna period får
Skatteverket redan i dag en stor mängd frågor
från allmänheten och arbetsbelastningen är hög.
Dessutom kommer det enligt verket att bli svårt
att förklara syftet med informationen. Som
verket förstått det hela ska Skatteverket i ett brev
i april förklara för Kalle tio år att han har en
schablonintäkt på 500 kronor, en skatt att betala
på 150 kronor och att den ska betalas in före den
4 maj för att han ska undvika att en ränta på 2
kronor påförs jämfört med om han betalar
skatten efter att fått sitt slutskattebesked i
september. Information via pappersutskick
innebär vidare en negativ miljöpåverkan.
Skatteverket föreslår i stället att det ska
ankomma på verket att på lämpligt sätt
informera medborgarna, t.ex. via deklarationsbroschyrer, webbplats och liknande.
Skälen för regeringens bedömning: Enligt
förslagen i denna proposition kommer fondsparare att bli skattskyldiga för en schablonintäkt. Om dessa saknar andra deklarationspliktiga intäkter föreslås att intäkten inte ska
behöva deklareras. Eftersom det är fråga om en
skattepliktig intäkt kommer dock fondspararen
ändå att bli skyldig att betala in den skatt som
belöper på schablonintäkten.
Förslaget till undantag från deklarationsskyldighet för schablonintäkt innebär att den
skattskyldige underrättas om taxeringsbeslut,
där skattebeloppet framgår, först genom besked
om slutlig skatt. Sådant besked om den slutliga
skatten ska enligt 11 kap. 15 § skattebetalningslagen (1997:483) skickas till den skattskyldige
senast den 15 december taxeringsåret. Enligt
19 kap. 5 § andra stycket skattebetalningslagen
beräknas kostnadsränta på slutlig skatt från och
med den 4 maj taxeringsåret. För att slippa betala
kostnadsränta måste således skattebeloppet
betalas senast den 3 maj taxeringsåret.
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I promemorian med kompletterande förslag
gjordes bedömningen att en lämplig lösning vore
att Skatteverket före den 3 maj taxeringsåret
skulle skicka ut information, med vidhängande
inbetalningskort, som möjliggör för skattskyldiga som befrias från deklarationsskyldighet
att betala skatten utan att drabbas av kostnadsränta. Skatteverket har i sitt remissvar bland
annat framfört att det skulle bli svårt att förklara
syftet med ett riktat informationsutskick och att
det rör sig om små räntebelopp. Skatteverket
föreslår i stället att verket ska ansvara för att
sprida allmän information till de skattskyldiga
om möjligheten att betala in skatten i sådan tid
att kostnadsränta kan undvikas.
De flesta fondsparare som inte har några
deklarationspliktiga inkomster har relativt små
fondinnehav. De flesta kommer genom den
föreslagna höjningen av gränsbeloppet för
beräkning av statlig inkomstskatt inte att behöva
betala skatt för någon schablonintäkt över huvud
taget. Även bland de sparare som har något
större innehav blir schablonintäkten oftast så låg
att den riskerade räntan på skatten stannar vid
några kronor. Att införa ett system med
personligt riktade informationsutskick innebär
administration och kostnader för Skatteverket.
Verket påpekar också att systemet skulle öka
arbetsbelastningen under den period då
deklarationer skickas ut och arbetsbelastningen
redan är hög. Det skulle vara betydligt enklare
för Skatteverket att ta fram och sprida allmän
information via webbplats och deklarationsbroschyrer m.m. Allmän information kommer
dock sannolikt inte att nå alla berörda, och den
är inte heller lika lätt att använda sig av som en
personligt riktad information med vidhängande
inbetalningskort där skattebeloppet är förtryckt.
Med allmän information ankommer det på den
enskilde att själv med hjälp av sin kontrolluppgift beräkna sin skatt och göra en egen
inbetalning till skattekontot. Med hänsyn till de
begränsade belopp i kostnadsränta som det i de
allra flesta fall kan bli fråga om anser dock
regeringen ändå att det bör vara tillräckligt att
Skatteverket på lämpligt sätt informerar de
skattskyldiga. Om det senare skulle visa sig att
denna information är otillräcklig är det möjligt
att då införa ett system med personligt riktad
information.

422

6.14.10 Ikraftträdande
Regeringens förslag: De föreslagna ändringarna i

inkomstskattelagen avseende slopad beskattning
av investeringsfonder och beskattning av
schablonintäkt avseende innehav av fondandelar
träder i kraft den 1 januari 2012. Detsamma
gäller i huvudsak även de övriga ändringar som
föreslås i inkomstskattelagen, kupongskattelagen
och socialförsäkringsbalken m.fl. lagar.

Promemorians förslag: I promemorian
föreslås att förslagen ska träda i kraft den
1 januari 2011.
Remissinstanserna: Finansinspektionen anför
att införandet av nya system och ändring av
fondbestämmelser tar tid och är kostsamma för
fondbolagen. Det är därför viktigt att
fondbolagen ges rimlig tid för genomförande.
Näringslivets Regelnämnd anför att frågan om
ikraftträdande förefaller vara något orealistisk.
Med hänsyn till att berörda företag måste
anpassa sig till kommande förändringar känns
taxeringen 2012 som en alltför kort framförhållning med hänsyn till det omfattande arbete
med olika systemlösningar som måste vidtas.
Sparbankernas Riksförbund vill lyfta fram att det
är utomordentligt kort om tid för förändringar i
fondbolagens datasystem varför förbundet anser
att fondbolagen måste ges rimlig tid till
ändringar i systemen. Svenska Bankföreningen
anför att förslaget lämnar banker och andra
berörda institut maximalt en månad för att ändra
alla de system och rutiner som berörs av
förslaget. Det är uppenbart att detta inte är
genomförbart.
Skälen för regeringens förslag: Regeringen
konstaterar att det på grund av tidsbrist inte varit
möjligt att införa de föreslagna ändringarna till
den 1 januari 2011 som föreslogs i promemorian.
Regeringen instämmer i remissinstansernas
bedömning att det är viktigt att berörda fondbolag, banker och andra institut får skälig tid på
sig att anpassa sina system efter de nya reglerna.
Förslagen föreslås därför träda i kraft den 1
januari 2012.
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6.14.11 Konsekvensanalys
6.14.11.1

Offentligfinansiella effekter

Investeringsfonder som är obegränsat skattskyldiga i Sverige (”svenska fonder”) kan
minimera sin skatt genom att göra utdelningar
till andelsägare i samma storleksordning som det
skattemässiga
resultatet.
Underlag
från
Skatteverket indikerar att så sker i hög utsträckning. De senaste åren har svenska värdepappersfonder sammantaget betalat mindre än
5 miljoner kronor per år i statlig inkomstskatt.
Den del av totalavkastningen från fondandelar
som delas ut till fysiska respektive juridiska
personer som är obegränsat skattskyldiga i
Sverige beskattas med en nominell skattesats på
30 respektive 26,3 procent. Eftersom utdelning
beskattas löpande sammanfaller den effektiva
skattesatsen för utdelning med den nominella
skattesatsen.
Återstoden av totalavkastningen utgörs av
eventuell värdestegring. Denna beskattas med
samma skattesats men först när andelarna
avyttras. Skatteuppskovet medför att den
effektiva skattesatsen för värdestegring understiger den nominella skattesatsen.
Slopad skattskyldighet för svenska fonder
bedöms resultera i att utdelningar från dessa i
stort sett helt upphör. Detta får till följd att
totalavkastningen från svenska fonder i sin
helhet kommer att beskattas som värdestegring,
dvs. med den lägre effektiva skattesatsen.
Slopad skattskyldighet för svenska fonder
medför minskade skatteintäkter till följd av den
sänkta effektiva skattesatsen på andelsägarens
totalavkastning. Däremot bedöms inte skatteintäkterna från andelar i fonder registrerade
utomlands (”utländska fonder”) påverkas, eftersom dessa fonder inte beskattas i Sverige och
följaktligen kan antas i hög grad avstå från att
göra utdelningar redan i dag.
En annan konsekvens av förslaget om slopad
skattskyldighet för svenska fonder är att det med
hänsyn till EU-rätten inte längre kommer att
vara möjligt att ta ut kupongskatt på utländska
fonder. Även detta medför minskade skatteintäkter. Med avräkningslagens nuvarande
utformning bedöms förslaget dock även
innebära att det inte längre kommer vara möjligt
att begära avräkning för utländsk skatt som
betalats av fonden. Detta medför ökade skatteintäkter i samma storleksordning som den bort-

fallna kupongskatten, dvs. dessa två förändringar
tar ut varandra vad gäller de offentliga
finanserna.
För att balansera det bortfall av skatteintäkter
som följer av sänkt effektiv skattesats på fondandelar föreslås att fysiska och juridiska personer
som är skattskyldiga i Sverige ska ta upp en
schablonintäkt baserad på fondandelarnas
marknadsvärde till beskattning. Schablonintäkten ska tas upp oavsett fondens hemvist
och beräknas som beskattningsunderlaget
multiplicerat med en schablonränta.
Kostnaden av att slopa skattskyldigheten för
fonder kan uttryckas som att den effektiva
skattesatsen sänks med ca 2 procentenheter.
Med rådande regler bedöms den effektiva
skattesatsen uppgå till ca 28,3 procent för fysiska
personer och ca 24,8 procent för juridiska
personer. Med de föreslagna reglerna bedöms
den effektiva skattesatsen uppgå till ca
26,0 procent för fysiska personer och ca
22,8 procent för juridiska personer.
De effektiva skattesatserna har beräknats på
liknande sätt som i Fondskatteutredningen, dvs.
utifrån den schablonmässiga metod som beskrivs
i King (1977)140 samt utifrån antaganden om tillgångarnas sammansättning och förväntade
avkastning. Antagandena har dock reviderats
något, bland annat mot bakgrund av nya
prognoser.
Sänkningen av den effektiva skattesatsen
beräknas motsvara en varaktig minskning av
skatteintäkterna med 0,54 miljarder kronor per
år.
Schablonräntan föreslås uppgå till 0,4 procent
vilket motsvarar ett årligt skatteuttag på
0,12 procent av tillgångarnas marknadsvärde för
fysiska personer och knappt 0,11 procent för
juridiska personer.
Underlaget för schablonbeskattning bedöms
uppgå till ca 470 miljarder kronor. Fysiska
personers innehav bedöms utgöra ca 80 procent
av underlaget. Baserna har uppskattats på
liknande sätt som i Fondskatteutredningen men
utifrån uppdaterad statistik över fysiska och
juridiska personers direktägda andelar i
investeringsfonder. Bedömningen avseende hur
stort beskattningsunderlag som är hänförligt till

140 King, M A (1977), Public Policy and the Corporation. Cambridge:

Wiley.
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juridiska personers innehav har reviderats ner
med hänsyn till att en betydande del inte kan
komma i fråga för beskattning.
Med dessa antaganden beräknas intäkterna
från
schablonbeskattningen
uppgå
till
0,55 miljarder kronor per år, vilket medför att
förslaget är i det närmaste offentligfinansiellt
neutralt i termer av den varaktiga effekten,
10 miljoner kronor.
Förslagen i denna proposition medför att
beskattning av utdelning, där preliminärskatteavdrag görs, ersätts med beskattning av
schablonintäkt och ökade kapitalvinster som tas
upp först i deklarationen. Detta innebär en förskjutning i skatteinbetalningarna. Förskjutningen påverkar inte den periodiserade redovisningen i tabell 6.12 nedan men innebär ett
ökat lånebehov och en räntekostnad för staten.
Därutöver måste hänsyn tas till Skatteverkets
kostnader för att hantera den nya schablonintäkten. Skatteverket har uppskattat den årliga
kostnaden för att hantera schablonintäkten till ca
2 miljoner kronor. Dessutom uppskattar
Skatteverket att engångskostnaden för att bygga
upp ett nytt IT-system och för informationsinsatser m.m. uppgår till 7 miljoner kronor.
Utöver detta tillkommer även en kostnad för
att höja gränsbeloppet för beräkning av statlig
inkomstskatt från dagens 100 kronor till
200 kronor med ca 35 miljoner kronor per år.
Åtgärden motiveras av att schablonintäkten
annars skulle medföra att ett stort antal
fondsparare, främst barn, blir skyldiga att betala
in skatt avseende schablonintäkt enbart på grund
av små fondinnehav.
Pensionsmyndigheten har dessutom påtalat att
förslaget att schablonintäkt avseende innehav av
andelar i en investeringsfond inte ska beaktas
som inkomst av kapital vid beräkning av
bidragsgrundande inkomst avseende vissa bidrag
kan leda till ökade kostnader för dessa bidrag.
Därutöver kan konstateras att det faktum att
investeringsfonder kan antas sluta lämna
utdelning i sig medför ökade kostnader för dessa
bidrag eftersom de intäkter i form av utdelning
som de bidragssökande ska ta upp försvinner.
Den effekten avtar dock i takt med att utebliven
utdelning ersätts med högre kapitalvinster.
Uppskattad kostnad för ökade bidrag m.m.
uppgår för år 2012 till ca 22 miljoner kronor, för
att därefter sjunka successivt till en varaktig
kostnad om ca 6 miljoner kronor.
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Den ovan angivna kostnaden av att den
effektiva skattesatsen sänks, 0,54 miljarder
kronor per år, avser den varaktiga effekten, dvs.
beräkningen avser inte något specifikt budgetår.
På kort sikt ändras dock skatteintäkternas
tidsprofil när utdelningar ersätts av ökad
värdestegring, vilket inledningsvis leder till ett
betydligt större bortfall av skatteintäkter på
årsbasis. Skatteintäkterna minskar till en början i
en utsträckning som inte motsvaras av summan
av ökad värdestegring och intäkterna från
schablonbeskattningen. Denna förskjutning av
beskattningstillfället framåt i tiden är som mest
markant under det första året, eftersom
utdelningarna antas i stort sett helt upphöra vid
ikraftträdandet medan endast en mindre del av
värdestegringen hänförlig till ett visst år antas tas
upp till beskattning samma år.
Skatteintäkterna från den konventionella
beskattningen kommer därför att vara mindre
under de inledande åren. På lite längre sikt är
dock skatteintäkterna, uttryckt i fasta priser och
volymer, i det närmaste oförändrade.
Tidsförskjutningen leder inte till minskade
skatteintäkter i egentlig mening, men till att
nuvärdet av skatteintäkterna minskar eftersom
de betalas in senare, i samband med avyttringar.
Schablonintäkten är kalibrerad för att
upprätthålla nuvärdet av skatteintäkterna. Den
får till följd att förslaget är i stort sett offentligfinansiellt neutralt på lång sikt. Dock kvarstår
det faktum att skatteintäkterna på årsbasis
inledningsvis minskar.
Att i stället kalibrera schablonintäkten för att
uppväga bortfallet av skatteintäkter under de
första åren efter ikraftträdandet har inte bedömts
vara en lämplig lösning, eftersom detta skulle
innebära en kraftig höjning av den effektiva
skattesatsen.
I den fortsatta beredningen av ärendet har
uppmärksammats att utdelning som lämnas av
investeringsfonder i regel periodiseras till olika år
för fonden respektive andelsägarna, där fonden
redovisar utdelningen året innan det år då
andelsägaren erhåller och beskattas för
utdelningen. När fondbeskattningen nu läggs
om innebär det att fonderna, i enlighet med
nuvarande fondbestämmelser, betalar ut en sista
utdelning som avser 2011 års resultat till
andelsägarna under 2012. Skattebortfallet på
grund av att fonderna upphör med att lämna
utdelning periodiseras därför till 2013 i stället för
som tidigare 2012, vilket resulterar i en temporär
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inkomstförstärkning för 2012. Det kan dock inte
uteslutas att fonderna ändrar sitt utdelningsbeteende, men det torde i så fall endast leda till
en viss tidigareläggning av statens skatteintäkter.
Omläggningen
av
beskattningen
av
investeringsfonder och deras andelsägare tillsammans med det faktum att utdelning
periodiseras till olika år för fonden respektive
delägarna resulterar i att utdelning övergångsvis
kommer att betalas ut samma år som
schablonbeskattningen av andelsägarna föreslås
införas (dvs. 2012). De investeringsfonder som
betalar ut utdelning till andelsägarna 2012 får
tillgodoräkna sig avdrag för utdelningsbeloppet i
deklarationen 2012 (som avser inkomståret
2011) och kommer på så sätt att minska sitt
skattemässiga resultat vid 2012 års taxering.
Nuvarande skatteregler för investeringsfonder
har alltså inneburit att fonderna har haft
möjlighet att göra avdrag för utdelning som
beslutats avseende ett visst beskattningsår trots
att utdelningen betalats ut och beskattats hos
andelsägarna först nästkommande år. Detta har
inneburit en konstant senareläggning av
skatteuttaget sedan reglerna infördes vilket bland
annat medfört att ingen skatt har betalats det år
reglerna införts av investeringsfonder som
beslutat om utdelning av årets resultat eller av
andelsägarna avseende utdelning.
Fondandelsägarna kommer under 2012 dels
att kunna beskattas för utdelning som avspeglar
den avkastning som ackumulerats av fonderna
under 2011 men delats ut först 2012, dels att
påföras en schablonintäkt som avser avkastning
som förväntas ackumuleras av fonderna under
2012. De olika skatteuttagen, som avser
inkomster från olika år, är alltså en följd av att
beskattningen av investeringsfonder och dess
andelsägare läggs om.

Förslaget är tänkt att träda i kraft den 1 januari
2012. Därmed sammanfaller det i tiden med det
förslag avseende en ny form av schablonbeskattat sparande, investeringssparkonto, som
redovisats i avsnitt 6.13. Fondbolagens förening
har påtalat att en överflyttning kommer att ske
från direktsparande i fonder till sparande inom
ramen för investeringssparkontot vilket leder till
minskade schablonintäkter. Det stämmer att en
relativt stor andel av hushållens sparande i
investeringsfonder på sikt förutses äga rum inom
ramen för investeringssparkontot. Fondandelar
som sparas på investeringssparkonto ska inte
belastas med den schablonintäkt som föreslås i
denna proposition. Skatteintäkterna från denna
schablonintäkt kan således antas minska i takt
med att fondandelar i högre utsträckning sparas
på investeringssparkonto. Schablonintäkten och
övrig beskattning av dessa fondandelar ersätts
dock med den schablonbeskattning som föreslås
för sparande inom sådana konton. De offentligfinansiella effekterna av att tillgångar flyttar från
konventionell beskattning till beskattning inom
investeringssparkonto redovisas i avsnitt 6.13 där
förslag om investeringssparkonto presenteras.
Investeringssparkontot förväntas ge upphov
till en liknande tidsförskjutning av skatteintäkter
men i omvänd riktning till den som följer av
slopad skattskyldighet för fonder, då lanseringen
av en ny och attraktiv sparform förväntas
resultera i att många sparare säljer eller för över
befintliga innehav med åtföljande beskattning av
eventuella latenta vinster. Även dessa effekter av
förslagen om investeringssparkonto kommer att
redovisas i avsnitt 6.13.

Tabell 6.12 Offentligfinansiella effekter av ändrad
fondbeskattning till följd av UCITS-direktivet

Skatteverket
Förslagen i denna proposition innebär bland
annat att investeringsfonder inte längre ska vara
skattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår
i fonden. Detta medför sannolikt att utdelning
från fonderna till deras andelsägare kommer att
minska och som en följd av minskad utdelning
kommer antalet kontrolluppgifter att minska.
Förslagen innebär vidare att fondbolag och
förvaringsinstitut inte ska vara skyldiga att lämna
särskild självdeklaration avseende de fonder de
förvaltar. Samtidigt föreslås en ny schablonintäkt
införas och med denna en ny kontrolluppgifts-

Miljarder kronor
2012

Periodiserad nettoeffekt
2013
2014
2015

Varaktig
effekt

Investeringsfonder

0,55

-3,15

-2,73

-2,26

0,01

varav slopad
skattskyldighet för
investeringsfonder

0,00

-3,70

-3,28

-2,80

-0,54

varav schablonintäkt
för andelsägare

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

Källor: Statistiska centralbyrån, Skatteverket och egna beräkningar.

6.14.11.2

Effekter för Skatteverket,
domstolar, företag och enskilda
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skyldighet för bland annat fondbolag och förvaltningsbolag.
Därutöver föreslås att schablonintäkten
avseende innehav av andelar i en investeringsfond i vissa fall ska undantas från deklarationsskyldighet. Med detta förslag behöver i stort sett
ingen, som inte är skyldig att deklarera på grund
av andra intäkter, deklarera för schablonintäkt.
För att slippa betala kostnadsränta måste den
som enligt förslagen kommer att bli skattskyldig
för schablonintäkt betala in skattebeloppet
senast den 3 maj taxeringsåret. Det föreslås i
denna proposition att det ska ankomma på
Skatteverket att på lämpligt sätt informera de
skattskyldiga om möjligheten att betala in
skattebeloppet i sådan tid att de slipper betala
kostnadsränta.
Det kan konstateras att den slopade
deklarationsskyldigheten liksom minskningen av
antalet kontrolluppgifter avseende utdelning från
fonderna bör innebära minskat arbete och
därmed minskade kostnader för verket. Samtidigt kan konstateras att förslagen också medför
kostnader som betingas av de nya
kontrolluppgifterna avseende schablonintäkt.
Eftersom i stort sett ingen, som inte är
deklarationsskyldig för andra intäkter, behöver
deklarera för schablonintäkt bör det inte uppstå
några kostnader hos Skatteverket för
deklarationshantering. Den ökade arbetsbördan
och hithörande kostnader för Skatteverket
bedöms överstiga besparingarna.
Skatteverket har uppskattat att det behövs
7 miljoner kronor som en engångskostnad för
att bygga upp ett nytt IT-system och för
informationsinsatser, handläggning och övrig
hantering av den föreslagna schablonintäkten.
Skatteverket bedömer vidare att den årliga
kostnaden för att hantera schablonintäkten
kommer att uppgå till 2 miljoner kronor.
Angående information till allmänheten om
risken för kostnadsränta uppger Skatteverket att
inga extra kostnader bedöms tillkomma om
verket självt får bestämma formen för
informationen.
Skatteverkets ekonomi behandlas i volym 2,
utgiftsområde 3, avsnitt 3.4.
De allmänna förvaltningsdomstolarna
Förslagen innebär bland annat att investeringsfonder inte längre ska vara skattskyldiga för
inkomster av tillgångar som ingår i fonden och
att utländska investeringsfonder undantas från
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skyldigheten att betala kupongskatt. För
domstolarna medför detta att mål rörande sådan
skattskyldighet och till denna anknytande frågor
i princip kommer att upphöra. Vidare är bestämmelserna om schablonintäkt med anledning
av innehav av fondandelar utformade på ett
sådant sätt att de kan antas leda till få överklaganden. Sammantaget bedöms förslagen inte
medföra några merkostnader för de allmänna
förvaltningsdomstolarna. Förvaltningsrätten i
Stockholm anger i sitt remissvar att det för
närvarande inte finns anledning att ifrågasätta
bedömningen att förslagen inte kommer att
medföra några merkostnader.
Effekter för företag och enskilda
Enligt uppgift från Finansinspektionens
företagsregister finns det i dag 79 fondbolag,
dvs. svenska aktiebolag, som har inspektionens
tillstånd att driva fondverksamhet i Sverige.
Vidare finns det registrerat 521 värdepappersfonder samt 395 specialfonder. När det gäller
utländska företags verksamhet i Sverige finns,
enligt samma företagsregister, 45 utländska
förvaltningsbolag samt 4 855 utländska fondföretag (inklusive delfonder). Samtliga dessa
förvaltningsbolag och fondföretag hör hemma
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES. Härutöver finns 36 utländska
fondföretag som antingen inte hör hemma inom
EES eller, om de hör hemma inom EES, inte
omfattas av det nya UCITS-direktivet (UCITS
IV).
När det gäller de olika förslagens påverkan på
den administrativa bördan för investeringsfonderna finns det anledning att anta att vissa
lättnader kan förväntas samtidigt som bördorna
ökar i andra hänseenden. Utfallet för enskilda
fonder och fondbolag är det naturligtvis mycket
svårt att uttala sig om. Vissa generella
observationer för investeringsfondskollektivet är
dock möjliga att göra.
Till de omständigheter som kan innebära
lättnader hör i första hand den slopade deklarationsskyldigheten för fondbolag och förvaringsinstitut avseende de fonder de förvaltar. Den
avskaffade beskattningen torde också i praktiken
innebära att fonderna inte i samma omfattning
som hittills kommer att ge utdelning. Detta
kommer att innebära en lindring i arbetet i sig.
Härtill kommer att arbete med kontrolluppgifter
avseende utdelning kommer att minska i
omfattning.
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Förslaget att fondbolagen och vissa övriga
förvaltare m.fl. av fonder ska räkna ut och lämna
kontrolluppgifter om vilka intäkter andelsägare
och förutvarande andelsägare ska ta upp innebär
rimligen en ökad arbetsbörda. Om nettoresultatet totalt sett innebär en ökning eller en
minskning är inte alldeles enkelt att avgöra men
eventuella förändringar åt ena eller andra hållet
bedöms vara försumbara.
När det gäller fondandelsägare som är fysiska
personer bedöms att fondernas kontrolluppgiftsskyldighet knappast kommer att innebära
någon ökad börda för dessa andelsägare. När det
däremot gäller sådana fonder som inte lämnar
kontrolluppgifter måste den enskilde andelsägaren själv hålla reda på värdet på fondandelar
vid kalenderårets ingång. Detta i förening med
själva deklarationsarbetet innebär sammantaget
en viss ökad administrativ börda. Omfattningen
av denna ökning är knappast större än vad som
rimligen kan krävas av den enskilde
fondspararen.
Också fondandelsägare som är juridiska
personer måste hålla reda på värdet på fondandelar vid årets ingång men den ökade
administrativa börda som detta innebär bedöms
inte vara större än vad som rimligen kan krävas.
Fysiska personer och dödsbon som ska ta upp
en schablonintäkt avseende fondinnehav till
beskattning undantas i normalfallet från
deklarationsskyldighet om andra deklarationspliktiga intäkter saknas. Det innebär att de skattskyldiga, främst barn, som endast har intäkter i
form av schablonintäkt och andra deklarationsfria intäkter slipper lämna allmän självdeklaration. Genom den föreslagna höjningen av
gränsbeloppet för beräkning av statlig inkomstskatt slipper många av dessa fondsparare betala
skatt eftersom schablonintäkten kommer att
understiga gränsbeloppet. För dem med större
fondinnehav där schablonintäkten överstiger
gränsbeloppet innebär dock förändringarna att
dessa blir skattskyldiga trots att ingen
deklarationsskyldighet föreligger. Eftersom
inget skatteavdrag görs måste den skattskyldige
själv betala in skatten. För att slippa betala
kostnadsränta måste skattebeloppet betalas in på
skattekontot senast den 3 maj taxeringsåret.
Förslagen innebär, slutligen, att det ur ett
svenskt investerarperspektiv inte är någon
skattemässig skillnad mellan att investera i en
svensk eller i en utländsk fond. Härigenom
kommer förutsättningarna för goda konkurrens-

förhållanden på den svenska fondmarknaden att
förbättras.

6.15

Förenklingar och förbättringar i
3:12-reglerna och i reglerna för
enskilda näringsidkare

6.15.1 Ärendet och dess beredning
För att möjliggöra en samlad behandling av
skatteförslag med budgeteffekter i budgetpropositionen för 2012 remitterade Finansdepartementet en promemoria med olika förslag, Vissa
skattefrågor inför budgetpropositionen för
2012 (dnr Fi2011/1936). Promemorian innehöll
bland annat förslag om förändringar i 3:12reglerna och höjd räntefördelningsränta.
Promemorians lagförslag finns i bilaga 4, avsnitt
2. Förslagen har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 4,
avsnitt 3. En remissammanställning finns tillgänglig i lagstiftningsärendet (dnr Fi2011/1936).
I detta avsnitt behandlas dessa delar av
promemorians förslag. Lagändringarna föreslås
träda i kraft den 1 januari 2012.
Lagrådet
Regeringen beslutade den 31 maj 2011 att
inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag
som finns i bilaga 4, avsnitt 4. Lagrådet lämnade
förslagen utan erinran. Lagrådets yttrande finns i
bilaga 4, avsnitt 5. I förhållande till lagrådsremissens lagförslag har det i propositionen
gjorts en justering av nivån i takregeln (6.15.2.2)
samt några mindre ändringar i 57 kap. 11 a och
12 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad
IL.
Förslaget om höjd räntefördelningsränta
(avsnitt 6.15.3) är enligt regeringens bedömning
av sådan enkel beskaffenhet att Lagrådets
hörande skulle sakna betydelse.
6.15.2 Förändringar i 3:12-reglerna
Gällande rätt
I 57 kap. IL finns särskilda regler som gäller vid
beskattningen av aktiva delägare i fåmansföretag,
de s.k. 3:12-reglerna. Reglerna syftar till att inkomster i ett fåmansföretag, som beror på att
ägaren har arbetat i företaget, ska beskattas pro427
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gressivt som arbetsinkomster och inte proportionellt som kapitalinkomster. För att en ägare
ska beröras av de särskilda reglerna ska hon eller
han ha varit verksam (aktiv) i fåmansföretaget i
betydande omfattning under beskattningsåret
eller något av de fem föregående beskattningsåren. Andelarna anses då kvalificerade enligt
57 kap. 4 § första stycket IL. Reglerna innebär
bland annat att beskattningen av utdelningar
som tillfaller aktiva ägare upp till ett schablonmässigt beräknat gränsbelopp beskattas proportionellt i inkomstslaget kapital med 20 procent.
Av 57 kap. 20 § IL framgår att detta uppnås genom att utdelning upp till gränsbeloppet tas upp
med två tredjedelar i inkomstslaget kapital
(2/3 av 30 procent = 20 procent). Utdelning
över gränsbeloppet tas upp i inkomstslaget
tjänst.
Av 57 kap. 10 § IL framgår att gränsbeloppet
består av årets gränsbelopp samt sparat utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan
ökad med tre procentenheter. I 57 kap. 11 § första stycket IL sägs att årets gränsbelopp antingen
är ett belopp som motsvarar två och ett halvt inkomstbasbelopp fördelat med lika belopp på andelarna i företaget (den s.k. förenklingsregeln)
eller summan av underlaget för årets gränsbelopp
multiplicerat med statslåneräntan ökad med nio
procentenheter och ett lönebaserat utrymme
(den s.k. huvudregeln). Underlaget för årets
gränsbelopp är enligt 57 kap. 12 § IL det omkostnadsbelopp som skulle ha använts om andelen avyttrats vid årets ingång. Det finns särskilda
regler för beräkning av omkostnadsbelopp för
andelar som förvärvats före år 1990 och 1992.
Om utdelningen understiger gränsbeloppet utgör skillnaden sparat utdelningsutrymme som
enligt 57 kap. 13 § IL förs vidare till nästa år.
Det lönebaserade utrymmet är enligt 57 kap.
16 § IL 25 procent av löneunderlaget och ytterligare 25 procent av det löneunderlag som överstiger 60 inkomstbasbelopp. Det lönebaserade
utrymmet fördelas med lika belopp på andelarna
i företaget.
Löneunderlaget beräknas enligt 57 kap. 17 §
IL på grundval av sådan kontant ersättning som
ska tas upp i inkomstslaget tjänst och som under
året före beskattningsåret har lämnats till arbetstagarna i företaget och dess dotterföretag.
Om ersättningen avser arbetstagare i ett dotterföretag som inte är helägt, ska så stor del av ersättningen räknas med som motsvarar moderföretagets andel i dotterföretaget. Om ett
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dotterföretag har ägts under del av det år som
löneunderlaget avser, ska bara ersättning som
betalats ut under denna tid räknas med.
För att få beräkna ett lönebaserat utrymme
måste andelsägaren eller någon närstående ta ut
lön av viss storlek, vilket framgår av 57 kap. 19 §
IL. Detta s.k. löneuttagskrav innebär att ägaren
eller någon närstående under året före beskattningsåret måste ha gjort ett eget löneuttag som
inte understiger sex inkomstbasbelopp plus fem
procent av den sammanlagda kontanta ersättningen till anställda i företaget och i dess dotterföretag, dock högst tio inkomstbasbelopp.
I 57 kap. 11 § tredje stycket första meningen
IL anges att årets gränsbelopp beräknas vid årets
ingång och tillgodoräknas den som äger andelen
vid denna tidpunkt.
För kapitalvinster gäller enligt 57 kap. 21 § IL
på liknande sätt som för utdelningar att kapitalvinst på en kvalificerad andel till den del den
överstiger gränsbeloppet ska tas upp i inkomstslaget tjänst och att kapitalvinst som motsvarar
gränsbeloppet tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital, vilket medför en 20-procentig beskattning. I 57 kap. 22 § IL finns dock
en takregel för hur mycket som ska beskattas i
inkomstslaget tjänst. Denna s.k. 100-basbeloppsregel innebär att en kapitalvinst inte ska tas upp i
inkomstslaget tjänst till den del det skulle medföra att den skattskyldige och närstående under
avyttringsåret och de fem föregående beskattningsåren från ett företag sammanlagt i inkomstslaget tagit upp högre belopp än som motsvarar
100 inkomstbasbelopp (5 210 000 kronor vid
kapitalvinst 2011). Kapitalvinst härutöver beskattas utan kvotering till 30 procent i inkomstslaget kapital.
Behovet av översyn m.m.
I promemorian lämnas fem förslag om ändringar
i 3:12-reglerna. Några remissinstanser har lämnat
synpunkter på reglerna som inte direkt berör de
förslag som presenteras i promemorian.
Tillväxtverket och Sveriges Akademikers Centralorganisation anser att en grundlig översyn och
utvärdering av reglerna är motiverad. Far förordar
en
lagteknisk
översyn.
Sveriges
advokatsamfund anser att reglerna är så
komplicerade att det bör övervägas att avskaffa
dem. Även Skattebetalarnas förening anser att
reglerna
bör
avskaffas.
Näringslivets
Skattedelegation, i vars yttrande Föreningen
Svenskt Näringsliv, Fastighetsägarna Sverige och
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Näringslivets Regelnämnd instämmer, anser att
det är en brist att löneunderlag i indirekt ägda
bolag inte kan/får beaktas om det inte är fråga
om
ett
moder-/dotterbolagsförhållande.
Skattedelegationen anser att det finns starka skäl
för att sänka kravet på innehavets storlek
betydligt. Liknande synpunkter har framförts i
en skrivelse som inkommit till Finansdepartementet (Fi2011/1340). Skattedelegationen anser också att nuvarande karenstid på fem
år i 57 kap. 4 § IL kan kortas utan att möjligheterna att få arbetsinkomster beskattade som kapitalinkomster blir alltför stora. Vidare har det i
en skrivelse (Fi2009/3170) kommit in ett förslag
om ändring i den s.k. utomståenderegeln i
57 kap. 5 § IL. Regeringen bedömer att det för
närvarande inte är aktuellt med någon översyn
eller några ändringar utöver de som nu föreslås.
6.15.2.1 Höjt schablonbelopp i förenklingsregeln
Regeringens förslag: Nivån på schablonbeloppet i

den s.k. förenklingsregeln höjs från två och ett
halvt till två och tre fjärdedels inkomstbasbelopp.

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: De flesta remissinstanser
som har yttrat sig över förslaget är positiva eller
lämnar det utan erinran, däribland Förvaltningsrätten i Linköping, Juridiska fakultetsnämnden
vid Stockholms universitet, Tillväxtverket, Sveriges
Kommuner och Landsting, Sveriges advokatsamfund, Svensk Handel, FöretagarFörbundet,
Skattebetalarnas
förening,
Sveriges
redovisningskonsulters förbund samt Näringslivets
Skattedelegation, i vars yttrande Föreningen
Svenskt Näringsliv, Fastighetsägarna Sverige och
Näringslivets
Regelnämnd
instämmer.
Företagarna och FöretagarFörbundet anser dock
att nivån bör vara högre än i förslaget.
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) anser att det
är mer motiverat att sänka beskattningen av
arbetsinkomster än att lindra beskattningen av
aktieutdelningar. LRF anser dock att om reglerna ska förbättras är detta en mycket lämplig
åtgärd. Skatteverket avstyrker förslaget. För det
fall avsikten ändå är att höja schablonbeloppet
bör ett lägre belopp övervägas för företag som

inte har annan anställd person än delägare i företaget eller någon närstående till delägare.
Landsorganisationen i Sverige (LO) avvisar de
föreslagna skattelindringarna för aktiva ägare i
fåmansbolag.
Skälen för regeringens förslag: Förenklingsregeln innebär att delägarna i ett fåmansföretag
tillsammans kan ta ut två och ett halvt inkomstbasbelopp i utdelning som beskattas som inkomst av kapital med 20 procents beskattning.
Regeln infördes den 1 januari 2006 i förenklingssyfte eftersom reglerna om utdelning och
kapitalvinst för ägare av fåmansföretag är komplicerade
(prop.
2005/06:40,
bet.
2005/06:SkU10, rskr. 2005/06:116, SFS
2005:1136). De bedömdes vara särskilt administrativt betungande för de företagare som har ett
litet kapital och ett fåtal anställda. Detta gäller
för många nystartade företag. Ytterligare ett skäl
för denna regel är att löneunderlagsregeln har ett
begränsat värde för t.ex. ägare av nystartade företag på grund av att kravet på eget löneuttag
inte alltid kan uppfyllas i ett start- eller expansionsskede. Förenklingsregeln innebar ursprungligen att ett schablonbelopp på ett och ett
halvt inkomstbasbelopp alltid skulle kunna tas ut
som kapitalbeskattad inkomst med en skattesats
på 20 procent.
När förenklingsregeln infördes bedömdes att
uppemot 60 procent av samtliga ägare till kvalificerade andelar skulle välja att tillämpa denna regel. Schablonbeloppet har höjts vid två tillfällen,
först till två inkomstbasbelopp från ingången av
2007 (prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr.
2006/07:9, SFS 2006:1344) och härefter till två
och ett halvt inkomstbasbelopp från ingången av
2009 (prop. 2008/09:65, bet. 2008/09:SkU19,
rskr. 2008/09:114, SFS 2008:1343). I dag används förenklingsregeln i ungefär tre fjärdedelar
av de drygt 300 000 K10-blanketter141 som
lämnas in varje år vid deklarationstillfället. Det
finns nu anledning att ytterligare stimulera
nyföretagande och förenkla för ägarna av de
mindre
fåmansföretagen.
Förslaget
i
promemorian innebär att schablonbeloppet höjs
till två och tre fjärdedels inkomstbasbelopp från
och med den 1 januari 2012. Detta väntas

141 Blankett som lämnas av delägare m.fl. i fåmansföretag till
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medföra att förenklingsregeln kommer att
användas i ytterligare 2 500 fall.
Skatteverket avstyrker förslaget och påpekar
särskilt att efter förenklingsregelns införande har
kravet på aktiekapital i aktiebolag sänkts från
100 000 kronor till 50 000 kronor. Dessutom har
revisionsplikten för mindre företag avskaffats.
Enligt Skatteverkets uppfattning får därför
kostnaderna för att bilda ett aktiebolag numera
anses låga. En alltför generös förenklingsregel får
anses medföra ett betydande incitament till att
kanalisera förvärvsinkomster genom ett eget
aktiebolag för att kunna ta ut en del av
inkomsten med beskattning i inkomstslaget
kapital med en skattesats på 20 procent. Enligt
Skatteverkets uppfattning bör inte skattesystemet styra den enskildes handlande utan vara
neutralt. För det fall avsikten ändå är att höja
schablonbeloppet bör ett lägre belopp övervägas
för företag som inte har annan anställd person än
delägare i företaget eller någon närstående till
delägare. Även LO avvisar de föreslagna
skattelindringarna för aktiva ägare i fåmansbolag.
LO är emot denna förändring både av
fördelningsskäl och för att det innebär ett ytterligare avsteg från neutral beskattning, dvs.
olika beskattning av en högavlönad när han/hon
är anställd jämfört med att arbeta i eget bolag.
Dessa företag beskattas enligt LO redan i dagsläget betydligt mindre än företag med spritt
ägande. I en till Finansdepartementet inkommen
skrivelse (Fi2011/1340) föreslås att schablonbeloppet, vid mindre aktiekapital än 100 000
kronor, begränsas till den andel av 100 000
kronor som det verkliga aktiekapitalet uppgår
till. Företagarna och FöretagarFörbundet anser att
nivån bör vara högre än i förslaget.
Regeringen anser att förenklingsregeln fyller
en viktig funktion för företag med litet kapital
och få anställda. Vidare är det viktigt att
stimulera nyföretagande och förenkla för ägarna
av de mindre fåmansföretagen. Dessa argument
har sådan tyngd att det finns skäl att höja
schablonbeloppet även om neutralitetsskäl i viss
mån kan tala mot en höjning. Den i promemorian föreslagna höjningen bedöms som väl
avvägd, varför regeringen föreslår att
schablonbeloppet i förenklingsregeln höjs i
enlighet med förslaget till två och tre fjärdedels
inkomstbasbelopp. Regeringen finner i nuläget
inte skäl att begränsa schablonbeloppet för företag som inte har annan anställd person än delägare i företaget eller någon närstående till del430

ägare. Inte heller finns det i nuläget skäl för att
begränsa schablonbeloppet när aktiekapitalet
understiger 100 000 kronor.
Lagförslag
Förslaget föranleder en ändring i 57 kap. 11 § IL.
Lagförslag i ärendet finns i avsnitt 3.4.
6.15.2.2 En takregel för utdelning
Regeringens förslag: En takregel införs för be-

skattning av utdelning i inkomstslaget tjänst.
Regeln innebär att utdelning inte ska tas upp i
inkomstslaget tjänst till den del det skulle medföra att den skattskyldige och närstående, som
inräknas i samma närståendekrets, under
beskattningsåret från ett företag sammanlagt i
inkomstslaget tjänst tagit upp utdelning med
högre belopp än som motsvarar 90 inkomstbasbelopp. Ett tillägg görs också i takregeln för
beskattning av kapitalvinster i inkomstslaget
tjänst som klargör hur begreppet närstående ska
tillämpas vid fördelningen av tjänstebeskattat
belopp.

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens förutom att takbeloppet
föreslogs uppgå till 100 inkomstbasbelopp och
att det i regeringens förslag även förtydligas hur
begreppet närstående ska tillämpas vid fördelningen av tjänstebeskattat belopp. Regeringens
förslag innebär också att motsvarande
förtydligande även görs i takregeln för
kapitalvinster.
Remissinstanserna: De flesta remissinstanser
som har yttrat sig över förslaget är positiva eller
lämnar det utan erinran, däribland Skatteverket,
Förvaltningsrätten
i
Linköping,
Sveriges
advokatsamfund,
Tillväxtverket,
FöretagarFörbundet, Svensk Handel, Näringslivets
regelnämnd och Sveriges Redovisningskonsulters
Förbund. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
anser att förslaget är ett steg i rätt riktning men
anser att även löneuttag under viss tid före
utdelningen/aktieöverlåtelsen
bör
minska
takbeloppen i takreglerna för utdelning och
kapitalvinst. Näringslivets Skattedelegation, i vars
yttrande Föreningen Svenskt Näringsliv och
Fastighetsägarna Sverige instämmer, välkomnar
förslaget men anser att det också bör övervägas
att vid takbeloppsberäkningen beakta vad som
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tagits upp i tjänst de föregående fem beskattningsåren. Juridiska fakultetsnämnden vid
Stockholms universitet och Far framför liknande
synpunkter. Företagarförbundet anför att förslaget är ett steg i rätt riktning men att beloppet i
takregeln bör justeras ned. Även Näringslivets
Skattedelegation och Far anser att det finns
starka skäl att ha ett lägre takbelopp för utdelning än för kapitalvinst. Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet anför att
gränsen exempelvis kan sättas till 20 inkomstbasbelopp per år eller utformas på samma sätt
som i den existerande basbeloppsregeln för kapitalvinster. En ytterligare förändring som kan
övervägas är enligt fakultetsnämnden att också
ägarens löneuttag under beskattningsåret över
gränsen för statlig inkomstskatt inkluderas.
Statskontoret anför att det vore önskvärt om
regeringen kunde motivera förslaget ytterligare,
genom att exempelvis redogöra för hur stort inkomstbortfallet till följd av nuvarande skatteplanering är. Skatteverket föreslår att även takregeln
för kapitalvinster ska begränsas till beskattningsåret för att undvika inkonsekvenser i regelsystemet och att begreppet närstående bör definieras
som personer som ingår i samma närståendekrets, med hänvisning till 56 kap. 5 § IL.
Skälen för regeringens förslag
Bakgrund
Gällande takregel i 57 kap. 22 § IL omfattar bara
kapitalvinster och innebär att en kapitalvinst inte
ska tas upp i inkomstslaget tjänst till den del det
skulle medföra att den skattskyldige och närstående under avyttringsåret och de fem föregående
beskattningsåren från ett företag sammanlagt i
inkomstslaget tjänst tagit upp högre belopp än
som
motsvarar
100
inkomstbasbelopp
(5 210 000 kronor vid avyttring år 2011).
Reglerna leder i vissa fall till att utdelningar
beskattas hårdare än kapitalvinster. Detta kan
skapa incitament för ägare av kvalificerade andelar att helt eller delvis avyttra bolaget i stället för
att tillgodogöra sig avkastningen i bolaget genom utdelningar. I samhällsekonomiskt hänseende kan detta leda till snedvridningar bland annat genom i övrigt opåkallade avyttringar och
genom s.k. inlåsningseffekter.
I en rapport från expertgruppen Edin,
Hansson, Lodin (Reformerad ägarbeskattning –
effektivitet, prevention, legitimitet, januari 2005,
s. 65 f.) prövades möjligheten att utvidga takre-

geln för kapitalvinster. I expertgruppens uppdrag
ingick särskilt att pröva möjligheterna att utvidga
denna regel till att avse även andra tjänstebeskattade inkomster från ett bolag där det finns
ägare med kvalificerade andelar. Expertgruppen
anförde att ett möjligt reformalternativ skulle
kunna vara att utvidga 100-basbeloppsregeln –
eventuellt med en justering av nivån – till att inkludera även överutdelning, dvs. utdelning som
beskattas i inkomstslaget tjänst. I denna ram
borde i princip också inkluderas ägarens löneuttag utöver gränsen för statlig inkomstskatt. En
regel av detta slag skulle emellertid enligt expertgruppen innebära att 3:12-reglerna skulle bli än
mer komplexa än i dag. Det skulle exempelvis bli
nödvändigt att löpande registrera överutdelningar och löneuttag. I princip skulle en sådan
registrering behöva ske från det år andelar förvärvas till dess att de avyttras. Dessutom skulle
progressiviteten i arbetsinkomstbeskattningen
för ägare med hög intjäningsförmåga sättas ur
spel. Vid en sammantagen bedömning avstod
expertgruppen från att lämna förslag om en reformerad 100-basbeloppsregel.
Frågan om en sådan regel togs även upp i förarbetena till den befintliga takregeln (prop.
2005/06:40, s. 61) men avvisades av den dåvarande regeringen på grund av dess komplexitet
och att progressiviteten i arbetsinkomstbeskattningen för ägare med hög intjäningsförmåga
skulle sättas ur spel.
Överväganden och förslag
Ägare av företag med många anställda kan
utnyttja löneunderlagsregeln för att uppnå låg
beskattning. Framgångsrika innovatörer med få
anställda gynnas inte av denna regel på samma
sätt. På grund av den befintliga takregeln för
kapitalvinst kan dock dessa undgå att bli tjänstebeskattade genom att genomföra s.k. interna
aktieöverlåtelser. Dagens regelverk skapar
således incitament för ägare till kvalificerade
andelar att avyttra företaget (internt) i stället för
att tillgodogöra sig avkastningen genom
utdelning.
I promemorian görs bedömningen att en takregel för beskattning av utdelning i inkomstslaget tjänst till viss del skulle komma till rätta med
detta problem. En sådan regel bedöms även göra
det mer attraktivt att förlägga högavkastande innovativ verksamhet i Sverige. Regeringen delar
denna bedömning.
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I promemorian föreslås att det införs en takregel som innebär att utdelning inte ska tas upp i
inkomstslaget tjänst till den del det skulle medföra att den skattskyldige och närstående under
beskattningsåret från ett företag sammanlagt i
inkomstslaget tjänst tagit upp utdelning med
högre belopp än som motsvarar 100 inkomstbasbelopp.
LRF anser att även löneuttag under viss tid
före utdelningen/avyttringen bör minska takbeloppen i takreglerna för utdelning och kapitalvinst. Näringslivets Skattedelegation anser att det
bör övervägas att vid takbeloppsberäkningen
beakta vad som tagits upp i tjänst de föregående
fem beskattningsåren. Liknande synpunkter förs
fram i en till Finansdepartementet inkommen
skrivelse (Fi2011/1340). Som framgått ovan prövade expertgruppen förslag i denna riktning men
fann att det ledde till ett alltför komplicerat system. Regeringen gör samma bedömning. Enligt
Far bör reglerna för takbeloppet i stället utformas så att den skattskyldige och närstående under en femårsperiod inte beskattas i inkomstslaget tjänst med högre belopp än 100 inkomstbasbelopp avseende både erhållen utdelning och
kapitalvinster. Även den av Far föreslagna
modellen skulle dock leda till alltför
komplicerade regler.
Ett enklare alternativ, som föreslås i promemorian, är att införa en takregel för utdelning
som bara reglerar till vilken del utdelning som
lämnas under ett beskattningsår ska beskattas i
inkomstslaget tjänst. Regeln gäller således bara
för utdelning under beskattningsåret och behöver därför inte bli lika komplicerad. Problematiken med att löpande registrera överutdelningar
och löneuttag kommer inte att uppstå. Regeringen anser att det alternativ som föreslås i promemorian bör genomföras och anser således att
de mer komplicerade regler som förespråkas av
bland annat Far inte bör genomföras.
I promemorian föreslås vidare att nivån på en
takregel för utdelning bör vara densamma som
för kapitalvinster, dvs. 100 inkomstbasbelopp.
Näringslivets Skattedelegation, Företagarförbundet och Far anser att det finns starka skäl för att
ha ett lägre takbelopp för utdelning än för kapitalvinst. Liknande synpunkter framförs från Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet som också anför att ägarens löneuttag under
beskattningsåret över gränsen för statlig inkomstskatt kan inkluderas. I och med att endast
förhållandena under ett beskattningsår beaktas
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menar nämnden att inga särskilda komplikationer synes uppkomma med denna utvidgning.
Regeringen anser att det är viktigt att undvika
att det skapas nya incitament att kringgå reglerna. Reglerna för utdelning bör därför i princip
inte vara förmånligare än de som gäller för
kapitalvinst. Detta talar för att nivån på takregeln
inte bör sättas lägre än 100 inkomstbasbelopp. Å
andra sidan beaktas avyttringar under en
sexårsperiod vid kapitalvinster. Det kan därför
vara motiverat att bestämma nivån i takregeln för
utdelningar något lägre än till 100 inkomstbasbelopp. Regeringen anser därför att nivån i stället
bör sättas till 90 inkomstbasbelopp. Den del av
utdelningen som överstiger gränsbeloppet och
takbeloppet ska beskattas på samma sätt som
gäller
för
kapitalvinstbeskattningen
till
30 procent i inkomstslaget kapital. Den av
Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms
universitet förordade ändringen att även löneuttag över gränsen för statlig inkomstskatt ska beaktas skulle medföra att ett liknande tillägg även
måste övervägas beträffande takregeln för
kapitalvinster. Ett sådant tillägg skulle dock
komplicera denna regel där hänsyn även tas till
tidigare beskattningsår. Regeringen bedömer att
det därför inte är lämpligt att beakta löneuttag
vid beräknandet av takbeloppet.
I praktiken torde det vara få delägare som under ett år redovisar utdelning som överstiger
90 inkomstbasbelopp eftersom det redan i dag
finns vissa möjligheter att genom interna
aktieöverlåtelser undvika tjänstebeskattning.
Den omständigheten att delägare inte behöver
göra komplicerade överlåtelser för att kunna
utnyttja den befintliga takregeln utgör dock en
sådan systemmässig förenkling som väl
motiverar införandet av en takregel även för
utdelningar.
Kammarrätten i Göteborg påpekar att det inte
framgår av lagförslaget hur den tjänstebeskattade
delen av utdelningen ska fördelas mellan flera
personer inom en närståendekrets som har fått
utdelning. Regeringen delar kammarrättens bedömning att beloppet rimligen bör proportioneras mellan dem (jfr prop. 1990/91:54, s. 310 f.
angående takregeln för kapitalvinster).
Skatteverket anför att den föreslagna bestämmelsen och motsvarande bestämmelse för kapitalvinster är utformad på sätt att det uppkommer
svårigheter att fördela tjänstebeskattat belopp i
de fall två delägare inte är ömsesidigt närstående
enligt bestämmelsen i 2 kap. 22 § IL.
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Följande exempel belyser problematiken. Fyra
bröder är delägare i ett fåmansföretag. Dessutom
är den ena broderns båda barn, E och F, delägare
i företaget. Samtliga andelar är kvalificerade.
Delägarna avyttrar vid samma tidpunkt samtliga
andelar i företaget. Deras kapitalvinster är lika
stora och överstiger totalt ett belopp motsvarande 100 inkomstbasbelopp. Bröderna är ömsesidigt närstående till varandra. E och F är även
närstående till var och en av bröderna. Däremot
är inte farbröderna närstående till E och F enligt
2 kap. 22 § IL.
Skatteverket anför att nuvarande bestämmelser i princip innebär att var och en av bröderna
ska ta upp ett belopp motsvarande 1/6 av 100 inkomstbasbelopp i inkomstslaget tjänst. Vid beräkningen av barnen E och F:s andelar ska dock
hänsyn tas till att fadern redan har redovisat 1/6
(2/12) av 100 inkomstbasbelopp i inkomstslaget
tjänst. Resterande del (10/12) ska således fördelas mellan barnen E och F som vardera därmed
ska ta upp ett belopp motsvarande 5/12 av
100 inkomstbasbelopp i inkomstslaget tjänst
eftersom bestämmelsen utgår från den
skattskyldige. Härefter måste dock justering ske
av vad fadern och hans bröder ska ta upp i
inkomstslaget tjänst eftersom deras respektive
1/6 medför att var och en tillsammans med sina
närstående kommer att beskattas för mer än
100 inkomstbasbelopp i inkomstslaget tjänst
eftersom barnen skulle beskattas för ett högre
belopp. Lagtexten medför således justeringar
utan slut enligt Skatteverket.
Skatteverket föreslår att en hänvisning görs till
56 kap. 5 § IL i både den befintliga takregeln för
kapitalvinster och den nu föreslagna takregeln
för utdelningar, så att det klart framgår hur fördelningen ska göras i dessa fall. Vidare föreslår
verket att även takregeln för kapitalvinster ska
begränsas till beskattningsåret.
Regeringen delar Skatteverkets bedömning att
det i vissa situationer kan uppstå tillämpningssvårigheter vid fördelningen av takbeloppet. Om
en hänvisning görs till 56 kap. 5 § IL framgår det
att prövningen ska göras med utgångspunkt från
den äldste delägaren och att en person som inräknats i en närståendekrets inte ska inräknas i
ytterligare en krets. I Skatteverkets exempel
kommer 1/6 av 100 inkomstbasbelopp av det
tjänstebeskattade beloppet att fördelas på vardera delägaren. Regeringen anser att en sådan
hänvisning bör införas i den föreslagna takregeln
för utdelning och i den gällande takregeln för

kapitalvinster. Regeringen delar dock inte Skatteverkets bedömning att takregeln för kapitalvinster bör begränsas till beskattningsåret.
Statskontoret anför att det vore önskvärt om
regeringen kunde motivera förslaget ytterligare,
genom att exempelvis redogöra för hur stort inkomstbortfallet till följd av nuvarande skatteplanering är. Regeringen konstaterar att det inte är
möjligt att uppskatta omfattningen av skatteplaneringen med interna andelsöverlåtelser. Förslaget om en takregel för utdelning är emellertid
en åtgärd som gynnar och förenklar för företagarna och därför bör genomföras oavsett omfattningen av dessa kringgåenden.
Näringslivets Skattedelegation framför i detta
sammanhang önskemål om att regeringen vidtar
åtgärder för ett återinförande av regeln om
hälftendelning av kapitalvinster i inkomstslagen
tjänst och kapital. Skattedelegation hänvisar till
att man tidigare ingett en skrivelse med samma
syfte (Fi2009/4949). Liknande synpunkter har
framförts i andra till Finansdepartementet
inkomna
skrivelser
(Fi2009/4757
och
Fi2009/5893). Regeringen vill här anföra att
hälftendelningen återinfördes övergångsvis
under åren 2008–2009 samt retroaktivt under
2007. I den proposition som innehöll förslagen
(prop. 2007/08:19, s. 15) motiverades återinförandet av reglerna med att de var en lösning på
en övergångsproblematik som uppkom efter
reformeringen av reglerna för beskattning av
ägare i fåmansföretag. Regeringen påtalade dock
särskilt att det utifrån ett likformighetsperspektiv är principiellt felaktigt att inkomster
över sparat utdelningsutrymme beskattas
lindrigare enbart av den anledningen att
andelarna avyttras i stället för att inkomsten tas
ut som utdelning. Det fanns därför enligt regeringen inte skäl att låta hälftendelningen – med de
nödvändiga men komplicerade spärreglerna mot
interna försäljningar och andra förfaranden –
gälla under längre tid än vad som var motiverat
för att de reformerade reglerna skulle få
tillräcklig effekt.
Regeringen konstaterar att den aktuella övergångsproblematiken inte längre föreligger och
att likformighetsskäl talar emot återinförande,
varför det inte finns skäl att återinföra hälftendelningen.
Lagförslag
Den nya takregeln för utdelning placeras i
57 kap. 20 a § IL. Nuvarande 57 kap. 20 a–
433

PROP. 2011/12:1

20 c §§ IL flyttas till 57 kap. 20 b–20 d §§ IL. Ett
tillägg görs i gällande takregel för kapitalvinster,
57 kap. 22 § IL. Lagförslag i ärendet finns i
avsnitt 3.4.
6.15.2.3 Upplägg med hjälp av förenklingsregeln
Regeringens förslag: En person som äger andelar i

flera företag får beräkna årets gränsbelopp enligt
förenklingsregeln för andelar i endast ett av företagen.

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: De flesta remissinstanser
som har yttrat sig över förslaget är positiva eller
lämnar det utan erinran, däribland Förvaltningsrätten i Linköping, Ekobrottsmyndigheten,
Sveriges advokatsamfund, och Tillväxtverket.
Skatteverket tillstyrker förslaget men anser att
ytterligare begränsning av regelns tillämplighet
behövs då den föreslagna begränsningen inte
förhindrar utnyttjande av förenklingsregeln
inom
en
närståendekrets.
Näringslivets
Skattedelegation, i vars yttrande Föreningen
Svenskt Näringsliv, Fastighetsägarna Sverige och
Näringslivets Regelnämnd instämmer, anser att
förslaget behöver justeras så att en andelsägare
som innehar andelar i två bolag som bedriver
verksamheter som saknar direkta samband med
varandra även i fortsättningen kan använda
förenklingsregeln för båda dessa innehav. Far
avstyrker förslaget och anför att uppläggen kan
stävjas på annat sätt. Alternativt bör regeln utformas så att en person inte sammanlagt kan
erhålla schablonbelopp med större belopp än två
och tre fjärdedels basbelopp eller att man endast
kan erhålla ett schablonbelopp från bolag som
bedriver
samma
verksamhet.
Sveriges
Redovisningskonsulters Förbund avstyrker förslaget och anför att syftet att förhindra
eventuellt missbruk kan uppnås även om förenklingsregeln får användas i upp till tre företag.
Även Företagarna är kritiska till förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Skatteverket
har uppmärksammat att det förekommer skatteplanering med hjälp av förenklingsregeln. Skatteplaneringen synes i första hand gå ut på att
kringgå den karenstid om fem år som gäller enligt 57 kap. 4 § IL, men kan även utan ett sådant
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syfte medföra att betydande arbetsinkomster
kommer att kapitalbeskattas till 20 procent.
Med kvalificerad andel avses enligt 57 kap. 4 §
första stycket 1 IL andel i eller avseende ett
fåmansföretag under förutsättning att andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag
eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver
samma eller likartad verksamhet. Karenstiden
finns för att förhindra kringgåenden som innebär att vad som egentligen är arbetsinkomst
beskattas som kapitalinkomst.
Ett syfte med bestämmelserna om karenstid
angavs vid införandet vara att det inte skulle vara
möjligt att flytta verksamheten mellan olika företag och spara arbetsinkomsten i ett vilande
företag. Tioårsperioden (numera femårsperioden) räknas i sådant fall först från det att vederbörandes verksamhet i det senare företaget upphört (prop. 1989/90:110, s. 703 f.).
Efter en lagändring 1995 har det hävdats att
andelarna i ett vilande företag efter karenstidens
utgång inte kan vara kvalificerade på grund av att
verksamheten fortsätter i ett nytt företag (se
SOU 2002:52, del 1, s. 291 och 324). Ett rättsfall,
RÅ 2010 ref. 11 III, visar emellertid att reglerna
inte ska tolkas på detta sätt. Karenstiden slutar
således inte att löpa efter fem år om verksamheten fortsätter i ett annat fåmansföretag.
Enligt vad som erfarits förekommer det upplägg i syfte att kringgå denna konsekvens av karenstiden. Detta kan ske på följande sätt. A äger
samtliga kvalificerade andelar i X AB. I bolaget
finns en beskattad vinst på 3 miljoner kronor
som A vill ta ut utan beskattning i inkomstslaget
tjänst. A bildar därför fem nya aktiebolag. Därefter överlåter han 20 procent av aktierna i X AB
till vart och ett av de nya aktiebolagen för en köpeskilling som motsvarar omkostnadsbeloppet.
Härefter delas vinsten i X AB om 3 miljoner
kronor ut till de fem aktiebolagen. Varje bolag
erhåller 600 000 kronor i utdelning Detta kan
ske skattefritt då andelarna är näringsbetingade.
Varje bolag kan härefter dela ut 127 750 kronor
(utdelning, 2011) motsvarande årets gränsbelopp
enligt förenklingsregeln eller 638 750 kronor
totalt per år till A som bara beskattas med
20 procent. På fem år kan hela vinsten på
3 miljoner kronor tas ut till 20 procent skatt.
Verksamheten kan under tiden fortsätta i X AB.
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Det bör inte vara möjligt att kringgå karensregeln på det sätt som redovisats. Det finns därför
anledning att begränsa användningen av förenklingsregeln. När det gäller hur en sådan begränsning ska utformas är en möjlighet att utforma
begränsningen så att en andelsägare bara kan använda förenklingsregeln i ett företag. En annan
möjlighet är att förenklingsregeln begränsas till
sammanlagt ett schablonbelopp per person. I
promemorian föreslås att förenklingsregeln bara
får användas i ett företag per person.
Näringslivets Skattedelegation (NSD) och
Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF)
anser att förslaget utformats alltför restriktivt
och framför olika förslag som innebär att förenklingsregeln ska kunna få användas i två respektive tre företag. Även Företagarna är kritiska
och anser att det är ytterst viktigt att inte begränsa användningen av förenklingsregeln genom breda förbud som träffar betydligt fler än
som avsetts. NSD anför att det är av vikt för
skattesystemets funktion och legitimitet att lagstiftning mot icke önskad skatteplanering om
möjligt utformas så att den inte träffa transaktioner som sker i andra syften. För en andelsägare som innehar andelar i två bolag som bedriver verksamheter som saknar direkta samband
med varandra saknas det, enligt NSD, bärande
skäl att inte bibehålla dennes möjlighet att använda förenklingsregeln för båda dessa innehav.
NSD anser att förslaget behöver justeras så att
möjligheten kvarstår i dessa situationer. SRF har
liknande invändningar och anför att om tillämpningen av förenklingsregeln vid beräkning av
gränsbelopp begränsades till att avse andelar i
högst tre företag skulle missbruket stävjas och
samtidigt nästan helt eliminera de negativa effekterna för de företagare som berörs. Far anför
att förslagen slår hårt mot riskkapitalförstärkningen i små företag. Alternativt bör regeln i
stället utformas så att en person inte sammanlagt
kan erhålla schablonbelopp med större belopp än
två och tre fjärdedels basbelopp eller att man endast kan erhålla ett schablonbelopp från bolag
som bedriver samma verksamhet.
Regeringen har förståelse för de synpunkter
som förs fram om att begränsningen inte bör
träffa transaktioner som inte sker i skatteundandragande syften. Av förenklingsskäl anser dock
regeringen att det inte är lämpligt att utforma
lagstiftningen på ett allt för detaljerat sätt. Om
företagens verksamhet ska beaktas vid tillämpningen skapas en betydligt mer svårtillämpbar

regel. Alternativet att tillåta sammanlagt ett
schablonbelopp per person skulle kräva en
proportionering av schablonbeloppet mellan
olika innehav, vilket skulle komplicera tillämpningen. Syftet med förenklingsregeln är i första
hand att underlätta för mindre företag med ett
litet kapital och ett fåtal anställda t.ex. nystartade
företag. Ett typiskt exempel är en enskild
näringsidkare som omvandlar sin enskilda
näringsverksamhet till ett aktiebolag. När det är
fråga om ägande i flera företag är det inte
självklart att andelsägaren ska kunna använda
den generösa förenklingsregeln i samtliga
företag. Ett lämpligt sätt att förhindra uppläggen
torde därför vara att begränsa tillämpningen av
förenklingsregeln till ett företag per person.
Regeln bör därför således utformas så att en
andelsägare bara får använda sig av förenklingsregeln vid beräkningen av årets gränsbelopp för andelar i ett företag. Om en andelsägare även äger andelar i andra fåmansföretag ska
huvudregeln användas för dessa andelar.
Skatteverket anser att ytterligare begränsning
av regelns tillämplighet behövs då den föreslagna
begränsningen inte förhindrar utnyttjande av
förenklingsregeln inom en närståendekrets.
Tillämpningen av förenklingsregeln bör därför
enligt Skatteverket begränsas till ett företag för
personer inom en närståendekrets. Skatteverket
anser dock att denna begränsning av legitimitetsskäl enbart bör avse situationer där en och
samma person är verksam i betydande omfattning i mer än ett företag eller där företagen anses
bedriva samma eller likartad verksamhet i den
mening som avses i 57 kap. 4 § första stycket
1 IL. Även indirekt ägande av nämnda företag
bör omfattas.
Regeringen gör bedömningen att Skatteverkets förslag leder väl långt och riskerar att i inte
ringa utsträckning träffa transaktioner som inte
gjorts enbart i skatteundandragande syfte. Förslaget är dessutom komplicerat genom anknytningen till kraven i 57 kap. 4 § IL. Skulle det visa
sig att reglerna missbrukas och att sådant missbruk inte kan underkännas skatterättsligt, kan
regeringen komma att ompröva sin inställning.
Sammantaget
anser
regeringen
att
promemorians förslag som innebär att en andelsägare utan hänsynstagande till närståendes
innehav bara får använda sig av förenklingsregeln
för andelar i ett företag är väl avvägd.
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Lagförslag
Förslaget tas in i en ny paragraf, 57 kap. 11 a §
IL. Lagförslag i ärendet finns i avsnitt 3.4.

på att andelsägaren kortvarigt höjer omkostnadsbeloppet genom tillskott (det s.k. bankupplägget). Skatteverket har härvid lämnat följande
förenklade exempel för att beskriva grunderna
för förfarandet.

6.15.2.4 Upplägg med inte varaktiga tillskott

1.

En ägare till ett fåmansföretag lånar ett
antal miljoner kronor av en bank och
lämnar ett belopp motsvarande lånet som
ovillkorat tillskott till sitt företag i slutet av
år 1.

2.

Ägaren beräknar ett gränsbelopp vid
ingången av år 2 som baseras på att det
ovillkorliga tillskottet höjt omkostnadsbeloppet.

3.

I början av år 2 delar företaget ut allt fritt
eget kapital. Utdelningen uppgår till belopp
motsvarande gränsbeloppet och beskattas
som inkomst av kapital med 20 procent.

4.

Företaget, som inte bedriver någon
verksamhet, likvideras och insatt kapital
inklusive det ovillkorade tillskottet utskiftas till ägaren. Detta kan ske utan
skattekonsekvenser, eftersom utbetalningarna motsvaras av omkostnadsbeloppet
för andelarna. Därefter återbetalas lånet.

Regeringens förslag: Underlaget för årets gräns-

belopp ska minskas med tillskott som gjorts i
annat syfte än att varaktigt tillföra kapital till
företaget. Underlaget ska även minskas med
anskaffningsutgift för andelen till den del sådant
tillskott, direkt eller indirekt, har ökat värdet på
andelen.

Promemorians förslag: Promemorians förslag innebar att underlaget för årets gränsbelopp
skulle minskas med samtliga kapitaltillskott som
lämnats två år före beskattningsårets ingång.
Remissinstanserna: Skatteverket, Lantbrukarnas Riksförbund och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund tillstyrker förslaget. Förvaltningsrätten i Linköping, Ekobrottsmyndigheten
och Tillväxtverket har ingenting att erinra mot
de förslag som lämnas i promemorian. Sveriges
advokatsamfund har förståelse för att åtgärder
vidtas för att åtgärda de luckor som finns i 3:12reglerna. Kammarrätten i Stockholm efterlyser
vissa
förtydliganden
avseende
varaktiga
kapitaltillskott. Företagarna är mycket kritiska
mot förslaget att begränsa möjligheten att räkna
in kapitaltillskott som skett de två senaste åren i
underlaget för gränsbeloppet. Liknade synpunkter framförs av Far och Näringslivets
Skattedelegation, i vars yttrande Föreningen
Svenskt Näringsliv, Fastighetsägarna Sverige och
Näringslivets Regelnämnd instämmer.
Skälen för regeringens förslag: Av redogörelsen för gällande rätt framgår att årets gränsbelopp beräknas genom att det omkostnadsbelopp som skulle ha använts om andelen avyttras
vid årets ingång, underlaget för årets gränsbelopp, multipliceras med en viss procentsats. Det
är därför fördelaktigt för andelsägaren om omkostnadsbeloppet är högt vid årets ingång. Ett
högre omkostnadsbelopp ger ett högre gränsbelopp, vilket i sin tur leder till att andelsägaren
kan ta ut en högre utdelning som beskattas till
20 procent.
Skatteverket har den 11 november 2009 på sin
webbplats pekat på olika förfaranden som går ut
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Skatteverket uppger att uppläggen ofta görs mer
komplicerade genom interna aktieöverlåtelser till
nybildade företag. Skatteverket anser att förfarandet strider mot lagstiftningens syfte och har
för avsikt att låta domstolarna pröva om denna
typ av förfaranden med kortsiktiga höjningar av
aktieägarens samlade omkostnadsbelopp för aktierna kan underkännas, dels med stöd av att
någon avsikt att skjuta till varaktigt kapital inte
förelegat, dels med stöd av lagen mot skatteflykt.
Oavsett om denna typ av upplägg kan underkännas skatterättsligt eller inte, finns det anledning att utforma systemet så att det klart framgår att det inte ska vara möjligt att utnyttja
reglerna på angivet sätt. Det bör därför införas
uttryckliga bestämmelser som förhindrar ovanstående förfarande.
Vid utformningen av sådana bestämmelser
kan en jämförelse göras med de regler som gäller
för kapitalunderlag vid räntefördelning och expansionsfond samt för beloppsspärren i bestämmelserna om underskottsföretag.
Reglerna för kapitalunderlag för räntefördelning finns i 33 kap. 8 och 19 §§ IL medan reglerna för kapitalunderlag för expansionsfond
finns i 34 kap. 7 och 13 §§ IL. Reglerna, som
gäller för enskilda näringsidkare och handels-
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bolagsdelägare, innehåller en begränsning för att
förhindra att kapitalunderlagen manipuleras.
Innebörden är att sådana tillskott som gjorts i
annat syfte än att varaktigt öka kapitalet i
verksamheten respektive bolaget ska minska
underlaget.
Vad gäller beräkning av beloppsspärren i reglerna om underskottsföretag i 40 kap. IL finns
det bestämmelser i 40 kap. 16 § IL som syftar till
att denna spärr inte ska sättas ur spel genom att
underskottsföretaget får kapitaltillskott före en
ägarförändring. Vid beräkningen av beloppsspärren ska underlaget enligt 40 kap. 16 § första
stycket IL minskas med kapitaltillskott som har
lämnats till underskottsföretaget före ägarförändringen, men tidigast två beskattningsår före
det beskattningsår då ägarförändringen skedde.
I promemorian görs bedömningen att det är
enklast och mest effektivt att på liknande sätt
som i reglerna om beloppsspärren, uttryckligen
reglera att underlaget för årets gränsbelopp, dvs.
det omkostnadsbelopp som enligt 57 kap. 12 §
första stycket IL skulle ha använts om andelen
avyttrats vid årets ingång, ska minskas med
samtliga kapitaltillskott som lämnats två år före
beskattningsårets ingång. Företagarna är kritiska
till förslaget och anför att det helt saknar begränsningar till de fall som enligt promemorian
bör förhindras. Regler som är avsedda att begränsa oönskad skatteplanering bör enligt Företagarna inte införas om de inte kan utformas på
ett sätt som inte drabbar vanliga seriösa fåmansbolag och deras ägare. Liknande synpunkter
framförs från Näringslivets skattedelegation i vars
yttrande Föreningen Svenskt Näringsliv, Fastighetsägarna Sverige och Näringslivets Regelnämnd
instämmer. Skattedelegationen anför att alternativet att det regleras att kapitaltillskott som skett
i annat syfte än att varaktigt öka kapitalet är att
föredra. Far anför att förslaget inte gör någon
skillnad på olika typer av kapitaltillskott, vilket
innebär att förslaget i princip omöjliggör utdelning under de två första åren i ett nystartat bolag.
Regeringen kan konstatera att det förslag som
lämnas i promemorian utgör ett enkelt och effektivt sätt att komma till rätta med den beskrivna skatteplaneringen. Samtidigt är det –
som flera remissinstanser påtalar – angeläget att
reglerna inte utformas så att de hämmar tillförseln av varaktiga tillskott. Det förslag som förordas i promemorian innebär att alla kapitaltillskott som lämnats under de senaste två åren

omfattas. Regeringen menar att en sådan reglering i allt för hög grad missgynnar kapitaltillskott som inte har lämnats i samband med
ovannämnda upplägg, dvs. varaktiga tillskott.
Det bedöms därför som lämpligare att i stället
hämta ledning från de ovan nämnda reglerna för
kapitalunderlag för räntefördelning och kapitalunderlag för expansionsfond. I dessa regler finns
det en bestämmelse som förhindrar att kapitalunderlagen manipuleras med tillskott som gjorts
under det föregående beskattningsåret i annat
syfte än att varaktigt öka kapitalet i verksamheten eller bolaget.
Regeln bör dock inte begränsas till tillskott
som gjorts under föregående år på sätt som sker
i reglerna om kapitalunderlag. Även tillskott som
lämnats under tidigare år kan vara lönsamma i
samband med upplägg. Avgörande för bedömningen bör bara vara om tillskottet varaktigt har
tillfört företaget kapital eller inte. En riktpunkt
bör i det här sammanhanget vara att tillskottet
åtminstone avses att användas i företaget under
en tvåårsperiod. Någon begränsning till att
kapitalet ska ha tillförts företagets rörelse (jfr
2 kap. 24 § IL) bedöms inte som lämpligt
eftersom det skulle missgynna indirekt bedriven
rörelse. Villkoret att tillskottet ska vara varaktigt
bedöms som tillräckligt för att stoppa de aktuella
uppläggen. Förslaget har justerats på denna
punkt i förhållande till lagrådsremissen.
Den förordade modellen skulle visserligen
innebära att det måste ske vissa avvägningar – det
måste t.ex. prövas om tillskottet är varaktigt –
men samtidigt skulle en sådan lösning träffa de
upplägg som regeln är tänkt att träffa utan att
försvåra att kapital anskaffas för att varaktigt
användas i företaget. Regeringen förordar därför
en sådan lösning, trots att den blir något mer
svårtillämpbar, och lämnar ett sådant förslag.
För att det inte ska vara möjligt att kringgå
bestämmelsen genom att i stället förvärva ett
företag till vilket ett tillskott skett innan
förvärvet bör även ett sådant tillskott minska
omkostnadsbeloppet om det gjorts i annat syfte
än att varaktigt tillföra kapital till företaget.
Följande
förenklade
exempel
illustrerar
problematiken. B, som är finansiär, bildar ett
bolag NYAB och tillskjuter X miljoner kronor.
A, som äger det framgångsrika fåmansföretaget
AB1 köper under år 1 NYAB mot revers för
marknadsvärdet som i stort motsvarar B:s
tillskott till NYAB. I AB1 finns utdelningsbara
medel. NYAB köper AB1 från A för anskaff437
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ningsvärdet. De utdelningsbara medlen i AB1
delas ut till NYAB, vilket kan göras skattefritt då
andelarna i AB1 är näringsbetingade. A kan vid
ingången av år 2 använda sig av ett gränsbelopp
som baseras på köpeskillingen för NYAB. I
början av år 2 delar NYAB ut vinsten från AB1
till A. Utdelningen beskattas med 20 procent
upp till gränsbeloppet som baseras på köpeskillingen för NYAB. NYAB och AB1 likvideras
härefter, varvid A bland annat erhåller tillskjutna
X miljoner kronor utan att några skattekonsekvenser uppkommer, eftersom den delen av
utbetalningen som motsvarar tillskottet
motsvaras av omkostnadsbeloppet för andelarna.
Därefter återbetalar A sin skuld till B.
Det behövs därför en regel som innebär att
underlaget för årets gränsbelopp även ska minskas med anskaffningsutgift för andelen till den
del sådant tillskott, direkt eller indirekt, har ökat
värdet på andelen. En sådan regel gör att A i
ovannämnda exempel inte får beakta köpeskillingen på X miljoner kronor vid beräknandet av
gränsbeloppet eftersom ett icke varaktigt
kapitaltillskott på X miljoner kronor har ökat
värdet på andelarna i NYAB.
Avslutningsvis bör framhållas att de nya reglerna inte utesluter att transaktioner som formellt sett inte strider mot de föreslagna reglerna
men som sker i syfte att manipulera omkostnadsbeloppet ändå kan komma att underkännas
skatterättsligt enligt andra regler eller genom
tillämpning av lagen mot skatteflykt.

ningsrätten i Linköping, Ekobrottsmyndigheten,
Tillväxtverket och Näringslivets Skattedelegation
har inga erinringar mot förslaget. Sveriges advokatsamfund har förståelse för att åtgärder vidtas
för att åtgärda de luckor som finns i 3:12reglerna.
Skälen för regeringens förslag: Skatteverket
har i samband med sin kontrollverksamhet funnit att det förekommer att löneunderlag utnyttjas dubbelt för att andelsägare ska erhålla högre
gränsbelopp. Detta har skett genom att bolag,
som endast innehåller aktiekapital och höga löneunderlag, förvärvas strax före årsskiftet. Följande exempel belyser hur förfarandet kan gå till.
A äger Holding AB som i sin tur äger dotterbolaget AB X. I AB X bedrivs det näringsverksamhet och löner har utbetalts t.o.m. november
år 1 med 25 miljoner kronor. B äger AB Y, som
är mycket lönsamt. I AB Y finns inga anställda
mer än B och därför inte något högt löneunderlag. Skatteplaneringen genomförs i följande steg.
1.

Holding AB bildar ett nytt dotterbolag
AB Z, varefter verksamheten i AB X t.ex.
genom en underprisöverlåtelse förs över till
AB Z. Alla vinstmedel i AB X delas ut till
Holding AB. Detta kan ske utan
beskattning då Holding AB:s andelar i AB
X är näringsbetingade. AB X innehåller
härefter bara aktiekapitalet och ett löneunderlag på 25 miljoner kronor.

2.

B köper AB X från Holding AB den
1 december år 1. Priset beräknas utifrån
aktiekapitalet plus viss ersättning för
löneunderlaget. B säljer därefter AB Y till
AB X. Priset bestäms till omkostnadsbeloppet ökat med gränsbeloppet, vilket
innebär att endast kapitalbeskattning till 20
procent aktualiseras. Under december år 1
tar B ut en lön från AB X eller AB Y, så att
löneuttagskravet i 57 kap. 19 § IL uppfylls.

3.

Efter AB X:s förvärv av AB Y delar AB Y
ut alla vinstmedel till AB X under december
år 1. Detta kan ske utan beskattning, eftersom AB X andelar i AB Y är näringsbetingade.

4.

Under år 2 kan B på grund av löneunderlaget i AB X lyfta utdelning från AB
X på ca 11,7 miljoner kronor som kapital-

Lagförslag
Förslaget föranleder ett nytt tredje stycke i
57 kap. 12 § IL. Lagförslag i ärendet finns i
avsnitt 3.4.
6.15.2.5 Upplägg med lönebolag
Regeringens förslag: Om en andel i ett företag

ägts under del av det år som löneunderlaget avser, ska bara ersättning som betalats ut under
denna tid räknas med i det lönebaserade utrymmet för andelen.

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Skatteverket, Lantbrukarnas Riksförbund och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund tillstyrker förslaget. Förvalt438
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beskattas med 20 procent om det antas att
år 1 är 2009 (från hans egen lön bortses)142.
5.

A förlorar inget löneunderlag, eftersom
Holding AB får beakta lönerna under den
tid man ägt AB X. Enligt 57 kap. 17 § IL
beräknas löneunderlaget på grundval av
ersättning som under året före beskattningsåret har lämnats till arbetstagarna i
företaget och dess dotterföretag. Om ett
dotterföretag har ägts under del av det år
som underlaget avser, ska bara ersättning
som betalats ut under denna tid räknas
med. Eftersom hela löneunderlaget har
betalats ut under den tid som Holding AB
ägde AB X får hela löneunderlaget beaktas.

6.

Nästa år torde motsvarande transaktioner
kunna göras på nytt, även om det inte ska
bortses från att förfarandet kan stöta på
praktiska och formella svårigheter.

En ändring bör göras så att bara ersättningar som
betalats ut under den tid som en andel ägts ska
räknas in i löneunderlaget vid beräkningen av det
lönebaserade utrymmet för den andelen. Detta
innebär att löneunderlaget – och det lönebaserade utrymmet – därmed kan bli olika stort för
olika andelar i samma företag. I exemplet ovan
skulle B, efter en sådan ändring, inte kunna beräkna något löneunderlag från AB X på grund av
löner som betalats ut i AB X före den 1 december.
Lagförslag
Förslaget föranleder ett nytt tredje stycke i
57 kap. 16 § IL. Lagförslag i ärendet finns i
avsnitt 3.4.
6.15.2.6

Konsekvensanalys

Offentligfinansiella effekter
En höjning av schablonbeloppet till två och tre
fjärdedels inkomstbasbelopp beräknas minska
skatteintäkterna år 2012 med ca 60 miljoner
kronor. Året efter införandeåret beräknas skattebortfallet öka till ca 80 miljoner kronor. Andra

142 (25 % av 25 miljoner kronor = 6,25 miljoner kronor) + (25 % av

21 946 000

kronor

=

5 486 500

kronor)

=

11 736 500

kronor.

Inkomstbasbeloppet 2009 är 50 900 kronor och 60 inkomstbasbelopp är
3 054 000 kronor. Av löneunderlaget på 25 miljoner kronor överstiger

året efter införandeåret beräknas skattebortfallet
öka till 90 miljoner kronor, och tredje året efter
införandeåret till 100 miljoner kronor. Även åren
därefter ökar skattebortfallet, eftersom de
sparade utdelningsutrymmen som kan användas
som gränsbelopp i samband med avyttring av
bolaget kommer att öka. Varaktigt bedöms
skattebortfallet vara cirka 170 miljoner kronor
per år, vilket också är den varaktiga offentligfinansiella försvagningen som förslaget medför.
När det gäller förslaget om en takregel för utdelning bedöms de offentliga finanserna försvagas med ca 80 miljoner kronor per år från och
med 2012. Det är endast de personer som tar ut
stora utdelningar som får sänkt skatt genom förslaget. Den som vill tillgodogöra sig avkastningen från ett företag kan redan i dag till viss
del undgå tjänstebeskattning genom att genomföra interna aktieöverlåtelser. Det är därför bara
ett fåtal personer som direkt berörs av förslaget.
Förslaget om att begränsa tillämpningen av
förenklingsregeln till ett företag per person berör de delägare som äger kvalificerade andelar i
mer än ett fåmansföretag. Det är mindre än
10 procent av de som omfattas av 3:12-reglerna.
Dessa delägare kommer bara att få använda sig av
förenklingsregeln i ett företag. Många ägare tar
dock ut en låg utdelning eller ingen utdelning
alls. Baserat på data från 2009 så tar tre fjärdedelar av de som berörs av förslaget inte ut någon
utdelning alls i kapital. För dem har inte reformen någon effekt på skattebetalningen, åtminstone inte införandeåret. Ytterligare en ganska
stor grupp har så pass stora sparade utdelningsutrymmen att hela utdelningen ryms inom det
sparade utdelningsutrymmet. Därför bedöms
endast cirka 2 000 personer, vilket är under en
procent av de som omfattas av 3:12-reglerna, få
höjd skatt till följd av förslaget. Skatteintäkterna
beräknas öka med cirka 60 miljoner kronor 2012.
På längre sikt påverkar reformen storleken på
sparade utdelningsutrymmen. Minskade sparade
utdelningsutrymmen ökar statens framtida
skatteintäkter. Hur stor denna effekt är i detta
fall är svårt att kvantifiera, men effekten bedöms
som relativt liten.
Det finns inga säkra uppgifter om i hur stor
omfattning skatteplanering genom upplägg med
inte varaktiga tillskott eller med lönebolag förekommer. Det är därför inte möjligt att beräkna
de ekonomiska konsekvenserna av förslagen.
Det kan i vart fall konstateras att intäkterna inte
kommer att minska på grund av förslagen. Om

(25 000 000 – 3 054 000 kronor = ) 21 946 000 kronor 60 inkomstbasbelopp.
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ingen reglering sker kan det i stället uppkomma
ett betydande skattebortfall.
Effekter för myndigheter
Förslaget om höjt schablonbelopp och om att
begränsa tillämpningen av förenklingsregeln
bedöms inte medföra några merkostnader eller
något merarbete för Skatteverket eller de
allmänna förvaltningsdomstolarna.
Förslaget om en takregel för utdelning
bedöms inte medföra några större merkostnader
för Skatteverket. Eventuella sådana kostnader får
dock hanteras inom befintlig ram. Förslaget
bedöms inte heller medföra några merkostnader
eller något merarbete för de allmänna förvaltningsdomstolarna.
När det gäller upplägg med tillskott
förekommer det i dag ett antal processer med
anledning av det oklara rättsläget. De föreslagna
ändringarna innebär att det förtydligas att detta
upplägg inte ska kunna medföra skattelättnader.
Även de föreslagna ändringarna rörande upplägg
med lönebolag innebär att det görs klart att detta
upplägg inte ska kunna medföra skattelättnader.
Detta kan i viss mån leda till en minskning av
Skatteverkets och de allmänna förvaltningsdomstolarnas arbetsbörda. Samtidigt kan ny
lagstiftning
alltid
leda
till
nya
gränsdragningsfrågor. Förslagen torde dock
sammantaget inte medföra några merkostnader
för Skatteverket och de allmänna förvaltningsdomstolarna.
Effekter för företag och företagare
Förslaget om höjt schablonbelopp i förenklingsregeln innebär att förenklingsregeln kommer att
kunna användas i ytterligare ca 2 500 fall, vilket
medför minskad administrativ börda för berörda
företagare. Skattesänkningen tillfaller till drygt
80 procent män och till knappt 20 procent kvinnor.
Förslaget att sätta ett tak för hur mycket utdelning som under ett år ska beskattas i inkomstslaget tjänst bedöms göra det mer attraktivt att förlägga högavkastande innovativ
verksamhet i Sverige. Den nya takregeln medför
även en förenkling för ägare av fåmansföretag
vars företag är mycket vinstrika. Regeln kommer
dock bara att tillämpas av ett fåtal företagare,
varför förslaget kommer att få en begränsad betydelse för befintliga företagare.
Utifrån deklarationsdata från 2008 och
2009 förefaller det som att det nästan enbart är
män som skulle omfattas av skattesänkningen,
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men det statistiska urvalet är för litet för att någon exakt uppskattning av hur stor andel av
skattesänkningen som tillfaller respektive kön
ska kunna göras.
De aktieägare som berörs av förslaget rörande
upplägg med hjälp av förenklingsregeln kan få
högre skatt. Detta måste emellertid vägas mot
det väsentliga skattebortfall som kan uppkomma
om ingen reglering sker. Samtidigt måste det vägas in att syftet med förenklingsregeln i första
hand är att gynna de företagare som har ett litet
kapital och ett fåtal anställda och som regelmässigt torde bedriva sin verksamhet i ett företag.
När det är fråga om ägande i flera företag är det
inte självklart att andelsägaren ska kunna använda förenklingsregeln i samtliga företag. Det
har därför inte ansetts lämpligt att utforma reglerna på ett annat sätt (se avsnitt 6.15.2.3). De
ökade skatteintäkterna till följd av förslaget
skulle till drygt 80 procent komma från män och
till knappt 20 procent från kvinnor.
Den föreslagna åtgärden gällande upplägg
med inte varaktiga tillskott berör ägare av kvalificerade andelar i fåmansföretag som lämnat tillskott i annat syfte än att varaktigt tillföra kapital
till företaget. Sådana tillskott kommer inte att
kunna ligga till grund för gränsbelopp under
beskattningsåret. På så sätt kommer den i avsnitt
6.15.2.4 beskrivna skatteplaneringen inte att
kunna genomföras. Det uppkommer normalt
inga administrativa merkostnader för de
aktieägare som lämnat tillskott med syfte att
varaktigt stärka kapitalet. Kostnader kan dock
uppkomma vid de utredningar som Skatteverket
kommer att göra för att utröna om ett tillskott
är varaktigt. Sådana kostnader kan förekomma
redan i dag, eftersom rättsläget är oklart. Dessa
konsekvenser måste vägas mot det betydande
skattebortfall som kan uppkomma om någon
effektiv reglering inte sker. Det har även prövats
att utforma reglerna med mönster från de
bestämmelser som finns för underskottsföretag.
En sådan lösning har dock bedömts träffa
varaktiga tillskott i allt för hög grad.
Förslaget rörande upplägg med lönebolag innebär att ägare av kvalificerade andelar inte
kommer att kunna tillgodogöra sig lönebaserat
utrymme som baserar sig på ersättningar som
betalats ut under tid som andelen inte ägts. Den
ovan beskrivna skatteplaneringen kommer därmed inte att kunna genomföras. Reglerna kan
dock innebära att det lönebaserade utrymmet
efter ett förvärv av andelar blir lägre än tidigare
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och att visst merarbete och därmed kostnader
uppkommer vid beräkningen av lönebaserat utrymme. Det är inte möjligt att med någon exakthet ange hur många aktieägare som berörs.
De administrativa kostnaderna torde dock vara
små och får vägas mot att de nuvarande reglerna
kan leda till betydande skattebortfall.
6.15.3 Höjd räntefördelningsränta
6.15.3.1 Överväganden och förslag
Regeringens förslag: Räntesatsen för positiv räntefördelning höjs från statslåneräntan ökad med
fem procentenheter till statslåneräntan ökad
med fem och en halv procentenhet.

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens förslag.
Remissinstanserna: Av de remissinstanser
som har yttrat sig särskilt beträffande förslaget
till höjd räntefördelningsränta tillstyrker den
helt övervägande delen förslaget eller lämnar det
utan erinran. Landsorganisationen i Sverige avvisar alla skattesänkningar. Några remissinstanser
anser emellertid att den föreslagna höjningen är
otillräcklig. Juridiska fakultetsnämnden vid
Stockholms universitet menar att den föreslagna
höjningen inte är tillräcklig för att kompensera
de enskilda näringsidkarna för olika åtgärder
som har kommit ägare av fåmansföretag till del.
Fakultetsnämnden uppger att det finns anledning att se över egenföretagarnas beskattning.
Även Företagarna anser att höjningen är för låg
och efterlyser en översyn av skattereglerna för
enskilda näringsidkare. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) menar att den offentligfinansiella
effekten av den höjda räntesatsen har överskattats och att höjningen i stället borde vara en procentenhet. LRF anser att även andra frågor som
rör räntefördelningen bör utredas och regleras på
olika sätt. Näringslivets Skattedelegation, i vars
yttrande Fastighetsägarna Sverige och Föreningen
Svenskt näringsliv instämmer, välkomnar förslaget men anser att det behövs ytterligare förbättringar för de enskilda näringsidkarna. Även Sveriges Redovisningskonsulters Förbund är positivt
till förslaget men anser att höjningen borde ha
varit minst fyra procentenheter.

Skälen för regeringens förslag: Genom lagstiftning hösten 1993 infördes regler om räntefördelning vid beskattning av enskilda näringsidkare och fysiska personer som äger andel i
handelsbolag. Reglerna finns numera i 33 kap.
IL. Positiv räntefördelning innebär att avdrag
medges vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet för en schablonmässigt beräknad avkastning på eget kapital som investerats i verksamheten. Motsvarande belopp tas i stället upp
som intäkt av kapital. Räntesatsen vid positiv
räntefördelning uppgår sedan 1997 till statslåneräntan ökad med fem procentenheter (prop.
1996/97:150,
bet.
1996/97:FiU20,
SFS
1997:440). Reglerna har använts som ett medel
för att uppnå en likvärdig beskattning av enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare
jämfört med vad som gäller för ägare av fåmansföretag.
I tidigare avsnitt föreslås förändringar i 3:12reglerna som gäller för delägare av fåmansföretag. För att de föreslagna ändringarna inte
ska leda till att balansen i beskattningen av delägare i fåmansföretag och enskilda näringsidkare
förskjuts föreslås att räntesatsen vid positiv räntefördelning höjs från statslåneräntan ökad med
fem procentenheter till statslåneräntan ökad
med fem och en halv procentenhet. Flera remissinstanser anser att den föreslagna höjningen
är otillräcklig mot bakgrund av olika åtgärder
som kommit ägare av fåmansföretagen till del.
Regeringen är uppmärksam på den fortsatta balansen och neutraliteten mellan olika företagsformer och regelsystem, som emellertid inte alltid är direkt jämförbara med varandra.
Regeringen anser att den föreslagna räntehöjningen i nuläget får anses vara väl avvägd i
förhållande till de förändringar i 3:12-reglerna
som föreslås i denna proposition.
Lagförslag
Förslaget föranleder en ändring av 33 kap. 3 § IL.
Lagförslag i ärendet finns i avsnitt 3.3 och 3.5.
6.15.3.2 Konsekvensanalys

Offentligfinansiella effekter
En höjning av räntefördelningsräntan innebär att
inkomster ”flyttas” från dubbelbeskattad inkomst av näringsverksamhet till enkelbeskattad
inkomst av kapital. Samtidigt minskar pensionsutbetalningarna något eftersom kapitalinkomster
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inte är socialförmånsgrundande, vilket också har
berörts av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).
Att höja räntesatsen för positiv räntefördelning
för enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare med en halv procentenhet beräknas
kosta drygt 100 miljoner kronor per år, i 2012
års ekonomiska miljö. Beräkningen baseras på
utfallsdata från 2008.
Effekter för myndigheter
Höjningen av räntesatsen vid positiv räntefördelning påverkar inte arbetsbördan eller kostnaderna för Skatteverket och de allmänna förvaltningsdomstolarna.
Effekter för företag
Höjningen av räntesatsen vid positiv räntefördelning syftar till att upprätthålla neutraliteten
vid beskattningen av olika företagsformer och
innebär en skattelättnad för enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare. Skattesänkningen beräknas till knappt 80 procent tillfalla
män och till drygt 20 procent kvinnor.

6.16

Skattereduktion för gåvor till
ideell verksamhet

6.16.1 Ärendet och dess beredning
Den 28 juni 2007 beslutade regeringen att
tillkalla en särskild utredare för att analysera föroch nackdelar med skatteincitament för gåvor till
forskning och ideell verksamhet som ett
komplement till andra stödformer. Utredaren
skulle bedöma om fördelarna med en ordning
med skatteincitament överväger nackdelarna.
Även om utredaren bedömde att nackdelarna
överväger fördelarna skulle ett förslag med
författningstext om sådana incitament utarbetas.
Utredningen, som antog namnet Gåvoincitamentsutredningen, lämnade den 17 juni
2009 sitt betänkande SOU 2009:59 Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell
verksamhet. En sammanfattning av betänkandet
finns i bilaga 10, avsnitt 1. Betänkandets
lagförslag finns i bilaga 10, avsnitt 2.
Betänkandet har remissbehandlats. En
förteckning över remissinstanserna finns i bilaga
10, avsnitt 3. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i lagstiftningsärendet
(dnr Fi2009/4738).
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I propositionen behandlas Gåvoincitamentsutredningens förslag i betänkandet utom såvitt
gäller skattereduktion för direkta gåvor till
forskning. Förslaget om gåvor till forskning
kräver ytterligare överväganden och behandlas
därför inte i propositionen. Frågan om
skattereduktion för fysiska personer för gåvor
till forskning kommer att beredas i samband
med kommande forskningsproposition.
Lagrådet
Regeringen beslutade den 12 maj 2011 att
inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag
som finns i bilaga 10, avsnitt 4. Lagrådet har
lämnat förslagen utan erinran. Lagrådets
yttrande finns i bilaga 10, avsnitt 5. I förhållande
till lagrådsremissens lagförslag har vissa
ändringar av redaktionell karaktär gjorts.
6.16.2 Gällande rätt
6.16.2.1 Om avdrag för gåvor m.m.

I 9 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) finns
regler om utgifter som inte är avdragsgilla vid
inkomstberäkningen. Till sådana utgifter hänförs
enligt 9 kap. 2 § första stycket inkomstskattelagen den skattskyldiges levnadskostnader.
Av paragrafens andra stycke framgår att utgifter
för gåvor räknas som levnadskostnader. Det
skatterättsliga gåvobegreppet torde i allt
väsentligt överensstämma med det civilrättsliga.
En gåva kännetecknas av att givaren frivilligt och
utan tanke på motprestation överför pengar eller
andra tillgångar till någon annan och att givaren i
samband med gåvan inte förbehåller sig några
rättigheter avseende det bortgivna.
6.16.2.2 Om avdrag för inkomsternas
förvärvande och bibehållande

Som konstaterats i föregående avsnitt får gåvor
inte dras av. Vad som däremot ska dras av vid
inkomstberäkningen är ”kostnader för inkomsternas
förvärvande
och
bibehållande”.
Bestämmelser med denna innebörd finns för de
olika inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet
och kapital i 12 kap. 1 §, 16 kap. 1 § och 42 kap.
1§
andra
stycket
inkomstskattelagen.
Bestämmelsen om avdragsrätt för kostnader för
inkomsternas förvärvande och bibehållande kan
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sägas återspegla den grundläggande principen
om vad som ska beaktas vid den för
beskattningen relevanta inkomstberäkningen.
6.16.2.3 Beskattning av stiftelser, ideella
föreningar och registrerade trossamfund

Allmänt om 7 kap. inkomstskattelagen
I 7 kap. inkomstskattelagen finns regler av
betydelse för hur ideell verksamhet ska
beskattas.
Av 7 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen framgår att det i kapitlet finns
bestämmelser om undantag från skattskyldighet
för stiftelser, ideella föreningar och registrerade
trossamfund. Vidare framgår att bestämmelserna
om undantag från skattskyldighet också
omfattar staten, kommuner, pensionsstiftelser,
vissa andra juridiska personer och vissa
fastighetsägare.
Stiftelser
Särskilda bestämmelser om stiftelser finns i
7 kap. 3–6 §§ inkomstskattelagen. I 7 kap. 3 §
första stycket inkomstskattelagen stadgas att en
stiftelse bara är skattskyldig för sådan inkomst
av näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 §
inkomstskattelagen under förutsättning att
stiftelsen uppfyller ändamålskravet enligt 4 §,
verksamhetskravet enligt 5 § och fullföljdskravet
enligt 6 §. Av paragrafens andra stycke följer att
en sådan stiftelse som uppfyller kraven i 7 kap. 4,
5 och 6 §§ inkomstskattelagen inte heller är
skattskyldig för kapitalvinster och kapitalförluster. För pensionsstiftelser och vissa andra
stiftelser finns särskilda bestämmelser i 7 kap.
2 och 16–18 §§ inkomstskattelagen.
Ändamålskravet i 7 kap. 4 § första stycket
inkomstskattelagen innebär att stiftelsen ska ha
till huvudsakligt ändamål att främja vård och
uppfostran av barn, lämna bidrag för undervisning eller utbildning, bedriva hjälpverksamhet
bland behövande, främja vetenskaplig forskning,
främja nordiskt samarbete eller stärka Sveriges
försvar under samverkan med militär eller annan
myndighet. Av andra stycket framgår att
ändamålen inte får vara begränsade till vissa
familjer eller bestämda personer.
Verksamhetskravet i 7 kap. 5 § inkomstskattelagen innebär att stiftelsen i den
verksamhet som bedrivs uteslutande eller så gott

som uteslutande ska tillgodose sådant ändamål
som avses i 4 §.
Fullföljdskravet enligt 7 kap. 6 § inkomstskattelagen innebär att stiftelsen, sett över en
period om flera år, ska bedriva en verksamhet
som skäligen motsvarar avkastningen av
stiftelsens tillgångar.
Ideella föreningar och registrerade trossamfund
Av 7 kap. 7–12 §§ inkomstskattelagen framgår
under vilka villkor som ideella föreningar är
skattebefriade. Enligt 7 kap. 14 § inkomstskattelagen gäller dessa regler också registrerade
trossamfund.
En ideell förening är enligt 7 kap. 7 § första
stycket inkomstskattelagen skattskyldig bara för
sådan inkomst av näringsverksamhet som avses i
13 kap. 1 § inkomstskattelagen om föreningen
uppfyller ändamålskravet i 8 §, verksamhetskravet i 9 §, fullföljdskravet i 10 § samt öppenhetskravet i 13 §.
Enligt 7 kap. 7 § andra stycket inkomstskattelagen är en förening som uppfyller kravet
enligt första stycket inte skattskyldig för
kapitalvinster och kapitalförluster. En sådan
förening är heller inte skattskyldig för inkomst
som kommer från en självständig näringsverksamhet om inkomsten huvudsakligen
kommer från en verksamhet som är ett direkt led
i främjandet av sådana ändamål som avses i 8 §,
som har en naturlig anknytning till sådan
verksamhet eller som av hävd utnyttjats som
finansieringskälla för ideellt arbete. Vidare är
föreningen inte skattskyldig för inkomst från
innehav av en fastighet som tillhör föreningen
och som används i föreningens verksamhet på
sådant sätt som anges i 3 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152). För vissa ideella
föreningar finns särskilda bestämmelser i
7 kap. 15–17 §§.
När det gäller det ändamålskrav som finns för
ideella föreningar framgår av 7 kap. 8 § första
stycket inkomstskattelagen att föreningen ska ha
såsom huvudsakligt syfte att främja sådana
ändamål som avses i 4 § (se föregående avsnitt)
eller andra allmännyttiga ändamål såsom
religiösa,
välgörande,
sociala,
politiska,
idrottsliga, konstnärliga eller liknande kulturella
ändamål. Av paragrafens andra stycke framgår
att ändamålen inte får vara begränsade till vissa
familjers, föreningens medlemmars eller andra
bestämda personers ekonomiska intressen.
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Verksamhetskravet i 7 kap. 9 § inkomstskattelagen innebär att föreningen i den verksamhet
som bedrivs uteslutande eller så gott som
uteslutande ska tillgodose sådana ändamål som
avses i 8 § (se ovan).
Fullföljdskravet i 7 kap. 10 § inkomstskattelagen stadgar att föreningen ska, sett över en
period av flera år, bedriva en verksamhet som
skäligen motsvarar avkastningen på föreningens
tillgångar.
Kravet på öppenhet innebär enligt 7 kap. 13 §
inkomstskattelagen att föreningen inte får vägra
någon inträde som medlem om det inte finns
särskilda skäl för det med hänsyn till arten eller
omfattningen av föreningens verksamhet eller
syfte eller annat.
Vissa andra juridiska personer
I 7 kap. 15–20 §§ inkomstskattelagen finns
bestämmelser om undantag från skattskyldighet
som gäller vissa andra juridiska personer utöver
dem som berörts i de tidigare paragraferna
(staten m.fl., stiftelser, ideella föreningar och
registrerade trossamfund).
I 7 kap. 15 § första stycket inkomstskattelagen behandlas ett antal juridiska personer
som bara är skattskyldiga för sådan inkomst av
näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 §
inkomstskattelagen. Sådana juridiska personer är
vidare inte skattskyldiga för kapitalvinster och
kapitalförluster enligt paragrafens andra stycke.
De juridiska personer som avses är domkyrkor,
lokalkyrkor eller dylikt som hör till Svenska
kyrkan i deras egenskap av ägare till vissa
tillgångar som är avsedda för Svenska kyrkans
verksamhet, sjukvårdsinrättningar som inte
bedrivs i vinstsyfte, barmhärtighetsinrättningar
och hushållningssällskap. När det gäller hushållningssällskapen måste de ha stadgar som
fastställts av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämt.
I 7 kap. 16 och 17 §§ inkomstskattelagen finns
regler om juridiska personer som bara är
skattskyldiga för innehav av fastighet. I den förra
paragrafen finns mer generella undantagsregler
medan den senare innehåller en uttrycklig
uppräkning av vissa namngivna subjekt.
Exempel på juridiska personer som omfattas
av dessa regler är akademier, personalstiftelser,
Nobelstiftelsen och Stiftelsen Anna Lindhs
minnesfond.
Av 7 kap. 18 § inkomstskattelagen framgår att
bestämmelserna om begränsningar i skatt-

skyldigheten som gäller för vissa juridiska
personer enligt 15–17 §§ tillämpas för stiftelser
bara under förutsättning att fullföljdskravet
enligt 6 § är uppfyllt. Om det finns särskilda krav
eller liknande när det gäller verksamheten,
tillämpas begränsningarna i skattskyldigheten
bara om stiftelserna i sin verksamhet uteslutande
eller så gott som uteslutande uppfyller dessa
krav. Om det anges att en stiftelse uteslutande
ska bedriva viss verksamhet gäller dock det.
Av 7 kap. 19 § inkomstskattelagen framgår att
understödsföreningar är skattskyldiga bara för
inkomst på grund av fastighet som inte förvaltas
i livförsäkringsverksamheten. Enligt 20 § är
producentorganisationer skattebefriade för
inkomster som avser marknadsreglering enligt
lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om
den gemensamma fiskeripolitiken.
6.16.2.4 EU-rätt

Inom Europeiska unionen omfattas frågor om
direkta skatter av medlemsstaternas behörighet.
Se bland annat EU-domstolens dom i målen C397/98 och C-410/98, Metallgesellschaft m.fl.143
Enligt
EU-domstolens
rättspraxis
är
medlemsstaterna skyldiga att iaktta EU-rätten
vid utövandet av sin behörighet.
EU-domstolen har i målet C-386/04 Centro
di Musicologia Walter Stauffer144 funnit att det
stred mot fördraget att Tyskland inte medgav
skattebefrielse för inkomster som en italiensk
stiftelse hade från en näringsfastighet i Tyskland,
när motsvarande inkomster hos en tysk ideell
stiftelse hade varit skattebefriade.
EU-domstolen
har
vidare
underkänt
nationella regler som bara ger skattereduktion
för forskning och utveckling om den bedrivs i
den aktuella medlemsstaten (mål C-39/04
Laboratoires Fournier 145).
EU-domstolen har därutöver i en dom den
27 januari 2009 i målet C-318/07 Hein
Persche146 funnit att gåvor som skänks till
organisationer som har sitt hemvist i en annan
medlemsstat och som är erkänt allmännyttiga i
denna stat, omfattas av fördragets bestämmelser

143 REG 2001, s. I-1727.
144 REG 2006, s. I-8203.
145 REG 2005, s. I-2057.
146 REG 2009, s. I-359.
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om fri rörlighet för kapital i artikel 56 i EGfördraget (numera ersatt av artikel 63 Fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt, EUFfördraget). Vidare utgör enligt domen artikeln
hinder för en medlemsstats lagstiftning enligt
vilken ett skattemässigt avdrag för gåvor till
allmännyttiga organisationer begränsas till att
endast avse organisationer inom det nationella
territoriet. Domen kan sammanfattas enligt
följande.
Enligt tysk lag får skattskyldiga personer i viss
omfattning dra av kostnader för främjande av
barmhärtiga, kyrkliga, religiösa, vetenskapliga
eller allmännyttiga ändamål. Det gäller även för
gåvor in natura. Enligt lagen krävs dock att
mottagaren är en inhemsk offentligrättslig
juridisk person och att det finns ett gåvobevis.
Målet handlar om en tysk skatterådgivare som
yrkade avdrag för en gåva in natura till ett
äldreboende med tillhörande barnhem i
Portugal. Mannen hade skänkt sängkläder,
badhanddukar, rullatorer och leksaksbilar till ett
värde av 18 000 euro.
I givarens deklaration bifogades gåvobeviset
och handlingar som visade att institutionen var
allmännyttig och skattebefriad enligt portugisisk
lag. Hans yrkanden avslogs av samtliga tyska
instanser. Såväl tyska skatteverket som den tyska
regeringen menade att de aktuella EUbestämmelserna inte gäller gåvor, utan enbart
kapitalrörelser i ekonomisk verksamhet.
Den specifika fråga som EU-domstolen
avgjorde är huruvida principen om fri rörlighet
för kapital är tillämplig för gåvor in natura från
medborgare i medlemsstat till organisationer
som har säte i annan medlemsstat och som anses
vara allmännyttiga.
EU-domstolen ansåg att det är irrelevant om
gåvorna har skänkts i pengar eller in natura. Alla
liknande gåvor omfattas av fördragets
bestämmelser om fri rörlighet för kapital.
Domstolen ansåg att bestämmelsen om fri
rörlighet för kapital utgör hinder för en
medlemsstats lagstiftning enligt vilken ett
skattemässigt avdrag för gåvor som skänkts till
erkänt allmännyttiga organisationer, endast
beviljas för de gåvor som skänkts till
organisationer som har hemvist i den
medlemsstaten, utan någon som helst möjlighet
för den skattskyldige att bevisa att en gåva som
skänkts till en organisation som har sitt hemvist i
en annan medlemsstat uppfyller de villkor som
uppställs i nämnda lagstiftning för beviljande av

en sådan fördel. Domstolen slog fast att den i
målet aktuella nationella tyska lagstiftningen inte
heller kunde rättfärdigas av behovet att
upprätthålla en effektiv skattekontroll.
Bara om det visar sig vara omöjligt att
kontrollera
nödvändiga
uppgifter
om
institutionen kan avdrag vägras.
I mål C-10/10 Kommissionen mot Österrike
har EU-domstolen, med hänvisning till bland
annat domen i Hein Persche-målet, ansett att
Österrike underlåtit att uppfylla sina
skyldigheter enligt artikel 56 EG-fördraget
(numera ersatt av artikel 63 EUF-fördraget) och
artikel 40 EES-avtalet genom att endast medge
skattemässig avdragsrätt för gåvor till vissa
inrättningar när dessa inrättningar har hemvist i
Österrike.
6.16.3 Överväganden och förslag
6.16.3.1 Skattereduktion för gåvor bör införas
Regeringens förslag: Skattereduktion för gåvor till
ideell verksamhet införs.

Utredningens bedömning: Utredningen
avråder från lagstiftning men anser att om
skatteincitament för gåvor ska införas bör det
ske i form av en skattereduktion.
Remissinstanserna: En majoritet av de som
yttrat sig är positiva till ett införande av
skattereduktion för gåvor. Många remissinstanser ställer sig dock klart avvisande till ett
sådant införande.
Cancerfonden,
Frivilligorganisationernas
Insamlingsråd,
Frälsningsarmén,
HjärtLungfonden,
Neurologiskt
Handikappades
Riksförbund,
Svenska
Röda
Korset,
Alzheimerfonden, ActionAid, Hoppets Stjärna,
Läkare utan gränser, Riksförbundet för Trafik-,
Olycksfalls- och Polioskadade, Ersta diakoni,
Individuell Människohjälp, Plan Sverige,
Erikshjälpen och Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
anser det självklart att samhällssystemet ska
kunna användas till att förmå medborgarna att
gemensamt bekosta angelägna ändamål även om
medlen inte tas direkt ur statskassan.
Diskrimineringsombudsmannen
anser
att
skatteincitament för gåvor indirekt bör kunna
jämföras med ett bidrag från statens sida. Rädda
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Barnen anser att ett genomförande skulle
innebära att det civila samhället växer till förmån
för de svagaste i samhället. Stockholms
Stadsmission är positiv till att det tagits fram ett
förslag och bedömer att allmänheten och
näringslivet kommer att uppfatta det som ett
erkännande av att enskildas gåvor har betydelse
för den för samhället angelägna verksamhet som
bedrivs av olika organ på ideell basis. Katolska
biskopsämbetet anser att ett system med
skatteincitament för gåvor till forskning och
hjälpverksamhet bland behövande är ett steg i
rätt riktning för att stödja enskilda människors
initiativ inom dessa områden. Kungliga
Dramatiska Teatern AB ser positivt på förslaget
om skatteincitament för gåvor till forskning och
ideell verksamhet. Avdragsrätt kan enligt teatern
bidra till ett större engagemang från det civila
samhället för sådana ändamål och därmed gynna
det svenska samhället i sin helhet. Föreningen
Stiftelser i Samverkan anför att det är angeläget
med en hög donationsvilja i samhället. Sverige
bör därför i likhet med andra länder stimulera
sina medborgare att skänka pengar till såväl
forskning som andra allmännyttiga ändamål.
Svenska FN-förbundet välkomnar förslaget. Det
kommer att leda till betydande samhällsvinster
både inom den ideella sektorn och för samhället i
stort. Svensk Insamlingskontroll anser att
förslaget bör genomföras.
Pingst – fria församlingar i samverkan anser att
det inte finns någon anledning att tro att risken
för skattefusk skulle vara högre inom denna
sektor än inom andra. Att kalkylera med
skattefusk och låta det vara en orsak att inte
genomföra viktiga reformer är fel väg att gå i ett
rättssamhälle. Judiska församlingen i Stockholm
och Judiska centralrådet i Sverige anser att
utredningen överdriver de fiskala kontrollproblem som kan föreligga. Kammarrätten i
Jönköping anser att kontrollsvårigheterna och
risken för fusk och skatteundandragande starkt
talar emot ett genomförande. Statskontoret anser
att frågorna hur fusk och missbruk kan
förhindras behöver utredas vidare. Den generella
risken för fusk och missbruk lyfts även fram av
Kammarrätten
i
Stockholm,
Sveriges
advokatsamfund, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Ekonomistyrningsverket.
Åklagarmyndigheten
och
Ekobrottsmyndigheten anser dock att den relativt
begränsade storleken på skattereduktionen och
prövningen i samband med godkännande av
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gåvomottagare i viss mån medför att risken för
betydande skatteundandragande inte är fullt så
framträdande även om den inte är försumbar.
Införande av skattereduktion under en tidsbegränsad period med efterföljande utvärdering
är enligt de båda myndigheterna en tilltalande
lösning som bör övervägas i den fortsatta
lagstiftningsprocessen. Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande delar
utredarens ställningstagande att nackdelarna
överväger fördelarna och att det föreslagna
systemet därför inte bör införas. Om förslaget
genomförs anser rådet att det bör gälla en
tidsbegränsad period, vars resultat kan
utvärderas innan beslut om förlängning tas.
Famna – non profit vård och social omsorg anser
att förslaget ska följas upp och utvärderas efter
fem år.
Konkurrensverket anför att det förefaller
tveksamt om de positiva effekterna av de
föreslagna reglerna, inom ramen för givna krav
på systemet, kommer att överväga kostnaderna
för bland annat administration och kontroll.
Riksteatern anser att det finns fördelar med gåvor
till forskning och ideell verksamhet men att
nackdelarna överstiger fördelarna. Förslaget
skulle innebära att Skatteverket skulle ägna sig åt
verksamhet som inte faller under verkets
uppdrag. Riksteatern befarar vidare att förslaget
skulle leda till tidkrävande administration för
Skatteverket. Det finns också risk för att
administrationen i mottagarnas organisation
skulle bli alltför omfattande i förhållande till de
relativt små belopp det kan bli frågan om.
Sveriges advokatsamfund anser att förslaget är
krångligt och svårt att tillämpa. Det strider mot
skattesystemets grundläggande uppgift och
systematik bland annat genom att gåvor inte
anses utgöra en kostnad för inkomstens
förvärvande och bibehållande. Förslaget leder till
att vissa givare erhåller finansiering av annars
icke avdragsgilla levnadskostnader. I avsaknad av
ett tvåpartsförhållande är kontrollmöjligheterna
begränsade. Tjänstemännens Centralorganisation
anser i likhet med utredaren att nackdelarna med
förslaget är betydligt fler än fördelarna och att
förslaget därför inte bör genomföras. Rent
principiellt är inte syftet med skattesystemet att
skapa incitament för gåvor. Förslaget medför ett
antal praktiska problem, såsom avgränsning av
verksamheter, kontrollmöjligheter och utrymme
för fusk. För Skatteverkets personal innebär
förslaget en ökad arbetsbelastning med
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resurskrävande uppgifter som inte är naturliga
för myndigheten. Det kan dessutom inte
uteslutas att staten, om skatteincitament för
gåvor införs, i minskande omfattning tar fullt
ansvar för verksamheters finansiering. Länsrätten
i Stockholms län anser att lagstiftaren med
införande av skattereduktion för gåvor är inne
och ruckar på en av de mest centrala och
grundläggande principerna i den svenska
skattelagstiftningen. Syftet med tidigare
skattereduktioner har oftast haft en stark
anknytning till skattesystemets utformning och
tillkommit för att stävja skatteundandraganden.
Landsorganisationen i Sverige anför att det i vissa
situationer kan vara rimligt att skattesystemet
används för att uppmuntra vissa beteenden eller
för att kompensera för att det finns en skillnad
mellan
privatekonomiska
och
samhällsekonomiska kostnader. Någon sådan motivering
kan knappast finnas i detta fall. Det är viktigt att
förändringar i skattelagstiftningen bidrar till
legitimitet och tilltro till skattesystemet.
Utredningens förslag skulle leda i motsatt
riktning. Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
anser att de principer vilka motiverat att tidigare
motioner om avdragsrätt eller skattereduktion
för gåvor har avslagits alltjämt bör vara
vägledande. Att skattesubvention för gåvor till
forskning och ideell verksamhet ligger vid sidan
av skattesystemets ordinarie uppgift samt de
uppenbara risker för missbruk och fusk som
förslaget kan leda till talar enligt PRO emot ett
genomförande.
Brottsförebyggande rådet anser att nackdelarna
klart överväger fördelarna och avstyrker
förslaget.
Sveriges
Akademikers
Centralorganisation
avstyrker
förslaget.
Organisationen delar utredarens uppfattning att
det trots fördelarna med gåvor till forskning och
ideell verksamhet finns nackdelar med en
skattelagstiftning som avser att stimulera sådana
gåvor
som
överstiger
dessa
fördelar.
Skattebetalarnas Förening avstyrker förslaget.
Föreningen anför att syftet med förslaget
visserligen får anses vara gott men att skälen för
att gå i en annan riktning och förenkla skattesystemet och minska skatteadministrationen är
minst lika starka.
Sveriges Kvinnolobby och Internationella
Kvinnoförbundet för Fred och Frihet delar
utredarens slutsats att avråda från lagstiftning.
Organisationerna anser att det finns en risk att
det statliga bidraget till folkrörelser och i

synnerhet till kvinnorörelsen minskar med
avdragsrätt för gåvor till den ideella sektorn.
Detta har en direkt effekt på den demokratiska
diskussionen i samhället då folkrörelsen utgör
grunden för ett livaktigt offentligt samtal med
brett
deltagande
och
ett
transparent
demokratiskt samhälle.
Skatteverket och Statskontoret avstyrker förslaget och anser att man bör avvakta EUdomstolens prövning av andra länders
lagstiftning på området och hur övriga EUländer ställer sig till denna prövning.
Judiska församlingen i Stockholm och Judiska
centralrådet i Sverige anser att en enklare och
mer synlig avdragsmodell vore att föredra
framför en skattereduktionsmodell. Det är av
största angelägenhet att avdragsrätt införs för
gåvor till allmännyttig verksamhet.
Lunds universitet förordar en lösning för
juridiska personer som innebär att de skattemässiga förutsättningarna för avdragsrätt för
sponsring/forskning och utveckling utvidgas.
Det bör göras en översyn av inkomstskattereglerna för att utvidga avdragsrätten för
sponsring. Även Riksidrottsförbundet, Stiftelsen
Skansen och Svenskt Näringsliv vill ha en
utvidgad avdragsrätt för sponsring. Karolinska
Institutet förordar en ny utredning kring
sponsring och gåvor.
Sveriges Kommuner och Landsting anser att
frågan om skattereduktion för gåvor till
forskning och ideell verksamhet bör bli föremål
för ytterligare beredning och bedömning.
Civilförsvarsförbundet anser att incitamentsfrågan bör sättas in i ett större sammanhang, där
man diskuterar hur en stark, livskraftig,
oberoende idéburen sektor ska finansieras.
Psoriasisförbundet anser att det finns en rad
frågor som måste analyseras mer grundligt innan
slutlig ställning kan tas. Det gäller t.ex. hur
organisationernas oberoende kan skyddas och
hur föreningslivet påverkas. Från mer allmänna
utgångspunkter borde det också göras en
fördjupad analys av om utredningens förslag är
förenliga med de grundläggande principerna i
skattesystemet.
Skälen för regeringens förslag
Bakgrund
En stark och livaktig ideell sektor har stor
betydelse för samhällslivet och demokratin. Fler
aktörer och bättre villkor för ideella organi447
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sationer att driva verksamhet innebär fler
valmöjligheter för människor. Den ideella
sektorn bedriver betydelsefull verksamhet inom
t.ex. kulturlivet, idrotten, folkbildningen, det
sociala området, utvecklingspolitiken och genom
trossamfunden. Att den ideella sektorn anses
som värdefull ur samhällelig synvinkel har
kommit till uttryck bland annat genom olika
former av offentligfinansierade stöd och bidrag
men även genom de särskilda skatteregler som
finns för beskattning av vissa typer av ideell
verksamhet. Ett exempel utgörs av de
skattesubjekt som finns i den s.k. katalogen i
7 kap. 15–17 §§ inkomstskattelagen (1999:1229).
Den ideella sektorn har således bedömts ha ett
egenvärde när det gäller demokrati och social
välfärd. Den ideella sektorns beroende av
finansiering från den offentliga sektorn kan i
vissa fall minska dess självständighet i
förhållande till det allmänna. Det finns därför
anledning att underlätta för den ideella sektorn
att samla in medel från andra aktörer.
Skatteincitament för gåvor
Det är mot den angivna bakgrunden av stort
intresse att, utöver statliga anslag till ideell
verksamhet, stimulera privatpersoner att genom
gåvor öka resurserna till denna sektor.
Regeringen vill, i motsats till vad flera
remissinstanser anför om principiella skäl,
fortsatt behov av beredning och påverkan på
statsbidrag, som ett led i arbetet med att stärka
den ideella sektorn stimulera donationer från
privatpersoner genom att ge skatteincitament för
gåvor. Samma bedömning gör också majoriteten
av remissinstanserna.
Det finns ett flertal studier med olika
angreppssätt som visar att skattesubventioner
ökar de presumtiva givarnas vilja att skänka
pengar.147 Hur skatteincitament påverkar
givandet kan analyseras med utgångspunkt från
pris- och inkomsteffekter. Priseffekten av
skatteincitament för givande innebär att priset på
gåvor minskar. Detta ökar konsumtionen, eller i
detta fall givandet. Hur stor effekten kan
förväntas vara kan beskrivas enligt följande.
Effekten av en prisförändring på efterfrågan av
en viss vara definieras av varans priselasticitet.

Priselasticiteten är den procentuella förändringen av konsumtionen av en vara vid en
viss procents förändring av priset på samma vara.
Även om gåvor strikt talat inte har priser kan
man analysera en parallell elasticitet vad gäller
gåvor. Om till exempel skatteincitamentet
sänker givarens kostnad för gåvan med
30 procent, så innebär en elasticitet på 1 att
prissänkningen ökat givandet med 30 procent.
En elasticitet på mindre än 1 innebär att givandet
ökat med mindre än värdet av prissänkningen; en
priselasticitet på mer än 1 innebär att
prissänkningen ökat givandet med mer än värdet
av prissänkningen. Majoriteten av studier visar
på en elasticitet i intervallet 1,1 och 1,3, vilket
innebär att värdet på ökningen av givandet är
mellan 10 och 30 procent högre än värdet på
skattesänkningen.148
Åklagarmyndigheten,
Ekobrottsmyndigheten
och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande
har
föreslagit
att
skatteincitamenten ska införas under en tidsbegränsad period med efterföljande utvärdering.
En utvärdering efter en tids tillämpning är
naturligt men regeringen anser däremot inte att
det finns skäl att tidsbegränsa tillämpningen.
Form av skatteincitament
När det gäller frågan om den närmare
utformningen av skatteincitamentet finns det
flera tänkbara tekniska lösningar. Det ligger
naturligtvis nära till hands och är även i linje med
vad som ofta framförs i den allmänna
diskussionen att, som föreslagits av Judiska
församlingen i Stockholm och Judiska centralrådet
i Sverige, utforma reglerna som vanliga
avdragsregler, dvs. att en gåva skulle dras av vid
inkomstberäkningen. Gåvor av det slag det här
är fråga om är dock inte utgifter för inkomsternas förvärvande och bör därför enligt
regeringens mening inte påverka inkomstberäkningen. Skatteincitamentet bör med
hänsyn härtill inte ges formen av ett avdrag.
En annan variant är att utforma incitamentet
som en kreditering av givarens skattekonto.
Skattekreditering har den fördelen att även den
som inte har någon skatt att reducera kan bli

148 Charles Clotfelter har i en empirisk studie funnit att priselasticiteten

för givande till allmännyttiga ändamål överstiger 1. Se Clotfelter, Tax
147 Se t.ex. Anna Breman, Forskning om filantropi. Varför skänker vi

Reform and Charitable Giving in 1985, Tax Notes 1985,, s. 477–487.

bort pengar?, 2008.

Senare studier har huvudsakligen bekräftat detta.
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stimulerad att ge. Med kreditering av
skattekontot blir emellertid kopplingen till
skattesystemet mycket liten.
Regeringen anser i likhet med utredningen att
skatteincitamentet bör utformas som en
skattereduktion. Om incitamentet utformas på
det sättet får lika stora gåvor samma ”värde”
skattemässigt. En fysisk person som har högre
marginalskatt får en skattefavör av samma
storlek som en annan fysisk person som ger en
lika stor gåva men som har lägre marginalskatt
(så länge det finns skatt att reducera). Att ge
skattelättnaden i form av en skattereduktion
innebär också en markering av att incitamentsreglerna i princip ligger vid sidan av den vanliga
beskattningen samtidigt som den bara belastar
den statliga budgeten.
Risken för fusk och missbruk samt förhållandet till
personliga levnadskostnader
Ett antal av remissinstanserna har betonat att
skatteincitament för gåvor innebär en risk för
fusk och missbruk, inte minst mot bakgrund av
att det inte är möjligt att begränsa ett sådant
system till att endast avse mottagare i Sverige (se
avsnitt 6.16.3.5). Denna risk är påtaglig men kan
enligt regeringens mening begränsas genom att
beloppen liksom antalet mottagare och ändamål
hålls nere. Sveriges advokatsamfund har ansett att
förslaget leder till att vissa givare erhåller
finansiering av personliga levnadskostnader.
Avdragsförbudet för personliga levnadskostnader är ytterligare en omständighet som
talar för att antalet ändamål begränsas.
Regeringen återkommer till dessa frågor i avsnitt
6.16.3.4.
Avdrag för sponsring, m.m.
Lunds universitet har anfört att det bör göras en
översyn för att utvidga avdragsrätten för
sponsring. Riksidrottsförbundet, Stiftelsen Skansen
och Svenskt Näringsliv har också föreslagit en
utvidgning av avdragsrätten för sponsring medan
Karolinska Institutet har föreslagit en ny
utredning kring gåvor och sponsring. Någon
utvidgning av avdragsrätten för sponsring är inte
aktuell.
Lunds universitet har även föreslagit en
utvidgning av möjligheterna till avdrag för
utgifter för forskning och utveckling. Frågan om
skattereduktion för gåvor till forskning kommer
att beredas i samband med kommande forskningsproposition. I sammanhanget kan också
framhållas att den utredning om översyn av

företagsbeskattningen som tillsatts bland annat
har i uppdrag att lämna förslag på ökade
skatteincitament för forskning och utveckling
(se kommittédirektiv 2011:1 om översyn av
företagsbeskattningen). Vidare föreslås i avsnitt
6.23 en utökad avdragsrätt för företags utgifter
för forskning och utveckling. Någon förändring
i övrigt av regelverket kring avdrag för utgifter
för forskning och utveckling är inte aktuell.
6.16.3.2 Särskilt om det nya skatteförfarandet
Regeringens förslag: Lagförslagen anpassas till
förslagen
i
regeringens
proposition
Skatteförfarandet, där en ny lag –
skatteförfarandelagen – föreslås.

Utredningens förslag: Utredningen har inget
sådant förslag.
Skälen för regeringens förslag: Regeringen
har i prop. 2010/11:165 Skatteförfarandet
föreslagit en ny skatteförfarandelag som ska
ersätta bland annat skattebetalningslagen
(1997:483), taxeringslagen (1990:324) och lagen
(2001:1227)
om
självdeklarationer
och
kontrolluppgifter. Den nya förfarandelagen
föreslås träda i kraft den 1 januari 2012,
samtidigt som förevarande förslag (se avsnitt
6.16.3.13 om ikraftträdande).
Förslaget till skatteförfarandelag innebär
bland annat att begreppet taxering utmönstras
och, som en följd därav, att begreppet
taxeringsår ersätts med andra lämpliga begrepp.
Exempel på andra förändringar är att begreppet
självdeklaration
ersätts
med
begreppet
inkomstdeklaration. Regeringens förevarande
förslag är anpassade till den terminologi och
systematik som föreslagits i den tidigare
propositionen.
Den nya förfarandelagen föreslås dock inte
tillämpas i sin helhet från och med den 1 januari
2012. Regeringen föreslår därför även vissa
ändringar i skattebetalningslagen och lagen om
självdeklarationer och kontrolluppgifter samt
vissa
övergångsbestämmelser
i
annan
lagstiftning.
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6.16.3.3 Godkännande av gåvomottagare
Regeringens förslag: Skattereduktion för gåvor

ges endast för gåvor som lämnats till
gåvomottagare som godkänts av Skatteverket
utifrån på förhand fastställda kriterier.

Utredningens förslag: Överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna:
Skatteverket,
Luleå
tekniska
universitet,
Cancerfonden,
Frivilligorganisationernas
Insamlingsråd,
Frälsningsarmén, Hjärt-Lungfonden, Neurologiskt
Handikappades Riksförbund, Röda Korset,
Alzheimerfonden, ActionAid, Hoppets Stjärna,
Riksförbundet för Trafik-, Olycksfalls- och
Polioskadade,
Ersta
diakoni,
Individuell
Människohjälp, Plan Sverige, Erikshjälpen,
Evangeliska
Fosterlandsstiftelsen
och
Stadsmissionen Skåne tillstyrker förslaget.
Brottsförebyggande
rådet ifrågasätter
om
godkännande av gåvomottagare är en rimlig
arbetsuppgift för Skatteverket. Skatteverket
delar uppfattningen att hanteringen ska ske
genom ett ansökningsförfarande skiljt från den
löpande taxeringen. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin anser att en lista på gåvomottagare
bland juridiska personer som kan godtas är ett
alternativ för att underlätta kontroll och tillsyn.
Kungl. Vetenskapsakademien anser att en sådan
lista över godkända mottagare bör upprättas av
Skatteverket. Sveriges advokatsamfund anser att
Skatteverkets uppgift att bedöma och besluta om
utländska rättssubjekt uppfyller kraven för
godkännande är vansklig och riskerar att
medföra
en
haltande
och
godtycklig
rättstillämpning. Sveriges Pensionärsförbund
anser, mot bakgrund av sin åsikt att
gåvomottagare bör vara den som enligt 7 kap.
inkomstskattelagen (1999:1229) definieras som
ideell förening med inskränkt skattskyldighet,
att det inte behövs någon föreskrift om
avgiftsbelagd ansökan och godkännande av
gåvomottagare. Förbundet framhåller dock att
en sådan definition kan vara problematisk i
förhållande till mottagare med hemvist utanför
Sverige och att sådana detaljer kan kräva en
särskild reglering.
Skälen för regeringens förslag: Det är
nödvändigt att på ett tydligt sätt avgränsa vilka
mottagare som de skattskyldiga ska kunna lämna
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gåvor till med skattereduktionsverkan. Det är
också viktigt att det finns en förutsägbarhet i
detta avseende inte bara för de skattskyldiga utan
även för mottagarna och Skatteverket.
Ett system med förhandsgodkännande
framstår härvid som en klart mera lämplig
lösning än olika modeller med prövning i
efterhand. Ett sådant system för godkännande
bör ges formen av en individuell prövning av
varje enskild mottagare mot i förväg fastställda
generella kriterier. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin har som ett alternativ till en sådan
prövning
framfört
en
uppräkning
av
gåvomottagare som, såvitt får förstås, skulle
godtas utan närmare individuell prövning. Även
Kungl. Vetenskapsakademien har framfört
liknande tankegångar. Ett sådant alternativ är
emellertid inte lämpligt, bland annat mot
bakgrund av att skatteincitament för gåvor inte
kommer att kunna begränsas till gåvor till
svenska subjekt. Kungl. Vetenskapsakademien
har även som ett alternativ framfört att
Skatteverket skulle upprätta en sådan lista över
godkända mottagare. Det finns inget som
hindrar att Skatteverket upprättar en lista över
gåvomottagare som blivit godkända av
Skatteverket (se avsnitt 6.16.3.7 om sekretess)
men själva kriterierna för godkännande kan inte
beslutas av verket.
Ett förhandsgodkännande bör ske i form av
ett ansökningsförfarande. Endast mottagare som
själva är aktiva kommer därmed att prövas.
Sveriges Pensionärsförbund har argumenterat för
att en definition av mottagare utifrån kriterierna
för inskränkt skattskyldiga ideella föreningar i
7 kap. inkomstskattelagen skulle göra en särskild
godkännandeprocedur onödig. En prövning av
enskilda mottagare i samband med beskattningen kan endast avse mottagarens förhållanden
i förfluten tid. Ett förhandsgodkännande kan
däremot innefatta en prövning av framtida
förhållanden, vilket är klart mera lämpligt när det
är fråga om att bedöma huruvida gåvor i
framtiden bör kunna lämnas med skatteeffekt till
en viss mottagare. Som förbundet självt
framhåller löser förslaget inte heller frågan om
prövning av utländska mottagare. En
avgränsning till endast ideella föreningar är
dessutom enligt regeringens mening alldeles för
snäv. Regeringens föreslagna avgränsningar av
associationstyper framgår av avsnitt 6.16.3.4 och
6.16.3.5.
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Regeringen har i och för sig förståelse för
Sveriges advokatsamfunds synpunkter rörande
tillämpningen när det gäller utländska
associationer, men anser att de potentiella
svårigheterna inte är av sådan art att förslaget
inte bör genomföras. Svårigheter att bedöma
utländska motsvarigheters kvalifikationer skulle
finnas även om bedömningarna gjordes i
efterhand i samband med att det fattas beslut om
slutlig skatt för gåvogivarna.
Att ansöka om godkännande kommer att
medföra en administrativ börda för de mottagare
som ansöker om godkännande. En sådan
ordning får dock bedömas som rimlig.
Prövningsförfarandet blir detsamma för såväl
svenska som utländska mottagare (se avsnitt
6.16.3.5 om utländska mottagare).
Lagförslag
Förslaget föranleder en ny lag om godkännande
av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva,
se avsnitt 3.2.
6.16.3.4 Förutsättningar för godkännande som
gåvomottagare för gåvor till ideell
verksamhet
Regeringens förslag: En svensk stiftelse, en svensk
ideell förening eller ett svenskt registrerat
trossamfund ska godkännas som gåvomottagare
under förutsättning att

1.

den sökande vid beslutet om slutlig skatt
året före det år då ansökan görs är inskränkt
skattskyldig enligt 7 kap. 3, 7 eller 14 §
inkomstskattelagen,

2.

den sökande har som ändamål att bedriva
hjälpverksamhet bland behövande eller att
främja vetenskaplig forskning eller helt eller
delvis bedriver sådan verksamhet,

3.

det är sannolikt att den sökande

-

även vid de två beslut om slutlig skatt som
fattas efter det beslut som avses i 1 kommer
att bli inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. 3,
7 eller 14 § inkomstskattelagen, och

-

kommer att använda gåvorna på det sätt
givarna avsett,

4.

det av den sökandes bokföring eller
räkenskaper är möjligt att avgöra vilka
gåvor som har mottagits och hur de har
använts, och

5.

den sökande har minst en auktoriserad eller
godkänd revisor.

Om den sökande är sådan att beskattningen ska
ske enligt någon annan bestämmelse i 7 kap.
inkomstskattelagen än 3, 7 eller 14 §, ska
prövningen
av
frågan
om
inskränkt
skattskyldighet gälla frågan om förhållandena är
sådana att den sökande skulle ha blivit och skulle
komma att bli inskränkt skattskyldig vid
tillämpning av någon av 7 kap. 3, 7 eller 14 §.

Utredningens förslag: Överensstämmer i
huvudsak med regeringens. Utredningen föreslår
dock att sökandens bokföring ska vara så
anordnad att det är möjligt att avgöra vilka
ändamål och verksamheter som givarna avsett att
främja. Utredningen föreslår även att det är den
sökande som ska göra sannolikt en fortsatt
inskränkt skattskyldighet och en användning av
gåvorna som givarna avsett.
Remissinstanserna: Kungl. Konsthögskolan
(Konsthögskolan) och Kungliga Dramatiska
Teatern AB (Dramaten) anser att icke
vinstdrivande aktiebolag bör kunna bli godkända
mottagare. Konsthögskolan anser att statliga
myndigheter som bedriver ideell eller
allmännyttig verksamhet inte bör exkluderas på
grund av sin organisationsform. Dramaten anser
att ekonomiska föreningar inte ska exkluderas
från kretsen av möjliga gåvomottagare.
Åtskilliga av de som yttrat sig har framfört
synpunkter på avgränsningen av ideell
verksamhet. Länsrätten i Stockholms län
framhåller att avgränsningen av ideell
verksamhet får till följd att många organisationer
som är inskränkt skattskyldiga enligt
inkomstskattelagen (1999:1229) faller utanför.
Förslaget riskerar således att lagstiftningsvägen
styra över medel från en organisation till en
annan. Länsrätten befarar vidare gränsdragningsproblem. Skatteverket anser att den valda
avgränsningen till enbart hjälpverksamhet bland
behövande samt vetenskaplig forskning är rimlig
med hänsyn till gällande avdragsförbud för
personliga
levnadskostnader.
Diskrimineringsombudsmannen påpekar att
premierandet av vissa ändamål kan snedvrida
incitamenten på ett sätt som är olyckligt.
Konstnärsnämnden anför att förslaget stimulerar
gåvor till områden som redan får mest gåvor och
till och med troligtvis minskar konst- och
kultursektorns andel av gåvor p.g.a. negativa
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skatteeffekter. Katolska biskopsämbetet anser att
det hade varit mera lämpligt att inte begränsa de
ändamål som kan berättiga till skatteincitament
på det sätt som skett. Om det anses nödvändigt
av praktiska skäl kan dock förslaget anses
godtagbart som en tillfällig lösning. Ämbetet
betonar vikten av att man vid utformningen för
det karitativa ändamålet beaktar hur modern
biståndsverksamhet faktiskt bedrivs. Svenska
FN-förbundet anser att de angivna ändamålen är
alltför snäva och medför en omotiverad skillnad
mellan olika slag av ideell verksamhet. Även
Dramaten anser att antalet ändamål är för
begränsade. Sveriges Pensionärers Riksförbund
uttrycker också önskemål om en utvidgning av
antalet ideella ändamål Reumatikerförbundet
föreslår att det rådande systemet vad gäller stöd
till forskning och ideell verksamhet ska behållas.
Förbundet anser att förslaget inte fullt ut tar
hänsyn till att vissa organisationer, som
förbundet, har både en insamlingsverksamhet till
forskning
och
en
folkrörelsebaserad
medlemsverksamhet. Det finns också vissa
komplikationer när det gäller kontrollen av det
nya systemet. Skattereduktion för gåvor till
utbildning förordas av Uppsala universitet, Lunds
universitet, Nämnden för statligt stöd till
trossamfund, Chalmers tekniska högskola
(Chalmers),
Civilförsvarsförbundet,
Frivilligorganisationernas
Insamlingsråd,
Frälsningsarmén, Hjärt-Lungfonden, Neurologiskt
Handikappades Riksförbund, Röda Korset,
Svenska
Missionskyrkan,
Alzheimerfonden,
ActionAid, Hoppets Stjärna, Riksförbundet för
Trafik-, Olycksfalls- och Polioskadade, Ersta
diakoni, Individuell Människohjälp, Famna – non
profit
vård
och
social
omsorg,
Prostatacancerförbundet,
Plan
Sverige,
Konsthögskolan, Erikshjälpen, Svenska FNförbundet, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och
Stadsmissionen Skåne. Uppsala universitet och
Lunds universitet anser även att gåvor för
kulturarvets bevarande ska ge rätt till
skattereduktion. Chalmers anser att det bör
skapas skatteincitament för gåvor till stöd för
innovation.
Konsthögskolan
anser
att
konstnärligt utvecklingsarbete bör vara ett
godkänt ändamål. Civilförsvarsförbundet anser
att säkerhetsfrämjande insatser bör vara ett
godkänt ändamål. Andra ändamål som framförs,
bland annat av Frivilligorganisationernas
Insamlingsråd, Neurologiskt Handikappades
Riksförbund,
Ersta
diakoni,
Individuell
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Människohjälp, Riksförbundet för Trafik-,
Olycksfalls- och Polioskadade och Evangeliska
Fosterlandsstiftelsen, är social hjälpverksamhet,
vård och uppfostran av barn, undervisning,
utbildning, humanitärt arbete, miljövård,
fredsarbete samt idrott och kultur. Som skäl för
ytterligare ändamål anförs dels att flera andra
ändamål är minst lika angelägna som de
föreslagna,
dels
att
många
ideella
organisationerna inte bedriver en så renodlad
verksamhet att det är administrativt befogat att
förbehålla just den föreslagna delen denna
privilegierade ställning. Humanitärt arbete,
miljövård och fredsarbete framförs också av
Svenska FN-förbundet som även föreslår
internationellt utvecklingsarbete som ett
ändamål. Judiska församlingen i Stockholm och
Judiska Centralrådet i Sverige framför sjukvård
som ett ändamål. De menar att avdragsrätt för
gåvor till allmännyttig verksamhet ska ha en bred
ansats och egentligen gälla all allmännyttig
verksamhet som drivs på ett seriöst sätt till
samhällets och dess medborgares bästa.
Riksidrottsförbundet vill inkludera idrottens
organisationer bland de godkända mottagarna.
Katastrofhjälp förs fram som ett ändamål av
bland
annat
Civilförsvarsförbundet,
Frivilligorganisationernas
Insamlingsråd,
Frälsningsarmén, Röda Korset,
Svenska
Scoutförbundet
och
Svenska
Scoutrådet.
Prostatacancerförbundet vill särskilt trycka på
att patientorganisationers verksamhet bör vara
ett godkänt ändamål. Svensk Insamlingskontroll
anser att organisationer som bedriver sådan
allmännyttig verksamhet som anges i Stiftelseoch föreningsskatteutredningens betänkande
(SOU 2009:65) bör kunna registrera sig som
godkända gåvomottagare. Pingst – fria
församlingar i samverkan, Svenska kyrkan och
Svenskt Näringsliv förordar ett användande av
inkomstskattelagens avgränsning av ”allmännyttig verksamhet”. Sveriges Pensionärsförbund
anser att gåvomottagare bör vara den som enligt
7 kap. inkomstskattelagen definieras som ideell
förening med inskränkt skattskyldighet, särskilt
efter de förtydliganden som föreslagits av
Stiftelse- och föreningsskatteutredningen. Förbundet finner det vidare anmärkningsvärt att
utredaren inte har ägnat någon ansträngning åt
att föreslå en lämplig ändring av det generella
avdragsförbudet för personliga levnadskostnader
så att gåvor till bland annat ideella föreningar
skulle kunna dras av. Kungl. Vetenskaps-

PROP. 2011/12:1

akademien menar att det finns starka skäl att
initialt begränsa reformen till forskningsområdet, där vinningarna enligt internationell
erfarenhet är stora. Om erfarenheterna från detta
fält är goda kan senare andra områden övervägas.
De handikappades riksförbund (DHR) och
ParkinsonFörbundet vänder sig mot ändamålet
”bedriva hjälpverksamhet bland behövande”.
DHR anser att en dylik bestämmelse endast
kommer att ytterligare driva på en utveckling där
personer med funktionsnedsättning blir allt mer
beroende av andra människors välvilja medan
ParkinsonFörbundet anser att formuleringen för
tankegångarna tillbaka till fattigvårdssamhället.
DHR anser att ideella verksamheter som arbetar
utifrån ett medborgarrättsperspektiv med
inriktning på en förändring av samhället ska
premieras som gåvomottagare.
Konsthögskolan
liksom
Frivilligorganisationernas
Insamlingsråd,
HjärtLungfonden, Neurologiskt Handikappades
Riksförbund, Röda Korset, Alzheimerfonden,
ActionAid, Hoppets Stjärna, Riksförbundet för
trafik-, olycksfalls- och polioskadade, Ersta
diakoni,
Individuell
Människohjälp,
Prostatacancerförbundet,
Plan
Sverige,
Erikshjälpen, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
och Stadsmissionen Skåne anser att det bör
införas bestämmelser för nybildade organisationer. Stockholms studentkårers centralorganisation anser att det är angeläget att
studentkårer tas med bland de som kan ansöka
om att bli godkända gåvomottagare. Studentkårernas
verksamhet
främjar
indirekt
vetenskaplig forskning.
Kammarrätten i Stockholm anför att
beslutsfattande som blir baserat på prognoser i
många fall måste komplicera situationen för
beslutsfattaren.
Skatteverket ser gärna att kravet på den
sökandes bokföring förtydligas till att det ska
vara på ett överskådligt sätt, t.ex. i en sidoordnad
redovisning. Bokföringsnämnden anser att kravet
på att det ska vara möjligt att avgöra vilka
ändamål och verksamheter som givarna avsett att
främja måste förtydligas. Revisorsnämnden anför
att det inte framgår tillräckligt tydligt vilka krav
som ska ställas på organisationernas bokföring.
Kraven på vad en bokföring ska innehålla och
hur den ska vara utformad framgår av bland
annat bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554) samt av de övriga
normer som reglerar vad som är god

redovisningssed i olika sammanhang. Det är mot
denna bakgrund tveksamt att införa ytterligare
krav på bokföringen som ligger utanför detta
regelverk.
Skälen för regeringens förslag
Associationsformer
Utredningens förslag omfattar stiftelser, ideella
föreningar och registrerade trossamfund som är
inskränkt skattskyldiga enligt 7 kap. 3, 7 eller
14 § inkomstskattelagen (här bortses från de
utländska motsvarigheterna, vilka behandlas i
avsnitt 6.16.3.5). Utredningens utgångspunkt för
avgränsningen är att dessa subjekt av lagstiftaren
ansetts ha en sådan allmännyttig och ideell
inriktning att de getts en privilegierad ställning i
skattehänseende.
Kungl. Konsthögskolan (Konsthögskolan) och
Kungliga Dramatiska Teatern AB har framfört
önskemål om inkludering av icke vinstdrivande
aktiebolag, ekonomiska föreningar och statliga
myndigheter.
Det kan göras gällande att det finns en
principiell skillnad mellan ideell verksamhet och
verksamhet som bedrivs av aktiebolag och
ekonomiska föreningar i allmänhet. Aktörerna
inom den ideella sektorn karaktäriseras nämligen
av att de inte delar ut vinst till medlemmar, ägare
eller andra personer. Dessa associationer kan
visserligen bedriva näringsverksamhet, men
återinvesterar i så fall eventuell vinst i verksamheten. Aktiebolag som inte är vinstdrivande
eller som har särskilda utdelningsbegränsningar
kan sägas vara ideella i denna mening. Även vissa
ekonomiska föreningar kan sägas ha denna
karaktär, även om de typiskt sett och enligt
definitionen i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar, bedriver ekonomisk verksamhet för
att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.
Gränsen mellan ideella aktörer och näringsidkare
har blivit alltmer oklar under senare år. Allt fler
stiftelser och ideella föreningar sysslar med
affärsverksamhet samtidigt som allt fler
aktiebolag och ekonomiska föreningar ägnar sig
åt frågor av ideell och allmännyttig karaktär.
Regeringen är dock inte beredd att låta det nu
aktuella förslaget om skattereduktion för gåvor
till ideell sektor omfatta fler organisationsformer
än sådana stiftelser, ideella föreningar och
registrerade trossamfund som kan vara inskränkt
skattskyldiga enligt 7 kap. 3, 7 eller 14 §
inkomstskattelagen. Genom att aktiebolag hålls
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utanför elimineras dessutom möjligheten att till
dessa bolag ge skattegynnade gåvor som i själva
verket är förtäckta kapitaltillskott.
Det finns vissa stiftelser och ideella föreningar
som är skattegynnade enligt andra bestämmelser
i 7 kap. inkomstskattelagen än 3, 7 eller 14 §.
Bland dessa bestämmelser märks bland annat
den s.k. katalogen, där flera stiftelser återfinns.
Regeringen föreslår, i likhet med utredningen,
att även dessa stiftelser och ideella föreningar ska
kunna bli godkända gåvomottagare, under
förutsättning att deras förhållanden är sådana att
de skulle ha blivit och skulle komma att bli
inskränkt skattskyldig vid tillämpning av någon
av 7 kap. 3, 7 eller 14 § inkomstskattelagen om
deras skattskyldighet hade prövats mot dessa
bestämmelser.
Vad gäller möjligheten att ge gåvor till
myndigheter framstår det enligt regeringens
mening som främmande och tveksamt att det
allmänna skulle ge skattereduktion för medel
som skattskyldiga tillför olika grenar av det
allmänna. Skattereduktion för gåvor till
myndigheter bör därför inte komma i fråga
beträffande gåvor till ideell verksamhet.
Allmänt om val av ändamål
Som framgått ovan föreslår regeringen att
skattereduktionen för gåvor till ideell
verksamhet ska omfatta sådana stiftelser, ideella
föreningar och registrerade trossamfund som är
inskränkt skattskyldiga enligt 7 kap. 3, 7 eller
14 § inkomstskattelagen. Den inskränkta
skattskyldigheten för dessa associationer
grundar sig på att de har ett eller flera allmännyttiga ändamål. För stiftelserna anges i 7 kap.
4 § inkomstskattelagen ett begränsat antal
möjliga ändamål. Enligt detta lagrum ska
stiftelsen ha till huvudsakligt ändamål att
1.

främja vård och uppfostran av barn,

2.

lämna bidrag
utbildning,

3.

bedriva hjälpverksamhet bland behövande,

4.

främja vetenskaplig forskning,

5.

främja nordiskt samarbete, eller

6.

stärka Sveriges försvar under samverkan
med militär eller annan myndighet.

för

undervisning

eller

De ideella föreningarna och de registrerade
trossamfunden har till skillnad från stiftelserna
inte en sluten och begränsad uppräkning. I
7 kap. 8 § inkomstskattelagen anges att det
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huvudsakliga syftet ska vara att främja sådana
ändamål som anges i 4 § eller andra allmännyttiga ändamål, såsom religiösa, välgörande,
sociala, politiska, idrottsliga, konstnärliga eller
liknande kulturella ändamål. När det gäller de
ideella föreningarna och de registrerade
trossamfunden finns det således inte någon
exakt gräns för vilka allmännyttiga ändamål som
kan komma i fråga.
Skillnaden i tillgängliga ändamål innebär
således att en stiftelse som har t.ex. ett politiskt
eller idrottsligt ändamål som huvudsakligt
ändamål aldrig kan bli inskränkt skattskyldig
enligt bestämmelserna i 7 kap. inkomstskattelagen. Om däremot en ideell förening har ett av
dessa ändamål har föreningen möjlighet att bli
inskränkt skattskyldig. Att lagstiftaren valt att på
detta sätt behandla stiftelser å ena sidan och
ideella föreningar och registrerade trossamfund å
andra sidan olika har i första hand berott på
organisatoriska och rättsliga skillnader mellan de
två grupperna. Det handlar om faktiska
skillnader i fråga om öppenhet, insyn,
medlemsdemokratisk kontroll samt lagstiftarens
vilja att stödja människors deltagande i
demokratiska organisationer i allmänhet (prop.
1976/77:135, SOU 1995:63).
Ett grundläggande kriterium för att ett
ändamål över huvud taget ska komma i fråga bör
enligt regeringens mening vara att det faller
under 7 kap. 4 eller 8 § inkomstskattelagen.
Därvid kan en koppling upprätthållas mellan
Skatteverkets hantering av godkända gåvomottagare och den kontroll som, i fråga om
svenska subjekt, den ordinarie beskattningen
utgör. Detta är en betydande administrativ
fördel. Med hänsyn härtill bör för stiftelsernas
del inga andra ändamål komma i fråga än sådana
som kan leda till inskränkt skattskyldighet för en
stiftelse. En utökning skulle dessutom innebära
att vissa stiftelser inte skulle kunna bli inskränkt
skattskyldiga men däremot kunna bli godkända
gåvomottagare.
Att avstå från att beskatta ränta och andra
kapitalinkomster hos inskränkt skattskyldiga är
något helt annat än att ge skattereduktion för
gåvor till samma krets. Antalet tillgängliga
ändamål för godkända gåvomottagare bör enligt
regeringens mening av kostnads-, missbruksoch kontrollskäl vara färre än de som kan leda till
inskränkt skattskyldighet för stiftelser, ideella
föreningar och registrerade trossamfund. Detta
gäller inte minst med hänsyn till att även
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utländska associationer måste inkluderas bland
de som kan bli godkända mottagare (se avsnitt
6.16.3.5). Svårigheterna att i praktiken på ett
tillfredsställande sätt kontrollera godkända
gåvomottagare utomlands måste beaktas.
Möjligheterna till fusk kan antas öka om antalet
ändamål är stort. En annan omständighet är att
Skatteverkets hantering av ansökningar och
kontroll av de godkända gåvomottagarna blir
mycket enklare om antalet tillåtna ändamål inte
är så många.
Oavsett vilka ändamål som väljs är det mot
bakgrund av det ovan anförda uteslutet att ha en
ordning med en öppen, exemplifierande uppräkning av det slag som gäller för inskränkt
skattskyldighet för ideella föreningar och
registrerade trossamfund.
Ett ytterligare argument som talar för
restriktivitet när det gäller antalet ändamål är
avdragsförbudet för personliga levnadskostnader. Förbudet har vissa undantag, t.ex. för
utgifter för resor till och från arbetet, men det är
likväl en grundläggande princip för det svenska
skattesystemet som det är mycket angeläget att,
så långt möjligt, upprätthålla.
Anta att en medlem i en ideell förening som är
inskränkt skattskyldig ger en gåva till
föreningen. Ett antal sådana gåvor skapar ökade
ekonomiska förutsättningar för föreningen på
ett helt annat sätt än när staten avstår från att
beskatta föreningens inkomster. Detta i sin tur
ökar möjligheten för en givare att själv dra nytta
av föreningens förstärkta ekonomi genom bättre
möjligheter att utöva den verksamhet föreningen
syftar till. Gåvan kan därför, åtminstone i vissa
fall där föreningen erbjuder mer omfattande
tjänster till sina medlemmar, ses som ett sätt att
finansiera vad som i realiteten är givarens egna
levnadskostnader. Dessa levnadskostnader får
inte dras av, varför det skulle vara principiellt
felaktigt att medge skattereduktion för gåvan.
Svårigheterna blir särskilt tydliga om man
tänker sig att en sådan förening sänker
medlemsavgifterna, som fram till dess finansierat
verksamheten, och ersätter dem med vad som
betecknas som ”gåvor”.
Många gånger torde givarens egen nytta av
gåvan vara mycket ringa, varvid resonemanget
om att gåvan är en slags levnadskostnad inte gör
sig gällande på samma sätt. Problemet är att
skattesystemet, inklusive den prövning som i det
föregående föreslagits ska identifiera de
godkända gåvomottagarna liksom möjligheterna

till efterföljande kontroll, knappast förmår
åtskilja dessa situationer. Att lösa detta problem
med att begränsa rätten till skattereduktion för
gåvor till föreningar där man själv är medlem
skulle av motsvarande skäl bli orättvist i ett antal
fall och lösningen skulle dessutom bli mycket
lätt att kringgå.
Sveriges Pensionärsförbund har framfört
önskemål om en ändring av det generella
förbudet mot avdrag för personliga levnadskostnader i syfte att vidga möjligheten att dra av
gåvor till ideella föreningar. Regeringen ser inga
skäl för en sådan förändring. Eventuella avsteg
från avdragsförbudet bör liksom tidigare regleras
särskilt, på samma sätt som är fallet med t.ex.
avdrag för utgifter för resor till och från arbetet.
De komplikationer som följer av att gåvomottagare också kan finnas utomlands kan inte
lösas genom att ändamålsbeskrivningarna
justeras på ett sådant sätt att man den vägen
begränsar kretsen av godkända gåvomottagare
till svenska subjekt. Således kan t.ex. ändamålet
att ”främja vetenskaplig forskning” inte ändras
till att ”främja vetenskaplig forskning i Sverige”
(jfr EU-domstolens dom den 14 september 2006
i mål nr C-386/04 Centro di Musicologia Walter
Stauffer149).
Närmare om val av ändamål
Utredningens förslag om skattereduktion för
gåvor till forskning, dvs. gåvor till universitet,
högskolor och enskilda utbildningsanordnare,
kommer, som berörts i avsnitt 6.16.3.1, att
beredas vidare. Regeringen föreslår dock, i likhet
med utredningen, att skattereduktion ska ges för
mer indirekta gåvor till forskning, dvs. det ideella
ändamålet ”främja vetenskaplig forskning”. Ett
exempel på en organisation som skulle kunna
komma i fråga med ett sådant ändamål är en
insamlingsstiftelse som stöder forskning.
Vad som menas med ”vetenskaplig forskning”
har inte förklarats närmare i förarbetena. Enligt
ett förarbetsuttalande räknas kulturminnesvård
till vetenskaplig forskning (prop. 1942:134, s.
48). Detta får dock tolkas restriktivt.
Kulturminnesvård bör för att omfattas syfta till
att bevara och säkerställa föremål för forskning
(se t.ex. RÅ 1987 not 14).

149 REG 2006, s. I-8203.
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Typiska former för främjande av vetenskaplig
forskning är forskarstipendier, bidrag till litterär
vetenskaplig produktion, vetenskapliga bibliotek
och teknisk utrustning som behövs för
forskning, belöningar till forskare, finansiering
av en professur och bidrag till museiverksamhet
(SOU 1995:63, s. 135). Andra former är
exempelvis finansiering av forskartjänster,
finansiering av forskningsprojekt eller forskningsprogram.
Som vetenskaplig forskning anses i detta
sammanhang i första hand sådant som utövas vid
akademier, universitet och motsvarande
institutioner. Vetenskaplig forskning kan handla
om såväl ren grundforskning som mer tillämpad
forskning men däremot inte forskning som är
alltför företagsanknuten. Verksamheter som inte
har fått allmänt erkännande som vetenskap, t.ex.
astrologi och spiritism, har inte godtagits. I den
vetenskapliga forskningen innefattas även sådan
verksamhet som avser information och
upplysning om den bedrivna forskningen (SOU
2009:65, s. 97).
När det gäller ändamål i övrigt bör som
utredningen föreslagit ändamålet ”bedriva
hjälpverksamhet bland behövande” inkluderas.
Som redogjorts för ovan är ett av problemen
med skattereduktion för gåvor att det kan
uppkomma situationer där mottagaren bedriver
en verksamhet som är sådan att gåvan på ett eller
annat sätt kan komma givaren tillgodo. När det
gäller hjälpverksamhet bland behövande torde
emellertid givarna vanligen inte vara desamma
som de som drar nytta av gåvorna. Som anförts
ovan är det angeläget att så långt möjligt
upprätthålla förbudet mot avdrag för personliga
levnadskostnader. Karaktären av personliga
levnadskostnader torde vara betydligt mindre
framträdande i fråga om gåvor till hjälpverksamhet bland behövande än beträffande gåvor till
andra presumtiva ändamål. Ändamålet torde
vidare normalt inte behöva ifrågasättas utifrån
den principiella aspekten att en ordning med
skatteincitament för gåvor kan innebära ett
understödjande av verksamheter i andra länder
med svenska skattemedel.
I rättstillämpningen avses med ”behövande”
personer som är behövande i ekonomisk mening
(se RÅ81 1:28). Det krävs dock inte att en
person lider nöd eller annars är i trängande
behov av hjälp. Hjälpverksamheten kan t.ex.
bestå i lämnande av ekonomiska bidrag
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(engångsbidrag såväl som periodiska utbetalningar) eller hjälp i form av t.ex. fri bostad.
Flera remissinstanser, däribland Neurologiskt
Handikappades Riksförbund, Ersta diakoni och
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, har förordat att
”social hjälpverksamhet” ska utgöra ett ändamål.
Stiftelse- och föreningsskatteutredningen har
föreslagit
att
”hjälpverksamhet
bland
behövande” ska ersättas av ”social hjälpverksamhet” som ändamål i fråga om inskränkt
skattskyldighet (se SOU 2009:65, s. 91 ff). Det
av den utredningen föreslagna ändamålet social
hjälpverksamhet är ett bredare begrepp som
utöver det som i dag benämns ”hjälpverksamhet
bland behövande” även är avsett att innefatta vad
som nu inryms under ”välgörande” och ”sociala”
ändamål i 7 kap. 8 § inkomstskattelagen. Som
exempel på verksamheter som kan omfattas av
det föreslagna ”social hjälpverksamhet” anges i
utredningens betänkande mat och husrum för
uteliggare, olika aktiviteter för asylsökande och
hjälp för funktionshindrade som inte tillgodoses
genom lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade.
Som anförts ovan bör för stiftelsernas del inga
andra ändamål komma i fråga än sådana som kan
leda till inskränkt skattskyldighet för en stiftelse.
Det är vidare enligt regeringens mening inte
önskvärt att i fråga om ändamål för godkända
gåvomottagare göra skillnad mellan stiftelser å
ena sidan och ideella föreningar och registrerade
trossamfund å andra sidan. En sådan skillnad
beroende på associationstyp framstår som
omotiverad. Detta talar i sin tur för att inte tillåta
andra ändamål än sådana som anges i 7 kap. 4 §
inkomstskattelagen och som är gemensamma för
alla de tre associationstyperna.
Stiftelse- och föreningsskatteutredningen har
föreslagit att det till skillnad mot vad som gäller i
dag inte ska finnas någon åtskillnad mellan
stiftelser och ideella föreningar samt registrerade
trossamfund när det gäller vilka ändamål som
kan föranleda inskränkt skattskyldighet utan att
samtliga ändamål ska vara tillgängliga även för
stiftelser. Ändamålen för skattereduktion för
gåvor bör emellertid korrespondera med de
nuvarande bestämmelserna om ändamål för
inskränkt skattskyldighet.
Huruvida Stiftelse- och föreningsskatteutredningens förslag bör föranleda någon
ändring av lagstiftningen om skattereduktion för
gåvor får övervägas i samband med beredningen
av det förslaget.

PROP. 2011/12:1

Mot bakgrund av vad som ovan anförts
föreslår regeringen, i likhet med utredningen, att
det för stiftelser, ideella föreningar och
registrerade trossamfund ska finnas två tillgängliga ändamål, nämligen att främja
vetenskaplig forskning och att bedriva hjälpverksamhet bland behövande.
Avgränsningen till främjande av vetenskaplig
forskning och bedrivande av hjälpverksamhet
bland behövande innebär att ett antal ändamål
lämnas utanför. Det gäller t.ex. ändamålen konst,
kultur, idrott och religion. Det råder i och för sig
inte tvivel om att ideella föreningar och
registrerade trossamfund med verksamheter
inom ramen för konst, kultur, idrott, religion
och andra allmännyttiga ändamål hör till den
ideella sektorn och därför i princip är värda det
samhälleliga stöd som t.ex. ett av det allmänna
anordnat system för incitament för gåvor kan ge.
Den av regeringen valda avgränsningen innebär
inte att de ytterligare ändamål som framgår av
7 kap. inkomstskattelagen eller som framförts i
remissvar inte i sig kan vara angelägna ur ett
samhälleligt och allmännyttigt perspektiv.
Faktisk verksamhet
Regeringens resonemang har hittills tagit sikte
på den situationen att en stiftelse, en ideell
förening eller ett registrerat trossamfund har ett
visst ändamål och att den faktiska verksamheten
har samma inriktning. Det kan emellertid vara på
det sättet att t.ex. ett registrerat trossamfund har
till ändamål att bedriva gudstjänstverksamhet
men i sin verksamhet också bedriver hjälpverksamhet bland behövande. Ett sådant
registrerat trossamfund blir enligt gällande rätt
inskränkt skattskyldigt. Trossamfundet har ett
godkänt ändamål och bedriver en godkänd
verksamhet enligt reglerna i 7 kap. inkomstskattelagen. Samfundet måste inte för att bli
inskränkt skattskyldigt faktiskt bedriva den
verksamhet som är dess formella ändamål. Det
räcker med att både ändamål och verksamhet hör
till dem som pekas ut i lagen.
Detta betyder att om regeringens förslag bara
skulle omfatta två särskilt utpekade ändamål
skulle ett trossamfund av nyss nämnt slag inte
kunna bli en godkänd gåvomottagare. Det är inte
acceptabelt att t.ex. trossamfund som bedriver
hjälpverksamhet bland behövande inte skulle
kunna bli godkända gåvomottagare. Regeringen
föreslår därför, i likhet med utredningen, att en
stiftelse, en ideell förening eller ett registrerat

trossamfund som uppfyller kraven för inskränkt
skattskyldighet kan bli en godkänd gåvomottagare om den faktiska verksamheten helt
eller delvis innebär att det bedrivs hjälpverksamhet bland behövande eller att vetenskaplig
forskning främjas.
Ytterligare villkor för godkännande
Som framgått ovan föreslår regeringen att
stiftelser, ideella föreningar och registrerade
trossamfund som kan vara inskränkt
skattskyldiga enligt 7 kap. 3, 7 eller 14 §
inkomstskattelagen ska kunna godkännas som
gåvomottagare. Ansökningsförfarandet ska vara
helt åtskilt från den ordinarie beskattningsverksamheten. Vad Skatteverket ska göra kan
sägas innebära en prövning av frågan om det
finns förutsättningar för att den sökande i
framtiden ska kunna bli inskränkt skattskyldig
enligt bestämmelserna i 7 kap. 3, 7 eller 14 §
inkomstskattelagen. Om den sökande blivit
inskränkt skattskyldig vid tidigare beslut om
slutlig skatt är det en omständighet som talar för
att denne även i framtiden kan bli inskränkt
skattskyldig.
Ett första villkor ska därför vara att den
sökande vid beslutet om slutlig skatt året före
det år då ansökan görs ska vara inskränkt
skattskyldig enligt någon av de nämnda
bestämmelserna i 7 kap. inkomstskattelagen. Det
innebär att om den sökande är t.ex. en nystartad
ideell förening som ännu inte vid ett beslut om
slutlig skatt har prövats i förhållande till 7 kap.
inkomstskattelagen saknas alltså en förutsättning
för att kunna bli godkänd gåvomottagare.
Villkoret utgör således en form av tröghetsregel
för nystartade mottagare.
Flera
remissinstanser,
bland
annat
Konsthögskolan,
Frivilligorganisationernas
Insamlingsråd, Neurologiskt Handikappades
Riksförbund, Ersta diakoni, Plan Sverige,
Evangeliska
Fosterlandsstiftelsen
och
Stadsmissionen Skåne, har föreslagit särskilda
bestämmelser för nystartade mottagare.
Regeringen anser emellertid att en tröghetsregel
av det aktuella slaget bidrar till att minska risken
för fusk och missbruk genom den prövning som
ett fattat beslut om slutlig skatt innebär. Nyare
associationer ska därför prövas enligt samma
regler som äldre associationer. Regeringens
förslag är alltså att den sökande vid beslutet om
slutlig skatt året före ansökningsåret ska ha
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hänförts till 7 kap. 3, 7 eller 14 § inkomstskattelagen.
Den sökandes förhållanden ska dessutom vara
sådana att man kan förvänta sig att denne
kommer att hänföras till någon av dessa
paragrafer i 7 kap. inkomstskattelagen även vid
nästföljande beslut om slutlig skatt. Det kan
diskuteras hur långt det är lämpligt att en
prognosen om framtida inskränkt skattskyldighet sträcker sig. En för kort tid innebär att
kravet riskerar att bli meningslöst. Som
Kammarrätten i Stockholm framhållit är
beslutsfattande
baserat
på
prognoser
komplicerat. Om prognosen sträcker sig en lång
tid framåt blir bedömningen behäftad med
mycket stor osäkerhet. I sammanhanget bör
också beaktas att ett godkännande enligt
regeringens förslag inte gäller längre än till
utgången av det tredje året efter det år som
beslutet fattades (se avsnitt 6.16.3.6.2). Enligt
regeringens mening framstår det som en lämplig
avvägning att prognosen avser de två beslut om
slutlig skatt som fattas efter det beslut som
fattats före det år då ansökan om godkännande
görs.
Som anförts ovan gäller för stiftelser och
ideella föreningar som är inskränkt skattskyldiga
enligt andra bestämmelser i 7 kap. inkomstskattelagen att det ska ske en hypotetisk
prövning av dessa associationers skattskyldighet
i förhållande till de aktuella paragraferna.
Utredningen har uttryckt villkoret om
fortsatt inskränkt skattskyldighet som att den
sökande ska göra den fortsatt inskränkta
skattskyldigheten sannolik. Enligt regeringens
mening bör bestämmelsen inte reglera
bevisbördan utan det räcker att det anges att den
fortsatta skattskyldigheten ska vara sannolik.
Regeringen ansluter sig till det av utredningen
uppställda villkoret att inkomna gåvor kommer
att användas i enlighet med vad givarna avsett.
Kravet får särskild betydelse för t.ex. en ideell
förening med ett formellt ändamål inom t.ex.
idrotten som även bedriver hjälpverksamhet
bland behövande. Bedömningen av om
föreningen även i fortsättningen kommer att
vara inskränkt skattskyldig eller inte kommer att
ta sikte på hela verksamheten. Det kommer inte
att ske någon separat bedömning av den del av
verksamheten för vilken föreningen ansöker om
godkännande. För att den prognos Skatteverket
ska göra också ska omfatta denna del av
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verksamheten behövs ett självständigt krav
avseende gåvornas användning.
Utredningen har dock uttryckt detta villkor
som att den sökande ska göra användningen
sannolik. Även denna regel bör i stället uttryckas
som att det ska vara sannolikt. Vid bedömningen
av denna sannolikhet kan exempelvis beaktas
sådana omständigheter som den sökandes
ledning, organisation, personal och erfarenhet.
Dessa omständigheter har i princip inte någon
betydelse vid den ordinarie beskattningen enligt
7 kap. inkomstskattelagen, men bör ändå kunna
tillmätas betydelse i en prognossituation av
aktuellt slag.
Kravet på användningen av inkomna gåvor får
särskild betydelse när t.ex. ett trossamfund vid
sidan av den vanliga verksamheten bedriver
hjälpverksamhet
bland
behövande.
Om
trossamfundet är och kan förväntas fortsatt bli
inskränkt skattskyldigt beror detta på en
helhetsbedömning. Skatteverket får genom
kravet på gåvornas användning ett instrument
för att pröva hur just den del av verksamheten
som godkännandet avser sköts.
Ett ytterligare villkor är att den sökande ska
ha en redovisning som är ordnad på visst sätt.
Utredningen har föreslagit att detta ska
uttryckas som att det av bokföringen ska vara
möjligt att avgöra vilka ändamål och
verksamheter som givarna avsett att främja. Det
väsentliga att kunna utläsa är dock enligt
regeringens mening inte givarnas avsikter utan
vilka gåvor som mottagits och hur de använts.
Alla stiftelser, ideella föreningar och registrerade
trossamfund är vidare inte bokföringsskyldiga
enligt bokföringslagen (1999:1078). För att
tydliggöra att även icke bokföringsskyldiga
associationer kan omfattas bör hänvisningen till
redovisningen omformuleras något. Regeringen
föreslår därför att det av bokföringen eller
räkenskaperna ska vara möjligt att avgöra vilka
gåvor som har mottagits och hur de har använts.
Det ska således vara möjligt att se vilka gåvor av
sådan beskaffenhet och storlek att de kan grunda
rätt till skattereduktion (se avsnitt 6.16.3.10 om
gåvans beskaffenhet och avsnitt 6.16.3.11 om det
minsta belopp en gåva måste uppgå till för att
kunna räknas in i underlaget för skattereduktion) som har lämnats och vem som har
lämnat dem. Det ska härvid framhållas att de
godkända gåvomottagarna kommer att ha ett
naturligt intresse av att göra dylika noteringar
mot bakgrund av den föreslagna skyldigheten att
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lämna kontrolluppgifter (se avsnitt 6.16.3.8).
Som framgår av avsnitt 6.16.3.10 föreslås att
endast gåvor i form av pengar ska kunna ge rätt
till skattereduktion. Eftersom pengar är fungibel
egendom kan det beträffande gåvornas
användning givetvis inte krävas att varje enskild
gåvas användning kan härledas. Vad som
däremot bör krävas är tillfredsställande
dokumentation av att minst så mycket medel
som motsvarar vad som influtit i form av
skattereduktionsgrundande gåvor använts till de
ändamål för vilka gåvorna varit avsedda.
Skatteverket har framfört önskemål om
förtydligande av kravet på den sökandes
redovisning till att denna ska vara på ett överskådligt sätt, t.ex. i en sidoordnad redovisning.
Enligt regeringens mening finns det emellertid
redan ett krav på överskådlighet genom att
gåvornas mottagande och användning ska vara
möjlig att avgöra. Huruvida noteringarna bör
föras i en sidoordnad redovisning eller på något
annat sätt är inte något som behöver föreskrivas i
lagen. Det kan lämnas till kompletterande
normgivning att avgöra hur den aktuella
redovisningen ska ske.
Det bör slutligen också vara ett villkor att det
finns minst en godkänd eller auktoriserad
revisor.
Lagförslag
Förslaget föranleder 6 och 7 §§ lagen om
godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva, se avsnitt 3.2.
6.16.3.5 Utländska mottagare
Regeringens förslag: Som gåvomottagare ska
godkännas utländska motsvarigheter till sådana
svenska stiftelser, ideella föreningar och
registrerade trossamfund som kan bli godkända
gåvomottagare, under förutsättning att de hör
hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet eller i en stat med vilken
Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller
en artikel om informationsutbyte eller ett avtal
om informationsutbyte i skatteärenden.
Prövningen av frågan om inskränkt skattskyldighet för dessa utländska motsvarigheter
ska gälla frågan om förhållandena är sådana att
den sökande skulle ha blivit och skulle komma
att bli inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. 3, 7
eller 14 § inkomstskattelagen om den sökande

skulle beskattas i Sverige. För att den sökande
ska kunna godkännas som gåvomottagare gäller
dessutom att ett skriftligt åtagande att lämna
kontrolluppgifter om gåvor ska ha kommit in till
Skatteverket. Åtagandet ska lämnas enligt
fastställt formulär.

Utredningens förslag: Överensstämmer med
regeringens förutom att utredningen inte har ett
förslag om utländska motsvarigheter i stater med
vilka
Sverige
ingått
ett
avtal
om
informationsutbyte i skatteärenden.
Remissinstanserna:
Kammarrätten
i
Stockholm och Sveriges advokatsamfund framhåller att det kommer att finnas svårigheter med
att bedöma huruvida en utländsk sökande
uppfyller kraven för godkännande. Sveriges
advokatsamfund anser att det riskerar att
medföra
en
haltande
och
godtycklig
rättstillämpning. Kammarrätten i Jönköping
anser att godkännande av utländska sökande
utan tvivel medför särskilda kontrollsvårigheter.
Länsrätten i Stockholms län anser det vara en
uppenbar risk att Skatteverket i praktiken inte
kommer att kunna utöva kontroll över de
godkända
utländska
gåvomottagarna.
Ekobrottsmyndigheten anser att utredarens
farhågor att det kan vara svårt att kontrollera
utländska gåvomottagare har visst fog för sig.
Ekonomistyrningsverket anser att risken för fusk
är särskilt stor då skattereduktionen inte kan
begränsas till enbart svenska mottagare.
Statskontoret bedömer risken för fusk som stor
redan med inhemska mottagare och att risken
kommer att öka om mottagarna även finns i
utlandet.
Skälen för regeringens förslag: Som framgår
av avsnitt 6.16.3.4 föreslår regeringen att vissa
stiftelser, ideella föreningar och registrerade
trossamfund ska kunna vara godkända gåvomottagare. Som också framgår av det avsnittet
måste även vissa utländska motsvarigheter kunna
godkännas som gåvomottagare.
Fördraget
om
Europeiska
unionens
funktionssätt (EUF-fördraget) innehåller bland
annat
förbud
mot
restriktioner
för
kapitalrörelser. Av artikel 63.1 i EUF-fördraget
framgår att alla restriktioner för kapitalrörelser
mellan medlemsstater, samt mellan medlemsstater och tredjeland är förbjudna. Principen om
fri förlighet för kapital återfinns även i artikel 40
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i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet).
Av EU-domstolens dom i målet C-386/04
Centro di Musicologia Walter Stauffer 150
framgår att den fria rörligheten för kapital även
är tillämplig inom det allmännyttiga området.
Av EU-domstolens dom i målet C-318/07
Hein Persche 151 framgår att när en skattskyldig
person i en medlemsstat yrkar skattemässigt
avdrag för gåvor som skänkts till organisationer
som har sitt hemvist i en annan medlemsstat och
som är erkänt allmännyttiga i denna andra
medlemsstat, omfattas sådana gåvor av
fördragets bestämmelser om fri rörlighet för
kapital. Domstolen ansåg i det målet att
bestämmelsen om fri rörlighet för kapital utgör
hinder för en medlemsstats lagstiftning enligt
vilken ett skattemässigt avdrag för gåvor som
skänkts till erkänt allmännyttiga organisationer,
endast beviljas för de gåvor som skänkts till
organisationer som har hemvist i den medlemsstaten, utan någon som helst möjlighet för den
skattskyldige att bevisa att en gåva som skänkts
till en organisation som har sitt hemvist i en
annan medlemsstat uppfyller de villkor som
uppställs i nämnda lagstiftning för beviljande av
en sådan fördel.
I domen uttalade domstolen bland annat att
det beträffande allmännyttiga organisationer
belägna i tredjeländer i princip är tillåtet för den
beskattande medlemsstaten att inte bevilja en
skattemässig fördel om det, bland annat på
grund av att det saknas en avtalad skyldighet för
detta tredjeland att tillhandahålla uppgifter, visar
sig vara omöjligt att erhålla nödvändiga uppgifter
från nämnda land. Ett liknande resonemang om
möjligheten att vägra en skattefördel återfinns i
domstolens dom i målet C-101/05 A.152
Domen i Hein Persche-målet visar att
godkännande av gåvomottagare inte kan
begränsas till enbart organisationer i Sverige utan
att även utländska organisationer som uppfyller
de villkor som har uppställts i de svenska
reglerna ska kunna vara godkända gåvomottagare. Beträffande länder utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) kan det
dock av kontrollskäl ställas krav på att den stat

där den aktuella organisationen hör hemma har
ingått ett avtal med Sverige som innehåller
bestämmelser
om
informationsutbyte
i
skatteärenden. Mot bakgrund av att EU:s s.k.
handräckningsdirektiv
(rådets
direktiv
77/799/EEG av den 19 december 1977 om
ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas
behöriga myndigheter på direktbeskattningens
område153) inte gäller mellan en medlemsstat och
ett tredjeland, kan ett sådant krav inte anses vara
för långtgående (se domen i det ovan nämnda
målet A).
Regeringen ansluter sig således till utredningens bedömning att även utländska motsvarigheter till sådana svenska stiftelser, ideella
föreningar och registrerade trossamfund som
kan bli godkända gåvomottagare ska kunna
godkännas som gåvomottagare, under förutsättning att de hör hemma i en stat inom EES eller i
en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte. Regeringen föreslår dock att förslaget
även ska omfatta motsvarigheter som hör
hemma i en stat med vilken Sverige har ingått ett
avtal om informationsutbyte i skatteärenden.
Beträffande stiftelser krävs av de utländska
motsvarigheterna bland annat att de står under
en statlig tillsyn som motsvarar den som de
svenska subjekten är föremål för.
Utländska sökande som inte beskattas i
Sverige kan naturligtvis inte uppfylla ett krav på
inskränkt skattskyldighet enligt 7 kap. inkomstskattelagen. I sådana fall får Skatteverket i stället
så långt det är möjligt bedöma om förhållandena
är sådana att den sökande skulle ha blivit och
komma att bli inskränkt skattskyldig enligt
7 kap. 3, 7 eller 14 § inkomstskattelagen
(1999:1229) om denne skulle beskattas i Sverige.
Som Kammarrätten i Stockholm och Sveriges
advokatsamfund berört kommer dessa bedömningar många gånger att bli svåra. Det måste
dock härvid framhållas att det i första hand
ankommer på de sökande att visa att förutsättningar
för
godkännande
föreligger.
Tillämpningen kommer att underlättas av den
föreslagna begränsningen av antalet tillåtna

150 REG 2006, s. I-8203.

153 Den 1 januari 2013 ersätts direktivet av rådets direktiv 2011/16/EU

151 REG 2009, s. I-359.

av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om

152 REG 2007, s. I-11531.

beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG.
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ändamål för ideell verksamhet (se avsnitt
6.16.3.4).
Kammarrätten i Jönköping, Länsrätten i
Stockholms
län,
Ekobrottsmyndigheten,
Ekonomistyrningsverket och Statskontoret har
betonat risken för fusk och missbruk och
svårigheterna för Skatteverket att i praktiken
utöva en fungerande kontroll. Fusk- och
missbruksrisken begränsas dock något genom
att antalet mottagare och ändamål hålls nere.
Den kan begränsas ytterligare genom låga
beloppsgränser. Frågan om beloppsgränser
behandlas i avsnitt 6.16.3.11. Frågan om
Skatteverkets tillsyn över godkända gåvomottagare behandlas i avsnitt 6.16.3.6.
Som framgår av avsnitt 6.16.3.8 ska godkända
gåvomottagare lämna kontrolluppgifter om
gåvor som kan berättiga till skattereduktion. För
att detta ska fungera även beträffande utländska
mottagare föreslår regeringen att en utländsk
sökande endast ska kunna godkännas som gåvomottagare om den sökande gett in ett skriftligt
åtagande om att lämna kontrolluppgifter till
Skatteverket. En liknande bestämmelse om
åtagande att lämna kontrolluppgifter gäller sedan
tidigare för försäkringsgivare som meddelar
försäkring från fast driftställe utanför Sverige
men i en stat inom EES.
I likhet med vad som gäller för sådana
åtaganden från försäkringsgivare ska ett åtagande
från den som ansöker om att bli godkänd gåvomottagare lämnas enligt ett av Skatteverket
fastställt formulär. Ett sådant krav begränsar inte
möjligheterna
att
använda
elektronisk
kommunikation (Ds 2003:29, s. 101).
Lagförslag
Förslaget föranleder 8 § lagen om godkännande
av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva,
nya paragrafer, 13 kap. 2 a § lagen (2001:1227)
om självdeklarationer och kontrolluppgifter och
23 kap. 7 § skatteförfarandelagen, samt ändringar
i 13 kap. 3 § lagen om självdeklarationer och
kontrolluppgifter och 38 kap. 1 § skatteförfarandelagen, se avsnitt 3.2, 3.19 och 3.21.

6.16.3.6 Godkännande av gåvomottagare och
tillsyn över godkända gåvomottagare
6.16.3.6.1

Ansökan om godkännande

Regeringens förslag: Den som vill bli godkänd
gåvomottagare ska ansöka om godkännande hos
Skatteverket. En ansökan ska lämnas enligt
fastställt formulär och innehålla nödvändiga
identifikationsuppgifter. De handlingar som den
sökande önskar åberopa ska lämnas tillsammans
med ansökan.

Utredningens förslag: Överensstämmer
delvis med regeringens. Utredningen föreslår att
en ansökan ska innehålla uppgifter om den
sökandes namn, adress och, om sådant nummer
finns, organisationsnummer eller motsvarande
registreringsnummer.
Remissinstanserna: Skatteverket anför att en
sökandes inskränkta skattskyldighet året före det
år då ansökan görs kan ha sin grund i ett annat
förhållande än det som kan medföra
godkännande som gåvomottagare. Verket
föreslår därför att den sökande ska ange på vilket
sätt denne anser sig ha uppfyllt kraven när det
gäller de aktuella ändamålen.
Skälen för regeringens förslag: Som framgår
av avsnitt 6.16.3.3 föreslår regeringen att
systemet med skattereduktion för gåvor ska
bygga på en ordning med förhandsgodkännande
av gåvomottagare. Utredningens förslag innebär
att det i lagen föreskrivs att ansökan ska
innehålla uppgifter om den sökandes namn,
adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer. Regeringen föreslår att det i lagen
endast ska föreskrivas att en ansökan om
godkännande
ska
innehålla
nödvändiga
identifikationsuppgifter. Närmare föreskrifter
om ansökans innehåll kan ges som verkställighetsföreskrifter i förordningsform.
Tillsammans med ansökan ska lämnas de
handlingar som den sökande önskar åberopa.
Ansökan ska lämnas enligt ett fastställt formulär.
Kravet på fastställt formulär begränsar inte
möjligheterna
att
använda
elektronisk
kommunikation (Ds 2003:29, s. 101).
Som redogörs för i avsnitt 6.16.3.4 uppställs
det ett krav för gåvomottagare att den sökande
enligt 7 kap. 3, 7 eller 14 § inkomstskattelagen
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(1999:1229) ska vara inskränkt skattskyldig vid
beslutet om slutlig skatt året före det år då
ansökan görs. Detta krav är fristående från
kravet att den sökande ska ha som ändamål att
bedriva hjälpverksamhet bland behövande eller
att främja vetenskaplig forskning eller helt eller
delvis bedriva sådan verksamhet. Prövningen av
inskränkt skattskyldighet vid tidigare beslut om
slutlig skatt tar sikte på tidigare förhållanden.
Prövningen av om den sökande har viss
verksamhet som ändamål eller faktiskt bedriver
sådan verksamhet är däremot en prövning som
tar sikte på nu aktuella förhållanden. Det finns
därför ingen anledning att en sökande, som
Skatteverket föreslagit, ska ange på vilket sätt
denne anser sig ha uppfyllt kraven när det gäller
aktuella ändamål vid tidigare beslut om slutlig
skatt.
Lagförslag
Förslaget föranleder 9 § lagen om godkännande
av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva
samt en ändring i 1 kap. 16 § inkomstskattelagen
(1999:1229), se avsnitt 3.2 och 3.5.
6.16.3.6.2

Giltighetstid och förlängning

Regeringens förslag: Ett godkännande som
gåvomottagare gäller till utgången av det tredje
året efter det år som beslutet fattades. Om en
ansökan om förlängning kommer in innan
godkännandet har upphört att gälla, får
godkännandet förlängas till utgången av det
tredje året efter det år då godkännandet annars
skulle ha upphört att gälla. Det ställs samma krav
på en ansökan om förlängning som på en ny
ansökan. Om en ansökan om förlängning har
kommit in är godkännandet giltigt även efter
den tidpunkt då det annars skulle ha upphört att
gälla till dess att frågan om förlängning har
prövats av Skatteverket.

Utredningens förslag: Överensstämmer i
huvudsak med regeringens. Utredningen har
ingen uttrycklig reglering av ett godkännandes
giltighet i avvaktan på Skatteverkets prövning av
en ansökan om förlängning.
Remissinstanserna: Ingen remissinstans har
kommenterat förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Ett godkännande som gåvomottagare bör inte gälla tills
vidare utan vara tidsbegränsat. En årlig prövning
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framstår emellertid som onödigt administrativt
betungande för såväl mottagarna som för
Skatteverket. Tre års giltighet efter det år då
beslut om godkännande fattas framstår enligt
regeringens mening som en lämplig avvägning.
Regeringen föreslår således, i likhet med
utredningen, att ett godkännande ska gälla till
utgången av det tredje året efter det år som
beslutet om godkännande fattades.
Förlängning bör därefter kunna ske. Om en
ansökan om förlängning kommer in innan ett
godkännande har upphört att gälla, får
godkännandet förlängas till utgången av det
tredje året efter det år då godkännandet annars
skulle ha upphört att gälla. Ett förlängt
godkännande kan i sin tur förlängas ytterligare
om förutsättningarna för beslut om förlängning
är uppfyllda. En ansökan om förlängning ska
uppfylla samma kriterier som den ursprungliga
ansökan i fråga om såväl form som innehåll.
Precis som en ny ansökan ska en ansökan om
förlängning lämnas enligt fastställt formulär.
Har en ansökan om förlängning inte
inkommit innan det tidigare godkännandet löpt
ut blir ansökan att anse som en ny ansökan. Det
leder i sin tur till att en ny ansökningsavgift ska
betalas (se avsnitt 6.16.3.6.3 om avgifter).
Om en ansökan om förlängning har kommit
in innan det tidigare godkännandet löpt ut bör
godkännandet vara fortsatt giltigt även efter den
tidpunkt då det annars skulle ha upphört att gälla
till dess att frågan om förlängning har prövats av
Skatteverket. Detta hindrar dock inte att
Skatteverket återkallar det tidigare godkännandet om förutsättningarna för återkallelse
är uppfyllda (se avsnitt 6.16.3.6.5 om
återkallelse). Den utsträckta giltigheten av godkännandet upphör så snart Skatteverket har
prövat frågan om förlängning.
Om Skatteverket däremot prövar frågan om
förlängning innan det tidigare godkännandet har
löpt ut leder ett avslag på ansökan inte till att
godkännandet upphör att gälla före den tidpunkt
då det ska löpa ut. Skatteverket är dock
oförhindrat att återkalla godkännandet.
En utsträckt giltighet av ett godkännande i
avvaktan på Skatteverkets prövning av en
ansökan om förlängning av godkännandet förtar
inte den godkända gåvomottagarens skyldighet
att betala årsavgift (se avsnitt 6.16.3.6.3 om
avgifter).
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Lagförslag
Förslaget föranleder 10 och 11 §§ lagen om
godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva, se avsnitt 3.2.
6.16.3.6.3

Ansöknings- och årsavgifter

Regeringens förslag: Den som ansöker om att bli
godkänd gåvomottagare ska betala en
ansökningsavgift. Skatteverket får inte pröva
ansökan om avgiften inte har betalats. En
godkänd gåvomottagare ska betala en årsavgift
för varje år efter det år då ett godkännande
meddelats. Avgiften ska betalas före det år
avgiften avser. Regeringen får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Utredningens förslag: Överensstämmer med
regeringens förutom att utredningen föreslår att
det ska föreskrivas i lagen att ansökningsavgiften
är 10 000 kronor och att årsavgiften är
7 000 kronor.
Remissinstanserna: Luleå tekniska universitet
tillstyrker förslaget. Frivilligorganisationernas
Insamlingsråd tycker att det är rimligt att det
merarbete som kan uppstå hos Skatteverket vad
gäller ansökningar från utländska godkända
gåvomottagare ska bekostas av en extra avgift för
just dessa mottagare. Pingst – fria församlingar i
samverkan anser att avgifter av aktuellt slag inte
ska förekomma. Om det trots detta fattas beslut
om uttag av årsavgift ska den vara avhängig av
antalet transaktioner, vilket skulle skapa viss
rättvisa mellan organisationer av olika storlek.
Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare anser
att förslaget skulle inverka menligt på förbundet
och
sannolikt
många
andra
mindre
organisationer. Det är orimligt med en avgift
som närmar sig inkomstskattenivå om man bara
har en givare. Stiftelsen Skansen anför att för små
gåvomottagare kan den föreslagna ansökningsavgiften på 10 000 kronor samt en årlig avgift på
7 000 kronor vara avskräckande. Stiftelsen
föreslår att åtminstone den årliga avgiften slopas.
Skälen för regeringens förslag: Skatteverket
kommer att ha kostnader för att hantera
ansökningar om godkännande av gåvomottagare
och utöva tillsyn över de mottagare som
godkänns. Regeringen anser till skillnad från
Pingst – fria församlingar i samverkan (Pingst) att

det är rimligt att associationer som ansöker om
godkännande bär de löpande kostnaderna för
denna
hantering.
Frivilligorganisationernas
Insamlingsråd har föreslagit att en extra avgift
ska tas ut för ansökningar från utländska
mottagare. Det är emellertid inte godtagbart ur
ett EU-rättsligt perspektiv att behandla
ansökningar
från
utländska
mottagare
annorlunda än ansökningar från svenska
mottagare.
Pingst har vidare föreslagit att en årsavgift ska
vara beroende av antalet transaktioner.
Regeringen har förståelse för synpunkten, men
Skatteverkets
hanteringskostnader,
som
avgifterna syftar till att finansiera, är inte med
automatik beroende av antalet gåvor som en
organisation får. Att införa en sådan koppling
mellan antalet gåvor och avgiftens storlek skulle
dessutom innebära att årsavgiften kan tas ut
först när antalet transaktioner är känt, dvs. i
efterhand. Avgiften bör enligt regeringens
mening betalas i förskott, dvs. före ingången av
det år som avgiften avser.
Regeringen föreslår i likhet med utredningen
att det ska finnas en ansökningsavgift och att
ansökan inte ska få prövas om avgiften inte är
betald. Som utredningen föreslagit ska också en
årlig avgift betalas för de följande år som
godkännandet gäller. Varje sådan avgift ska
betalas i förskott, före det år avgiften avser. En
ansökningsavgift betalas inte tillbaka om den
ansökan som avgiften avser avslås. I och med
den löpande årsavgiften behöver det inte finnas
någon ansökningsavgift för ansökan om
förlängning. Som framgår av avsnitt 6.16.3.6.2
ska en försenad förlängningsansökan betraktas
som en ny ansökan, vilket innebär att en ny
ansökningsavgift ska tas ut.
När det gäller avgifternas storlek anser
regeringen till skillnad mot vad Riksförbundet
Frivilliga Samhällsarbetare och Stiftelsen Skansen
anfört att ansökningsavgiften och årsavgiften
bör uppgå till de nivåer, 10 000 kronor
respektive 7 000 kronor, som utredningen
föreslagit. Regeringen anser dock att föreskrifter
om avgifternas storlek bör lämnas i
förordningsform.
Lagförslag
Förslaget föranleder 12 § lagen om godkännande
av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva,
se avsnitt 3.2.
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6.16.3.6.4

Förelägganden och personligt
sammanträffande

Regeringens förslag: Skatteverket får meddela de

förelägganden som behövs för att verket ska
kunna ta ställning till om ett godkännande ska
återkallas.
Regeringens bedömning: Det finns inget behov
av bestämmelser om ytterligare förelägganden
eller av en bestämmelse om personligt
sammanträffande mellan Skatteverket och en
sökande eller en godkänd gåvomottagare.

Utredningens förslag: Överensstämmer
delvis med regeringens. Utredningen föreslår
dock även att Skatteverket ska få meddela dels
förelägganden om att inkomma med de
uppgifter som behövs för att pröva en ansökan
om godkännande eller om förlängning av ett
godkännande, dels förelägganden att betala en
ansökningsavgift eller årsavgift. Om ett föreläggande att betala en ansökningsavgift inte följs
ska ansökan avvisas. Utredningen föreslår vidare
en bestämmelse av innebörden att Skatteverket i
de fall föreläggande kan meddelas får komma
överens med en sökande eller en godkänd
gåvomottagare om ett besök hos denne eller ett
annat personligt sammanträffande.
Remissinstanserna: Skatteverket anser att den
faktiska möjligheten till personligt sammanträffande i andra länder är mycket begränsad.
Skälen för regeringens förslag och
bedömning: En del av kontrollen av de
godkända gåvomottagarna kommer att ske i
samband med beskattningen eftersom vissa av de
godkända gåvomottagarna måste vara inskränkt
skattskyldiga. I övrigt är verket oförhindrat att
kontrollera användningen av insamlade medel,
redovisning, etc. Skatteverket bör inom ramen
för sin tillsyn ha möjlighet att, när ett
godkännande av någon anledning sätts i fråga
och det övervägs om återkallelse bör ske, kunna
utfärda de förelägganden som behövs för att
verket ska kunna ta ställning till om ett
godkännande ska återkallas.
Utredningen har vidare föreslagit att
Skatteverket ska ha rätt att förelägga den som
ansökt om att bli godkänd gåvomottagare att
komma in med ytterligare handlingar och andra
uppgifter som behövs för att verket ska kunna
pröva en ansökan eller en ansökan om
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förlängning. Utredningen har även föreslagit att
Skatteverket ska få förelägga den som inte
betalar en ansöknings- eller årsavgift att betala
avgiften.
Det följer av allmänna principer att en
ansökan får avslås om den sökande inte har
kommit in med den utredning som behövs för
att visa att förutsättningarna för bifall till
ansökan är uppfyllda. Det behövs därför inget
föreläggande att inkomma med uppgifter vid en
ansökan om godkännande eller om förlängning
av ett godkännande. När det gäller
ansökningsavgift får Skatteverket avvisa en
ansökan om avgiften inte betalats. När det gäller
årsavgift bör obetald årsavgift utgöra grund för
återkallelse utan att ett föreläggande först
behöver utfärdas (se avsnitt 6.16.3.6.5 om
återkallelse). Regeringen anser mot bakgrund av
det nu anförda att det inte finns behov av
bestämmelser om förelägganden i ytterligare
situationer än då återkallelse aktualiseras.
Om ett föreläggande inte följs får
Skatteverket återkalla godkännandet (se avsnitt
6.16.3.6.5).
I 3 kap. 7 § taxeringslagen (1990:324) finns
bestämmelser om taxeringsbesök och i 14 kap.
6 § skattebetalningslagen (1997:483) regleras
besök eller annat personligt sammanträffande.
Bestämmelserna innebär att Skatteverket och
skattskyldiga får komma överens om att träffas
för att diskutera oklarheter och göra
avstämningar i ett aktuellt ärende. Besöksinstitutet infördes ursprungligen år 1978 som ett
smidigt och informellt komplement till
revisionsinstitutet (prop. 1977/78:131, s. 254).
Redan i förarbetena till besöksinstitutet
framhölls att den omständigheten att det
saknades bestämmelser om besök inte hindrade
att tjänstemän och skattskyldiga träffades för att
reda ut oklarheter i ett aktuellt ärende utan att
det snarare var önskvärt att sådana besök kom
till stånd. Skälet till regleringen var alltså inte att
frivilliga besök kräver författningsstöd. Det som
motiverade en reglering var i stället att det inom
skatteförvaltningen fanns en osäkerhet om
huruvida det var tillåtet att använda frivilliga
besök för att reda ut oklarheter i ett ärende
(prop. 1977/78:131, s. 149–153, 158–160 och
247–256). I dag är förhållandena annorlunda och
förslaget i denna del framstår därför som
onödigt och förvirrande i den meningen att det
kan uppfattas som oklart huruvida frivilliga
besök som inte omfattas av förslaget är tillåtna.
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Regeringen anser mot bakgrund av det nu
anförda att det inte bör införas en särskild
bestämmelse om personligt sammanträffande
mellan Skatteverket och en sökande eller en
godkänd gåvomottagare.
Lagförslag
Förslaget föranleder 14 § lagen om godkännande
av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva,
se avsnitt 3.2.
6.16.3.6.5

Återkallelse av godkännande

Regeringens förslag: Skatteverket ska återkalla ett
godkännande som gåvomottagare om

1.

innehavaren begär det,

2.

förutsättningarna för godkännande inte
längre är uppfyllda,

3.

innehavaren vid ett beslut om slutlig skatt
som fattats under den tid som ett
godkännande gäller inte är inskränkt
skattskyldig enligt bestämmelserna i 7 kap.
3, 7 eller 14 § inkomstskattelagen eller, när
det gäller en svensk mottagare som är
inskränkt skattskyldig enligt någon annan
bestämmelse i 7 kap. inkomstskattelagen än
3, 7 eller 14 § eller en utländsk mottagare,
inte skulle ha blivit inskränkt skattskyldig
vid tillämpning av någon av 7 kap. 3, 7 eller
14 §,

4.

innehavaren inte betalar en årsavgift,

5.

innehavaren inte följer ett föreläggande,
eller

6.

innehavaren inte lämnar kontrolluppgifter.

Om det finns synnerliga skäl, får Skatteverket
avstå från återkallelse enligt 2, 3 eller 6. Ett
beslut att återkalla ett godkännande gäller omedelbart.
Om en godkänd gåvomottagare inte längre
uppfyller ett eller flera av de krav som uppställs
för godkännande ska gåvomottagaren omedelbart underrätta Skatteverket om detta.

Utredningens förslag: Överensstämmer i
huvudsak med regeringens. Utredningens
förslag innebär dock att obetald årsavgift kan
leda till återkallelse först sedan ett föreläggande
att betala avgiften inte följts.

Remissinstanserna:
Kammarrätten
i
Jönköping anför att det i utredningens förslag
inte berörs vad som händer med givarnas
skattereduktion i det fall en gåvomottagare som
först godkänts av Skatteverket får sitt
godkännande återkallat men efter överklagande
återfår godkännandet. En liknande problematik
uppstår om en gåvomottagare godkänns först
efter överklagande.
Skälen för regeringens förslag: Som
beskrivits i det föregående ska en sökande
uppfylla ett antal krav för att kunna bli en
godkänd gåvomottagare (avsnitt 6.16.3.4–
6.16.3.5). Dessa krav tar sikte på att den sökande
är inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), att ändamål eller
verksamhet ska vara av visst slag, att det ska
föreligga en förmåga att även i fortsättningen bli
inskränkt skattskyldig samt att den sökande ska
kunna hantera gåvorna på visst sätt och att det
ställs vissa mer administrativt betonade krav på
revisor och redovisning. Är det fråga om
utländska sökande tillkommer ett krav på
förbindelse att lämna kontrolluppgifter.
Det ligger enligt regeringens mening i sakens
natur att ett godkännande som gåvomottagare
ska återkallas om de förutsättningar som legat
till grund för godkännandet brister. Det kan t.ex.
handla om att en insamlingsstiftelse inte
uppfyller villkoren i fråga om revisor eller
redovisningens beskaffenhet.
Ett godkännande ska däremot inte återkallas
om en gåvomottagare alltjämt uppfyller förutsättningarna för godkännande men på ett annat
sätt än vad som var fallet när godkännandet
beslutades. Det betyder t.ex. att en stiftelse som
vid godkännandet haft som ändamål att bedriva
hjälpverksamhet bland behövande men som
sedermera har bytt inriktning och nu i stället har
som ändamål att främja vetenskaplig forskning
inte ska få sitt godkännande återkallat på den
grunden att det ideella ändamålet ändrats.
Detsamma gäller i fråga om byte av faktiskt
bedriven verksamhet (se avsnitt 6.16.3.4 om
ändamål respektive faktiskt bedriven verksamhet). Det ankommer dock självklart på
gåvomottagaren att vid behov visa att det
alltjämt finns förutsättningar för ett fortsatt
godkännande.
När det gäller de inskränkt skattskyldiga
stiftelserna, ideella föreningarna och registrerade
trossamfunden innebär gällande rätt att om det
vid ett visst beslut om slutlig skatt konstateras
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att de inte uppfyller ställda krav blir de inte
längre inskränkt skattskyldiga och vissa
inkomster blir beskattade. Om så sker saknas
förutsättningar för att fortsatt vara en godkänd
gåvomottagare och godkännandet ska därför i
sådant fall återkallas. Beträffande utländska
mottagare som inte beskattas i Sverige samt
svenska mottagare som är inskränkt skattskyldiga enligt någon annan bestämmelse i 7 kap.
inkomstskattelagen än 7 kap. 3, 7 eller 14 § ska
prövningen gälla frågan om förhållandena är
sådana att mottagaren skulle ha blivit inskränkt
skattskyldig vid tillämpning av någon av 7 kap. 3,
7 eller 14 §.
Utöver att Skatteverket på eget initiativ kan
återkalla ett godkännande bör verket självfallet
även kunna återkalla ett godkännande på begäran
av den godkända gåvomottagaren själv.
En godkänd gåvomottagare bör vidare vara
skyldig att själv underrätta verket om förhållandena är sådana att gåvomottagaren inte
längre bör vara en godkänd gåvomottagare. Om
en godkänd gåvomottagare inte lämnar en sådan
underrättelse uppkommer frågan om inte
gåvomottagaren borde påföras en sanktionsavgift. Denna fråga berörs i avsnitt 6.16.3.6.6.
En godkänd gåvomottagare ska betala en
årsavgift som ska betalas före ingången av det år
avgiften avser (se avsnitt 6.16.3.6.3). Det är
enligt regeringens mening självklart att en
godkänd gåvomottagare som inte uppfyller
denna skyldighet ska kunna få godkännandet
återkallat.
Som anförts i avsnitt 6.16.3.6.4 bör även
underlåtenhet att följa ett föreläggande medföra
att ett godkännande återkallas.
En återkallelse bör gälla omedelbart och utan
hinder av att återkallelsebeslutet överklagats.
Kammarrätten i Jönköping har berört frågan
om givarnas rätt till skattereduktion när en
gåvomottagare som först godkänts av
Skatteverket får sitt godkännande återkallat men
efter överklagande till allmän förvaltningsdomstol återfår godkännandet eller när en
gåvomottagare
godkänns
först
efter
överklagande.
En grundläggande förutsättning för skattereduktion för gåva är att gåvan har lämnats till
någon som är godkänd gåvomottagare. Ett
återkallande av godkännande som gåvomottagare
gäller omedelbart. Det innebär att en gåva som
lämnas till en mottagare efter att dennas godkännande har återkallats inte kan ingå i
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underlaget för skattereduktion. Om beslutet om
återkallande överklagas till allmän förvaltningsdomstol (se avsnitt 6.16.3.12 om överklagande)
kan beslutet bli föremål för inhibition enligt 28 §
förvaltningsprocesslagen
(1971:291).
Om
beslutet inhiberas kan de gåvor som lämnas
under den tid som inhibitionen gäller ingå i
underlaget för skattereduktion. På motsvarande
sätt gäller att gåvor som lämnas innan ett
godkännande har meddelats inte kan ingå i
underlaget för skattereduktion eftersom de inte
har lämnats till någon som vid gåvotillfället var
godkänd gåvomottagare. Detta gäller oavsett om
ansökan om godkännande vid denna tidpunkt
har lämnats till Skatteverket eller inte. Det gäller
även om ett godkännande senare beslutas,
oavsett om detta beslut fattas av Skatteverket
eller av en allmän förvaltningsdomstol.
Det bör finnas en möjlighet för Skatteverket
att i vissa situationer underlåta att återkalla ett
godkännande som gåvomottagare. Det kan t.ex.
vara så att en förening under ett enstaka år inte
blir inskränkt skattskyldig enligt 7 kap.
inkomstskattelagen men att orsaken till detta är
sådan att det inte bör påverka föreningens status
som godkänd gåvomottagare. Regeringen
föreslår därför att Skatteverket får avstå från att
återkalla ett godkännande om det finns
synnerliga skäl. Detta undantag gäller, av
förklarliga skäl, inte när återkallandet sker på
initiativ av den godkända gåvomottagaren själv.
Det finns inte heller skäl att låta undantaget gälla
när en godkänd gåvomottagare underlåter att
betala en årsavgift eller att följa ett föreläggande.
Lagförslag
Förslaget föranleder 13, 15 och 16 §§ lagen om
godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva, se avsnitt 3.2.
6.16.3.6.6

Kontrollavgift

Regeringens förslag: Skatteverket får ta ut en

kontrollavgift av en godkänd gåvomottagare
som inte omedelbart underrättat verket om att
ett eller flera av kraven för godkännande inte
längre uppfylls. Kontrollavgiften uppgår till ett
belopp motsvarande 10 procent av värdet på de
gåvor som tagits emot efter den tidpunkt då en
underrättelse borde ha kommit in och till dess
att frågan om återkallelse har prövats av
Skatteverket och som är av det slaget att de ingår
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i givarens underlag för skattereduktion.
Kontrollavgiften är dock lägst 5 000 kronor. Om
värdet på de gåvor som tagits emot inte kan
beräknas tillförlitligt, får Skatteverket uppskatta
värdet till ett skäligt belopp. Kontrollavgiften
tillfaller staten. Om överträdelsen är ringa eller
ursäktlig eller om det finns andra särskilda skäl,
får Skatteverket helt eller delvis befria
gåvomottagaren från en kontrollavgift.

Utredningens förslag: Överensstämmer med
regeringens förutom att utredningen uttrycker
förutsättningen för skönsmässig uppskattning av
värdet på mottagna gåvor som att kontrollavgiften inte kan beräknas.
Remissinstanserna: Länsrätten i Skåne län
anser, framför allt med hänsyn till att det i
praktiken huvudsakligen kommer att bli svenska
gåvomottagare som drabbas av kontrollavgiften,
att det bör övervägas om förslaget ska
genomföras. Om så blir fallet anser länsrätten ett
fast belopp vara det bästa alternativet.
Skatteverket anför att det inte framgår om samma
grunder som gäller för befrielse från särskild
avgift enligt t.ex. taxeringslagen (1990:324) ska
tillämpas för bestämmelsen om befrielse från
kontrollavgift eller hur denna bestämmelse
annars ska tolkas.
Skälen för regeringens förslag
Behovet av en sanktion
Som framgår av föregående avsnitt föreslår
regeringen att en godkänd gåvomottagare som
inte längre uppfyller ett eller flera av kraven för
godkännande omedelbart ska underrätta
Skatteverket om detta.
Om en sådan underrättelse inte görs kan den
situationen uppkomma att ett antal givare kan
komma att få skattereduktion fast de egentligen
inte borde ha den rätten, eftersom godkännandet
rätteligen borde ha varit återkallat vid den
tidpunkt då gåvorna lämnades. Det finns därför
ett behov av någon form av sanktion vid en
sådan underlåtenhet.
Det kan enligt regeringens mening inte
komma i fråga att som en generell regel vägra en
gåvogivare skattereduktion eller att ompröva en
redan erhållen skattereduktion på den grunden
att en underrättelse borde ha lämnats av
gåvomottagaren. Den skattskyldige har lämnat
en gåva till en mottagare som efter ett särskilt

beslut av Skatteverket har blivit godkänd som
gåvomottagare. De skattskyldiga måste rimligen
kunna lita på att myndighetsbesluten är riktiga
och att de godkända gåvomottagarna står under
tillräcklig tillsyn.
Det är givetvis klart otillfredsställande om en
godkänd gåvomottagare mot bättre vetande
fortsätter en verksamhet som innebär att
gåvogivare får skattereduktion trots att de inte
borde ha det. Regeringen ansluter sig därför till
utredningens bedömning att en godkänd
gåvomottagare, som underlåter att underrätta
Skatteverket när det inte längre finns förutsättningar för att vara godkänd, ska påföras en
kontrollavgift.
Härefter uppkommer frågan hur en sådan
kontrollavgift bör utformas. Avgiften kan
utformas som ett fast belopp eller på något sätt
sättas i relation till de skattereduktionsgrundande gåvor som kommer in efter den
tidpunkt då underrättelse egentligen borde ha
skett. Länsrätten i Skåne län har framfört åsikten
att ett fast belopp är det bästa alternativet. Det är
i och för sig en enkel och förutsägbar metod.
Mot detta måste dock ställas det angelägna i att
sanktionen i någon mån korresponderar mot den
potentiella verkan av gåvomottagarens underlåtenhet, dvs. de skattereduktioner som kan
komma att ges. Sambandet mellan kontrollavgiften och felaktigt givna skattereduktioner är
svagt. Situationen kan ju vara den att
gåvomottagaren får ett mycket stort antal gåvor
på t.ex. 500 kronor men att det också är det enda
dessa givare ger det året. I sådant fall ges på
grund av beloppsgränserna (se avsnitt 6.16.3.11)
ingen skattereduktion alls för gåvorna. Kontrollavgiftens syfte är emellertid inte att kompensera
för ”felaktigt” medgivna skattereduktioner utan
att framtvinga en underrättelse från den
godkände gåvomottagaren. Regeringen anser
därför i likhet med utredningen att kontrollavgiftens storlek ska relateras till givna gåvor.
Regeringen föreslår att kontrollavgiften ska
uppgå till ett belopp som motsvarar 10 procent
av summan av de gåvor som vid varje gåvotillfälle
uppgått till minst 200 kronor (se avsnitt
6.16.3.11 om minsta beloppsgräns per gåva) och
som tagits emot efter den tidpunkt då
underrättelse senast bort ske och till dess att
frågan om återkallelse har prövats av
Skatteverket. Om förhållandena är sådana att det
inte går att på ett tillförlitligt sätt beräkna hur
många sådana gåvor som kommit in får
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Skatteverket göra en skönsmässig uppskattning
och lägga ett skäligt belopp till grund för
kontrollavgiften. Kontrollavgiften bör dock
alltid uppgå till ett visst minsta belopp.
Regeringen anser i likhet med utredningen att ett
rimligt minsta belopp är 5 000 kronor.
Europakonventionen
Den europeiska konventionen av den
4 november 1950 om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna
(Europakonventionen) gäller som lag i Sverige.
Frågan är om den kontrollavgift som nu föreslås
innefattar en anklagelse om brott i konventionens mening. Artikel 6 i Europakonventionen
innehåller bland annat bestämmelser om rätten
till domstolsprövning och en rättssäker process.
Enligt punkt 1 ska var och en vid prövningen av
hans civila rättigheter och skyldigheter eller av
en anklagelse mot honom för brott vara
berättigad till en rättvis och offentlig rättegång
inom skälig tid och inför en oavhängig och
opartisk domstol som upprättats enligt lag. Av
punkt 2 följer att var och en som har blivit
anklagad för brott ska betraktas som oskyldig till
dess hans skuld lagligen fastställts.
I punkt 3 anges vissa minimirättigheter som
ska garanteras den som blivit anklagad för brott.
Han ska utan dröjsmål, på ett språk som han
förstår och i detalj, underrättas om innebörden
av och grunden för anklagelsen. Han har rätt att
få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt
försvar. Vidare har han rätt att försvara sig
personligen eller genom rättegångsbiträde som
han själv utsett. Om han saknar tillräckliga
medel och rättvisans intresse kräver det har han
rätt till rättegångsbiträde utan kostnad. Den
anklagade har också rätt att inkalla och förhöra
vittnen. Om inte den anklagade förstår eller talar
det språk som används i domstolen har han rätt
att utan kostnad biträdas av tolk.
Begreppen ”brott” och ”brottslig gärning” ska
ges en självständig och allmängiltig tolkning.
Klassificeringen i det nationella rättssystemet har
därför ingen avgörande betydelse. Europadomstolen tillämpar i första hand tre kriterier för
bedömningen av vad som är ett brott i
konventionens mening, de s.k. Engel-kriterierna.
Enligt dessa ska hänsyn tas till klassificeringen i
den nationella rätten, gärningens natur samt
påföljdens natur och stränghet (se t.ex. Engel
m.fl. mot Nederländerna, dom den 8 juni 1976,
Öztürk mot Tyskland, dom den 21 februari
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1984 och Weber mot Schweiz, dom den 22 maj
1990). Utgångspunkt vid bedömningen tas i hur
ett visst handlande har klassificerats i nationell
rätt. Om handlingen har klassificerats som ett
brott i nationell rätt är den normalt att anse som
ett brott även i konventionens mening. Vid sidan
av klassificeringen ska emellertid även de två
övriga kriterierna bedömas. Dessa är alternativa i
förhållande till varandra, vilket innebär att det är
tillräckligt att ett av dem är uppfyllt för att
artikel 6 ska vara tillämplig. Om dessa båda
kriterier sedda var för sig inte ger stöd för någon
klar slutsats i fråga om förfarandets rättsliga
status, kan dock den kumulativa effekten av dem
ge stöd för slutsatsen att det är fråga om
anklagelse för ett brott.
Av betydelse för bedömningen av kriteriet
gärningens natur är bestämmelsens räckvidd och
syfte. Är bestämmelsen generell och riktar sig till
alla medborgare och inte endast till en särskild
grupp talar det för att fråga är om en brottslig
gärning. Om syftet med bestämmelsen är att
avskräcka och bestraffa snarare än att
kompensera för skada är gärningen till sin natur
normalt att anse som en brottslig gärning.
Bedömningen av kriteriet påföljdens natur och
stränghet görs i förhållande till den påföljd som
riskeras till följd av viss gärning och inte i
förhållande till den faktiskt utdömda eller ålagda
sanktionen. En frihetsberövande påföljd talar i
allmänhet för att gärningen faller in under artikel
6 medan typiska disciplinstraff såsom suspension
och varning, talar för att så inte är fallet.
Ekonomiska sanktioner kan falla in under
artikelns tillämpningsområde.
Vid utformningen av reglerna om kontrollavgift är det ur rättssäkerhetssynpunkt av
intresse om påförande av kontrollavgiften ska
anses utgöra en anklagelse för brott i den mening
som avses i artikel 6 i Europakonventionen.
Eftersom begreppen brott och brottslig gärning i
artikeln ska ges en självständig och allmängiltig
tolkning innebär den omständigheten att det
enligt den svenska rätten inte är fråga om en
anklagelse om en brottslig gärning inte att det är
uteslutet att artikel 6 är tillämplig. Tvärtom har
så ansetts vara fallet beträffande andra
sanktionsavgifter. I domarna Janosevic mot
Sverige och Västberga Taxi AB och Vulic mot
Sverige (domar den 23 juli 2002) har
Europadomstolen kommit fram till att de
svenska bestämmelserna om skattetillägg omfattas av artikel 6 eftersom de är generella och
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deras syfte både är avskräckande och
bestraffande.
Regeringen
har
i
propositionen
Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m. (prop. 2002/03:106) i fråga om
bestämmelserna om tulltillägg som riktar sig till
en begränsad krets om ca 20 000 företag dragit
slutsatsen att det inte är helt säkert att
Europadomstolen skulle bedöma tulltilläggen på
samma sätt som skattetilläggen. Regeringen
ansåg trots detta att det fanns skäl att se till att
reglerna om tulltillägg uppfyller Europakonventionens krav.
Regeringsrätten
(numera
Högsta
förvaltningsdomstolen) har i avgörandet RÅ
2004 ref. 17 funnit att påförande av särskild
avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella
instrument företer sådana karakteristika att
artikel 6 är tillämplig på förfarandet. Anmälningsskyldigheten enligt lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella
instrument avser endast vissa befattningshavare
och uppdragstagare i aktiemarknadsbolag och
annan person som själv eller tillsammans med
vissa närstående innehar aktiepost av viss storlek
i sådant bolag. Avgifterna kan dock komma att
uppgå till betydande belopp.
Den kontrollavgift som nu föreslås har som
syfte att avskräcka godkända gåvomottagare från
att underlåta att lämna föreskriven underrättelse
till Skatteverket när förutsättningar för
godkännandet inte längre föreligger samt att
bestraffa sådan underlåtenhet. Regleringen gäller
generellt för den som är godkänd gåvomottagare. Även om sanktionen inte innefattar
ett frihetsstraff kan kontrollavgiften i enskilda
fall uppgå till betydande belopp (tio procent av
summan av gåvomedlen efter en viss tidpunkt).
Mot denna bakgrund och med beaktande av de
bedömningar som gjorts i ovan nämnda domar
anser regeringen, i likhet med utredningen, att
reglerna bör utformas så att de rättssäkerhetsgarantier som följer av artikel 6 uppfylls.
Befrielse från kontrollavgift
Det strikta ansvar som föreslås bör för att vara
godtagbart med hänsyn till Europakonventionen
och de rättssäkerhetskrav som ställs upp i övrigt
nyanseras genom att en möjlighet till befrielse
från avgiften införs. Det finns i den nya
skatteförfarandelagen en särskild bestämmelse
om befrielse från särskilda avgifter såsom bland

annat kontrollavgift enligt den lagen. Den nu
aktuella kontrollavgiften är dock av en annan
karaktär än kontrollavgift enligt skatteförfarandelagen. Regeringen föreslår därför att
denna kontrollavgift inte ska följa skatteförfarandelagens regelverk om befrielse utan att det
ska finnas en särskild bestämmelse om befrielse
från den. Befrielse från kontrollavgiften, helt
eller delvis, ska kunna ske om överträdelsen är
ringa eller ursäktlig eller om det finns andra
särskilda skäl.
Skatteverket har efterlyst en tolkning av
bestämmelsen om befrielse från kontrollavgift.
Ett särskilt skäl att efterge kontrollavgiften kan
t.ex. vara att Skatteverket funnit det föreligga
synnerliga skäl att avstå från återkallelse av
mottagarens godkännande (se avsnitt 6.16.3.6.5
om återkallelse). Ett annat särskilt skäl kan vara
att underlåtenheten berott på omständigheter
utanför gåvomottagarens kontroll eller att en
brist som i och för sig bort föranleda en
underrättelse sedermera rättats till och det därför
inte finns grund för att återkalla godkännandet.
Ett annat skäl kan vara att frågan om
förutsättningarna för godkännande varit fortsatt
uppfyllda varit svårbedömd. Om avgiften
framstår som oskäligt hög i sig med hänsyn till
omständigheterna i det enskilda fallet, bör även
det kunna utgöra grund för befrielse.
Bedömningen av om särskilda skäl föreligger ska
vara nyanserad och inte alltför restriktiv.
Det bör också vara möjligt att begära
omprövning av eller överklaga Skatteverkets
beslut om kontrollavgift till domstol (se avsnitt
6.16.3.12 om omprövning och överklagande,
m.m.).
Bestämmelserna om kontrollavgift gäller även
för utländska godkända gåvomottagare. Mot
utländska mottagare som underlåter att
underrätta Skatteverket om ändrade förhållanden torde det dock i realiteten inte finnas
andra sanktionsmöjligheter än att återkalla ett
godkännande som gåvomottagare.
Lagförslag
Förslaget föranleder 17 och 18 §§ lagen om
godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva, se avsnitt 3.2.
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6.16.3.7 Sekretess och tillhandahållande av
information om godkända
gåvomottagare
Regeringens
bedömning:
Skatteverkets
verksamhet med godkännande av gåvomottagare
omfattas av sekretess enligt 27 kap. 1 §
offentlighets- och sekretesslagen. Sekretessen
gäller inte beslut.

Utredningens bedömning och förslag:
Överensstämmer delvis med regeringens
bedömning.
Utredningen
föreslår
dock
ändringar i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet i syfte att uppgift om huruvida en
organisation är godkänd gåvomottagare och i
sådant fall från vilken tidpunkt ska kunna lämnas
ut till enskild och att uppgifter i beskattningsdatabasen utvisande vilka organisationer som är
godkända gåvomottagare ska få göras tillgängliga
via Skatteverkets webbplats.
Remissinstanserna: Inga remissinstanser har
kommenterat förslaget.
Skälen för regeringens bedömning: Enligt
27 kap. 1 § första stycket offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess i
verksamhet som avser bestämmande av skatt
eller som avser taxering eller i övrigt fastställande
av underlag för bestämmande av skatt, för
uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden. Av 27 kap. 6 § samma lag framgår
att sekretessen inte gäller för beslut varigenom
skatt eller pensionsgrundande inkomst bestäms
eller underlag för bestämmande av skatt
fastställs, såvida inte beslutet meddelas i ärende
om förhandsbesked i taxerings- eller skattefråga,
beskattning av utländska experter, forskare eller
andra nyckelpersoner när beslutet har fattats av
Forskarskattenämnden, eller trängselskatt.
Enligt
regeringens
mening
kommer
Skatteverkets hantering av godkännande av
gåvomottagare att omfattas av sekretessen enligt
27 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. För
att en givare ska kunna få skattereduktion måste
gåvan ges till en godkänd gåvomottagare och
givaren har således ett behov av att på ett
tillförlitligt sätt kunna få reda på om en
presumtiv mottagare är godkänd. Besluten
rörande godkända gåvomottagare får anses
utgöra sådana beslut varigenom underlag för
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bestämmande av skatt fastställs. Detta innebär
att besluten enligt 27 kap. 6 § offentlighets- och
sekretesslagen inte kommer att omfattas av
sekretessen enligt 27 kap. 1 §. Någon ändring i
lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet,
som
utredningen
föreslagit, behövs således inte.
Undantaget från sekretess gäller alla beslut
enligt lagstiftningen om godkännande, dvs. inte
bara beslut om godkännande utan även t.ex.
beslut om återkallelse och beslut om
kontrollavgift.
Det finns inte någon anledning att författningsreglera Skatteverkets tillhandahållande av
information om godkända gåvomottagare.
6.16.3.8 Kontrolluppgifter
Regeringens förslag: En godkänd gåvomottagare

ska lämna kontrolluppgift om en sådan gåva som
vid ett och samma gåvotillfälle uppgår till minst
200 kronor om den som lämnat gåvan är känd. I
kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det
gåvobelopp som tagits emot under året.
Regeringens bedömning: Det saknas skäl att
kräva av godkända gåvomottagare att de ska
utfärda ett särskilt gåvobevis för varje gåva som
ska anges i kontrolluppgift.

Utredningens förslag: Överensstämmer
delvis med regeringens. Förutom att föreslå
andra beloppsgränser föreslog utredningen även
att godkända gåvomottagare ska utfärda
gåvobevis. Utredningen har vidare inget krav på
att den som lämnat gåvan ska vara känd och
uppställer inga krav på kontrolluppgiftens
innehåll.
Remissinstanserna: Nämnden för statligt stöd
till
trossamfund,
Civilförsvarsförbundet,
Cancerfonden,
Frivilligorganisationernas
Insamlingsråd,
Frälsningsarmén,
HjärtLungfonden,
Neurologiskt
Handikappades
Riksförbund,
Röda
Korset,
Svenska
Missionskyrkan, Svenska Scoutförbundet, Svenska
Scoutrådet, Alzheimerfonden, ActionAid, Hoppets
Stjärna, Riksförbundet för Trafik-, Olycksfallsoch Polioskadade, Ersta diakoni, Individuell
Människohjälp,
Stadsmissionen
Skåne,
Prostatacancerförbundet, Plan Sverige, Kungl.
Konsthögskolan, Erikshjälpen och Evangeliska
Fosterlandsstiftelsen anser att utfärdande av
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gåvobevis är onödigt och att det bör räcka att
kontrolluppgift lämnas. Svenska Scoutförbundet
och Svenska Scoutrådet anser att om kravet på
gåvobevis behålls bör det ändras till att avse en
årlig kopia på de kontrolluppgifter som lämnats
till Skatteverket. Även Famna – non profit vård
och social omsorg anser att gåvobevis inte ska
behöva utfärdas. Nämnden för statligt stöd till
trossamfund och Svenska kyrkan föreslår att
gåvomottagaren i stället för att utfärda gåvobevis
får garantera vid ansökan om godkännande att
belopp understigande gränsvärdet inte medtas i
kontrolluppgiften. Länsrätten i Stockholms län
anser att kontrolluppgiftslämnandet blir särskilt
betungande för gåvomottagare med många
enskilda givare som lämnar mindre gåvor och i
många fall helt kan sakna betydelse om givaren
totalt sett aldrig når upp till minimigränsen för
skattereduktion. Skatteverket och Lunds
universitet lyfter fram den ökade administrativa
bördan. Regelrådet anser att det administrativa
merarbetet med gåvobevis och kontrolluppgifter
måste ses i ljuset av att reglerna kan öka inflödet
av gåvor. Chalmers tekniska högskola anser att
utskick av gåvobevis för högskolans del endast
kommer att öka hanteringskostnaderna i ringa
omfattning. Högskolan har redan i dag ett
system där tackbrev skickas ut till de personer
och företag som donerar. Stiftelsen Skansen
konstaterar att systemet kan bli betungande för
mottagare med så få givare att teknikstöd för
administrationen är olönsamt men har förståelse
för konstruktionen. Kammarrätten i Stockholm
anför att det ligger i sakens natur att
Skatteverkets och även domstolarnas möjligheter att granska kontrolluppgifter från
utländska gåvomottagare är starkt begränsade.
Skatteverket anför att verkets möjlighet till
kontroll är begränsad, särskilt beträffande
kontrolluppgifter från utlandet där kontrollmöjligheten i praktiken kommer att vara
obefintlig. Landsorganisationen i Sverige anför
att Skatteverket kommer att ha obefintliga
möjligheter att granska kontrolluppgifter från
utlandet och att förslaget därför kan väntas
medföra stora möjligheter till skatteflykt och
skentransaktioner. Kammarrätten i Jönköping
anser att det finns en påtaglig risk för falska
kontrolluppgifter
och
att
Skatteverkets
möjligheter att effektivt kontrollera utländska
gåvomottagares kontrolluppgifter torde vara
små. Länsrätten i Stockholms län menar att
risken för oriktiga kontrolluppgifter får anses

vara uppenbar eftersom mottagna gåvor är
skattefria och gåvomottagarna således saknar
eget incitament att lämna korrekta uppgifter och
också helt kan sakna förståelse för betydelsen av
kontrolluppgifter. Skatteverket anser att risken
för att falska kontrolluppgifter lämnas är
betydande.
Skälen för regeringens förslag och
bedömning: För att en givare ska kunna få
skattereduktion för gåvor som har givits till en
godkänd gåvomottagare måste givaren kunna
styrka gåvan på något sätt. Utredningen har i
detta syfte föreslagit att mottagaren vid
gåvotillfället ska utfärda ett särskilt gåvobevis
enligt ett av Skatteverket fastställt formulär. Av
gåvobeviset ska framgå vem givaren är, vem
mottagaren är, gåvans belopp, datum samt att
gåvan utgör en penninggåva som har lämnats
utan krav på motprestation. Vidare ska det
framgå om gåvan är avsedd för att bedriva
hjälpverksamhet bland behövande eller för att
främja vetenskaplig forskning.
Ett stort antal av de som yttrat sig över
utredningens förslag, däribland Nämnden för
statligt
stöd
till
trossamfund,
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, Röda
Korset, Hoppets Stjärna, Ersta diakoni,
Stadsmissionen Skåne och Famna – non profit
vård och social omsorg, har riktat kritik mot
förslaget att utfärda gåvobevis. De flesta av de
som kritiserat gåvobevisen anser att lämnande av
kontrolluppgifter är tillräckligt. Ett av skälen till
att utredningen föreslagit att det ska finnas ett
gåvobevis har att göra med att en juridisk person
efter det att ett avdrag för sponsringskostnader
blivit underkänt inte ska kunna hävda att det
aktuella beloppet egentligen var en gåva och i
stället få skattereduktion. Denna frågeställning
är emellertid ointressant i regeringens förslag,
eftersom detta bara omfattar gåvor från fysiska
personer (se avsnitt 6.16.3.9).
Enligt regeringens mening är det inte
nödvändigt med utfärdande av gåvobevis för
gåvor från enbart fysiska personer. Ett gåvobevis
kan i och för sig vara ett bra bevismedel för att
styrka rätten till skattereduktion, t.ex. om
kontrolluppgiftslämnandet av någon anledning
inte fungerat. Det ankommer emellertid alltid på
den som lämnat gåvor att se till att, i enlighet
med den allmänna skyldigheten inom ramen för
skatteförfarandet att i skälig omfattning ha
underlag för sin uppgiftsskyldighet och för
kontroll av denna och beskattningen. Inget
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hindrar att detta sker genom t.ex. frivilligt
utfärdade kvittenser för lämnade gåvor. Ett
lagstadgat krav på gåvobevis skulle däremot
utgöra en onödig ökning av gåvomottagarnas
administrativa börda.
Regeringen föreslår däremot att de som är
godkända gåvomottagare ska lämna kontrolluppgifter (se även avsnitt 6.16.3.5 om kravet på
utländska gåvomottagare att ge in åtagande om
att lämna kontrolluppgifter) om sådana gåvor
som vid ett och samma gåvotillfälle uppgår till
minst 200 kronor under förutsättning att den
som lämnat gåvan är känd. Kontrolluppgifter
behöver således inte lämnas för anonyma gåvor.
Som framgår av avsnitt 6.16.3.10 föreslår
regeringen att gåvor som ger rätt till
skattereduktion ska kunna utgöras av en
löneförmån eller av en gåva från ett aktiebolag
för vilken en delägare ska utdelningsbeskattas. I
sådana fall är det den anställde respektive
delägaren som ska anges som givare. Den som
faktiskt betalat gåvan är i dessa avseenden bara
att se som en förmedlare. Kontrolluppgiften ska
innehålla uppgift om gåvobelopp som tagits
emot under året, dvs. summan av de gåvor som
mottagits under året och som uppnår minimibeloppet per gåva.
Kontrolluppgiftslämnandet innebär en ökning
av de godkända gåvomottagarnas administrativa
börda men medför att uppgifterna kan
förtryckas i givarnas inkomstdeklarationer.
Kontrolluppgiftslämnandet bidrar också till att
minska risken för fusk. Regeringens förslag är
alltså att gåvomottagarna ska lämna kontrolluppgifter avseende sådana gåvor som ska ingå i
givarnas underlag för skattereduktion, dvs. gåvor
som vid ett och samma gåvotillfälle uppgår till
minst 200 kronor.
Lagförslag
Förslaget föranleder nya paragrafer, 11 kap. 8 b §
lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter samt 22 kap. 22 §§ skatteförfarandelagen, samt en ändring i 22 kap. 1 §
sistnämnda lag, se avsnitt 3.19 och 3.21.
6.16.3.9 Vilka som kan få skattereduktion
Regeringens förslag: Rätt till skattereduktion för

gåva till godkända gåvomottagare har en fysisk
person som vid beskattningsårets utgång har
fyllt 18 år, är obegränsat skattskyldig någon gång
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under beskattningsåret, och som har haft
utgifter för gåva avseende hjälpverksamhet bland
behövande eller främjande av vetenskaplig
forskning till en godkänd gåvomottagare eller
som ska ta upp en sådan gåva som inkomst.
Sådan rätt till skattereduktion har efter begäran
också de som är begränsat skattskyldiga enligt
3 kap. 18 § första stycket 1, 2 eller 3 inkomstskattelagen, om deras överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder,
uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs
av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.
Dödsbon har endast rätt till skattereduktion för
gåvor som lämnats före dödsfallet.

Utredningens förslag: Överensstämmer
delvis med regeringens. Utredningen föreslår
dock att juridiska personer ska ha rätt till
skattereduktion. Utredningen har inte heller
några krav som tar sikte på den enskildes
skattskyldighet i Sverige.
Remissinstanserna: Högskoleverket har inget
att
invända
mot
förslaget.
Övriga
remissinstanser har inte närmare kommenterat
frågan.
Skälen för regeringens förslag: En central
fråga är vilka givare som ska kunna få skattereduktion för gåvor till godkända gåvomottagare. Utredningen har föreslagit att både
fysiska och juridiska personer ska kunna få
skattereduktion för gåvor.
Ju fler skattskyldiga som omfattas desto
större blir kontrollsvårigheterna, både inom
Sverige och i förhållande till utlandet, vilket i sin
tur ökar risken för fusk och missbruk. Det kan
också öka läckaget av skattemedel från Sverige
till andra länder. Att inkludera juridiska personer
skulle också göra lagstiftningen mer komplex
och öka den administrativa bördan. Om
juridiska personer ska inkluderas måste vidare
skattereduktionssatsen för dessa, och därmed
även för fysiska personer, av förenklings-,
administrations- och neutralitetsskäl motsvara
bolagsskattesatsen 26,3 procent. Om skattereduktionen bara omfattar fysiska personer kan
skattereduktionssatsen bestämmas till en
jämnare och mer lättbegriplig siffra. Regeringen
är mot bakgrund av det nu anförda inte beredd
att föreslå att juridiska personer omfattas av
skattereduktionen.
Regeringen föreslår, i likhet med utredningen,
att fysiska personer som vid beskattningsårets
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utgång har fyllt 18 år ska ha rätt till skattereduktion för gåva. En begränsat skattskyldig
har enligt 4 § lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta möjlighet
att begära att bli beskattad enligt inkomstskattelagen. För rätten till bland annat allmänna
avdrag, grundavdrag och skattereduktion för
hushållsarbete finns det en inskränkning för dem
som är begränsat skattskyldiga till de fall då den
enskildes överskott av förvärvsinkomster i
Sverige och andra länder, uteslutande eller så
gott som uteslutande, utgörs av överskott av
förvärvsinkomster i Sverige (62 kap. 9 §, 63 kap.
2 § och 67 kap. 11 § inkomstskattelagen
(1999:1229). Utredningen har inte föreslagit en
motsvarande inskränkning för begränsat
skattskyldigas rätt till skattereduktion för gåva.
En sådan inskränkning gäller dock för andra
personliga avdrag och kan också motiveras
utifrån att det inte är möjligt att begränsa
skattereduktionen till mottagare eller verksamheter i Sverige samt att personen kan få gåvan
beaktad både i Sverige och i sin bosättningsstat.
Regeringen föreslår därför att en motsvarande
inskränkning görs. När det gäller obegränsat
skattskyldiga bör det av administrativa skäl för
rätt till skattereduktion för gåva räcka med att de
varit obegränsat skattskyldiga under någon del
av beskattningsåret.
Som framgår av avsnitt 6.16.3.10 föreslår
regeringen att testamentariska förordnanden inte
ska kunna ligga till grund för skattereduktion.
Inget hindrar emellertid att dödsbodelägarna
bestämmer sig för att dödsboet självt ska skänka
pengar till en godkänd gåvomottagare. I så fall
skulle det vara nödvändigt att fråga dödsboet om
medelsöverföringen från boet till en godkänd
gåvomottagare berott på ett testamente eller om
det är boet som sådant som fattat beslutet. För
att undvika detta slag av komplikationer föreslår
regeringen att ett dödsbo endast ska kunna få
skattereduktion för gåvor som den avlidne själv
lämnat eller för gåvor som lämnats av någon
annan före den avlidnes dödsfall och som
dödsboet ska ta upp som förmån eller utdelningsbeskattas för (se även avsnitt 6.16.3.10 om
gåvans beskaffenhet).
Lagförslag
Förslaget föranleder nya paragrafer, 67 kap. 20
och 24 §§ i inkomstskattelagen, se avsnitt 3.4.

6.16.3.10

Gåvans beskaffenhet

Regeringens förslag: Endast penninggåvor ger rätt

till skattereduktion. Skattereduktion kan ges inte
bara för gåva som en person själv har lämnat
utan även för förmån av gåva samt gåva för
vilken
utdelningsbeskattning
ska
ske.
Testamente till förmån för en godkänd gåvomottagare ger inte rätt till skattereduktion.

Utredningens förslag: Överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Stiftelsen Skansen anser
att skälen för begränsningen till penninggåvor är
begripliga.
Cancerfonden,
Frivilligorganisationernas
Insamlingsråd,
Frälsningsarmén, Hjärt-Lungfonden, Neurologiskt
Handikappades Riksförbund, Röda Korset,
Alzheimerfonden, ActionAid, Hoppets Stjärna,
Riksförbundet för Trafik-, Olycksfalls- och
Polioskadade,
ParkinsonFörbundet,
Ersta
diakoni, Individuell Människohjälp, Plan Sverige,
Kungl. Konsthögskolan, Erikshjälpen, Evangeliska
Fosterlandsstiftelsen och Stadsmissionen Skåne
anser däremot att även gåvor i form av t.ex.
värdepapper ska ge rätt till skattereduktion och
anför att det är viktigt att sådana gåvor inte
upplevs som missgynnade. Uppsala universitet
anser att gåvor i form av värdepapper, fast
egendom och utrustning ska omfattas. En
begränsning till penninggåvor vore djupt
olycklig eftersom svensk forskning i hög grad är
beroende av andra typer av gåvor. Lunds
universitet anser att s.k. aktiegåva bör likställas
med penninggåva. Universitetet anser vidare att
skattereduktion för fysiska personer bör gälla
även för andra gåvor än penninggåvor. Svenskt
Näringsliv anser att utredningens förslag om hur
problematiken med utdelningsbeskattning ska
lösas bör ersättas med ett system där
utdelningsbeskattning inte sker hos ägarna. Ett
undantag för utdelningsbeskattning, som bör
gälla oberoende av om gåvan är avdragsgill för
givaren eller inte, skulle öka benägenheten till
gåvor och samtidigt minska behovet av gränsdragningar mellan rena gåvor och affärsmässigt
motiverad sponsring.
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Skälen för regeringens förslag
Gåvobegreppet
När det gäller vilka gåvor som ska anses ingå i
underlaget för skattereduktion finns det
inledningsvis anledning att beröra innebörden av
gåvobegreppet som sådant. Med gåva avses i nu
aktuellt sammanhang som utgångspunkt en gåva
i civilrättslig mening. En sådan gåva
kännetecknas av frivillighet, en önskan att på
egen bekostnad berika någon annan och att
givaren inte heller förväntar sig eller får någon
motprestation. Förekomsten av en skattereduktion för den som ger en gåva till en godkänd gåvomottagare ska emellertid inte tillmätas
någon betydelse i detta sammanhang, oavsett hur
denna skattemässiga ”motprestation” förhåller
sig till det civilrättsliga gåvobegreppet.
Penninggåvor
En central fråga är hur en gåva ska vara beskaffad
för att grunda rätt till skattereduktion. Att
penninggåvor ska omfattas får anses vara en
självklarhet. Gåvor kan även bestå i t.ex.
värdepapper och fastigheter. Det är vidare inte
ovanligt att gåvor ges i form av medicin,
medicinsk utrustning, datorer, m.m. Gåvan kan
också bestå i att ett företag ställer den egna
personalen till mottagarens förfogande eller att
en enskild person ställer sig själv och sin egen
arbetskraft till förfogande. En gåva kan
naturligtvis också bestå i att man lånar ut viss
utrustning eller skänker konst, boksamlingar och
annan värdefull egendom.
Regeringen föreslår, i likhet med utredningen,
att endast penninggåvor ska ge rätt till skattereduktion. Härigenom undviks värderingsproblem. Det vore en betydande nackdel om
systemet med skattereduktion för gåvor till
ideell verksamhet skulle kräva omfattande och
många gånger inte helt okomplicerade
värderingsförfaranden. Att värdera gåvor som
inte består av pengar och motsvarande lättvärderad egendom skulle innebära en betydande
ökning av den administrativa bördan.
Även risken för fusk och missbruk talar mot
att låta svårvärderad egendom omfattas av
reglerna. Eftersom det i det nu aktuella sammanhanget inte finns något naturligt tvåpartsförhållande – t.ex. av det slaget som råder mellan
arbetsgivare och arbetstagare – finns det inga
balanserande omständigheter när det t.ex. gäller
just värdering av egendomen. Till skillnad mot
en arbetstagare som ska ta upp som intäkt
474

motsvarande belopp som arbetsgivaren drar av
som en kostnad kommer en gåvomottagare inte
att beskattas för vad han tar emot som gåva
medan den som lämnat gåvan får en skattefördel.
En mottagare har alltså inget att förlora på att
egendom övervärderas, vilket skulle innebära att
givaren skulle få en större skattereduktion.
Risken för en sådan övervärdering kan vara
betydande.
Ett stort antal remissinstanser, däribland
Cancerfonden,
Frivilligorganisationernas
Insamlingsråd, Frälsningsarmén, Neurologiskt
Handikappades Riksförbund, Plan Sverige, Kungl.
Konsthögskolan och Uppsala universitet, har
framfört önskemål om att gåvor som består av
värdepapper ska ge rätt till skattereduktion.
Regeringen är emellertid inte beredd att nu låta
andra gåvor än rena penninggåvor komma i
fråga. Vid sidan av att man undviker själva
problemen med värderingen och eventuella
domstolsprocesser kan det finnas hanteringsfördelar. Det kan rimligen inte heller vara särskilt
komplicerat att anpassa sig till en sådan regel.
Testamente till förmån för godkänd gåvomottagare
Tanken med att en gåva till en godkänd
gåvomottagare ska föranleda en skattereduktion
är att den ska verka stimulerande på lusten att ge.
När det gäller testamenten kan man konstatera
att skattereduktionen visserligen skulle gagna
arvtagare och testamentstagare, vilket möjligen
kan verka stimulerande på testator. Enligt
regeringens mening är dock omedelbarheten
borta och stimulanseffekten relativt liten. Härtill
kommer att om lagförslaget ska omfatta pengar
som överförs till godkända gåvomottagare
genom testamenten bör också överföringar
genom förmånstagarförordnanden, försäkringar
och liknande omfattas. Sådana regler skulle med
nödvändighet bli relativt komplicerade.
En annan aspekt på detta är att om skattereduktion inte ges för förmögenhetsöverföringar
till följd av testamenten kommer det relativt sett
att vara mer attraktivt för den enskilde att ge
bort gåvor i livstiden än att testamentera bort
dem. Detta förhållningssätt påminner om hur
vissa av reglerna i den numera upphävda lagen
(1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt var
utformade. Möjligheterna att ge bort gåvor till
mottagare befriade från gåvoskatt var större än
möjligheterna att testamentera bort egendom
utan att mottagarna skulle betala arvsskatt. Att
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ge gåvor under livstiden var alltså skattemässigt
mer gynnat än att testamentera.
Regeringen anser mot bakgrund av det nu
anförda att testamentsförordnanden inte ska ge
rätt till skattereduktion.
Aktiegåva
Enligt ett avgörande i Regeringsrätten (numera
Högsta förvaltningsdomstolen), RÅ 2006 ref.
45, gäller följande. Den aktieägare som innan
avstämningsdagen till bolaget anvisar att
eventuell utdelning ska tillfalla någon annan än
aktieägaren själv kommer enligt bestämmelserna
i 42 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229)
inte att bli beskattad för utdelningen.
Beskattningen ska i stället ske hos den som har
fått rätten till utdelning. Om utdelningsmottagaren är en sådan stiftelse eller ideell
förening eller ett sådant registrerat trossamfund
vars skattskyldighet är inskränkt enligt 7 kap.
inkomstskattelagen kommer någon beskattning
inte alls att ske. En gåva av detta slag benämns
ofta aktiegåva. Av RÅ 2009 ref. 68 och
Regeringsrättens dom den 22 september 2009 i
mål nr 1579-09 framgår att även ägare till
kvalificerade fåmansbolagsaktier kan skänka bort
rätten till utdelning från bolaget till ett
skattebefriat subjekt utan att beskattas för
utdelningen.
En aktiegåva utgör inte en penninggåva
eftersom den inte består av den kommande
utdelningens belopp, dvs. kontanter. Gåvan
består av rätten till utdelning och denna rättighet
är något annat än kontanter. En aktiegåva
kommer därför inte att kunna föranleda någon
skattereduktion. Lunds universitet anser att
aktiegåva bör likställas med penninggåva.
Regeringen är emellertid inte beredd att lämna
något sådant förslag. Det skulle riskera att
medföra värderingsproblem, särskilt i de fall då
gåvan avser utdelningsrätt för flera år framåt.
Det ska dessutom framhållas att förfarandet med
aktiegåva redan innebär en skattelättnad för
gåvogivaren i och med att vederbörande inte
behöver skatta för utdelningen. Det finns enligt
regeringens mening ingen anledning att genom
skattereduktion för gåva ge en givare en
ytterligare skattefavör för en aktiegåva.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter får enligt gällande rätt (9 kap.
2 § andra stycket inkomstskattelagen) inte dras
av. Om det vore möjligt att dra av gåvor i
allmänhet vid inkomstberäkningen skulle det

knappast vara möjligt att upprätthålla förbudet
mot att dra av medlemsavgifter. Regeringens
förslag utgör emellertid inte ett sådant
principgenombrott. Det tar inte sikte på gåvor i
allmänhet utan gäller endast penninggåvor för att
främja vetenskaplig forskning eller för att
bedriva hjälpverksamhet bland behövande.
Sådana gåvor ska inte dras av utan ska föranleda
en på visst sätt beräknad skattereduktion.
Regeringens förslag om införande av ett system
med skattereduktion för gåvor innebär inte i sig
och medför inte heller annars någon förändring i
fråga om avdragsrätt för medlemsavgifter. Dessa
kommer alltjämt inte att kunna dras av.
Förmån av gåva
Det skulle kunna förekomma situationer där en
arbetsgivare som en skattepliktig löneförmån för
en viss arbetstagare ger en gåva till en godkänd
gåvomottagare. För att skapa neutralitet mellan
den som har utgifter för gåva och den som får
förmån av gåva föreslår regeringen att gåvor till
godkända gåvomottagare som utgår i form av en
löneförmån ska ingå i arbetstagarens underlag
för
skattereduktion.
Detta
förutsätter
naturligtvis att den gåva som har förmedlats av
arbetsgivaren är en penninggåva och dessutom
uppfyller beloppsgränsen för att räknas med i
underlaget
(se
avsnitt
6.16.3.11
om
beloppsgränser).
Regeringens förslag tar sikte på den
situationen att en arbetsgivare utöver lönen
såsom en särskild förmån för arbetstagaren ger
en viss summa pengar till en godkänd gåvomottagare. I ett sådant fall ska av kontrolluppgiften framgå dels lönens belopp samt
förmånens belopp. Om en arbetstagare i stället
ber arbetsgivaren att för dennes räkning skicka
en del av lönen till en godkänd gåvomottagare är
det däremot inte fråga om en löneförmån och
kontrolluppgiften ska på vanligt sätt bara uppta
lönens fulla belopp. Arbetstagarna kan dock i
båda fallen begära skattereduktion för vad som
lämnats.
Utdelningsbeskattning för gåva
I RÅ 2007 not 161 slog Regeringsrätten fast att
en donation som inte är en underprisöverlåtelse
från ett aktiebolag till en stiftelse medför att
delägaren i aktiebolaget ska utdelningsbeskattas.
Skatterättsnämnden har därefter i ett
förhandsbesked den 6 februari 2009 (dnr 5908/D) slagit fast att utdelningsbeskattning ska
ske av en aktieägare i det överförande bolaget vid
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donation av kontanta medel till en etablerad
välgörenhetsorganisation för den del av det
överförda beloppet som svarade mot hans
ägarandel i bolaget.
Regeringens förslag om skattereduktion för
gåvor omfattar även den situationen att ett bolag
ger en gåva till en godkänd gåvomottagare, för
vilken aktieägarna kommer att utdelningsbeskattas för gåvans värde.
Det finns olika sätt att lösa denna fråga.
Svenskt Näringsliv har föreslagit att utdelningsbeskattning inte ska ske hos ägarna. Det
vore dock enligt regeringens mening inte en bra
lösning på frågan. Att ha klara, entydiga och
logiska regler när det gäller förhållandet mellan
ett bolag och dess delägare är av stor betydelse
för skattesystemets allmänna stabilitet. Det finns
inga motiv för att i det här specifika fallet göra
ett undantag från huvudregeln om att delägare
ska utdelningsbeskattas i dessa fall. Till detta
kommer att sådana regler med nödvändighet blir
komplicerade.
Regeringen föreslår i stället ett annat sätt att
lösa frågan på, nämligen att en gåva som ett
aktiebolag har lämnat till en godkänd
gåvomottagare och för vilket en delägare ska
utdelningsbeskattas får räknas med i delägarens
underlag för skattereduktion. Även i detta fall får
det utdelningsbeskattade beloppet endast ingå i
delägarnas underlag för skattereduktion under
förutsättning att den del som faller på respektive
delägare vid varje gåvotillfälle uppfyller det
allmänna kravet på en gåvas minsta värde (se
avsnitt 6.16.3.11 om beloppsgränser).
Utdelningsbeskattning torde även kunna
aktualiseras när ett bolag lämnar en aktiegåva (se
ovan om aktiegåvor). En sådan gåva kommer
dock inte att grunda rätt till skattereduktion för
en delägare eftersom endast penninggåvor räknas
med i underlaget för skattereduktion.
Utdelningen ska redovisas på kontrolluppgift
på sedvanligt sätt och värdet kan förtryckas i
givarens inkomstdeklaration.
Lagförslag
Förslaget föranleder nya paragrafer, 67 kap. 21,
24 och 25 §§ inkomstskattelagen, se avsnitt 3.4.
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6.16.3.11

Underlag för skattereduktion och
skattereduktionens storlek

Regeringens
förslag:
Underlaget
för
skattereduktion består av summan av gåvor som
har lämnats under beskattningsåret. Endast
gåvor som vid varje gåvotillfälle uppgår till minst
200 kronor räknas in i underlaget. Om det
sammanlagda underlaget för skattereduktionen
understiger
2 000
kronor
görs
ingen
skattereduktion. Skattereduktionen uppgår till
25 procent av underlaget. Skattereduktionen får
för ett beskattningsår uppgå till högst 1 500
kronor.

Utredningens förslag: Överensstämmer
delvis med regeringens. Utredningen föreslår att
varje gåva ska uppgå till minst 400 kronor för att
räknas in i underlaget, att det sammanlagda
underlaget ska uppgå till minst 4 000 kronor per
beskattningsår för att skattereduktion ska ges,
att skattereduktionen ska uppgå till 26,3 procent
av underlaget samt att skattereduktionen får
uppgå till högst 7 000 kronor.
Remissinstanserna: Högskoleverket anför att
det är rimligt att det finns ett minimibelopp för
gåvor. Luleå tekniska universitet biträder
förslaget om ett lägsta belopp av praktiska skäl
men ifrågasätter behovet av att fastställa en övre
gräns. Chalmers tekniska högskola vill sänka den
nedre gränsen för underlag för skattereduktion
till 1 000 kronor. Högskolan vill även höja den
övre gränsen för skattereduktionens storlek för
fysiska personer till 2,3 prisbasbelopp.
Cancerfonden,
Frivilligorganisationernas
Insamlingsråd, Hjärt-Lungfonden, Neurologiskt
Handikappades Riksförbund, Röda Korset,
Svenska
Missionskyrkan,
Alzheimerfonden,
ActionAid, Hoppets Stjärna, Riksförbundet för
Trafik-, Olycksfalls- och Polioskadade, Ersta
diakoni,
Individuell
Människohjälp,
Prostatacancerförbundet,
Plan
Sverige,
Erikshjälpen, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och
Stadsmissionen Skåne anser att den nedre
beloppsgränsen för gåvor är för hög och att en
årlig sammanlagd gåva på minst 1 200 kronor per
organisation ska ge rätt till skattereduktion.
Beloppsgränserna bör sättas så att givaren med
lätthet kan räkna ut och veta hur stor gåva som
berättigar till skattereduktion. Organisationerna,
liksom Famna – non profit vård och social
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omsorg, föreslår för fysiska personer att det
maximala underlaget för skattereduktion sätts
till 30 000 kronor och skattereduktionen till
30 procent. Frälsningsarmén framför samma
förslag
om
maximala
underlag
för
skattereduktion. Kungl. Konsthögskolan, Svenska
FN-förbundet, Svenska Scoutförbundet och
Svenska Scoutrådet anser också att en årlig
sammanlagd gåva på minst 1 200 kronor per
gåvogivare ska ge rätt till skattereduktion.
Svenska Scoutförbundet och Svenska Scoutrådet
anser dessutom i likhet med Svenska
Missionskyrkan att minimibeloppet per år bör
avskaffas helt. Rädda Barnen anser att minimigränsen för rätt till skattereduktion bör vara
lägre. Det är viktigt att skapa en känsla av att alla
gåvor är viktiga. Även Civilförsvarsförbundet
anser att beloppsgränserna bör sättas så att
givaren med lätthet kan räkna ut och veta hur
stor gåva som berättigar till skattereduktion.
Pingst – fria församlingar i samverkan föreslår
5 000 kronor per år och 500 kronor per gåva som
nedre beloppsgränser för att motverka allt för
många små gåvor och därmed onödigt höga
administrativa kostnader. Den övre gränsen för
skattereduktionens
storlek
bör
enligt
organisationens mening vara 10 000 kronor.
Stiftelsen Skansen anser att de övre
beloppsgränserna för skattereduktion är för lågt
satta. Beloppen för fysiska personer bör
synkroniseras med de som gäller för skattereduktion för hushållsarbete. Stockholms
Stadsmission anser att skattereduktion med
samma procentsats som bolagsskatten ter sig
ologiskt för fysiska personer. Mer relevant är att
nyttja den skattesats som identifieras för flertalet
löntagare, nämligen 30 procent. Nivån på
maximala gåvobelopp bör enligt stadsmissionen
indexeras med kostnadsutveckling m.m. och
anges som ett basbelopp för fysiska personer.
Sveriges Pensionärsförbund anser att den nedre
gränsen för gåvor, åtminstone när ideella
allmännyttiga föreningar är mottagare, bör ligga
vid 250 kronor per gåvotillfälle och 3 000 kronor
per år. Den övre gränsen bör i sådant sammanhang sättas till åtminstone 100 000 kronor per år.
ParkinsonFörbundet anser att den nedre
beloppsgränsen för gåvor är för hög. Förbundet
föreslår att en årlig sammanlagd gåva på minst
1 200 kronor per organisation ska ge rätt till
skattereduktion. Förbundet föreslår vidare att
maximal skattereduktion för fysiska personer
ska vara 9 000 kronor i stället för föreslagna

7 000 kronor. Läkare Utan Gränser föreslår att
de nedre beloppsgränserna sätts till 100 kronor
per gåvotillfälle respektive 1 200 kronor per år.
Skatteverkets och de enskilda organisationernas
system är i stor utsträckning automatiserade och
lägre beloppsgränser torde inte påverka
administrationen
nämnvärt.
De
övre
beloppsgränserna är enligt Läkare Utan Gränser
aningen lågt tilltagna och det borde finnas
utrymme för en höjning. Psoriasisförbundet anför
att om forskningen och biståndet till behövande
ska kunna stärkas genom den föreslagna
skattereduktionen måste denna höjas väsentligt.
Skälen för regeringens förslag
Underlag för skattereduktion
Det är enligt regeringens mening uppenbart att
det finns skäl att sätta en nedre gräns för hur små
gåvor som kan räknas in i givarens underlag för
skattereduktion. Frågan har ett visst samband
med det förhållandet att systemet med
skattereduktion för gåvor för att inte inbjuda till
fusk kräver att de godkända gåvomottagarna
utfärdar kontrolluppgifter avseende de gåvor
som lämnats under året och som är stora nog för
att ingå i givarnas respektive underlag för
skattereduktion (se avsnitt 6.16.3.8). Denna
kontrolluppgiftsskyldighet blir naturligtvis mer
betungande ju mindre en gåva kan vara för att
omfattas av systemet.
Antag att person A ger 100 kronor till var och
en av 100 godkända gåvomottagare, att person B
ger en och samme godkände gåvomottagare
1 000 kronor vid 10 olika tillfällen och att
person C ger en enda godkänd gåvomottagare
10 000 kronor vid ett enda tillfälle. Rättviseskäl
och neutralitetskrav talar för att A, B och C ska
få lika stor skattereduktion. Om det inte finns
något minsta gåvobelopp måste alla godkända
gåvomottagare hålla reda på alla givare och hur
mycket de har lämnat under året samt skicka in
kontrolluppgifter till Skatteverket. I det ovan
nämnda exemplet skulle alltså de tre godkända
gåvomottagarna behöva göra sammanlagt
111 noteringar om gåvor och lämna sammanlagt
102 kontrolluppgifter avseende de tre givarna till
Skatteverket.
Det finns anledning att anta att de
administrativa kostnaderna för att hantera det
sammanlagda gåvobeloppet om 30 000 kronor i
exemplet ovan skulle uppgå till ett relativt högt
belopp. Regeringen föreslår därför att en gåva
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endast bör få räknas in i underlaget för
skattereduktion om den vid ett och samma
gåvotillfälle uppgår till ett visst minsta belopp.
Det betyder att de godkända gåvomottagarna för
kontrolluppgiftens skull bara behöver hålla reda
på de givare vars gåvor vid ett gåvotillfälle
överstiger detta minsta belopp. Kontrolluppgiftsskyldigheten ska omfatta summan av alla
gåvor under året som varit stora nog att kunna
räknas i underlaget för skattereduktion.
Ett högt minimibelopp minskar den
administrativa
bördan
och
hanteringskostnaderna för de godkända gåvomottagarna
och Skatteverket men innebär samtidigt att ett
stort antal vanliga gåvor inte alls kommer att
omfattas av reglerna och att stimulanseffekterna
således begränsas. Ett lägre belopp innebär
däremot ökad administration och högre
kostnader men antagligen också större
stimulans. Valet av minimibelopp innebär således
en avvägning mellan olika angelägna intressen.
Enligt regeringens mening bör beloppet vara
förhållandevis lågt. Regeringen föreslår därför att
en gåva ska ingå i underlaget för skattereduktion
om den vid ett och samma gåvotillfälle uppgår
till minst 200 kronor.
Det finns emellertid även behov av en årlig
minimigräns. Svenska Scoutförbundet, Svenska
Scoutrådet och Svenska Missionskyrkan har
motsatt sig en sådan gräns. Det är dock med
hänsyn till de administrativa kostnaderna för
Skatteverket inte rimligt att ett så lågt årligt
gåvobelopp som 200 kronor ska föranleda en
skattereduktion. Detta gäller inte minst med
beaktande av den storlek på skattereduktionen
som föreslås nedan. Regeringen föreslår därför
att underlaget för skattereduktion för ett år
måste uppgå till minst 2 000 kronor för att
skattereduktion över huvud taget ska ske.
Minimibeloppet per gåva skulle i det
ovannämnda exemplet med givarna A, B och C
innebära att endast B och C får skattereduktion,
trots att de alla tre lämnat lika stora belopp totalt
sett. Fördelen är att den administrativa bördan
och hanteringskostnaderna i hög grad begränsas.
Såväl givare som godkända gåvomottagare får
antas komma att anpassa sig efter regler med
denna konstruktion.
Skattereduktionens storlek
Utredningen har föreslagit att skattereduktion
ska vara 26,3 procent av underlaget. Förslaget är
utarbetat mot bakgrund av att utredningens
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förslag även omfattar juridiska personer, att det
med en bolagsskattesats på 26,3 procent inte bör
vara mer och inte heller mindre skattemässigt
lönsamt för ett företag att ge gåvor till godkända
gåvomottagare än att göra avdrag för nödvändiga
utgifter i verksamheten, samt att det inte bör
vara någon skillnad i skattesubventionens storlek
beroende på om en gåva lämnas direkt från en
privatperson eller indirekt via ett bolag.
För fysiska personer varierar marginalskattesatsen från skattskyldig till skattskyldig,
vilket betyder att det inte går att hitta någon
procentsats som innebär att skatteeffekten blir
densamma oavsett om man väljer avdrag eller
skattereduktion. Ett stort antal remissinstanser,
bland
annat
Cancerfonden,
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, Röda Korset,
Hoppets Stjärna, Ersta diakoni, Individuell
Människohjälp, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen,
Stockholms Stadsmission och Stadsmissionen
Skåne, har framfört åsikten att subventionsgraden bör vara 30 procent för fysiska personer.
Eftersom regeringens förslag endast omfattar
fysiska personer kan procentsatsen för
skattereduktion sättas till ett jämnare tal som
dessutom möjliggör för gåvogivaren att enkelt
räkna ut hur stor reduktionen blir för en gåva av
en viss storlek. Regeringen föreslår därför att
skattereduktionen ska vara 25 procent.
Det bör emellertid även finnas en begränsning
av den totala skattereduktionens storlek. Den
föreslagna skattereduktionen för gåvor kommer
att gälla även för gåvor som lämnas till
associationer i andra länder, där möjligheterna
till en effektiv kontroll är klart begränsade.
Redan detta förhållande talar för återhållsamhet i
fråga om skattereduktionens storlek. Ett högsta
belopp har betydelse för hur attraktivt det är att
försöka manipulera systemet. Det innebär också
en begränsning av storleken på det skattebortfall
som skattereduktion för gåvor kan generera.
Utredningens förslag till högsta reduktionsbelopp är enligt regeringens mening väl högt vid
en avvägning mellan intresset av att stimulera
gåvor och offentligfinansiell hänsyn. Regeringen
föreslår att skattereduktion ska kunna ges med
högst 1 500 kronor. Det innebär att för fysiska
personer ges maximal skattereduktion för
lämnade gåvor om (1 500 kronor / 25 % =)
6 000 kronor.
Chalmers tekniska högskola har föreslagit att
underlaget för maximal skattereduktion ska
indexeras genom en koppling till prisbas-
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beloppet. Regeringen anser emellertid att den
maximala skattereduktionen bör anges som ett
fast belopp.
Lagförslag
Förslaget föranleder nya paragrafer, 67 kap. 20–
22, 25 och 26 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
samt en ändring i 11 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483), se avsnitt 3.4 och 3.14.
6.16.3.12

Omprövning och överklagande,
m.m.

Regeringens förslag: Om Skatteverket beslutar

om kontrollavgift, gäller den nya skatteförfarandelagens bestämmelser om debitering och
betalning av kontrollavgift, om omedelbar verkställighet och om indrivning. För omprövning
och överklagande av Skatteverkets beslut om
godkännande av gåvomottagare, om förlängning
av godkännande, om återkallelse av godkännande
och om kontrollavgift tillämpas bestämmelserna
om omprövning och överklagande av beslut
enligt skatteförfarandelagen. För beslut om
godkännande, om förlängning av godkännande
och om återkallelse av godkännande tillämpas
bestämmelserna för beslut avseende på vilket sätt
preliminär skatt ska betalas. Tidsfristen i skatteförfarandelagen avseende omprövning till
nackdel för den enskilde av beslut om kontrollavgift ska räknas från den dag beslutet om
kontrollavgift meddelades. Andra beslut rörande
gåvomottagare kan inte överklagas.

Utredningens förslag: Överensstämmer
delvis med regeringens. Utredningens förslag
innebär dock att förelägganden kan överklagas
och att olika domstolar kan bli behöriga i mål
om kontrollavgift och övriga mål rörande
gåvomottagare. I utredningens förslag regleras
inte heller exakt vilka beslut som är överklagbara.
Utredningens förslag innebär dessutom inte en
generell rätt till omprövning av beslut.
Remissinstanserna: Länsrätten i Skåne län
påpekar att olika förvaltningsdomstolar kan bli
behöriga för å ena sidan kontrollavgifter
(hemvistforum) och å andra sidan övriga frågor
enligt förfarandelagen (där ärendet först prövats)
avseende en och samma gåvomottagare.
Skatteverket anför att det bör klart anges i lagen

om beslut om föreläggande får överklagas eller
inte.
Skälen för regeringens förslag: Skatteverket
har tagit upp frågan om överklagande av beslut
om föreläggande. Utredningens förslag innebär
att förelägganden får överklagas på samma sätt
som andra beslut rörande gåvomottagare. Enligt
regeringens mening finns det inte någon
anledning att låta förelägganden överklagas. En
sådan överklagandemöjlighet väcker också
frågan om vilken verkan en dom rörande ett
föreläggande ska ha för ett senare beslut i
ärendet. Regeringen föreslår därför att förelägganden inte ska kunna överklagas.
För att Skatteverket ska kunna administrera
kontrollavgiften på ett effektivt sätt bör den
hanteras inom ramen för skattekontosystemet.
Den nya skatteförfarandelagens regler om
debitering och betalning av kontrollavgift bör
därför tillämpas när det gäller påförande av
kontrollavgift för godkända gåvomottagare.
Även regeln om omedelbar verkställighet av
beslut i skatteförfarandelagen bör vara tillämplig
på beslut om kontrollavgift.
Att betalningen och debiteringen av kontrollavgiften sker enligt skatteförfarandelagens
regelverk medför att anståndsreglerna och
reglerna om ställande av säkerhet i den lagen
kommer att bli tillämpliga på kontrollavgifterna.
Det innebär vidare bland annat att
förvaltningsrätt och kammarrätt ska hålla
muntlig förhandling om den skattskyldige begär
det, men att muntlig förhandling inte behövs om
det inte finns anledning att anta att avgift
kommer att tas ut.
Länsrätten i Skåne län har berört frågan om
forum vid mål om kontrollavgift. Utredningen
har föreslagit att beslut om kontrollavgift ska
överklagas med tillämpning av det regelverk som
gäller inom skatteförfarandet medan övriga
överklagbara beslut följer allmänna regler. Av
14 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar framgår att ett beslut som huvudregel
ska överklagas till den förvaltningsrätt inom vars
domkrets ärendet först prövats. Bestämmelserna
om överklagande i skatteförfarandelagen för
beslut som gäller en juridisk person innebär i
stället att överklagande sker till den
förvaltningsrätt som, enligt vad som närmare
föreskrivs, utgör hemvistforum.
Det innebär, som länsrätten anfört, att två
olika domstolar kan bli behöriga i mål om
kontrollavgift respektive andra mål rörande
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godkännande. Av 14 § lagen om allmänna
förvaltningsdomstolar framgår att om det vid
mer än en förvaltningsrätt förekommer flera mål
som har nära samband med varandra, får målen
handläggas vid en av förvaltningsrätterna om det
kan göras utan avsevärd olägenhet för någon
part. De fall där dubbla processer aktualiseras
torde därför i och för sig väsentligen kunna
hanteras genom Skatteverkets och de allmänna
förvaltningsdomstolarnas rutiner. Det framstår
dock enligt regeringens mening som en mer
ändamålsenlig lösning att samma förfarandebestämmelser, och därmed samma forumregler,
gäller för alla ärenden och mål rörande
gåvomottagare. Regeringen föreslår därför att
skatteförfarandelagens
bestämmelser
om
omprövning och överklagande av beslut ska
tillämpas för samtliga beslut.
Denna ordning innebär bland annat att prövningstillstånd kommer att gälla vid överklagande
till kammarrätten. Krav på prövningstillstånd är
det normala i en sådan situation. Det finns inte
någon anledning att i detta fall göra ett undantag
från denna princip.
Det är vidare angeläget att det anges tydligt i
lagen vilka beslut rörande gåvomottagare som
kan omprövas och överklagas. De beslut som ska
kunna omprövas och överklagas är beslut om
godkännande av gåvomottagare, om förlängning
av godkännande, om återkallelse av godkännande
och om kontrollavgift. Övriga beslut ska inte
kunna överklagas. Detta bör anges uttryckligen i
lagen. Det innebär, som berörts ovan, att
förelägganden inte berörs av rätten att begära
omprövning och överklagande. Detsamma gäller
uttag av ansöknings- och årsavgifter.
Lagtekniskt bör detta göra genom en hänvisning till bestämmelserna om omprövning och
överklagande i 66 respektive 67 kap. i den nya
skatteförfarandelagen. Beslut om godkännande
av gåvomottagare, om förlängning av
godkännande och om återkallelse av godkännande företer likheter med beslut om
godkännande för F-skatt enligt 9 kap. skatteförfarandelagen. Regeringen anser därför att det är
rimligt att bestämmelserna om omprövning och
överklagande av beslut enligt den nu föreslagna
lagen ska följa den ordning som gäller för beslut
avseende på vilket sätt preliminär skatt ska
betalas enligt skatteförfarandelagen.
För omprövning av beslut om kontrollavgift
på Skatteverkets initiativ till nackdel för den som
beslutet gäller finns i skatteförfarandelagen en
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tidsfrist som räknas från den dag då beslut om
tillsyn eller kontrollbesök meddelades. Den nu
aktuella kontrollavgiften saknar koppling till ett
sådant beslut. Tidsfristen bör därför i stället
räknas från den dag beslutet om kontrollavgift
meddelades.
Lagförslag
Förslaget föranleder 19 och 20 §§ lagen om
godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva, se avsnitt 3.2.
6.16.3.13

Författningsteknisk lösning och
ikraftträdande

Regeringens förslag: Reglerna om skattereduktion
för gåvor inordnas i 67 kap. inkomstskattelagen.
Bestämmelser
rörande
godkännande
av
gåvomottagare tas in i en särskild lag. De nya
bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2012.
Skattereduktion gäller för gåvor som lämnats
efter ikraftträdandet.

Utredningens förslag: Överensstämmer
delvis med regeringens förslag. Utredningen
föreslår dock att bestämmelser rörande
godkännande av gåvomottagare ska tas in i lagen
(2009:194) om förfarandet vid skattereduktion
för hushållsarbete samt att kriterierna för att bli
godkänd gåvomottagare ska tas in i inkomstskattelagen. Utredningen föreslår också att
bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari
2011.
Remissinstanserna:
Cancerfonden,
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, HjärtLungfonden,
Neurologiskt
Handikappades
Riksförbund,
Svenska
Röda
Korset,
Alzheimerfonden, ActionAid, Hoppets Stjärna,
Ersta diakoni, Individuell Människohjälp,
Prostatacancerförbundet, Famna – non profit vård
och social omsorg, Plan Sverige, Erikshjälpen och
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen anser att
bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari
2010. Rädda Barnen anser att införandet ska
tidigareläggas. Läkare Utan Gränser anser det
önskvärt att förslaget genomförs så snart som
möjligt.
Skälen för regeringens förslag: Regeringens
förslag innebär att Skatteverket måste vidta
betydande anpassningar av sina system, vilket
inte kan ske med kort varsel. Förslaget är att de
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olika lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2012
och att de ska tillämpas på gåvor som lämnats
efter detta datum. Bestämmelserna om
skattereduktion kommer således att tillämpas
första gången vid debitering av slutlig skatt enligt
2013 års taxering.
Utredningen har föreslagit att bestämmelser
rörande godkännande av gåvomottagare ska tas
in i lagen (2009:194) om förfarandet vid
skattereduktion för hushållsarbete. De frågor
som regleras i nämnda lag har emellertid inget
naturligt samband med godkännande av
gåvomottagare. Regeringen föreslår därför att de
föreslagna reglerna rörande godkännande av
gåvomottagare i stället ska placeras i en egen lag.
I denna lag placeras lämpligen även de kriterier
för att bli godkänd gåvomottagare som av
utredningen placerats i inkomstskattelagen
(1999:1229). De materiella bestämmelserna om
skattereduktion för gåvor inordnas bland övriga
bestämmelser om skattereduktion i 67 kap.
inkomstskattelagen.
Som framgår av avsnitt 6.16.3.6.1–6.16.3.6.3
bör föreskrifter lämnas i förordning om
ansökningar om godkännande och förlängning
samt om storleken av ansöknings- och
årsavgifter.
6.16.4 Konsekvensanalys
Offentligfinansiella effekter
Regeringens förslag innebär att fysiska personer
som ger gåvor till godkända gåvomottagare ska
få en på visst sätt beräknad skattereduktion.
Skattereduktion ges endast om underlaget för
skattereduktion för ett beskattningsår uppgår till
minst 2 000 kronor. Skattereduktionen uppgår
till 25 procent av underlaget, dock högst 1 500
kronor. Det som per beskattningsår överstiger
(1 500 kronor / 25 % =) 6 000 kronor kan
således inte ligga till grund för någon skattereduktion.
Skattereduktionen beräknas försvaga de
offentliga finanserna genom minskade skatteintäkter med sammanlagt 264 miljoner kronor
2012 och 274 miljoner kronor från och med
2013.
Effekter för mottagare
För en organisation som vill vara godkänd
gåvomottagare kommer de föreslagna reglerna
att innebära administrativt merarbete genom att

organisationen blir föremål för ett godkännandeförfarande,
kontrolluppgifter
ska
utfärdas för mottagna gåvor, uppföljning kan
komma att ske om hur mottagna gåvor har
använts, och betalning i form av ansökningsavgift och årlig avgift ska ske. Å andra sidan
måste detta merarbete ses i ljuset av ett
eventuellt ökat inflöde av gåvor vilket mer än väl
bör kompensera för det administrativa merarbete som tillämpningen av reglerna förutsätter.
Dessutom
är
reglerna
frivilliga
och
organisationen väljer själv om den vill vara godkänd gåvomottagare. Regeringens bedömning är
därför att för den presumtive godkände gåvomottagaren överväger fördelarna med förslaget
de nackdelar som kan finnas i form av en ökad
administrativ börda.
Fördelnings- och jämställdhetseffekter
Ett system med skattereduktion för gåvor har
inte tillämpats tidigare i Sverige, vilket innebär
att det inte finns något statistikunderlag för en
analys av förslagets fördelningseffekter.
Eventuellt kommer höginkomsttagare att
använda sig av reglerna i större utsträckning
eftersom denna kategori generellt sett har mer
resurser. Givandet är dock i dagsläget utbrett i
alla inkomstgrupper och då relativt låga nivåer
föreslås innebär det att även de som inte tjänar så
mycket kan använda sig av reglerna till skillnad
mot vad som bör ha blivit fallet om höga
miniminivåer föreslagits. Att ett skatteincitament ges genom skattereduktion i stället
för genom avdrag leder till att marginalskatteeffekter uteblir. Om skatteincitamentet i
stället hade getts i form av ett avdrag skulle
reglerna ha gynnat höginkomsttagare mer. Trots
att det finns inkomstskillnader mellan män och
kvinnor bör förslaget alltså inte på ett generellt
plan gynna män i förhållande till kvinnor. Denna
fråga kan eventuellt prövas när systemet med
skattereduktion för gåvor varit i bruk en period.
Det bör även tas i beaktande att undersökningar tyder på att det är fler kvinnor än män
som ger gåvor till ideell verksamhet, åtminstone
till hjälporganisationer. Mot den bakgrunden
skulle det kunna antas att fler kvinnor än män
kan komma att ges skattereduktion för gåvor.
Detta är dock inte helt klart, eftersom frågan
även hänger samman med till vilka ändamål
kvinnor respektive män ger, samt hur stora
belopp som ges. Det är med andra ord svårt att
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helt förutse konsekvenserna i detta avseende för
kvinnor respektive män.
Effekter för Skatteverket
Skattereduktionen för gåvor kommer att
innebära ökade kostnader för Skatteverket för
hanteringen av dels frågor om godkännande av
gåvomottagare, dels själva skattereduktionen
som sådan. Därutöver tillkommer kostnader för
systemanpassningar, anpassning av blanketter
och broschyrer samt andra informationsinsatser.
Skatteverkets kostnader för hanteringen av
ansökningar om godkännande kan uppskattas till
5 miljoner kronor årligen, vilket beräknas täckas
genom uttaget av ansöknings- och årsavgifter.
Skatteverkets kostnader i övrigt kan uppskattas
till 10 miljoner kronor i engångskostnader för
2012 och 20 miljoner kronor i årliga kostnader.
Skatteverkets ekonomi behandlas i volym 2,
utgiftsområde 3, avsnitt 3.4.
Effekter för de allmänna förvaltningsdomstolarna
Skattereduktionen för gåvor kommer att ge
upphov till en viss ökning av arbetsbelastningen
hos de allmänna förvaltningsdomstolarna, vilket
i sin tur ökar domstolarnas kostnader. Det är
svårt att beräkna storleken av ökningarna, bland
annat eftersom den nu aktuella reformen inte har
någon tidigare förebild. Domstolarnas kostnader
kan beräknas uppgå till ca 6 miljoner kronor per
år. Domstolarnas ekonomi behandlas i volym 3,
utgiftsområde 4, avsnitt 2.6.

6.17

Vissa bostadsbeskattningsfrågor

6.17.1 Lättnadsreglernas tillämpning på
oäkta bostadsföretag
6.17.1.1 Ärendet och dess beredning

För att möjliggöra en samlad behandling av
skatteförslag med budgeteffekter i budgetpropositionen för 2012 remitterade Finansdepartementet en promemoria med olika förslag, Vissa
skattefrågor inför budgetpropositionen för
2012 (dnr Fi2011/1936). Promemorian innehöll
bland annat förslag om förlängning av
lättnadsreglerna i förhållande till s.k. oäkta
bostadsföretag. Promemorians lagförslag finns i
bilaga 4, avsnitt 2. Förslagen har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 4, avsnitt 3. En
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remissammanställning finns tillgänglig i lagstiftningsärendet (dnr Fi2011/1936).
I detta avsnitt behandlas promemorians
förslag om förlängning av lättnadsreglerna i
förhållande till s.k. oäkta bostadsföretag.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den
1 januari 2012.
Lagrådet
Förslaget om förlängning av lättnadsreglerna i
förhållande till s.k. oäkta bostadsföretag har inte
remitterats till Lagrådet. Förslaget är av sådan
enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle
sakna betydelse.
6.17.1.2 Överväganden och förslag
Regeringens förslag: Lättnadsreglerna i förhål-

lande till s.k. oäkta bostadsföretag förlängs till
och med utgången av år 2015.

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser
som har yttrat sig tillstyrker eller har inget att
erinra mot förslaget. Boverket, Fastighetsmäklarförbundet, Mäklarsamfundet och Sveriges
Bostadsrättscentrum betonar att översynen av
skattereglerna för oäkta bostadsföretag och dess
medlemmar bör ske skyndsamt.
Skälen för regeringens förslag: I propositionen 2005/06:40 Reformerade beskattningsregler
för ägare i fåmansföretag föreslogs att bestämmelserna i 43 kap. IL om utdelning och kapitalvinst på andelar i onoterade företag skulle upphävas. Riksdagen antog dock skatteutskottets
förslag att andelar i s.k. oäkta bostadsrättsföreningar inte skulle omfattas av de reformerade
reglerna
för
onoterade
företag
(bet.
2005/06:SkU10, rskr. 2005/06:116). Lagtekniskt
skedde detta genom en övergångsbestämmelse
med innebörd att lättnadsreglerna tillämpas till
och med utgången av år 2008 för s.k. oäkta
bostadsföretag (se punkt 2 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen [2005:1136]
om ändring i IL). Utskottet ansåg att det var
lämpligt att vänta med ett ställningstagande i
avvaktan på den översyn av skattesituationen för
de
oäkta
bostadsrättsföreningarna
som
regeringen, enligt vad utskottet hade erfarit,
hade för avsikt att vidta.
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I prop. 2007/08:156 konstaterades att någon
översyn av skattereglerna för bostadsrättsföreningar och andra bostadsföretag inte hade kommit till stånd. Regeringen ansåg att de äldre
bestämmelser, som enligt den dåvarande
regleringen skulle tillämpas till utgången av år
2008, borde fortsätta tillämpas i avvaktan på att
en översyn av dessa skatteregler kunde genomföras. Det bedömdes som lämpligt att tillämpningen skulle ske till och med utgången av 2011.
Riksdagen antog regeringens förslag (bet.
2008/09:SkU3, rskr. 2008/09:5, SFS 2008:829).
Boverket, Fastighetsmäklarförbundet, Mäklarsamfundet och Sveriges Bostadsrättscentrum har
betonat vikten av att en översyn sker.
Någon översyn av skattereglerna för bostadsrättsföreningar och andra bostadsföretag har
ännu inte kommit till stånd. Lättnadsreglerna
bör därför på nytt förlängas i förhållande till s.k.
oäkta bostadsföretag i avvaktan på att en översyn
av dessa skatteregler kommer till stånd. Det
bedöms som lämpligt att de äldre bestämmelser
som enligt nuvarande reglering ska tillämpas till
och med utgången av år 2011, ska fortsätta
tillämpas till och med utgången av år 2015.
Lagförslag
Förslaget föranleder ändring i punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2005:1136) om
ändring i IL, se avsnitt 3.4.
6.17.1.3 Konsekvensanalys

Offentligfinansiella effekter
Kostnaden för att förlänga lättnadsreglerna
beräknas uppgå till 26 miljoner kronor för 2012.
Effekter för enskilda skattskyldiga
Konsekvenserna av förlängningen av tillämpningen av lättnadsreglerna är i allt väsentligt
positiva för berörda skattskyldiga.
Effekter för myndigheter
Skatteverket har under lång tid haft att tillämpa
bestämmelserna i det upphävda 43 kap. IL.
Sammantaget bedöms de eventuellt ökade kostnader som förslaget om förlängd tillämpning av
43 kap. medför rymmas inom Skatteverkets
befintliga anslag.
Även de eventuellt ökade kostnaderna för de
allmänna förvaltningsdomstolarna som kan
föranledas av förslaget om förlängd tillämpning

av det upphävda 43 kap. IL bedöms rymmas
inom befintliga anslag.
6.17.2 Höjt schablonavdrag vid andrahandsuthyrning av bostäder
6.17.2.1 Ärendet och dess beredning

Inom Finansdepartementet utarbetades under
augusti 2011 en promemoria innehållande
förslag om höjt schablonavdrag vid andrahandsuthyrning av bostäder. En sammanfattning av
promemorian finns i bilaga 5, avsnitt 1.
Promemorians lagförslag finns i bilaga 5,
avsnitt 2. Promemorian har remissbehandlats. En
förteckning av remissinstanserna finns i bilaga 5,
avsnitt 3. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i lagstiftningsärendet
(dnr Fi2011/3575).
Lagrådet
Förslaget om höjt schablonavdrag vid andrahandsuthyrning av bostäder har inte remitterats
till Lagrådet. Förslaget är av sådan enkel
beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna
betydelse.
6.17.2.2 Gällande rätt

Innebörden av vissa begrepp vid
inkomstbeskattningen
Fastigheter delas i inkomstskattehänseende upp i
privatbostadsfastigheter och näringsfastigheter.
Med privatbostadsfastighet avses bland annat ett
småhus med tillhörande mark, under
förutsättning att småhuset är en privatbostad. En
fastighet som inte är en privatbostadsfastighet
anses som en näringsfastighet.
Med privatbostad avses ett småhus, dvs. en
byggnad inrättad till bostad åt en eller två
familjer, som till övervägande del – för en
tvåfamiljsfastighet till väsentlig del – används
eller är avsett att användas av ägaren eller någon
närstående till honom för permanent boende
eller som fritidsbostad. Med privatbostad avses
också en ägarlägenhet som till övervägande del
används eller är avsedd att användas av ägaren
eller någon närstående till honom för permanent
boende eller som fritidsbostad. Som privatbostad
räknas också en bostad som innehas av en
delägare i ett privatbostadsföretag och som till
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övervägande del används eller är avsedd att
användas av ägaren eller någon närstående till
honom för permanent boende eller som
fritidsbostad. Med privatbostadsföretag avses i
huvudsak en svensk ekonomisk förening eller ett
svenskt aktiebolag vars verksamhet till klart
övervägande del består i att åt sina medlemmar
eller delägare tillhandahålla bostäder i byggnader
som ägs av föreningen eller bolaget. För
definitionen av privatbostad likställs med
privatbostadsföretag en motsvarande utländsk
juridisk person. En bostad som innehas med
hyresrätt är däremot inte en privatbostad i den
mening som avses i inkomstskattelagen.
Bestämmelser om beskattning vid
andrahandsuthyrning m.m.
Bestämmelser om beskattning av ersättningar vid
upplåtelse av privatbostadsfastigheter och privatbostäder samt ersättningar när produkter från
sådana fastigheter eller bostäder avyttras finns i
42 kap. 30–32 §§
inkomstskattelagen
(1999:1229). Samma bestämmelser gäller
ersättningar när en bostad som innehas med
hyresrätt (hyreslägenhet) upplåts.
Enligt 42 kap. 30 § inkomstskattelagen ska
ersättningar för nämnda upplåtelser respektive
avyttringar redovisas i inkomstslaget kapital.
Utgifter för upplåtelsen eller produkterna får
inte dras av. I stället ska avdrag göras med ett
fast schablonbelopp som uppgår till 18 000
kronor per år.
Om ersättningen gäller upplåtelse får, enligt
42 kap. 31 § inkomstskattelagen, ytterligare
avdrag utöver schablonbeloppet göras enligt
följande. Vid upplåtelse av en privatbostadsfastighet ska ett rörligt belopp som
motsvarar 20 procent av hyresintäkten dras av.
För en bostad som innehas med bostadsrätt eller
liknande besittningsrätt gäller att avdrag ska
göras med ett belopp som motsvarar innehavarens avgift eller hyra för den upplåtna delen,
dock endast till den del avgiften inte motsvarar
kapitaltillskott till föreningen eller bolaget. Vid
upplåtelse av en bostad som innehas med
hyresrätt gäller att avdrag ska göras med den del
av upplåtarens hyra som avser den upplåtna
delen av bostaden. Avdraget får inte i något fall
vara högre än intäkten.
Av 42 kap. 32 § inkomstskattelagen framgår
att de ovan angivna bestämmelserna inte gäller
vid upplåtelse till ett svenskt handelsbolag av en
delägare i handelsbolaget eller av en närstående
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till delägaren. Bestämmelserna gäller inte heller
vid upplåtelse till den skattskyldiges arbetsgivare,
en arbetsgivare till någon som är närstående till
den skattskyldige eller till någon som kan anses
ingå i samma intressegemenskap som en sådan
arbetsgivare. I dessa fall ges i stället ett skäligt
avdrag för den skattskyldiges faktiska utgifter
för upplåtelsen.
6.17.2.3 Höjt schablonavdrag
förslag: Schablonavdraget vid
upplåtelse av privatbostadsfastighet, privatbostad
eller hyresrätt höjs från 18 000 kronor per år till
21 000 kronor per år från och med den 1 januari
2012. Av förenklingsskäl gäller höjningen även
schablonavdraget vid försäljning av produkter
från den egna bostaden.

Regeringens

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna:
Kammarrätten
i
Göteborg, Förvaltningsrätten i Stockholm,
Statskontoret,
Ekonomistyrningsverket,
Skatteverket, Naturvårdsverket, Trafikverket,
Transportstyrelsen,
Tillväxtverket,
Konsumentverket,
HSB
Riksförbund,
Motormännens Riksförbund och Sveriges
allmännyttiga bostadsföretag har inget att
anmärka mot förslaget. Länsstyrelsen i
Stockholms län, Lantbrukarnas Riksförbund,
Riksbyggen och Svenskt Näringsliv tillstyrker
förslaget. Fastighetsägarna Sverige anför att
organisationen välkomnar åtgärder som bidrar
till en bättre fungerande bostadsmarknad och ett
bättre utnyttjande av det befintliga beståndet.
Villaägarnas Riksförbund tillstyrker förslaget
men gör bedömningen att effekterna inte
kommer att bli särskilt påtagliga. Förbundet
anser att schablonavdraget bör ersättas med en
regel som innebär att alla hyresintäkter från
uthyrning av upp till halva bostadsytan ska vara
skattefria.
Stockholms
Handelskammare
välkomnar förslaget men anser att andrahandsuthyrning av upp till halva bostaden ska vara
skattefri.
Ungdomsstyrelsen ställer sig positiv till
förslaget men anför att det behövs fler och större
satsningar för unga på bostadsmarknaden.
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SBC ek. för. (SBC) har i och för sig inget att
erinra mot förslaget även om föreningen inte
tror att det har någon som helst effekt på viljan
att hyra ut i andra hand. Enligt SBC:s
uppfattning bör sådan uthyrning vara helt
befriad från skatt då det är fråga om permanentbostad. Boverket bedömer att den önskvärda
effekten om en ökad andrahandsuthyrning inte
kommer att uppnås i tillräcklig omfattning.
Företagarna anser att satsningen behöver vara
större för att ha någon märkbar effekt på antalet
tillgängliga studentbostäder.
Jagvillhabostad.nu anser att andrahandsmarknaden inte bör utökas utan strategier för
hur problemen på andrahandsmarknaden ska
hanteras samt hur nyproduktionen av bostäder
ska öka och bli mer varierad i syfte att matcha
ungas efterfrågan.
Sveriges förenade studentkårer anför att
förslaget bör ses som ett tillfälligt och kortsiktigt
stöd i den akuta situation som föreligger. En
översyn av effekterna av ett höjt schablonavdrag
bör göras omgående.
Skälen för regeringens förslag
Vikten av en väl fungerande andrahandsmarknad
Privatpersoners upplåtelse av privatbostad, vilket
inkluderar såväl uthyrning av hela bostaden som
delar av bostaden (dvs. till inneboende), är ett
viktigt komplement till den ordinarie
bostadsmarknaden. Särskilt i tider av stigande
bostadsbrist går det fortare att öka utbudet av
boendetillfällen inom denna sektor i stället för
att bygga nytt. Andrahandsmarknaden kan även
vara ett alternativ för den som tillfälligt på grund
av arbete eller studier på annan ort behöver ett
boende under en begränsad tid. För den som
snabbt behöver få en bostad för att kunna börja
ett nytt arbete eller studier på annan ort kan
någon form av andrahandsboende också vara en
möjlig lösning.
Brist på bostäder och boendetillfällen är en
begränsande faktor för såväl en fungerande
arbetsmarknad som en väl fungerande ”studiemarknad” – och därmed begränsande för
tillväxten både i ett kortare och i ett längre
perspektiv. Det är därför viktigt med en väl
fungerande marknad för andrahandsboende i
olika former.

Schablonavdraget vid andrahandsuthyrning bör
höjas
Som nämnts ovan gäller att avdrag får göras vid
upplåtelse av privatbostadsfastigheter, privatbostäder och hyreslägenheter med ett fast
schablonbelopp som uppgår till 18 000 kronor
per år. Beloppets storlek höjdes den 1 januari
2009 från 4 000 kronor till 12 000 kronor med
motiveringen att det hade varit oförändrat under
lång tid och att det fanns mycket som talade för
att en större skattelättnad skulle komma att
stimulera andrahandsmarknaden för bostäder
(prop. 2008/09:47, s. 18 f). Den 1 januari 2011
höjdes avdraget från 12 000 kronor per år till
nuvarande nivå 18 000 kronor per år (prop.
2010/11:1, Förslag till statsbudget för 2011,
finansplan och skattefrågor m.m.).
Som konstaterats i förarbetena till 2009 och
2011 års höjningar av schablonbeloppet (prop.
2009/08:47, s. 18, och prop. 2010/11, Förslag till
statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor
m.m., s. 141) är frågan om vilka effekter som ett
höjt schablonbelopp kan ge svårbedömd, bland
annat eftersom fler parametrar än skattelättnad
spelar in när det gäller benägenheten att hyra ut
hela eller delar av sin egen bostad. Att hyra ut en
bostad i andra hand är alltid förenat med en viss
risk. För en privatperson kan denna risk många
gånger upplevas som större än vad den gör för en
professionell hyresvärd. Till detta kommer
komplikationer av att ha andra människor
boende i sin egen bostad, något som inte är fallet
för en professionell hyresvärd. För att underlätta
och stimulera marknaden för andrahandsboende
måste den ekonomiska ersättningen vid andrahandsuthyrning stå i rimlig proportion till den
risk uthyraren tar. En höjning av schablonavdraget vid andrahandsuthyrning utgör ett
positivt ekonomiskt incitament för den som
överväger att hyra ut. Även om det är svårt att
bedöma exakt hur bostadsutbudet kommer att
påverkas till följd av detta, måste utgångspunkten vara att ett höjt schablonbelopp
stimulerar till ökad andrahandsuthyrning av
bostäder. Förutom att kunna stimulera till ökad
andrahandsuthyrning torde ett höjt schablonbelopp även i viss mån kunna inverka positivt på
de skattskyldigas benägenhet att över huvud
taget redovisa inkomster av uthyrning av den
egna bostaden. En lämplig höjning nu är att höja
avdraget till 21 000 kronor.
Villaägarnas Riksförbund har anfört att
schablonavdraget bör ersättas med en regel som
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innebär att alla hyresintäkter från uthyrning av
upp till halva bostadsytan ska vara skattefria.
Även Stockholms Handelskammare har förordat
denna modell. Ett sådant förslag har dock inte
varit föremål för beredning i detta sammanhang.
Det skulle därtill innebära ett större skattebortfall än i det remitterade förslaget och är
därför inte aktuellt.
Det är inte heller aktuellt att, som SBC ek. för.
förordat, helt skattebefria intäkter från
uthyrning.
Schablonavdrag vid försäljning av produkter från
den egna bostaden
Enligt nuvarande bestämmelser gäller att
schablonavdraget även får göras vid beskattning
av ersättningar när produkter avyttras från
privatbostadsfastigheter eller privatbostäder. Det
kan t.ex. röra sig om försäljning av ved eller bär
från den egna fastigheten. Av förenklingsskäl
bör schablonavdraget vid sådan försäljning höjas
till samma nivå som schablonavdraget vid
andrahandsuthyrning. På samma sätt som i dag
bör det således finnas ett gemensamt avdrag vid
beskattning av intäkter från dels andrahandsuthyrning, dels försäljning av produkter från
privatbostadsfastigheter eller privatbostäder. I
enlighet med vad som sagts ovan bör detta
avdrag uppgå till 21 000 kronor per år.
Lagförslaget
Den föreslagna höjningen av schablonavdraget
ska gälla från och med den 1 januari 2012 och
medför
en
ändring
i
42 kap. 30 §
inkomstskattelagen. Lagförslag i ärendet finns i
avsnitt 3.4.
6.17.2.4 Konsekvensanalys

Offentligfinansiella konsekvenser
Förslaget att höja schablonavdraget från dagens
18 000 kronor till 21 000 kronor beräknas ge
upphov till ett skattebortfall på omkring
43 miljoner kronor inkomståret 2012.
Konsekvenser för Skatteverket och de allmänna
förvaltningsdomstolarna
Förslaget bedöms inte medföra några ökade
kostnader eller ökad arbetsbörda för vare sig
Skatteverket eller de allmänna förvaltningsdomstolarna.
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Skatt på kapitalanvändning –
företagsskatter
6.18

Utökad avdragsrätt för företags
utgifter för forskning och
utveckling

6.18.1 Ärendet och dess beredning
För att möjliggöra en samlad behandling av
skatteförslag med budgeteffekter i budgetpropositionen för 2012 remitterade Finansdepartementet en promemoria med olika förslag, Vissa
skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012
(dnr Fi2011/1936). Promemorian innehöll bland
annat ett förslag om utökad avdragsrätt för
företags utgifter för forskning och utveckling, se
bilaga 4, avsnitt 1. Promemorians lagförslag finns
i bilaga 4, avsnitt 2. Förslaget har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 4, avsnitt 3. En remisssammanställning finns tillgänglig i lagstiftningsärendet (dnr Fi2011/1936).
I detta avsnitt behandlas denna del av
promemorians förslag.
Lagrådet
Regeringen beslutade den 31 maj 2011 att
inhämta Lagrådets yttrande över det förslag till
lag om ändring i (såvitt här är aktuellt 16 kap.
9 §) inkomstskattelagen (1999:1229) som finns i
bilaga 4, avsnitt 4. Lagrådet har lämnat förslaget
utan erinran. Lagrådets yttrande finns i bilaga 4,
avsnitt 5.
6.18.2 Bakgrund
Dagens reglering och motiven bakom den
Enligt en allmän regel (16 kap. 1 §) i inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL, har
företag rätt till avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet för vad som i bland kallas driftskostnader, dvs. utgifter för att förvärva och
bibehålla inkomster. Utan särskild reglering
skulle
utgifter
för
forskning
och
utvecklingsarbete i många fall kunna dras av med
stöd av denna allmänna regel. För utgifter för
forskning och utveckling finns emellertid en
särskild bestämmelse som reglerar avdragsrätten,
16 kap. 9 § IL. Den har följande lydelse:
”Utgifter för forskning och utveckling som
har eller kan antas få betydelse för näringsverk-

samheten ska dras av. Detta gäller även utgifter
för att få information om sådan forskning och
utveckling.
Bestämmelserna i denna lag om att utgifter för
anskaffning av vissa tillgångar skall dras av
genom årliga värdeminskningsavdrag tillämpas
också på utgifter som avses i första stycket.”
Den särskilda bestämmelsen om avdragsrätt för
forskningsbidrag infördes genom lagstiftning
1970, i dåvarande kommunalskattelagen
(1928:370). Enligt förarbetena var avsikten att
åstadkomma en utvidgning av avdragsrätten
(prop. 1970:135, s. 30). Innan avdragsregeln infördes bedömdes avdragsrätten enligt den
numera
upphävda
kommunalskattelagens
allmänna regler om vad som var att hänföra till
driftskostnad. Äldre praxis var tämligen
restriktiv varvid avdrag i huvudsak endast
medgavs om den vetenskapliga forskningen hade
karaktär av s.k. målforskning (i motsats till
grundforskning) eller annars hade en mer direkt
eller påtaglig betydelse för den skattskyldiges
intäktsförvärv (a. prop. s. 5). En förutsättning
för avdragsrätten syntes vara att mottagaren drev
verksamhet av sådan art, att kostnaderna för
verksamheten skulle ha varit avdragsgilla för
bidragsgivaren om denne själv utövat
verksamheten. Mottagarens verksamhet fick
alltså inte vara av alltför allmän natur.
I förarbetena till 1970 års bestämmelse anges
att goda skäl talar för en utvidgning av
avdragsrätten för företagens forskningskostnader. Det hänvisas till den snabba
utvecklingen på teknikens områden och den
hårdnande konkurrensen inom och utom landet,
vilket framtvingar en ökad satsning från
företagens sida på forskningsverksamhet av olika
slag. Det uppges vidare att det ligger i sakens
natur att forskningen i betydande omfattning
måste avse även grundforskning och annan
forskning av allmän natur som inte omedelbart
kan utnyttjas av företagen. Det anses ohållbart
att i avdragshänseende göra åtskillnad mellan
olika slags forskning, som t.ex. målforskning och
grundforskning. Därtill kommer att denna
gränsdragning lätt blir godtycklig. Vidare noteras
att företagen i allt större utsträckning har
kommit att satsa på kollektiv forskning. Detta
uppges vara av allmänt intresse och något som
inte borde hämmas av skattelagstiftningen. Det
var för den kollektiva forskningsverksamheten
som den utvidgade avdragsrätten bedömdes
komma att få störst betydelse.
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Lagstiftaren avstod från att försöka definiera
vad som avses med forsknings- och utvecklingsarbete eller vari sambandet mellan företagets
verksamhet och forsknings- och utvecklingsarbetet skulle bestå. Det förhållandet att
avdragsrätten avses omfatta kostnaderna även
för sådan forskning vars resultat endast indirekt
och först på längre sikt kan antas ge något utbyte
för den skattskyldige ansågs omöjliggöra några
exakta gränsdragningar i det ena eller andra
hänseendet. Efter att ändå ha redogjort något
(a. prop. s. 32) för vari forskning kan bestå (målforskning eller grundforskning) och vad som
normalt
kännetecknar
utvecklingsarbete
konstaterades att det väsentliga för avdragsrätten
är att forskningen eller utvecklingsarbetet har
eller kan antas få betydelse för den skattskyldiges rörelse. Rätt till avdrag ska inte kräva
mer än att företaget har ett rimligt intresse av
forskningen eller utvecklingsarbetet i näringsverksamheten. Däremot föreligger inte avdragsrätt för sådant som normalt helt faller utanför
näringsverksamheten.
I förarbetena uppges vidare att förslaget, trots
att de många slagen av forsknings- och
utvecklingsarbeten som omfattas av avdragsrätten inte går att precisera närmare, ändå
förutsätter ett ”visst samband” mellan företagets
verksamhet och det utförda forsknings- eller
utvecklingsarbetet. Frågan om forskningens
samband med den skattskyldiges näringsverksamhet uppges vara något som måste prövas
från fall till fall och som knappast torde vålla
några större svårigheter i praktiken. De ekonomiska lagarna uppges nämligen innebära en viss
garanti för att företagen inte annat än
undantagsvis anser sig böra bekosta forskning
som helt saknar betydelse för deras verksamhet.
Vid införandet av 1970 års bestämmelse
infördes även en regel som gav Konungen en
möjlighet att förordna om avdragsrätt för vissa
bidrag. Syftet med bestämmelsen var att klargöra
att bidrag till vissa organisationer och liknande
alltid skulle utgöra driftskostnad hos
bidragsgivaren. I förordningen (1975:127) om
avdrag för bidrag till viss forskning m.m.
infördes bestämmelser om att bidrag som den
skattskyldige lämnade till bland annat svenska
universitet och högskolor skulle anses som
avdragsgill driftkostnad i skattskyldigs rörelse,
jordbruk eller skogsbruk. Enligt förordningen
förutsattes det för avdragsrätt att bidraget avsåg
forskning eller utvecklingsarbete. Skälet till
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förordningen var framför allt att förenkla
förfarandet och undvika tvister (a. prop. s. 36).
Förordningen och delegationsrätten upphävdes i
samband med skattereformen 1990, främst för
att den ansågs strida mot legalitetsprincipen
eftersom riksdagens normgivningskompetens på
skatteområdet är exklusiv och inte kan delegeras,
men också för att den nya avdragsregeln
inneburit att praxis på området hade blivit
generösare och att det därför inte ansågs
behövligt att särreglera avdragsrätten till vissa
FoU-institut (prop. 1989/90:110, s. 612).
Rättspraxis
På senare tid har rättstillämpningen kommit att
snäva in bedömningen av när företagen ska anses
ha ett rimligt intresse av viss forskning och
utveckling, vilket även har påtalats i en hemställan till Finansdepartementet (Fi2005/5798). I
det följande redogörs kort för några domar som,
trots enskildheterna, illustrerar den syn som
rättstillämpningen har kommit att anlägga på
frågan om rätt till avdrag för utgifter för
forskning och utveckling.
A. Kammarrättens i Stockholm dom den
20 februari 2006 i mål nr 6837-03
Målet gällde ett företag som är moderbolag i en
koncern vars kärnverksamhet utgörs av tillverkning av aluminium- och plastprodukter.
Företaget yrkade avdrag för bidrag till
Handelshögskolan i Stockholms s.k. partnerprogram. Kammarrätten medgav inte avdrag
med följande motivering.
[---] Enligt kammarrättens mening bör
emellertid sambandet mellan forskningsverksamheten och bidragsgivarens verksamhet
vara starkare än att näringslivet i allmänhet
främjas. (---). Bolaget är moderbolag i en
koncern vars kärnverksamhet utgörs av tillverkning av aluminium- och plastprodukter.
Den forskning som bedrivs vid Handelshögskolan inom det ekonomiska området, m.m.
kan i och för sig antas skapa nytta för bolaget
och koncernen i den löpande verksamheten. Den
nytta som därigenom tillförs får dock anses vara
av allmän karaktär i så måtto att den i allt
väsentligt kommer bolaget till del vid de skilda
ekonomiska överväganden som görs i näringsverksamheten.
Att
Handelshögskolans
forskning direkt skulle komma koncernens
kärnverksamheter till del har inte kommit fram.
Enligt kammarrättens mening är ett sådant
allmänt samband som det förevarande, som
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dessutom kan sägas föreligga beträffande all slags
näringsverksamhet oberoende av dess inriktning,
inte tillräckligt för att avdrag skall kunna medges
(---). [---] Bidraget (---) är således i sin helhet att
betrakta som en inte avdragsgill gåva.
Domen överklagades till Regeringsrätten
(numera Högsta Förvaltningsdomstolen), som
inte beviljade prövningstillstånd (beslut den
6 mars 2007 i mål nr 2519-06).
B. Kammarrättens i Stockholm dom den
22 januari 2009 i mål nr 5463-08 och 5465-08
Målen gällde ett investmentföretag som yrkade
avdrag för bidrag till en forskningsstiftelse vid
Handelshögskolan i Stockholm vars ändamål var
att främja forskning vid Handelshögskolan. Mer
konkret upplystes att syftet med stiftelsen var
att skapa förutsättningar för vetenskaplig forskningsverksamhet knuten till en MBA-utbildning
(Master of Business Administration) samt i
övrigt förstärka resurserna för annan forskning
som bedrivs vid Handelshögskolan. Kammarrätten medgav inte avdrag med följande
motivering.
Enligt lagtexten och angivna förarbeten krävs
ett visst samband mellan företagets verksamhet
och den forskning eller utveckling bidrag har
lämnats till för att avdrag ska medges. [---] Fråga
uppkommer då huruvida det föreligger
erforderligt
samband
mellan
bolagets
verksamhet och den forskning till vilken bidrag
har utgivits. Kammarrätten gör i denna del
följande bedömning. Bolaget är ett investmentbolag. Syftet med bolagets verksamhet är att få
god avkastning genom att äga och utveckla
företag. Bolaget har anfört att det som ett led i
denna verksamhet vidtar aktiva åtgärder i fråga
om rekrytering av VD och ledningsgrupp,
etablering och uppföljning av mål, strategi och
affärsmodell,
affärsutveckling
m.m.
Av
utredningen i målet framgår att Forskningsstiftelsen (---) har som ändamål att i första hand
stödja sådan forskning som är till nytta för
Handelshögskolans MBA-program, att MBAprogrammet är en utbildning för blivande
företagsledare och nyckelpersoner (---), och att
de ämnen som ingår i programmet bland annat
är ledarskap, kommunikation, förändringsarbete,
etc. Mot bakgrund av vad som framkommit om
bolagets verksamhet finner kammarrätten att
bolaget har rätt i att den forskning som bedrivs
av Forskningsstiftelsen (---) har visst samband
med verksamheten. Ett sådant samband

föreligger emellertid inte endast för investmentbolag utan även för t.ex. moderbolag vars
verksamhet är snarlik bolagets och för
producerande företag eftersom ledningen har
stor betydelse för resultatet i alla verksamheter.
Den praxis som utvecklats på området måste
betecknas som mycket restriktiv. Kammarrätten
finner med hänsyn härtill att bolaget inte kan
medges avdrag för det utgivna bidraget (---).
Domen överklagades till Regeringsrätten
(numera Högsta Förvaltningsdomstolen), som
inte beviljade prövningstillstånd (beslut den
8 september 2009 i mål nr 1316-09 och 1317-09).
6.18.3 Överväganden och förslag
Regeringens förslag: Utgifter för forskning och

utveckling som har eller kan antas få betydelse
för den huvudsakliga näringsverksamheten eller
verksamheten i övrigt ska dras av. Förslaget
föreslås träda i kraft den 1 januari 2012 och
tillämpas på utgifter som är hänförliga till tid
efter den 31 december 2011.

Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Av de över 100 remissinstanserna har drygt 20 stycken kommenterat
förslaget angående avdrag för utgifter för
forskning och utveckling. Det helt övervägande
antalet av dessa remissinstanser är positivt
inställda till förslaget eller har ingenting att
erinra mot det. Dit hör Skatteverket, Vetenskapsrådet, Juridiska fakulteten vid Stockholms
universitet, Lunds universitet, Tillväxtverket,
Sveriges universitets- och högskoleförbund, Svensk
Handel, Företagarna, Näringslivets Regelnämnd,
Bil Sweden, Handelshögskolan i Stockholm, HSB
Riksförbund, Invest Sweden, Lantbrukarnas Riksförbund, Motorbranschens Riksförbund, Näringslivets Regelnämnd, Näringslivets Skattedelegation,
i vars yttrande Föreningen Svenskt Näringsliv och
Fastighetsägarna Sverige instämmer, samt Riksbyggen. Vetenskapsrådet anser att det är viktigt att
en helhetsbedömning görs så att det enbart är
fall där forskning och utvecklingsarbete helt
saknar samband med ett företags näringsverksamhet som inte berättigar till avdrag. Enligt
rådet bör avdragsrätt således utgöra huvudregeln.
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Några remissinstanser tycker att förslaget inte
är tillräckligt långtgående. Lunds universitet och
Sveriges universitets- och högskoleförbund anser
att det i lag borde anges att avdrag alltid ska
medges när pengarna går till ett universitet eller
en högskola. Handelshögskolan i Stockholm, som
i och för sig är positivt inställd till förslaget, är
inne på samma tankegångar och avstyrker
förslaget i dess nuvarande utformning. Bil Sweden uppger att ett avdrag med mer än den
faktiska kostnaden skulle ge bättre effekt än det
avdrag som nu är i fråga. Även Invest Sweden
efterlyser ett mer långtgående förslag.
Några remissinstanser befarar att förslaget kan
ge upphov till tillämpnings- och gränsdragningsproblem. Kammarrätten i Stockholm är en av
dem och anser vidare att förslaget ger större
utrymme än tidigare för skönsmässiga
bedömningar. Kammarrätten anser att förslaget
inte leder till att avdragsrätten blir tydligare och
mer förutsebar. Kammarrätten i Göteborg har
inga invändningar mot att avdragsrätten utvidgas
och anser att den föreslagna ändringen kan tjäna
det avsedda syftet. Emellertid befarar kammarrätten att den föreslagna ändringen kan ge
upphov till tillämpningsproblem. Enligt
kammarrätten kan avdrag komma att medges för
vad som i praktiken måste anses vara en gåva,
samtidigt som avdrag kan komma att nekas för
forskningsutgifter som borde få dras av.
Kammarrätten förordar därför att det görs en
djupare och bredare analys innan reglerna ändras.
Förhållandet mellan reglerna om avdragsförbud
för gåva och reglerna om avdrag för forskning
och utveckling bör analyseras närmare. Det bör
också övervägas om en generösare rätt till avdrag
för utgifter som avser forskning och utveckling
kan skapa problem när det gäller transaktioner
mellan internationella företagsgrupper. Även
Förvaltningsrätten i Stockholm menar att gränsdragningsproblem kommer att uppstå. Förvaltningsrätten uppger att det är långt ifrån klart
vad som ska innefattas i ”verksamheten i övrigt”
och anser att den nya regleringen skulle vinna i
tydlighet genom att det i motiven redovisas
ytterligare exempel på vad som kan grunda rätt
till avdrag och vad som faller utanför.
Skatteverket anser att det med hänsyn till de
gränsdragningsproblem som riskerar att
uppkomma är angeläget att det preciseras vad
som avses med forskning och utveckling i detta
sammanhang. Juridiska fakulteten vid Stockholms
universitet anser att den föreslagna lydelsen kan
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förtydligas och lämnar ett förslag därpå.
Handelshögskolan i Stockholm anser att den
föreslagna lagtexten inte är tillräckligt konkret
utformad för att dess syfte ska uppnås.
Handelshögskolan anser att lagtexten är otydlig
och därför ger utrymme för bedömningar som
inte går att förutse. Enligt Handelshögskolan
kommer lagtexten även fortsättningsvis att
medföra osäkerhet och leda till tvister. Sveriges
Akademikers Centralorganisation anser att
avdragsfrågan bör behandlas i en skatteöversyn.
Skälen för regeringens förslag: Sverige är en
av världens ledande forskningsnationer. De
totala avsättningarna till forskning och
utveckling är högst i världen vid sidan av Israel.
Huvuddelen av den forskning och utveckling
som utförs i Sverige utförs i eller finansieras av
näringslivet. År 2007 avsatte näringslivet
83 miljarder kronor i forskning och utveckling.
Det motsvarar 2,76 procent av BNP (prop.
2008/09:50, s. 32). Skattelagstiftningen bör inte
avhålla företagen från att investera i sådan
forskning och utveckling som de kan ha ett
rimligt intresse av. Rätt till avdrag bör därför
finnas för utgifter för sådan forskning och
utveckling. Rättstillämpningen på området har
emellertid utvecklats så att avdrag för forskning
och utveckling förutsätter att det finns ett
samband mellan forskningen och den kärnverksamhet som företaget bedriver. Det har lett
till att avdrag inte har beviljats för allmänt
företagsinriktad forskning även om den skulle
kunna vara till nytta för bolaget och koncernen i
den löpande verksamheten (jfr mål A ovan) eller
– där samband har ansetts finnas – på grund av
att ett sådant samband kan finnas även med avseende på andra företag som bedriver likartad
verksamhet eller för en större grupp av företag
oberoende av dessas verksamhetsinriktningar
(jfr mål B ovan). Rättsutvecklingen har lett till
att det numera torde vara en förutsättning för
avdrag att forskningen eller utvecklingsarbetet är
av betydelse för en specifik typ av verksamhet
som bedrivs av företaget i fråga.
Det förhållandet att företagens kärnverksamhet går ut på produktion av vissa varor
eller tjänster utesluter inte att företagen för att
kunna bedriva denna verksamhet på ett rationellt
sätt kan ha ett rimligt intresse av forskning och
utveckling även inom andra områden än sådana
som kan anses omfattas av kärnverksamheten.
Det framstår som högst rimligt att ett företag
kan ha ett intresse av forskning och utvecklings-
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arbete inom t.ex. företagsekonomi, arbetspsykologi, arbetshygien, arbetsskydd, personalvård, m.m. (jfr prop. 1970:135, s. 33) även om
denna forskning inte skulle vara betingad av
behov som är specifika för det aktuella företaget.
Så skulle t.ex. ett företag på grund av sin
personalstyrka kunna ha ett rimligt intresse av
forskning om personalvård eller arbetspsykologi,
på grund av arbetsförhållandena i verksamheten
ha ett rimligt intresse av forskning och
utveckling om arbetshygien eller arbetsskydd
eller på grund av den finansiella eller ekonomiska
sidan av sin verksamhet ha ett rimligt intresse av
forskning om företagsekonomi, osv. Det
förhållandet att även andra företag inom andra
branscher eller näringslivet i stort kan ha intresse
av forskning och utveckling inom samma
områden förringar inte det enskilda företagets
intresse av forskning och utveckling inom
området.
Sakligt sett finns det därför skäl för att utvidga
rätten till avdrag för utgifter för forskning och
utveckling jämfört med vad som i dag gäller
enligt rättstillämpningen. För att åstadkomma
detta är det nödvändigt att detta kommer till
uttryck i lagtext. Det kan lämpligen ske genom
att bestämmelsen om avdrag för utgifter för
forskning och utveckling omformuleras så att
det står klart att den skattskyldige kan ha ett
rimligt intresse av aktuell forskning och
utveckling även om den inte har ett direkt
samband med företagets kärnverksamhet.
Bedömningen ska således inte begränsas till att
avse företagets specifika produktion, produktionsmedel eller branschtillhörighet utan även
mer allmänt se till vilka rimliga intressen som
företaget kan ha av forskning och utveckling
med hänsyn till verksamheten som helhet. Den
föreslagna utvidgningen tillstyrks av en klar
majoritet av de remissinstanser som har uttalat
sig i frågan.
Således föreslås att bestämmelsen om avdrag
för forskning och utveckling (16 kap. 9 § IL)
justeras så att det klart framgår att avdrag ska
göras inte bara för forskning och utveckling
som, i enlighet med nuvarande rättstillämpning,
(på grund av sitt samband med företagets
huvudsakliga näringsverksamhet) har eller kan
antas få betydelse för (den huvudsakliga)
näringsverksamheten, utan också för forskning
och utveckling som har eller kan antas få
betydelse för verksamheten i övrigt. Samtidigt
som forskning och utveckling som har samband

med företagets kärnverksamhet alltjämt
berättigar till avdrag kommer bestämmelsen att
omfatta även annan forskning och utveckling om
företaget har ett rimligt intresse av den, vid en
helhetsbedömning som beaktar alla aspekter av
företagets verksamhet. Juridiska fakulteten vid
Stockholms universitet anser att den föreslagna
lydelsen kan förtydligas. För att återknyta till
detta och en synpunkt från Förvaltningsrätten i
Stockholm, som anser att det är oklart vad som
avses med ”verksamheten i övrigt”, kan
konstateras att denna tillsammans med kärnverksamheten utgör all verksamhet som
företaget i fråga faktiskt ägnar sig åt. Förutom
framtagande av de tjänster eller varor som
företaget i fråga säljer externt – dvs. den utåtriktade verksamheten – så inkluderar det således
rent intern verksamhet såsom administration,
ekonomihantering, personalhantering, lokalhantering, etc. Forskning och utvecklingsarbete
som helt saknar samband med ett företags
verksamhet kan däremot inte heller fortsättningsvis ligga till grund för avdrag. Till exempel
lär ett företag inom järn- och stålbranschen
vanligtvis inte ha något rimligt intresse av
forskning på textilområdet. Gåvor eller så kallad
sponsring berättigar inte till avdrag enligt den
aktuella
bestämmelsen.
Näringslivets
skattedelegation reagerar på detta uttalande och
anför bland annat att sponsring inte är en gåva
utan en rörelseutgift. Även Fria Moderata
Studentförbundet tar upp frågan om sponsring.
Regeringen saknar anledning att gå närmare in på
frågor om gåvor och sponsring och konstaterar
att de inte är föremål för behandling i detta
ärende. Av den anledningen kan det inte heller
införas en generell och ovillkorlig avdragsrätt för
bidrag till universitet eller högskolor i linje med
vad Lunds Universitet, Handelshögskolan i
Stockholm och Sveriges universitets- och
högskoleförbund föreslår. Inte heller är det i detta
ärende aktuellt med några särskilda s.k.
skatteincitament för forskning och utveckling i
linje med vad BIL Sweden och Invest Sweden
förordar. Frågan om skatteincitament för
forskning och utveckling är föremål för
utredning av Företagsskattekommittén (dir
2011:1) som ska lämna ett delbetänkande i
frågan senast den 1 oktober 2012.
En utvidgning i enlighet med vad som redogjorts för ovan leder, i jämförelse med nuvarande
rättstillämpning, till en bättre överensstämmelse
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med de intentioner som kom till uttryck när
lagstiftningen en gång infördes.
Som tidigare framgått befarar några remissinstanser att förslaget kan ge upphov till
tillämpnings- och gränsdragningsproblem. Det
är dock ofrånkomligt att det uppkommer
gränser för vad som får dras av och vad som inte
får dras av. Med det aktuella förslaget har
företagen rätt till avdrag om de kan motivera
varför de – mot bakgrund av deras verksamhet
sedd som en helhet – har ett rimligt intresse av
den forskning eller det utvecklingsarbete som de
bekostar. Detta bör i de allra flesta fall inte ge
upphov till några större avgränsningsproblem.
Skulle forskningen eller utvecklingsarbetet å
andra sidan avse företeelser som framstår som
aparta vid en jämförelse med företagets
verksamhet får avdrag däremot inte göras. Skulle
det alternativt vara så som Kammarrätten i
Göteborg är inne på att företagets utgift måste
anses vara en gåva så tar den särskilda bestämmelsen om förbud mot avdrag för gåvor
över. De nu föreslagna ändringarna innebär inte
några ändringar i det avseendet. Som framgår av
det rättsfall som kammarrätten hänvisar till (RÅ
2004 ref. 13) är likaså den så kallade
korrigeringsregeln (14 kap. 19 § IL) en specialregel som tar över när det gäller felaktig
prissättning av transaktioner inom internationella företagsgrupper. Även med den
föreslagna utvidgningen av avdragsrätten har
Skatteverket
och
domstolarna
således
möjligheten att underkänna avdrag för utgifter
som inte rimligen kan anses föranledda av det
enskilda företagets kärnverksamhet eller
verksamhet i övrigt eller som utgör försök att
manipulera resultatet med hjälp av utländska
företag i intressegemenskap. Kammarrätten
uppger att avdrag med den föreslagna regeljusteringen kan komma att vägras för
forskningsutgifter som borde få dras av, men
lämnar inget exempel på hur en sådan situation
skulle se ut. Avsikten med justeringen är att
avdragsbestämmelsen
ska
omfatta
allt
forsknings- och utvecklingsarbete som företagen
kan ha ett rimligt intresse av och det återspeglas,
enligt regeringens mening, i regelns föreslagna
utformning.
Vad beträffar begreppen ”forskning” och
”utveckling” så har lagstiftaren, som tidigare
framgått, avstått från att försöka definiera dem i
skattelagstiftningen. Dessa begrepp har funnits i
lagstiftningen sedan lång tid tillbaka och inne492

börden av dem ändras inte genom det nu
aktuella lagförslaget. Några definitioner av
begreppen, som Skatteverket efterfrågar, bör
därför inte införas i detta sammanhang.
Lagförslag
Förslaget föranleder ändringar i 16 kap. 9 § IL, se
avsnitt 3.4.
6.18.4 Konsekvensanalys
Offentligfinansiella effekter
De ökade avdragsmöjligheterna för utgifter för
forskning och utveckling bedöms leda till att de
offentliga
finanserna
försvagas
med
ca 40 miljoner kronor från och med 2012 till
följd av minskade bolagsskatteintäkter.
Effekter för myndigheter
Förslaget innebär att den befintliga avdragsrätten
för forskning och utveckling utvidgas något i
förhållande till vad som följer av rättstillämpningen. Denna förändring bör dock inte
innebära någon ökad arbetsbörda eller några
ökade kostnader för Skatteverket och de
allmänna förvaltningsdomstolarna.
Effekter för företag och företagare
Förslaget innebär att företagen förutom avdrag
för sådan forskning och utveckling som har ett
samband med kärnverksamheten även kan göra
avdrag för forskning och utveckling som
företaget av annan anledning kan ha ett rimligt
intresse av. Detta gör att företagen med rätt till
avdrag vid beskattningen kommer att kunna
investera i forskning och utveckling som de kan
ha ett rimligt intresse av sett till verksamheten i
stort. Tillgången till sådan forskning och utveckling ökar i förlängningen förhoppningsvis
möjligheten för enskilda företag att sköta de
olika aspekterna av sin verksamhet på ett
rationellt sätt samtidigt som den också kan
komma näringslivet i stort till godo.
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6.19

Övriga frågor på företagsskatteområdet

Regeringens bedömning: De så kallade Lundinreglerna bör avskaffas. För att motverka risk för
skatteplanering med anledning av avskaffandet
bör en generell regel införas med innebörd att
avdrag för nedskrivning och förlust på lagerandelar bara medges om värdenedgången eller
förlusten är verklig. Vidare bör vissa ändringar
göras i reglerna om beskattning av delägare i
handelsbolag samt i reglerna om skalbolagsbeskattning. Lagändringarna bör träda i kraft den
2 januari 2012.

förslag till de aviserade reglerna (dnr
Fi2011/1488). Promemorian har remissbehandlats. Regeringen avser att i höst återkomma med
förslag till riksdagen. De kommande förslagen
bör träda i kraft den 2 januari 2012.

Skälen för regeringens bedömning: De så
kallade Lundinreglerna kom till i mitten på 1960talet i syfte att förhindra kringgående av det
andra ledet i dubbelbeskattningen av inkomster
från företag. Reglerna innebär en begränsning i
rätten att ta emot skattefri utdelning respektive
en begränsning i rätten till avdrag för nedskrivning och förlust på lagerandelar. Enligt regeringens bedömning finns det starka skäl för att nu
avskaffa Lundinreglerna. Dessa skäl är bl.a. att
ägarbeskattningen sedan införandet av Lundinreglerna har reformerats och att regler om skalbolagsbeskattning har tillkommit. Ett annat skäl
för ett avskaffande är att reglerna inte längre kan
tillämpas som avsett när det gäller gränsöverskridande utdelningar, se Regeringsrättens
(numera Högsta förvaltningsdomstolen) avgörande RÅ 2010 ref. 123.
För att motverka risk för skatteplanering med
anledning av avskaffandet bör en generell regel
införas med innebörd att avdrag för nedskrivning och förlust på lagerandelar bara medges om
värdenedgången eller förlusten är verklig. En
sådan generell regel för lagerandelar motsvarar
den som redan finns för kapitaltillgångar (jfr
44 kap. 23 § IL).
Vidare bör det göras vissa följdändringar i de
nyligen införda reglerna om skattefri kapitalvinst
och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn som trädde i kraft den 1 januari 2010
(prop. 2009/10:36, bet. 2009/10:SkU22, rskr.
2009/10:109, SFS 2009:1413).
Slutligen bör det göras vissa ändringar i reglerna om skalbolagsbeskattning.
I Finansdepartementet har det tagits fram en
promemoria, Slopade Lundinregler, m.m., med
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Övriga skattefrågor
6.20

Skatteadministrativa frågor

6.20.1 Skatteförfarandet
I propositionen 2010/11:165 Skatteförfarandet
föreslås en ny skatteförfarandelag som ska
ersätta bland andra taxeringslagen (1990:324),
lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter samt skattebetalningslagen
(1997:483). Lagen föreslås träda i kraft den 1
januari 2012. Regeringen gör bedömningen att
Skatteverket ska tilldelas 40 miljoner kronor och
Kronofogdemyndigheten 1,7 miljoner kronor på
höständringsbudgeten 2011 med anledning av
förslagen i propositionen. Syftet med att samla
bestämmelserna i en lag är att regelverket ska bli
tydligare och lättare att tillämpa. Redan detta bör
bidra till att minska den administrativa bördan
för företagen och till att stärka de skattskyldigas
ställning. Det föreslås också vissa ändringar i sak
som ska bidra ytterligare till att uppnå detta.
Regeringen vill dock göra mer för att stärka
rättssäkerheten för de skattskyldiga. Därför
aviserar regeringen i propositionen Skatteförfarandet att vissa frågor beträffande skattetilläggen samt bestämmelserna om tredjemansrevision och ersättning för kostnader för
biträde bör utredas i syfte att ytterligare stärka
rättssäkerheten. När det gäller skattetilläggen
anför regeringen att en fråga som bör utredas
gäller skattetillägg och rätten att inte bli lagförd
eller straffad två gånger enligt artikel 4.1 i det
sjunde tilläggsprotokollet till den europeiska
konventionen av den 4 november 1950 om
skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna. Andra frågor som bör
utredas är nivåerna på skattetillägg och frågor
rörande normalt tillgängligt kontrollmaterial
samt risken för skatteundandragande.
6.20.2 Indrivningsfrågor
Regeringen har nyligen överlämnat en remiss till
Lagrådet med förslag till den lagstiftning som
krävs för att genomföra rådets direktiv
2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt
bistånd för indrivning av fordringar som avser
skatter, avgifter och andra åtgärder. Huvuddelen
av bestämmelserna föreslås placeras i en särskild

lag om bistånd för indrivning m.m. inom
Europeiska unionen.
I lagrådsremissen lämnas också förslag till
ändringar i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift.
Innebörden av dessa ändringar är att
dröjsmålsavgift inte ska beräknas på en fordran
efter det att den överlämnats för indrivning.
Istället ska ränta beräknas på samma sätt som i
fråga om fordringar avseende underhållsstöd.
Det främsta syftet med ändringarna är att
komma ifrån den stora belastning på
gäldenärernas ekonomi som dröjsmålsavgiften
kan innebära vid långa dröjsmål med
betalningen.
Det nya indrivningsdirektivet väntas medföra
ett ökat antal ärenden om bistånd med indrivning men också ett mera rationellt förfarande. Den eventuella ökning av administrationskostnaderna som det kan medföra
bedöms bli marginell och under alla förhållanden
inte större än vad som kan hanteras inom givna
resursramar för Kronofogdemyndigheten. De
statsfinansiella konsekvenserna av ändringarna i
lagen om dröjsmålsavgift bedöms bli försumbara.

6.21

Offentligfinansiella effekter – en
sammanfattning

I tabell 6.11 redovisas de offentligfinansiella
effekterna av de skatte- och avgiftsförändringar
som presenterats i tidigare avsnitt. Budgetneutrala åtgärder redovisas i ett särskilt delavsnitt. Vidare redovisas separat sådana åtgärder
som har aviserats och redovisats i tidigare
propositioner.
Tre olika typer av offentligfinansiella effekter
redovisas i tabell 6.11: bruttoeffekt för 2012,
periodiserade nettoeffekter för 2012–2015 och
varaktig effekt. Bruttoeffekten beskriver den
statiskt beräknade förändringen i intäkterna från
den skatt som regeländringen avser. Bruttoeffekten beaktar således inte eventuella indirekta
effekter som t.ex. regeländringens påverkan på
andra skattebaser och på konsumentprisindex.
Om konsumentprisindex påverkas av en
regeländring så uppkommer en indirekt effekt då
utgifter i olika offentliga transfereringssystem
påverkas av förändringar i konsumentprisindex.
Vid en bedömning av de kortsiktiga
offentligfinansiella effekterna av olika åtgärder är
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den periodiserade nettoeffekten för den
konsoliderade offentliga sektorn mest relevant. I
den periodiserade redovisningen förläggs
förändringar i skatte- och avgiftsintäkter till det
inkomstår skatten eller avgiften avser. Vidare
beaktas i nettoeffekten även vissa indirekta
effekter på skatteintäkterna och på de offentliga
utgifterna. Den periodiserade nettoeffekten
redovisas för åren 2012–2015.
Den varaktiga effekten, som redovisas i den
sista kolumnen i tabell 6.13 ger ett mått på den
bestående årliga kostnaden/intäkten som en
åtgärd medför, dock utan koppling till hur de
offentliga finanserna påverkas ett visst år.
Beräkningen baseras på nuvärdet av en åtgärds
framtida nettoeffekter. På så vis möjliggörs
jämförelser mellan regelförändringar vars
nettoeffekter är olika fördelade över tiden.
Avvikelser mellan den varaktiga effekten och de
periodiserade årliga nettoeffekterna beror bl.a. på
fördröjd övervältring av vissa skatter på andra
skattebaser. För en närmare beskrivning av
metodfrågor kopplade till denna redovisning
hänvisas till publikationen ”Beräkningskonventioner 2011: Metoder för effektberäkningar av ändrade skatteregler”(Fi2010.5).
De offentligfinansiella effekterna av de
åtgärder som redovisas i detta avsnitt har
beräknats utifrån 2012 års priser och volymer.
Den prognos av offentliga sektorns totala
intäkter för år 2012–2015, som redovisas i kapitel
7, baseras på prognoser för Sveriges ekonomiska
utveckling inklusive effekterna av de i denna
proposition aviserade åtgärderna på t.ex. tillväxt
och sysselsättning. I kapitel 7 redovisas
intäkterna i respektive års priser och volymer.
Budgetpåverkande åtgärder
De offentligfinansiella effekterna av de
budgetpåverkande åtgärderna presenteras i tabell
6.13. För mer utförliga beskrivningar av de olika
skatteåtgärderna hänvisas till tidigare avsnitt i
detta kapitel. För beskrivning av förlängningen
av den tillfälligt förkortade kvalificeringstiden
för Nystartsjobb hänvisas till uo 14, avsnitt 3.5.1.
Budgetneutrala åtgärder samt åtgärder med
försumbar offentligfinansiell effekt
Den
förändrade
sammansättningen
av
avgiftsnivåerna för uttag av socialavgifter har
ingen offentligfinansiell effekt då åtgärden görs
inom ramen för oförändrat totalt uttag av
socialavgifter.
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Den lägre energiskatten på el i norra Sverige
kvarstår och har därmed ingen offentligfinansiell
effekt.
Fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel
genom dispens har ingen offentligfinansiell
effekt.
De utvidgade möjligheterna till återbetalning
av vägavgift bedöms ha försumbar effekt på de
offentliga finanserna.
Sammantagna effekter av skatteåtgärderna
Förslagen och bedömningarna i budgetpropositionen innebär att de totala nettoskatteintäkterna
sammantaget
minskar
med
3,64 miljarder kronor år 2012. Den totala bruttoeffekten för 2012 beräknas till 3,71 miljarder
kronor. Se tabell 6.13.
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Tabell 6.13 Offentligfinansiella effekter av ändrade skatteregler. Bruttoeffekt 2012, periodiserad nettoeffekt år 2012–2015
samt varaktig effekt
Miljarder kronor
Effekt
från

Bruttoeffekt
2012

Periodiserad nettoeffekt
2012
2013

Varaktig
effekt
2014

2015

Förslag i budgetpropositionen
Skatt på arbetsinkomster – förvärvsinkomstbeskattningen
Nedsatt förmånsvärde för vissa miljöbilar

1/1 2012

-0,14

-0,14

-0,18

Förenklad expertskatt

1/1 2012

-0,55

-0,55

-0,55

-0,55

-0,55

-0,01
-0,55

Höjd beloppsgräns för arbetsresor

1/1 2012

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

1/1 2012

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

1/1 2012

0,80

0,87

0,68

0,72

0,76

0,73

1/1 2012

-5,40

-5,40

-4,10

-4,40

-4,60

-4,60

Skatt på arbetsinkomster – socialavgifter m.m.
Justering av procentsats för förskott av egenavgifter
Skatt på konsumtion m.m. – övriga punktskatter
Höjd skatt på tobak
Skatt på konsumtion m.m. – mervärdesskatt
Sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster
Skatt på kapitalägande – kapital- och egendomsskatter
Införande av s.k. Investeringssparkonto

1/1 2012

1,09

1,09

0,02

0,13

0,17

-2,13

Ändrade regler Kapitalförsäkringar

1/1 2012

0,24

0,24

0,44

0,47

0,38

0,35

Ändrade regler Investeringsfonder

1/1 2012

0,55

0,55

-3,15

-2,73

-2,26

0,01

Höjt schablonavdrag vid andrahandsuthyrning av bostäder

1/1 2012

-0,04

-0,04

-0,04

-0,04

-0,04

-0,04

Skattereduktion för privatpersoners gåvor till ideella ändamål

1/1 2012

-0,26

-0,26

-0,27

-0,27

-0,27

-0,27

Skatt på kapitalanvändning – företagsskatter
Höjt schablonbelopp i förenklingsregeln för 3:12-företag

1/1 2012

-0,06

-0,06

-0,08

-0,09

-0,10

-0,17

Takregel för beskattning av utdelningar i inkomstslaget tjänst

1/1 2012

-0,08

-0,08

-0,08

-0,08

-0,08

-0,08

införs i 3:12 reglerna
Upplägg med hjälp av förenklingsregeln m.m.

1/1 2012

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Höjd räntefördelningsränta för enskilda näringsidkare

1/1 2012

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

Förlängning av lättnadsregler för oäkta bostadsrättsföreningar

1/1 2012

-0,03

-0,03

-0,03

-0,03

-0,03

0,00

Utökad avdragsrätt för företags utgifter för FoU

1/1 2012

-0,04

-0,04

-0,04

-0,04

-0,04

-0,04

-3,64

-3,57

-7,10

-6,63

-6,38

-6,53

Delsumma
Bedömningar i budgetpropositionen
Skatt på konsumtion m.m. – energi- och miljöskatter
Energiskatt på el i norra Sverige

1/1 2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Beskattning av biodrivmedel

1/1 2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utvidgade möjligheter till återbetalning av vägavgift

1/7 2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,07

-0,07

-0,15

-3,71

-3,64

-7,25

-6,63

-6,38

-6,53

Delsumma
Övrigt
Förlängning av den tillfälligt förkortade kvalificeringstiden för

1/7 2012

Nystartsjobb
Summa
Anm: Beloppen är avrundade och summerar inte alltid.
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6.22

Författningskommentar

6.22.1 Förslaget till lag om
investeringssparkonto
1§
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.13 om
investeringssparkonto.
I paragrafens första stycke anges att lagen innehåller bestämmelser om investeringssparkonto. I
andra stycket lämnas en upplysning om att
bestämmelser om beskattningen av den som
innehar ett investeringssparkonto, dvs. kontoinnehavaren,
finns
i
inkomstskattelagen
(1999:1229), förkortad IL. Av IL följer bland
annat att den som under kalenderåret har innehaft ett investeringssparkonto för vilket ett
kapitalunderlag ska beräknas ska ta upp en
schablonintäkt i inkomstslaget kapital.
2§
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.13 om
investeringssparkonto.
I paragrafens första stycke anges att termer och
uttryck som används i lagen har samma betydelse och tillämpningsområde som i IL, om inte
något annat anges eller framgår av sammanhanget.
I 2 kap. 2 § IL finns en bestämmelse som
anger att de termer och uttryck som används i IL
också omfattar motsvarande utländska företeelser om inte annat anges eller framgår av
sammanhanget. Det innebär att termerna och
uttrycken i IL normalt omfattar såväl svenska
som utländska företeelser, och i de fall bara
svenska företeelser avses så anges det särskilt.
Detta gäller, genom hänvisningen i första
stycket, även vid tillämpning av dessa termer och
uttryck enligt denna lag. I lagen om investeringssparkonto förekommer dock termer och uttryck
som inte återfinns i IL och som i normalfallet
också bör omfatta motsvarande utländska företeelser. Därför införs i andra stycket en allmän
bestämmelse som anger att de termer och
uttryck som används i lagen också omfattar
motsvarande utländska företeelser om det inte
anges eller framgår av sammanhanget att bara
svenska företeelser avses. I andra stycket anges
dock att termen handelsplattform inte omfattar
motsvarande företeelser utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES). Handelsplattform definieras i 1 kap. 5 § 12 lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden, för498

kortad VML. Av denna paragraf framgår att en
handelsplattform är ett slags marknadsplats
inom EES. Av definitionen av termen framgår
således att den avser sådana marknadsplatser
som avses i nämnda paragraf såväl inom Sverige
som inom övriga EES.
3§
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.13.2.4 om
investeringssparkonto.
I paragrafen definieras investeringssparkonto.
4§
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.13.2.5 om
investeringssparkonto.
I paragrafen anges att med kontoinnehavare
avses den som innehar ett investeringssparkonto.
Av 9 § följer att det bara är fysiska personer och
dödsbon som kan vara kontoinnehavare.
5§
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.13.2.5 om
investeringssparkonto.
Paragrafen innehåller en definition av investeringsföretag. Av 9 § framgår att ett
investeringssparkonto bara får föras av ett
investeringsföretag. För att ett företag ska anses
vara ett investeringsföretag krävs att företaget
har ett eller flera sådana tillstånd som avses i
paragrafen.
Den första punkten omfattar svenska värdepappersbolag som har tillstånd att förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta
emot medel med redovisningsskyldighet. I VML
definieras finansiella instrument.
Den andra punkten omfattar svenskt kreditinstitut som har tillstånd att driva bank- eller
finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse.
I den tredje och den fjärde punkten regleras
vilka utländska värdepappersföretag respektive
utländska kreditinstitut som kan anses vara investeringsföretag. Det är bara företag och institut
som hör hemma inom EES som, om de har
sådant tillstånd eller auktorisation som avses i
respektive punkt, kan komma i fråga.
Om ett företag förlorar ett sådant tillstånd
som avses i paragrafen är det inte längre ett investeringsföretag. Om tillståndet enligt någon av
punkterna i paragrafen återkallas för ett företag
som samtidigt har tillstånd enligt en annan punkt
är det dock fortfarande ett investeringsföretag.
Av 29 § framgår att konton som förs av ett
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företag upphör som investeringssparkonto om
företaget inte längre är ett investeringsföretag.
6§
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.13.2.7 om
investeringssparkonto.
Finansiella instrument som förvaras eller kan
förvaras på ett investeringssparkonto delas i
lagen in i investeringstillgångar och kontofrämmande tillgångar. Denna uppdelning har bland
annat betydelse för i vilka situationer finansiella
instrument får överföras till och från ett investeringssparkonto, se 12–14, 20–22 och
24–25 §§, och i vilken utsträckning finansiella
instrument får förvaras på ett investeringssparkonto, se 16–19 §§. I paragrafen anges vilka slag
av finansiella instrument som är investeringstillgångar.
Enligt första stycket första punkten är finansiella
instrument som är upptagna till handel på en
reglerad marknad eller en motsvarande marknad
utanför EES investeringstillgångar. Vad som
utgör en reglerad marknad framgår av VML.
Enligt definitionen i VML avser termen ett visst
slags marknadsplats inom EES. Som redan
nämnts är tillämpningsområdet för förevarande
punkt dock inte begränsat till EES. Av VML
framgår även vad som avses med finansiella
instrument. Enligt andra punkten är finansiella
instrument som handlas på en handelsplattform
investeringstillgångar. Handelsplattform definieras i VML och där framgår att termen avser
marknadsplatser inom EES. Finansiella instrument som handlas på en marknadsplats utanför
EES som kan anses motsvara en handelsplattform omfattas inte av termen investeringstillgångar, jfr 2 § andra stycket. Av tredje punkten
framgår att andelar i en investeringsfond är investeringstillgångar. Termen investeringsfond
definieras i lagen (2004:46) om investeringsfonder och omfattar såväl värdepappersfonder som
specialfonder. Enligt 2 § lagen om investeringssparkonto omfattas även utländska motsvarande
företeelser. Termen investeringsfond i denna lag
omfattar således både svenska investeringsfonder
och utländska fonder som motsvarar dessa.
Andelar i investeringsfonder är investeringstillgångar oavsett om de är föremål för handel på
någon marknadsplats eller inte.
7§
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.13.2.7 om
investeringssparkonto.

I förevarande paragraf anges att vissa
finansiella instrument inte är investeringstillgångar och det gäller även om de i och för sig
omfattas av definitionen av denna term enligt
6 §.
För det första rör det sig om, enligt första
stycket, finansiella instrument som har getts ut av
ett företag i vilket kontoinnehavaren har ett visst
innehav. Om kontoinnehavaren äger eller på
liknande sätt innehar andelar i företaget som
motsvarar minst 10 procent av rösterna för
samtliga andelar eller av kapitalet i företaget är
finansiella instrument som har getts ut av företaget inte investeringstillgångar i förhållande till
denne. Vid bedömningen av hur stort innehav
kontoinnehavaren har i ett företag ska även
beaktas indirekt ägande, t.ex. ägande via en
annan juridisk person. Av andra stycket framgår
även att vid denna bedömning ska beaktas
närståendes innehav i företaget. Vad som avses
med närstående framgår av 2 kap. 22 § IL.
För det andra är, enligt tredje stycket, kvalificerade andelar aldrig investeringstillgångar. Kvalificerad andel definieras i 57 kap. 4–7 b §§ IL.
8§
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.13.2.8 om
investeringssparkonto.
I paragrafen definieras kontofrämmande
tillgångar som finansiella instrument som inte är
investeringstillgångar. I 6 § anges vilka finansiella
instrument som är investeringstillgångar. Finansiella instrument som inte omfattas av 6 §, t.ex.
för att de inte är föremål för handel på en sådan
marknad som avses i den paragrafen, är kontofrämmande tillgångar. Av 7 § framgår att de
finansiella instrument som avses i den paragrafen, även om de i och för sig uppfyller
förutsättningarna i 6 §, inte är investeringstillgångar. Det innebär att finansiella instrument
som omfattas av ägarbegränsningen i 7 § första
stycket och kvalificerade andelar är kontofrämmande tillgångar.
Finansiella instrument kan byta karaktär från
investeringstillgångar
till
kontofrämmande
tillgångar. Detta kan inträffa t.ex. om investeringstillgångarna inte längre uppfyller kravet på
att vara upptagna till handel på en reglerad
marknad eller en handelsplattform. Även kontofrämmande tillgångar kan byta karaktär till investeringstillgångar, t.ex. genom att finansiella
instrument tas upp till handel på en reglerad
marknad eller en handelsplattform.
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I lagrådsremissen föreslogs att det som här
betecknas som kontofrämmande tillgångar i
stället skulle benämnas ”otillåtna tillgångar”.
Lagrådet anser att det är mer lämpligt att
beteckna de avsedda tillgångarna som
”främmande tillgångar”. Enligt Lagrådets
mening bör det dock övervägas om begreppet
”otillåtna” alls behövs. Regeringen har valt
termen ”kontofrämmande tillgångar”, se avsnitt
6.13.2.6.
9§
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.13.2.5 om
investeringssparkonto.
I paragrafens första stycke anges att ett avtal
om investeringssparkonto ska ingås. Av första
stycket följer vidare vilka subjekt som över
huvud taget får vara part i ett sådant avtal: ett
investeringsföretag som vill tillhandahålla sparformen å ena sidan och en fysisk person eller ett
dödsbo som önskar att öppna ett investeringssparkonto å andra sidan. Enligt förevarande
stycke får avtalet inte innehålla villkor som är
oförenliga med bestämmelserna i lagen. Härigenom bildar lagen en ram för vad parterna får
komma överens om i avtalet om investeringssparkonto. Det är t.ex. inte möjligt för dem att
avtala om att kontofrämmande tillgångar får
förvaras på kontot utan begränsning i tiden,
eftersom det strider mot 17–19 §§. Däremot
finns det inget hinder mot att parterna avtalar
om villkor som är inskränkande i förhållande till
bestämmelserna i lagen, t.ex. att handel endast
får ske på en reglerad marknad och inte på en
handelsplattform, att handel endast får ske på
vissa reglerade marknader eller att endast vissa
slag av investeringstillgångar får förvaras på investeringssparkontot.
Andra stycket innehåller en kvantitativ
begränsning av dem som enligt första stycket får
vara part i ett avtal om investeringssparkonto.
Ett investeringssparkonto får bara innehas av en
enda fysisk person eller ett enda dödsbo. Ett
investeringssparkonto kan således inte innehas
gemensamt av flera fysiska personer och kan
därför inte öppnas av personer som avser att gå
samman i s.k. aktiesparklubbar eller motsvarande. Det finns dock inget hinder mot att en
person innehar flera investeringssparkonton i
samma eller i olika investeringsföretag. Beträffande investeringsföretag så får ett investeringssparkonto bara föras av ett enda sådant företag.
Detta hindrar emellertid inte att investeringsfö500

retaget som för investeringssparkontot tecknar
avtal med ett annat företag om olika tjänster för
att kunna tillhandahålla kontoinnehavaren erforderliga investerings- och sidotjänster inom
ramen för kontot.
I tredje stycket anges att själva investeringssparkontot inte får överlåtas.
10 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.13.2.9 om
investeringssparkonto.
I paragrafen lämnas en upplysning om att
kontanta medel får sättas in på ett investeringssparkonto och tas ut från ett sådant konto. Av
16 § framgår att kontanta medel får förvaras på
ett investeringssparkonto. Av 42 kap. 37 § IL
följer att inbetalningar till ett investeringssparkonto som utgångspunkt ska öka kapitalunderlaget. Vidare framgår det av 44 kap. 8 b § IL att
utländsk valuta som betalas in på ett investeringssparkonto i vissa situationer ska anses avyttrad.
Lagrådet har föreslagit att paragrafen ges
tillägget ”utan några begränsningar” för att klargöra att på ett investeringssparkonto i och för sig
får förvaras även kontanta medel utan anknytning till omsättningen av finansiella instrument.
Förevarande paragraf handlar dock bara om
insättning och uttag av kontanta medel till och
från ett investeringssparkonto. Av 16 § framgår i
stället att kontanta medel får förvaras på ett
investeringssparkonto utan några begränsningar.
Regeringen har därför inte följt Lagrådets
förslag.
11 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.13.2.11 om
investeringssparkonto.
Det är inte uteslutet att finansiella instrument
som ska överföras till eller från ett konto ändrar
karaktär under själva överföringen, så att finansiella instrument som är investeringstillgångar när
en överföring inleds är kontofrämmande
tillgångar när överföringen är avslutad och tvärt
om. I sådana situationer är det tillgångarnas
karaktär när överföringen inleds som avgör om
överföringen får ske. En överföring får anses
inledd när överföraren på grund av själva överföringen inte längre kan disponera över tillgångarna. Det vill säga överföringen inleds i och med
att tillgångarna avförs från överförarens konto.
Överföringen är avslutad när tillgångarna
förtecknas på mottagarens konto.
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12 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.13.2.14 om
investeringssparkonto.
I paragrafen regleras en kontoinnehavares
överföringar av finansiella instrument till ett eget
investeringssparkonto. Sådana överföringar får
ske av investeringstillgångar som kontoinnehavaren själv äger oavsett om instrumenten förvaras på ett annat eget investeringssparkonto eller
ett annat eget konto som inte är ett investeringssparkonto. Däremot får kontoinnehavaren inte
överföra kontofrämmande tillgångar till ett eget
investeringssparkonto. Av 44 kap. 8 a § IL framgår att den som överför investeringstillgångar till
ett eget investeringssparkonto från ett konto
som inte är ett investeringssparkonto anses ha
avyttrat tillgångarna. Paragrafen reglerar uttömmande vilka överföringar av finansiella instrument som en kontoinnehavare får göra till ett
eget investeringssparkonto, vilket innebär att
kontoinnehavaren inte får överföra andras finansiella instrument till ett investeringssparkonto.
13 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.13.2.12.1 om
investeringssparkonto.
I paragrafen regleras uttömmande i vilka situationer investeringstillgångar får överföras till ett
investeringssparkonto från någon annan än
kontoinnehavaren. Som en första förutsättning
för att paragrafen ska vara tillämplig gäller alltså
att överföringen sker från någon annan än
kontoinnehavaren. Paragrafen omfattar exempelvis inte överföringar till ett investeringssparkonto som sker via ett annat konto som innehas
av kontoinnehavaren. En sådan överföring ska
anses vara en överföring mellan kontoinnehavarens egna konton.
En ytterligare förutsättning för att överföring
av investeringstillgångar till ett investeringssparkonto ska få ske är att tillgångarna överförs till
kontot i samband med att de förvärvas. Med
överföring i samband med förvärvet avses att
överföringen inte får dröja utöver den tid som
krävs för att överföring av tillgångar ska kunna
genomföras i de nedan redovisade situationerna.
Avsikten med detta krav är att förhindra eventuella möjligheter till skatteundandragande genom
att den som förvärvar tillgångar därefter inväntar
en värdeuppgång innan tillgångarna överförs till
investeringssparkontot, och därefter avyttrar
tillgångarna på kontot utan att värdeuppgången
beskattas som en kapitalvinst.

Härutöver förutsätter en tillämpning av paragrafen att kontoinnehavaren har förvärvat de
aktuella tillgångarna i enlighet med första stycket.
För att tillgångarna ska få överföras till investeringssparkontot krävs att förvärvet, dvs. äganderättsövergången, är fullbordat. I paragrafen ställs
inget krav på att överföringen sker från det
subjekt som har överlåtit tillgångarna till kontoinnehavaren, utan paragrafen omfattar alla överföringar som sker från någon annan än kontoinnehavaren. Paragrafen kan således t.ex. vara
tillämplig även om överföringen från den som
har överlåtit tillgångarna till kontoinnehavaren
sker via ett institut.
Första stycket första punkten avser förvärv på
en reglerad marknad eller på en motsvarande
marknadsplats utanför EES eller på en handelsplattform. Termerna reglerad marknad och
handelsplattform definieras i VML. Av denna lag
framgår att termerna avser marknadsplatser
inom EES. I första punkten anges dock att även
förvärv på en marknad utanför EES som motsvarar en reglerad marknad omfattas. Det innebär
att investeringstillgångar förvärvade på marknadsplatser i t.ex. USA eller Japan får överföras
till ett investeringssparkonto om marknadsplatserna motsvarar en reglerad marknad. Omfattas
gör däremot inte förvärv på en marknadsplats
utanför EES som, utöver den omständigheten
att den inte är hemmahörande inom EES,
motsvarar en handelsplattform.
Andra punkten avser förvärv av andelar i en
investeringsfond. Överföringar får ske om
kontoinnehavaren har förvärvat fondandelar på
så sätt att nya fondandelar utfärdats av det fondbolag, utländska förvaltningsbolag eller värdepappersinstitut som förvaltar fonden. Fondandelar får även överföras enligt övriga punkter i
förevarande stycke om förutsättningarna i
respektive punkt är uppfyllda.
Tredje punkten avser förvärv av investeringstillgångar direkt från den som har emitterat
tillgångarna. Överföring vid förvärv direkt från
den som har emitterat tillgångarna får bara ske
om förvärvet grundades på tillgångar som vid
förvärvet redan förvarades på investeringssparkontot. Den som t.ex. har aktier på investeringssparkontot kan ta emot andra aktier i samma
bolag som har förvärvats genom fondemission i
bolaget. Dock får överföring av förvärvade
tillgångar bara ske i proportion till innehavet på
det aktuella investeringssparkontot. Om kontoinnehavaren har 30 aktier i ett aktiebolag på inve501
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steringssparkonto 1, 30 aktier i samma bolag på
investeringssparkonto 2 och 30 aktier i bolaget
på sitt värdepapperskonto, får enbart en tredjedel av de förvärvade aktierna vid fondemissionen
överföras till vardera investeringssparkonto.
Enligt fjärde punkten får överföring ske av
tillgångar som har förvärvats direkt från investeringsföretaget som vid förvärvet förde investeringssparkontot.
Av femte punkten följer att överföringar får
ske om kontoinnehavaren har förvärvat tillgångarna som fusions- eller delningsvederlag i
samband med fusion eller delning som leder till
att bolaget vars aktier vid förvärvet förvarades på
kontot upplöses. I sådana fall får vederlag i form
av finansiella instrument som är investeringstillgångar överföras i den utsträckning vederlaget
är hänförligt till aktier som har förvarats på
kontot. Om kontoinnehavaren exempelvis har
förvarat 50 aktier i aktiebolaget A på investeringssparkontot och 50 aktier i samma bolag på
ett värdepapperskonto, får bara hälften av det
sammanlagda vederlaget som denne får vid en
fusion eller delning som leder till att bolaget A
upplöses överföras till investeringssparkontot. I
37 kap. 3 § IL, finns en definition av termen
fusion. Förevarande paragraf reglerar dock
överföring vid olika typer av civilrättsliga
förvärv. Det får därför anses framgå av sammanhanget att det inte är den inkomstskatterättsliga
definitionen av fusion som avses här (jfr 2 §).
Beträffande delning så förekommer detta
uttryck inte i IL i förhållande till aktiebolag.
Även för detta uttryck är det således den civilrättsliga innebörden som är avgörande för
tillämpligheten av paragrafen. I 23 kap. aktiebolagslagen (2005:551) finns bestämmelser om
fusion av svenska aktiebolag och i 24 kap. samma
lag om delning av svenska aktiebolag.
Enligt sjätte punkten får överföring även ske
om förvärvet var ett led i ett förfarande om
andelsbyte och om tillgångarna förvärvades på
grund av andelar som vid förvärvet förvarades på
kontot. Liksom för överföring av fusions- och
delningsvederlag gäller alltså vid överföring vid
andelsbyte att bara så stor del av kontoinnehavarens förvärvade tillgångar som är hänförlig till
andelar på investeringssparkontot får överföras
till kontot. Andelsbyte är ett skatterättsligt
förfarande som definieras i 48 a kap. IL.
Ytterligare förvärv som ger rätt till överföring
är enligt sjunde punkten förvärv från en annan
kontoinnehavare av tillgångar som förvaras på
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dennes investeringssparkonto. Punkten omfattar
såväl onerösa som benefika fång. Av 22 § första
stycket 8 framgår att den överlåtande kontoinnehavaren måste överföra de överlåtna tillgångarna direkt till den förvärvande kontoinnehavarens konto. Det kan tilläggas att överföringar vid
förvärv av investeringstillgångar som förvaras på
annans investeringssparkonto även kan ske
enligt första punkten om tillgångarna förvärvas
på viss marknad.
Slutligen anges i åttonde punkten att överföring får ske i samband med förvärv genom
utdelning på tillgångar som vid förvärvet förvarades på investeringssparkontot. På samma sätt
som för överföringar enligt tredje, femte och
sjätte punkterna gäller här att tillgångar som har
förvärvats genom utdelning bara får överföras till
investeringssparkontot i den utsträckning utdelningen härrör från tillgångar som vid förvärvet
förvarades på kontot. Enligt 26 § ska utdelning
på tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto enligt huvudregeln överföras till investeringssparkontot.
I andra stycket anges att investeringstillgångar
som har förvärvats på grund av kontofrämmande
tillgångar som avses i 7 §, dvs. tillgångar som
omfattas av ägarbegränsningen i denna paragraf
och kvalificerade andelar, eller på grund av
kontofrämmande tillgångar som vid förvärvet
förvarades på ett investeringssparkonto med
stöd av 18 §, inte får överföras till kontot.
Kontofrämmande tillgångar som avses i 7 § får
bara förvaras på kontot under den trettiodagarsfrist som stadgas i 19 §. Kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto
med stöd av 18 § får förvaras på kontot till och
med den sextionde dagen efter den dag då
tillgångarna emitterades. Om kontoinnehavaren
t.ex. får utdelning på sådana tillgångar som avses
i andra stycket under trettiodagarsfristen
respektive sextiodagarsfristen får utdelningen
inte överföras till kontot.
14 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.13.2.12.2 om
investeringssparkonto.
Paragrafen
reglerar
uttömmande
de
situationer i vilka kontofrämmande tillgångar får
överföras till ett investeringssparkonto från
någon annan än kontoinnehavaren. Som en
första förutsättning för att paragrafen ska vara
tillämplig gäller alltså att överföringen sker från
någon annan än kontoinnehavaren. Paragrafen
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omfattar exempelvis inte överföringar till ett
investeringssparkonto som sker via ett annat
konto som innehas av kontoinnehavaren. En
sådan överföring ska anses vara en överföring
mellan kontoinnehavarens egna konton.
En ytterligare förutsättning för att överföring
av kontofrämmande tillgångar till ett
investeringssparkonto ska få ske är att tillgångarna överförs till kontot i samband med att de
förvärvas. Med överföring i samband med
förvärvet avses att överföringen inte får dröja
utöver den tid som krävs för att överföring av
tillgångar ska kunna genomföras i de nedan
redovisade situationerna. Avsikten med detta
krav är att förhindra eventuella möjligheter till
skatteundandragande genom att den som förvärvar tillgångar därefter inväntar en värdeuppgång
innan tillgångarna överförs till investeringssparkontot, och därefter avyttrar tillgångarna på
kontot utan att värdeuppgången beskattas som
en kapitalvinst.
Härutöver förutsätter en tillämpning av paragrafen att kontoinnehavaren har förvärvat de
aktuella tillgångarna i enlighet med första stycket.
För att tillgångarna ska få överföras till investeringssparkontot krävs att förvärvet, dvs. äganderättsövergången, är fullbordat. I paragrafen ställs
inget krav på att överföringen sker från det
subjekt som har överlåtit tillgångarna till kontoinnehavaren, utan paragrafen omfattar alla överföringar som sker från någon annan än kontoinnehavaren. Paragrafen kan således t.ex. vara
tillämplig även om överföringen från den som
har överlåtit tillgångarna till kontoinnehavaren
sker via ett institut.
Enligt första stycket första punkten får överföring av kontofrämmande tillgångar ske om de
har förvärvats från den som har emitterat
tillgångarna om avsikten är att tillgångarna ska
bli investeringstillgångar senast den trettionde
dagen efter den dag då de emitterades. Härigenom ges kontoinnehavare möjlighet att delta i
nyemissioner av t.ex. aktier eller obligationer
som syftar till att de utgivna tillgångarna ska bli
föremål för handel på sådan marknadsplats som
gör att de ska anses vara investeringstillgångar.
Överföring får även, enligt andra punkten, ske
i samband med förvärv av teckningsrätter, fondaktierätter, säljrätter eller liknande finansiella
instrument från den som har emitterat tillgångarna om förvärvet grundades på tillgångar som
vid förvärvet förvarades på investeringssparkontot. Gemensamt för denna typ av finansiella

instrument är dels att de ges ut av aktiebolag till
dem som redan innehar aktier i bolaget, dels att
mottagaren av instrumenten normalt inte
förväntas vara aktiv på något sätt för att få
förvärva dem. När instrumenten har getts ut kan
handel med dem komma igång och de kan först
därefter komma att betraktas som investeringstillgångar. Överföring av förvärvade teckningsrätter m.m. får bara ske i proportion till innehavet på det aktuella investeringssparkontot. Om
kontoinnehavaren har 30 aktier i ett aktiebolag,
som ger ut teckningsrätter, på investeringssparkonto 1, 30 aktier i samma bolag på investeringssparkonto 2 och 30 aktier i bolaget på sitt värdepapperskonto, får enbart en tredjedel av de
förvärvade teckningsrätterna överföras till
vardera investeringssparkonto.
Av tredje punkten följer att överföringar får
ske om kontoinnehavaren har förvärvat tillgångarna som fusions- eller delningsvederlag i
samband med fusion eller delning som leder till
att bolaget vars aktier vid förvärvet förvarades på
kontot upplöses. I sådana fall får vederlag i form
av finansiella instrument som är kontofrämmande tillgångar överföras i den utsträckning
vederlaget är hänförligt till aktier som har förvarats på kontot. Om kontoinnehavaren exempelvis har förvarat 50 aktier i aktiebolaget A på
investeringssparkontot och 50 aktier i samma
bolag på ett värdepapperskonto, får bara hälften
av det sammanlagda vederlaget som denne får
vid en fusion eller delning som leder till att bolaget A upplöses överföras till investeringssparkontot. I 37 kap. 3 § IL finns en definition av
termen fusion. Förevarande paragraf reglerar
dock överföring vid olika typer av civilrättsliga
förvärv. Det får därför anses framgå av sammanhanget att det inte är den inkomstskatterättsliga
definitionen av fusion som avses här (jfr 2 §).
Beträffande delning så förekommer detta
uttryck inte i IL i förhållande till aktiebolag.
Även för detta uttryck är det således den civilrättsliga innebörden som är avgörande för
tillämpligheten av paragrafen. I 23 kap. aktiebolagslagen finns bestämmelser om fusion av
svenska aktiebolag och i 24 kap. samma lag om
delning av svenska aktiebolag.
Enligt fjärde punkten får överföring även ske
om förvärvet var ett led i ett förfarande om
andelsbyte och om tillgångarna förvärvades på
grund av andelar som vid förvärvet förvarades på
kontot. Liksom för överföring av fusions- och
delningsvederlag gäller alltså vid överföring vid
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andelsbyte att bara så stor del av kontoinnehavarens förvärvade tillgångar som är hänförlig till
andelar på investeringssparkontot får överföras
till kontot. Andelsbyte är ett skatterättsligt
förfarande som definieras i 48 a kap. IL.
Slutligen anges i femte punkten att överföring
får ske i samband med förvärv genom utdelning
på tillgångar som vid förvärvet förvarades på
investeringssparkontot. På samma sätt som för
överföringar enligt andra, tredje och fjärde
punkterna gäller här att tillgångar som har
förvärvats genom utdelning bara får överföras till
investeringssparkontot i den utsträckning utdelningen härrör från tillgångar som vid förvärvet
förvarades på kontot. Enligt 26 § ska utdelning
på tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto enligt huvudregeln överföras till investeringssparkontot.
Av andra stycket framgår att kontofrämmande
tillgångar som avses i 7 §, dvs. tillgångar som
omfattas av ägarbegränsningen i denna paragraf
och kvalificerade andelar, inte får överföras till
investeringssparkontot med tillämpning av första stycket 1. Vidare framgår av detta stycke att
inte heller kontofrämmande tillgångar som har
förvärvats på grund av kontofrämmande tillgångar som avses i 7 § eller sådana andelar som
förvaras på ett investeringssparkonto med stöd
av 18 § får överföras till kontot. Kontofrämmande tillgångar som avses i 7 § får bara förvaras
på kontot under den trettiodagarsfrist som stadgas i 19 §. Kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto med stöd av
18 § får förvaras på kontot till och med den
sextionde dagen efter den dag då tillgångarna
emitterades. Om kontoinnehavaren t.ex. får
utdelning på sådana tillgångar som avses i andra
stycket under trettiodagarsfristen respektive
sextiodagarsfristen får utdelningen inte överföras
till kontot.
De tillgångar som får överföras enligt paragrafen får bara, så länge de är kontofrämmande
tillgångar, förvaras på kontot under den övergångsperiod som anges i 17 och 18 §§. För
kontofrämmande tillgångar som avses i 7 § gäller
bestämmelserna i 19 §.
15 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.13.2.15 om
investeringssparkonto.
Enligt paragrafen ska förvärv av finansiella
instrument som ska förvaras på ett investeringssparkonto betalas med tillgångar som förvaras på
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kontot. Det innebär att i de fall ersättning ska
lämnas för de förvärvade tillgångarna ska ersättningen tas från investeringssparkontot. Ersättningen kan bestå i kontanta medel eller finansiella instrument eller båda. Om ersättningen
utgörs av finansiella instrument, dvs. om det är
fråga om ett byte, ses detta som en överlåtelse av
de tillgångar som ersättningen utgör. För att
sådan ersättning ska kunna lämnas till säljaren av
de förvärvade tillgångarna krävs därför att förutsättningarna i 22 § om överföring av finansiella
instrument är uppfyllda.
16 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.13.2.17 om
investeringssparkonto.
I paragrafen föreskrivs att bara investeringstillgångar och kontanta medel får förvaras på ett
investeringssparkonto om inte något annat anges
i 17–19 §§. Undantagen i 17–19 §§ är uttömmande. Bestämmelserna i 17 och 18 §§ gäller
kontofrämmande tillgångar, utom kontofrämmande tillgångar som avses i 7 §, medan 19 §
bara gäller för kontofrämmande tillgångar som
avses i 7 §. Av IL följer att kontofrämmande
tillgångar som förvaras på kontot i strid med
17 § inte omfattas av schablonbeskattningen. Så
fort tillgångar på ett investeringssparkonto
förvaras på kontot i strid med 18 eller 19 §
upphör kontot som investeringssparkonto enligt
28 §. Kontanta medel får förvaras på ett investeringssparkonto utan begränsning. Det gäller
oavsett om det är fråga om svenska kronor eller
utländsk valuta.
Lagrådet har föreslagit att paragrafen, jämte
den rubrik som föregår paragrafen, placeras i
anslutning till definitionsbestämmelserna i lagen.
Detta på grund av att bestämmelsen närmast har
karaktär av definitionsbestämmelse. Regeringen
anser dock att bestämmelserna i lagen om förvaring av tillgångar på ett investeringssparkonto
bör stå samlade. Det är därför inte lämpligt att
flytta förevarande paragraf. Regeringen har
därför inte följt Lagrådets förslag.
17 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.13.2.17 om
investeringssparkonto.
I paragrafen regleras under vilken period vissa
kontofrämmande tillgångar får förvaras på ett
investeringssparkonto. Av första stycket framgår
att paragrafen omfattar såväl tillgångar som var
investeringstillgångar när de överfördes till
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kontot, och som alltså under förvaringen på
kontot har bytt karaktär till kontofrämmande
tillgångar, som kontofrämmande tillgångar som
har överförts enligt 14 § första stycket 2–5. De
förstnämnda tillgångarna får förvaras på kontot
till och med den sextionde dagen efter utgången
av det kvartal under vilket tillgångarna blev
kontofrämmande och de senare får förvaras på
kontot till och med den sextionde dagen efter
utgången av det kvartal under vilket de blev
förtecknade på kontot. Detta innebär att de nu
aktuella kontofrämmande tillgångarna ska avföras från investeringssparkontot senast på den
sextionde dagen efter utgången av det kvartal
under vilket tillgångarna först förvarades på
kontot i egenskap av kontofrämmande tillgångar. Av 28 § framgår dock att investeringssparkontot inte upphör enbart av den anledningen att kontofrämmande tillgångar förvaras
på kontot i strid med förevarande paragraf.
Av andra stycket följer att om kontofrämmande tillgångar övergår till att klassificeras som
investeringstillgångar får de förvaras på kontot
på de villkor som uppställs i lagen för investeringstillgångar. Innebörden av detta är att om
sådana kontofrämmande tillgångar som avses i
första stycket byter karaktär till investeringstillgångar så följer av 16 § att de får förvaras på
investeringssparkontot tills vidare. Om de
därefter på nytt blir kontofrämmande tillgångar
gäller tidsfristen i första stycket eller, om de blir
sådana kontofrämmande tillgångar som avses i
7 §, tidsfristen i 19 §.
18 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.13.2.17 om
investeringssparkonto.
I första stycket regleras hur länge kontofrämmande tillgångar som har överförts till ett investeringssparkonto med stöd av 14 § första
stycket 1, dvs. kontofrämmande tillgångar som
inom trettio dagar från den dag då de emitterades avses bli föremål för handel på viss marknadsplats, får förvaras på kontot. Sådana
tillgångar får förvaras på kontot till och med den
sextionde dagen efter den dag då de emitterades.
Senast på den sextionde dagen måste tillgångarna
avföras från kontot.
Av andra stycket följer att om tillgångar som
avses i första stycket övergår till att klassificeras
som investeringstillgångar under övergångsperioden får de förvaras på kontot på de villkor som
uppställs i lagen för investeringstillgångar.

Innebörden av detta är att om sådana
kontofrämmande tillgångar som avses i första
stycket byter karaktär till investeringstillgångar
inom den frist som nämns där så följer av 16 §
att de får förvaras på investeringssparkontot tills
vidare. Om de därefter på nytt blir
kontofrämmande tillgångar gäller tidsfristen i
17 § eller, om de blir sådana kontofrämmande
tillgångar som avses i 7 §, tidsfristen i 19 §.
19 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.13.2.17 om
investeringssparkonto.
Av paragrafen framgår att kontofrämmande
tillgångar som avses i 7 § ska avföras från kontot
senast inom trettio dagar från det att de blev
sådana tillgångar eller blev förtecknade på
kontot. Tillgångarna ska avföras från investeringssparkontot inom denna tidsfrist även om de
byter karaktär till investeringstillgångar eller
andra kontofrämmande tillgångar.
20 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.13 om
investeringssparkonto.
Av första stycket framgår att en kontoinnehavare bara får överföra finansiella instrument
som förvaras på ett investeringssparkonto till ett
annat eget konto under de förutsättningar som
framgår av 21 §.
Av andra stycket följer att kontoinnehavaren
bara får överföra finansiella instrument som
förvaras på ett investeringssparkonto till någon
annan under de förutsättningar som framgår av
22, 24 eller 25 §. Detta innebär att tillgångar bara
får överföras till annan om de har överlåtits
genom försäljning, byte eller liknande överlåtelse
i enlighet med 22 § eller genom arv, testamente,
gåva, bodelning eller liknande överlåtelse enligt
24 eller 25 §. Tillgångar på ett investeringssparkonto som kontoinnehavaren fortfarande är
ägare till får således inte överföras till någon
annan enligt förevarande stycke.
21 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.13.2.14 om
investeringssparkonto.
I paragrafen regleras uttömmande de överföringar av finansiella instrument en kontoinnehavare får göra från ett eget investeringssparkonto
till andra egna konton. Enligt första punkten får
en kontoinnehavare överföra investeringstillgångar som kontoinnehavaren själv äger från ett
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investeringssparkonto till ett annat eget investeringssparkonto. Det följer av 12 § att de
överförda tillgångarna får tas emot på det mottagande investeringssparkontot. Vad gäller
kontofrämmande tillgångar får de bara överföras
mellan två egna konton i ett fall, nämligen det
som anges i andra punkten. Här anges att kontoinnehavaren får överföra kontofrämmande
tillgångar från ett eget investeringssparkonto till
ett annat eget konto som inte är ett investeringssparkonto.
Av paragrafen framgår motsatsvis att kontoinnehavaren inte får överföra investeringstillgångar till ett annat eget konto som inte är ett
investeringssparkonto och att kontoinnehavaren
inte får överföra kontofrämmande tillgångar till
ett annat eget investeringssparkonto.
22 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.13.2.13 om
investeringssparkonto.
I paragrafen regleras uttömmande under vilka
förutsättningar finansiella instrument som har
överlåtits genom försäljning, byte eller liknande
överlåtelser får överföras till någon annan än
kontoinnehavaren. En tillämpning av paragrafen
förutsätter alltså att överföringen sker till någon
annan än kontoinnehavaren. Paragrafen omfattar
exempelvis inte överföringar från investeringssparkontot till den slutliga mottagaren som sker
via ett annat konto som innehas av kontoinnehavaren. En sådan överföring ska anses vara en
överföring mellan kontoinnehavarens egna
konton.
Härutöver förutsätter en tillämpning av paragrafen att kontoinnehavaren har överlåtit de
aktuella tillgångarna genom försäljning, byte
eller liknande överlåtelser i enlighet med första
stycket. För att tillgångarna ska få överföras från
investeringssparkontot krävs att överlåtelsen,
dvs. äganderättsövergången, är fullbordad.
Normalt torde en överlåtelse av tillgångar som
förvaras på ett investeringssparkonto omedelbart
följas av en överföring av dessa tillgångar till
förvärvarens konto. I paragrafen ställs dock inget
krav på tidsmässigt samband mellan överlåtelsen
och överföringen. Således finns inget hinder mot
att överföringen sker först en tid efter överlåtelsen. I paragrafen ställs, med undantag av åttonde
punkten, heller inget krav på att överföringen
sker till det subjekt som har förvärvat tillgångarna av kontoinnehavaren, utan paragrafen
omfattar alla överföringar som sker till någon
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annan än kontoinnehavaren. Paragrafen kan
således t.ex. vara tillämplig även om överföringen
från kontoinnehavaren till den som har förvärvat
tillgångarna sker via ett institut.
De första sju punkterna i första stycket avser
såväl överföring av investeringstillgångar som
kontofrämmande tillgångar. Åttonde punkten
reglerar endast överföring av investeringstillgångar. Första och andra punkterna torde dock
inte kunna bli aktuella för kontofrämmande
tillgångar.
Överföring får, enligt första stycket första
punkten, ske av tillgångar som har överlåtits på
en reglerad marknad eller en motsvarande marknadsplats utanför EES eller på en handelsplattform. Termerna reglerad marknad och handelsplattform definieras i VML. Av denna lag
framgår att termerna avser marknadsplatser
inom EES. I första punkten anges dock att även
överlåtelse på en marknad utanför EES som
motsvarar en reglerad marknad omfattas. Det
innebär att investeringstillgångar som överlåts på
marknadsplatser i t.ex. USA eller Japan får
överföras till förvärvaren om marknadsplatserna
motsvarar en reglerad marknad. Omfattas gör
däremot inte överlåtelser på en marknadsplats
utanför EES som, utöver den omständigheten
att den inte är hemmahörande inom EES,
motsvarar en handelsplattform.
Enligt andra punkten får överföring ske om
kontoinnehavaren har överlåtit andelar i en investeringsfond på så sätt att fondandelarna löses in
i fonden. Fondandelar får även överföras enligt
övriga punkter i förevarande stycke om förutsättningarna i respektive punkt är uppfyllda.
Enligt tredje punkten får överföring ske om
kontoinnehavaren har överlåtit tillgångarna
direkt till den som har emitterat dem. Det innebär t.ex. att överföring kan ske av aktier eller
obligationer som har överlåtits till aktiebolaget
respektive företaget som har gett ut dessa.
Av fjärde punkten framgår att överföring även
får ske vid överlåtelse direkt till investeringsföretaget som vid överföringen förde investeringssparkontot.
Vidare får överföring ske, enligt femte punkten, vid överlåtelse till budgivaren om överlåtelsen var ett led i ett offentligt uppköpserbjudande. Sådana uppköpserbjudanden regleras i
lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.
Överföring får, enligt sjätte punkten, även ske
vid överlåtelse till köpande företag om avytt-
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ringen var ett led i ett förfarande om andelsbyte.
Andelsbyte är ett skatterättsligt förfarande som
definieras i 48 a kap. IL.
Av sjunde punkten framgår att överföring av
finansiella instrument får ske vid överlåtelse till
majoritetsaktieägaren i ett bolag om avyttringen
var ett led i ett förfarande om inlösen av minoritetsaktier i samma bolag. I 22 kap. aktiebolagslagen regleras förfaranden genom inlösen av
minoritetsaktier i svenska aktiebolag.
Slutligen får finansiella instrument, enligt
åttonde punkten, överföras om de har överlåtits
till en annan kontoinnehavare om tillgångarna
förs över till dennes investeringssparkonto.
Kravet på att tillgångarna ska överföras till
annans investeringssparkonto innebär att tillgångarna inte får lämna den schablonbeskattade
sfären på sin väg till förvärvarens investeringssparkonto, utan överföringen ska ske direkt
mellan de två inblandade investeringssparkontona. 13 § första stycket 7 reglerar förvärvarens
rätt att ta emot de överförda tillgångarna. Det
kan tilläggas att överföringar till annans investeringssparkonto vid överlåtelse av investeringstillgångar som förvaras på investeringssparkontot även kan ske enligt första punkten om
tillgångarna överlåts på viss marknad.
Av andra stycket framgår att kontofrämmande
tillgångar inte får överföras till en annan kontoinnehavare med tillämpning av första stycket 8.
23 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.13.2.16 om
investeringssparkonto.
Av första stycket framgår att kontanta medel
som kontoinnehavaren erhåller som ersättning
vid sådan överlåtelse som avses i 22 § första
stycket 1–7 av tillgångar som förvaras på ett
investeringssparkonto ska överföras direkt till
kontot. Sådan ersättning vid andra överlåtelser av
tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto får, men måste inte, överföras till kontot.
Av andra stycket framgår att investeringstillgångar som erhålls som ersättning vid sådan
överlåtelse som avses i 22 § första stycket av
tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto ska överföras direkt till kontot. Sådan
ersättning vid andra slags överlåtelser av tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto
får bara överföras om bestämmelserna i 13 § om
överföring från någon annan är uppfyllda.
Ersättning i form av kontofrämmande tillgångar
får däremot inte överföras till kontot, såvida

tillgångarna inte har förvärvats enligt 14 §. Det
innebär exempelvis att kontoinnehavaren har rätt
att ta emot ersättning i form av kontofrämmande tillgångar vid ett andelsbyte som
skett i enlighet med 14 § första stycket 4.
Enligt tredje stycket får inte ersättning överföras till ett investeringssparkonto vid överlåtelse
av kontofrämmande tillgångar som avses i 7 §
som förvaras på kontot eller av kontofrämmande
tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto med stöd av 18 §. Kontofrämmande
tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto i strid med 17 § omfattas dock inte av
förevarande stycke. För ersättning vid överlåtelse
av sådana tillgångar gäller därför första och andra
styckena.
24 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.13.2.13 om
investeringssparkonto.
Paragrafen reglerar överföringar i samband
med benefika överlåtelser av investeringstillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto. Överföringar av investeringstillgångar
som har överlåtits genom arv, testamente, gåva,
bodelning eller på liknande sätt får bara ske om
tillgångarna överförs direkt från investeringssparkontot till ett annat investeringssparkonto.
Typiskt sett tillhör det andra investeringssparkontot den som har förvärvat tillgångarna, men
det finns inget sådant krav i paragrafen.
25 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.13.2.13 om
investeringssparkonto.
I paragrafen föreskrivs att kontofrämmande
tillgångar som har överlåtits genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt bara
får överföras till ett annat konto som inte är ett
investeringssparkonto. Härutöver ställs inget
krav på till vem överföringen får ske. Det mottagande kontot kan således innehas av den som har
förvärvat gåvan etc., den som har gett gåvan etc.,
dvs. kontoinnehavaren, eller något annat subjekt.
26 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.13.2.18 om
investeringssparkonto.
I paragrafens första stycke anges att ränta,
utdelning och annan avkastning än ersättning vid
överlåtelse på tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto ska överföras direkt till
kontot. Det innebär att kontoinnehavaren inte
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kan disponera över avkastningen på tillgångar
som förvaras på ett investeringssparkonto förrän
den har överförts till detta konto.
Enligt andra stycket första punkten får dock
inte avkastning som härrör från kontofrämmande tillgångar som avses i 7 § eller, enligt
andra punkten, från kontofrämmande tillgångar
som förvaras på investeringssparkontot med
stöd av 18 § överföras till kontot. Kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett
investeringssparkonto i strid med 17 § omfattas
dock inte av förevarande stycke. För avkastning
på sådana tillgångar gäller därför första stycket.
I 23 § regleras hur ersättning vid överlåtelse av
tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto ska hanteras.
27 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.13.2.19 om
investeringssparkonto.
I paragrafen regleras under vilka förutsättningar en eller båda parter i avtalet om
investeringssparkonto kan avsluta kontot och
vad som då sker med kontot. I första hand är det
avtalet som styr under vilka förutsättningar
parterna gemensamt, eller en part ensamt, kan
avsluta ett investeringssparkonto.
Enligt paragrafen upphör ett konto som
investeringssparkonto när det avslutas. Ett investeringssparkonto får dock inte avslutas om det
där förvaras investeringstillgångar eller om
sådana tillgångar har förvärvats för att förvaras
på kontot men ännu inte har förtecknats på
kontot. Så länge det förvaras investeringstillgångar på kontot eller sådana ska överföras till
kontot kan parterna således inte omklassificera
investeringssparkontot till ett annat slags konto.
I praktiken innebär det att om kontoinnehavaren
vill avsluta sitt investeringssparkonto måste
denne först avyttra investeringstillgångarna och i
samband med detta överföra dessa till förvärvaren eller överföra tillgångarna till ett annat eget
investeringssparkonto.
28 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.13.2.19 om
investeringssparkonto.
Av första stycket framgår att ett investeringssparkonto upphör att vara ett sådant konto när
kontoinnehavaren eller investeringsföretaget
handlar i strid med bestämmelserna i lagen. Det
kan exempelvis vara fallet om en överföring av
tillgångar till eller från investeringssparkontot
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sker på ett otillåtet sätt eller om utdelning på
tillgångar på kontot inte överförs direkt till
kontot. Vidare upphör investeringssparkontot
enligt paragrafen om någon av parterna inte
handlar på ett sätt som föreskrivs i lagen, t.ex.
om kontofrämmande tillgångar inte avförs från
kontot inom angivna tidsfrister i 18 och 19 §§.
När i tiden ett konto upphör som investeringssparkonto beror på omständigheterna i det
enskilda fallet. Om kontot upphör t.ex. på grund
av att kontoinnehavaren gör en otillåten överföring av tillgångar till kontot, upphör det i samma
stund som överföringen är genomförd, dvs. när
de överförda tillgångarna förtecknas på kontot.
Upphör kontot på grund av att kontofrämmande tillgångar inte avförs från kontot inom
den tidsfrist som avses i 18 eller 19 § upphör
kontot så fort denna tidsfrist har löpt ut.
För att första stycket ska vara tillämpligt
räcker det med att antingen kontoinnehavaren
eller investeringsföretaget handlar eller inte
handlar på ett sådant sätt som föreskrivs i lagen.
Första stycket är även tillämpligt om båda parter
samtidigt inte följer bestämmelserna i lagen.
Att kontot upphör som investeringssparkonto innebär att lagens bestämmelser inte
längre är tillämpliga samt, vilket följer av de föreslagna bestämmelserna i IL, att tillgångarna som
vid denna tidpunkt förvaras på investeringssparkontot inte länge är föremål för schablonbeskattning. I lagen regleras inte vad som ska ske
med den faktiska förvaringen av tillgångarna som
förvarades på investeringssparkontot när det
upphörde. Det är upp till kontoinnehavaren och
investeringsföretaget att komma överens om hur
dessa tillgångar fortsättningsvis ska förvaras.
Av andra stycket framgår att ett konto inte
upphör som investeringssparkonto enbart av den
anledningen att kontofrämmande tillgångar
förvaras på ett investeringssparkonto i strid med
17 §. Sådana tillgångar behandlas under tiden de
förvaras på ett investeringssparkonto som andra
kontofrämmande tillgångar som avses i 17 §.
Om tillgångar förvaras på ett konto i strid med
18 eller 19 § upphör kontot som ett investeringssparkonto i enlighet med första stycket.
Av andra stycket framgår vidare att ett konto
inte upphör som ett investeringssparkonto
enbart av den anledningen att investeringsföretaget som för kontot inte lämnar sådan information som avses i 31 §. Det innebär att
investeringsföretagets underlåtenhet i detta avseende inte kan få några konsekvenser för inve-
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steringssparkontots status som sådant konto.
Däremot kan en underlåtenhet att lämna information, enligt 32 §, få konsekvenser för
investeringsföretaget. Eventuell handling eller
underlåtenhet att handla som kan sägas vara
orsakad av bristande information från investeringsföretaget omfattas inte av undantaget i förevarande stycke.
29 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.13.2.19 om
investeringssparkonto.
Paragrafen reglerar vad som sker med ett investeringssparkonto om investeringsföretaget som
för kontot förlorar det tillstånd som krävs för att
det ska få föra investeringssparkonto. Av 9 §
framgår att bara investeringsföretag får föra
investeringssparkonto. För att anses vara ett
investeringsföretag måste företaget ha ett eller
flera tillstånd som avses i 5 §. Om företaget inte
längre anses vara ett investeringsföretag på grund
av att tillstånd som avses i 5 § har återkallats,
upphör kontot som investeringssparkonto. Om
investeringsföretaget har flera sådana tillstånd
som avses i 5 § upphör således kontot först när
det sista tillståndet återkallas. Även om företaget
saknar sådant tillstånd som avses i 5 § ska investeringssparkontot behålla sin status som sådant
konto om verksamheten enligt beslutet om återkallelse ska upphöra eller vara avvecklad vid en
senare tidpunkt. Då upphör kontot som investeringssparkonto vid den senare tidpunkten.
30 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.13.2.20.1 om
investeringssparkonto.
I förevarande paragraf regleras vilken information investeringsföretaget måste lämna till en
fysisk person eller ett dödsbo som avser att
öppna ett investeringssparkonto innan det ingår
ett avtal om investeringssparkonto med den
fysiska personen eller dödsboet. De krav som
ställs upp här utgör minimikrav.
Av första stycket första punkten följer att investeringsföretaget ska lämna information om
eventuella fasta och löpande avgifter på kontot.
Vidare ska företaget, enligt andra punkten, lämna
information om hur tillgångarna på ett investeringssparkonto beskattas och hur skatten tas ut.
Enligt tredje punkten ska företaget lämna information om vad som avses med investeringstillgångar och kontofrämmande tillgångar. Enligt
fjärde punkten, ska företaget lämna information

om hur länge kontofrämmande tillgångar får
förvaras på ett investeringssparkonto. Avslutningsvis anges i femte punkten att företaget ska
lämna information om under vilka förutsättningar kontofrämmande tillgångar får avföras
från ett investeringssparkonto.
Enligt andra stycket ska informationen enligt
första stycket lämnas i en handling eller i någon
annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig
för mottagaren. Med handling avses ett pappersdokument.
Av tredje stycket framgår att om investeringsföretaget inte lämnar information enligt första
och andra styckena har det i sig ingen betydelse
för om ett investeringssparkonto föreligger eller
inte. Ett konto är alltså ett investeringssparkonto
om övriga förutsättningar i lagen är uppfyllda
även om investeringsföretaget inte har lämnat
sådan information. Av 32 § framgår däremot att
en sådan underlåtenhet kan få konsekvenser för
investeringsföretaget.
31 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.13.2.20.2 om
investeringssparkonto.
I första stycket åläggs investeringsföretaget en
skyldighet att informera kontoinnehavaren om
vissa förhållanden. För det första ska investeringsföretaget informera kontoinnehavaren om
att denne förvarar kontofrämmande tillgångar på
investeringssparkontot. Vidare ska företaget
informera kontoinnehavaren om att kontot har
upphört som investeringssparkonto. Informationen ska lämnas inom fem dagar från det att
företaget har fått kännedom om att det förvaras
kontofrämmande tillgångar på kontot eller att
kontot har upphört som investeringssparkonto.
Investeringsföretagets skyldighet att lämna
informationen inträder således först efter det att
företaget har fått kännedom om de förhållanden
som omfattas av informationsskyldigheten. Det
ställs i lagen inte upp några särskilda krav såvitt
avser i vilken form informationen ska lämnas.
Av andra stycket framgår att informationsplikten som inträder när kontofrämmande
tillgångar förvaras på ett investeringssparkonto
även omfattar information om när tillgångarna
senast måste avföras från kontot enligt 17–19 §§.
Även denna information ska lämnas inom fem
dagar från det att investeringsföretaget fick
kännedom om att kontofrämmande tillgångar
förvaras på ett investeringssparkonto.
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Av tredje stycket framgår att även om investeringsföretaget faktiskt inte vet om att kontofrämmande tillgångar förvaras på ett investeringssparkonto
anses
företaget
vid
tillämpning av första stycket efter en tid känna
till det. Företaget anses ha sådan kännedom efter
tjugofem dagar från utgången av det kvartal
under vilket de kontofrämmande tillgångarna
förtecknades på kontot, om de var kontofrämmande när de förvärvades, och annars från
utgången av det kvartal under vilket de blev
kontofrämmande tillgångar. Den femdagarsfrist
som avses i första stycket börjar således löpa
tjugofem dagar från utgången av det kvartal då
de kontofrämmande tillgångarna först förvarades
på investeringssparkontot i denna egenskap.
Investeringsföretaget har alltså som mest trettio
dagar efter det aktuella kvartalet på sig att lämna
sådan information som avses i första stycket.
Förevarande stycke är dock inte tillämpligt på
kontofrämmande tillgångar som avses i 7 § eller
som förvaras på ett investeringssparkonto med
stöd av 18 §.
Om investeringsföretaget inte lämnar
information enligt förevarande paragraf har det i
sig ingen betydelse för investeringssparkontots
status som sådant konto. Av 32 § framgår
däremot att en sådan underlåtenhet kan få
konsekvenser för investeringsföretaget.
32 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.13.2.20.3 om
investeringssparkonto.
I förevarande paragraf anges att om inte investeringsföretaget lämnar sådan information som
avses i 30 eller 31 § ska marknadsföringslagen
(2008:486), med undantag av bestämmelserna i
29–36 §§ om marknadsstörningsavgift, tillämpas.
Eftersom informationen ska anses vara väsentlig
enligt 10 § tredje stycket den lagen kan en
underlåtenhet att lämna information bland annat
innebära att företaget vid vite åläggs att lämna
information. Företaget kan dock inte åläggas att
betala marknadsstörningsavgift.
För att klart ange att fråga endast är om just
den information som definierats i paragrafens
första mening föreslår Lagrådet att den andra
meningen ska inledas med ”[i]nformationen ska
anses …” i stället för med ”[s]ådan information
ska anses …”. Den i propositionen föreslagna
lydelsen av paragrafen förekommer dock i ett
flertal andra lagar, bland annat 11 § konsumentkreditlagen (2010:1846), 2 kap. 9 § försäkrings510

avtalslagen (2005:104) och 6 kap. 8 § lagen
(2005:405) om försäkringsförmedling. Den
språkliga innebörden av den i propositionen och
den av Lagrådet föreslagna lydelsen är enligt
regeringens uppfattning densamma. Regeringen
anser att det inte finns skäl för att i lagen om
investeringssparkonto ha en annan lydelse än i
övriga nämnda lagar. Regeringen har därför inte
följt Lagrådets förslag.
6.22.2 Förslaget till lag om godkännande
av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva
1§
Bestämmelsen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
Paragrafen anger lagens innehåll.
2§
Bestämmelsen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
Paragrafen är en innehållsförteckning
avseende de frågor om skattereduktion för gåva
som behandlas i 67 kap. inkomstskattelagen
(1999:1229).
3§
Bestämmelsen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
I bestämmelsen anges att termer och uttryck
som används i lagen har samma betydelse och
tillämpningsområde som i inkomstskattelagen
(1999:1229).
4§
Bestämmelsen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
I paragrafen anges att Skatteverket är den
myndighet som fattar beslut enligt lagen.
5§
Bestämmelsen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
I paragrafen anges att beloppsuppgifter ska
avrundas nedåt till hela krontal.
6§
Bestämmelsen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
Paragrafen omfattar fem punkter i vilka anges
de grundläggande förutsättningarna för att en
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svensk stiftelse, en svensk ideell förening eller ett
svenskt registrerat trossamfund av det slag som
avses i 7 kap. 3, 7 eller 14 § inkomstskattelagen
(1999:1229) ska godkännas som gåvomottagare.
Samtliga krav i paragrafen måste vara uppfyllda
för att ett godkännande ska kunna meddelas. I
8 § regleras det förhållandet att en utländsk
motsvarighet vill bli godkänd gåvomottagare. I
7 § regleras den situationen att en svensk stiftelse
eller en svensk ideell förening som kan bli helt
befriad från skatt eller inskränkt skattskyldig
enligt någon annan bestämmelse i 7 kap.
inkomstskattelagen än de ovan nämnda
stadgandena vill bli godkänd gåvomottagare.
I första punkten uppställs det grundläggande
kravet på att den sökande vid beslutet om slutlig
skatt året före ansökningsåret ska ha blivit
inskränkt skattskyldig enligt bestämmelserna i
7 kap. 3, 7 eller 14 § inkomstskattelagen. Det
betyder alltså att den sökande vid beskattningen
ska ha uppfyllt de i angivna lagrum uppställda
villkoren i fråga om ändamål, fullföljd, etc. Det
måste dock inte vara fråga om inskränkt
skattskyldighet på grund av något av de två
ändamål som avses i andra punkten.
Kravet på att den sökande ska ha bedömts
som inskränkt skattskyldig innebär att
nystartade stiftelser, ideella föreningar eller
registrerade trossamfund – vilka ännu inte
hunnit bedömas – inte kan bli godkända gåvomottagare.
I andra punkten anges att den sökande för att
bli godkänd gåvomottagare måste ha som
ändamål att bedriva hjälpverksamhet bland
behövande eller att främja vetenskaplig
forskning eller annars helt eller delvis bedriva
sådan verksamhet. Vad som avses med dessa
båda ändamål berörs i avsnitt 6.16.3.4. Stöd och
ledning för rättstillämpningen får sökas i den
praxis på området som vuxit fram i anslutning
till 7 kap. inkomstskattelagen. Att bestämmelsen
tar sikte på såväl det formella ändamålet som den
helt eller delvis faktiskt bedrivna verksamheten
innebär t.ex. att en idrottsförening med ett
formellt ändamål inom idrotten som även
bedriver hjälpverksamhet bland behövande har
möjlighet att bli godkänd gåvomottagare.
Stadgandet i tredje punkten innebär att
Skatteverket vid prövningen av den aktuella
ansökningen ska göra en prognos. Utgångspunkten för denna prognos är att det är
sannolikt att den sökande även fortsättningsvis
kommer att bli inskränkt skattskyldig.

Härtill kommer ytterligare ett krav, nämligen
att det är sannolikt att gåvorna kommer att
användas på det sätt givarna avsett, dvs. att
gåvorna används till hjälpverksamhet bland
behövande eller till vetenskaplig forskning.
Exempel på omständigheter som kan beaktas
vid prövningen av tredje punkten är den
sökandes ledning, organisation, personal och
erfarenhet.
I fjärde punkten finns ett krav som tar sikte på
den sökandes bokföring eller räkenskaper. Det
ska av dessa vara möjligt att avgöra vilka gåvor
som har mottagits och hur de har använts. Detta
krav kommenteras närmare i avsnitt 6.16.3.4.
I femte punkten uppställs ett krav på att den
sökande ska ha minst en revisor som är
auktoriserad eller godkänd. Bestämmelser om
auktoriserade och godkända revisorer finns i
revisorslagen (2001:883).
7§
Bestämmelsen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
Paragrafen tar sikte på t.ex. de stiftelser som
finns
i
7 kap. 17 §
inkomstskattelagen
(1999:1229) och som alltså vid beskattningen
inte prövas enligt de allmänna reglerna i 7 kap.
3 § inkomstskattelagen. Även i de fallen får en
prövning göras som i sak påminner om den som
måste ske för utländska sökande enligt 8 §.
8§
Bestämmelsen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
Paragrafen gäller utländska mottagare och är
uppdelad i tre stycken.
Första stycket tar sikte på utländska motsvarigheter till sådana svenska stiftelser, ideella
föreningar och registrerade trossamfund som
uppfyller förutsättningarna i 6 §. Dessa
utländska motsvarigheter kan godkännas om de
hör hemma inom EES eller i ett tredjeland med
vilket Sverige ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte eller ett
avtal om informationsutbyte i skatteärenden.
Eftersom utländska motsvarigheter till
svenska stiftelser, ideella föreningar eller
registrerade trossamfund inte är föremål för
beskattning i Sverige kan de inte uppfylla
villkoren om inskränkt skattskyldighet i 6 §
1 och 3 a. Enligt andra stycket ska Skatteverket
därför vid sin prövning av ansökan ta ställning
till frågan om den sökande skulle bli inskränkt
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skattskyldig om den sökande skulle vara föremål
för beskattning i Sverige. Vidare ska Skatteverket
på motsvarande sätt göra en prognos över om
den sökande skulle komma att bli inskränkt
skattskyldig i framtiden om denne skulle
beskattas i Sverige.
I likhet med vad som gäller för svenska
stiftelser, ideella föreningar och registrerade
trossamfund innebär kravet på inskränkt
skattskyldighet ett faktiskt hinder mot att
nystartade associationer kan bli godkända
gåvomottagare. När Skatteverket prövar om en
utländsk motsvarighet till t.ex. en ideell förening
kan godkännas som gåvomottagare ligger det i
sakens natur att om den sökande är helt
nystartad så skulle den, om den varit svensk, inte
ha hunnit bli beskattad och en förutsättning för
att bli godkänd gåvomottagare saknas.
Av 23 kap. 7 § skatteförfarandelagen framgår
att när en utländsk gåvomottagare ansöker om
att bli en godkänd gåvomottagare ska denne
samtidigt till Skatteverket ge in en förbindelse
om att lämna kontrolluppgifter. Ett krav för att
en sådan sökande ska kunna godkännas som
gåvomottagare är enligt tredje stycket att en sådan
förbindelse faktiskt kommit in till Skatteverket.
Formkravet för en sådan förbindelse regleras i
38 kap. 1 § skatteförfarandelagen.
9§
Bestämmelsen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
Av första stycket framgår att den som vill bli
godkänd som gåvomottagare ska ansöka om
detta hos Skatteverket.
Av andra stycket framgår att ansökan ska
lämnas enligt fastställt formulär och innehålla
nödvändiga identifikationsuppgifter. Kravet på
fastställt formulär begränsar inte möjligheterna
att använda elektronisk kommunikation (jfr Ds
2003:29, Formel – Formkrav och elektronisk
kommunikation, s. 101). Bestämmelsen är
teknikneutral.
I tredje stycket anges att de handlingar som den
sökande önskar åberopa ska lämnas tillsammans
med ansökan. Skatteverket kan antas behöva få
in t.ex. stadgar av senaste lydelse, stadgar i äldre
lydelse om de ändrats under de senaste åren,
årsredovisningar för två räkenskapsår eller
motsvarande sammanställningar över inkomster
och utgifter, tillgångar och skulder vid respektive
räkenskapsårs
början
och
slut
samt
verksamhetsberättelser för de senaste två åren.
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10 och 11 §§
Bestämmelserna föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
I paragraferna behandlas frågan om hur länge
ett beslut som godkänd gåvomottagare ska gälla
och vad som gäller i samband med en ansökan
om förlängning. Detta behandlas i avsnitt
6.16.3.6.2.
12 §
Bestämmelsen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
I paragrafens första stycke anges att en avgift
ska utgå vid ansökan om att bli godkänd
gåvomottagare. Ansökningsavgiften ska inte
återbetalas om ansökan avslås eller om ett
meddelat godkännande återkallas. Vid ansökan
om förlängning av ett godkännande betalas
däremot inte någon avgift (se avsnitt 6.16.3.6.3).
Skatteverket får inte pröva en ansökan om
godkännande om avgiften inte har betalats. I
sådant fall har verket att avvisa ansökan.
Enligt andra stycket ska en årlig avgift betalas
för varje kalenderår som följer efter det år då ett
godkännande meddelats. En sådan årlig avgift
ska betalas före ingången av det år avgiften avser.
Avgiften ska inte återbetalas för det fall
godkännandet
återkallas
under
året.
Skyldigheten att betala årsavgift gäller även när
giltigheten av ett godkännande enligt 11 § tredje
stycket utsträcks över ett årsskifte i avvaktan på
Skatteverkets prövning av en ansökan om förlängning av godkännandet. En godkänd gåvomottagare som avser att låta ett godkännande
löpa ut utan att ansöka om förlängning är inte
skyldig att betala årsavgift för tid efter att godkännandet löpt ut.
Av tredje stycket framgår att regeringen får
meddela föreskrifter om storleken på
ansöknings- och årsavgifterna.
13 §
Bestämmelsen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
Stadgandet tar sikte på den situationen att den
godkände gåvomottagaren inte längre uppfyller
kraven för att vara en godkänd gåvomottagare.
Mottagaren är då skyldig att omedelbart
underrätta Skatteverket om detta förhållande.
Skatteverket ska efter en sådan underrättelse ta
ställning till frågan om återkallelse ska ske enligt
15 §.
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Det kan t.ex. vara så att en ideell förening
ändrar sin verksamhet och inte längre bedriver
hjälpverksamhet bland behövande. Detta kan
innebära att givare ges skattereduktion fast
förutsättningarna för detta egentligen inte längre
borde vara uppfyllda. Av skäl som utvecklats i
avsnitt 6.16.3.6.6 kan en gåvomottagare som inte
underrättar Skatteverket om att förhållandena är
sådana att mottagaren inte borde vara godkänd
påföras en kontrollavgift enligt bestämmelserna i
17–19 §§.
14 §
Bestämmelsen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
I paragrafen anges att Skatteverket får utfärda
de förelägganden som behövs för att ta ställning
till om ett godkännande ska återkallas.
Återkallelse på grund av underlåtenhet att följa
ett föreläggande regleras i 15 § första stycket 5.
15 §
Bestämmelsen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
I stadgandets första stycke regleras förutsättningarna för att ett beslut om godkännande som
gåvomottagare ska kunna återkallas.
Detta kan ske därför att gåvomottagaren själv
begär det (första punkten) eller därför att
Skatteverket finner att förutsättningarna för att
vara godkänd gåvomottagare inte längre
föreligger (andra punkten). Utgångspunkten för
att bedöma om återkallelse ska ske är de krav för
att bli godkänd gåvomottagare som uppställs i 6–
8 §§. För att bli godkänd gåvomottagare krävs
bland annat att den sökande förväntas använda
gåvorna på det sätt som givarna räknar med.
Enligt tredje punkten ska återkallelse även ske
om gåvomottagaren vid ett beslut om slutlig
skatt som fattats under den tid som avses i 10 §
(dvs. under tid då ett godkännande gäller) inte
blivit inskränkt skattskyldig enligt bestämmelserna i 7 kap. 3, 7 eller 14 § inkomstskattelagen (1999:1229) eller, om det är fråga om
en sådan gåvomottagare som avses i 7 § eller en
utländsk gåvomottagare, inte skulle ha blivit
inskränkt skattskyldig enligt någon av dessa
paragrafer.
Av fjärde punkten framgår att återkallelse ska
ske om en årsavgift inte betalas.
Återkallelse ska enligt femte punkten ske om
gåvomottagaren inte följer ett föreläggande.

Enligt sjätte punkten ska återkallelse ske om en
godkänd gåvomottagare inte lämnar kontrolluppgifter. Detta gäller också utländska gåvomottagare, vilka enligt 8 § tredje stycket ska
lämna ett skriftligt åtagande att lämna kontrolluppgifter.
I andra stycket finns en regel som innebär att
Skatteverket om det finns synnerliga skäl kan
avstå från att återkalla ett godkännande i ett fall
då förutsättningarna för godkännande inte
längre är uppfyllda enligt andra, tredje eller sjätte
punkten. Det kan t.ex. vara så att en förening vid
ett enstaka beslut om slutlig skatt inte blir
inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. inkomstskattelagen, men att orsaken till detta är sådan
att det inte bör påverka föreningens status som
godkänd gåvomottagare. Undantaget är avsett
att tillämpas restriktivt.
16 §
Bestämmelsen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
I paragrafen anges att återkallelsebeslut enligt
15 § gäller omedelbart, dvs. utan hinder av att det
har överklagats.
17 §
Bestämmelsen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
Av paragrafens första stycke framgår att
Skatteverket får ta ut en kontrollavgift av en
godkänd gåvomottagare som inte inkommit med
en sådan underrättelse som avses i 13 §, dvs. en
underrättelse om att förutsättningarna för att
vara en godkänd gåvomottagare inte längre är
uppfyllda. Stadgandet omfattar även det förhållandet att en godkänd gåvomottagare
visserligen inkommit med en underrättelse men
borde ha inkommit med underrättelsen tidigare.
Kontrollavgiften uppgår enligt andra stycket
till 10 procent av det sammanlagda värdet på alla
penninggåvor som uppgått till minst 200 kronor
och som mottagits under tiden från det att en
underrättelse borde ha kommit in och till det att
Skatteverket har prövat frågan om återkallelse.
Kontrollavgiften är alltid minst 5 000 kronor.
Uttaget av kontrollavgift är således inte
beroende av att det rent faktiskt har lämnats
några gåvor under den angivna tidsperioden.
Kan beloppet enligt första stycket inte
beräknas tillförlitligt utifrån gåvomottagarens
egna uppgifter eller genom annat tillgängligt
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material får det enligt tredje stycket uppskattas till
ett skäligt belopp.
18 §
Bestämmelsen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
Enligt paragrafen får Skatteverket helt eller
delvis medge befrielse från kontrollavgiften om
överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det
finns andra särskilda skäl. Frågan om vad som
kan utgöra särskilda skäl har utvecklats i avsnitt
6.16.3.6.6. Bestämmelsen om befrielse ska
beaktas även om gåvomottagaren inte själv har
framställt ett yrkande om befrielse.
19 §
Bestämmelsen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
I paragrafen stadgas att kontrollavgift som
beslutas av Skatteverket ska debiteras och betalas
på samma sätt som kontrollavgift enligt skatteförfarandelagen. För kontrollavgiften gäller
vidare skatteförfarandelagens bestämmelser om
omedelbar verkställighet och om indrivning.
Innebörden av detta behandlas närmare i avsnitt
6.16.3.12.
20 §
Bestämmelsen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
Paragrafen anger vilka av Skatteverkets beslut
enligt lagen som får omprövas och överklagas
samt att skatteförfarandelagens bestämmelser
gäller för omprövning och överklagande. Det
innebär bland annat att prövningstillstånd krävs
vid överklagande till kammarrätten. De beslut
som kan omprövas och överklagas är beslut om
godkännande, om förlängning av godkännande,
om återkallelse av godkännande och om
kontrollavgift.
För beslut om godkännande, förlängning av
godkännande och återkallelse av godkännande
tillämpas bestämmelserna för beslut avseende på
vilket sätt preliminär skatt ska betalas. Tidsfristen i 66 kap. 24 § skatteförfarandelagen, som
avser omprövning på initiativ av Skatteverket av
beslut om kontrollavgift till nackdel för den som
beslutet gäller, ska räknas från den dag beslutet
om kontrollavgift meddelades.
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Av första punkten framgår att lagen träder i kraft
den 1 januari 2012.
Övriga bestämmelser reglerar det faktum att
den nya skatteförfarandelagen och dess
terminologi inte får fullt genomslag redan vid
ikraftträdandet den 1 januari 2012.
Andra punkten och tredje punkten är en
konsekvens av att begreppet taxering alltjämt
kommer att finnas för 2013 och tidigare års
taxeringar.
Fjärde punkten och femte punkten klargör att
åtaganden att lämna kontrolluppgifter som
lämnas under 2012 respektive kontrolluppgifter
som avser 2012, lämnas med stöd av lagen
(2001:1227)
om
självdeklarationer
och
kontrolluppgifter.
6.22.3 Förslaget till lag om ändring i
inkomstskattelagen (1999:1229)
33 kap.
3§
Ändringen i första stycket föranleds av förslaget i
avsnitt 6.15.3. och innebär att räntesatsen vid
positiv räntefördelning höjs från statslåneräntan
ökad med fem procentenheter till statslåneräntan ökad med fem och en halv procentenhet.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Lagen föreslås träda i kraft den 31 december
2011 och tillämpas första gången på beskattningsår som påbörjas efter ikraftträdandet. Detta
innebär i princip att de ändrade bestämmelserna
blir tillämpliga fr.o.m. det beskattningsår som
börjar den 1 januari 2012. I propositionen
2010/11:165 Skatteförfarandet föreslås också en
ändring av inkomstskattelagen och som bland
annat omfattar nu aktuella bestämmelser. Denna
lagändring föreslås träda i kraft den 1 januari
2012 och tillämpas på beskattningsår som börjar
efter den 31 januari 2012, dvs. kommer inte att
gälla 2013 års taxering. För att inte lagkollision
ska uppkomma med här föreslagen lagändring
föreslås att ikraftträdandet sker en dag innan,
dvs. den 31 december 2011.
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6.22.4 Förslaget till lag om ändring i
inkomstskattelagen (1999:1229)
1 kap.
11 §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
I kapitlet som innehåller grundläggande
bestämmelser om kommunal och statlig
inkomstskatt finns i den aktuella paragrafens
tredje stycke en hänvisning till de regler om
skattereduktion som finns i 67 kap. Stycket har
kompletterats så att det framgår att 67 kap.
också omfattar skattereduktion för gåva.
3 kap.
19 §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.3.8 om
investeringssparkonto.
Paragrafen innehåller den s.k. tioårsregeln
som reglerar skattskyldigheten för begränsat
skattskyldiga när det gäller kapitalvinster på vissa
tillgångar. Den innehåller särskilda skattskyldighetsbestämmelser för kapitalvinster på delägarrätter samt på andelar i handelsbolag och i
utländska delägarbeskattade juridiska personer.
Undantaget i andra stycket för andelar i investeringsfonder tas in i en ny första punkt.
Undantaget kompletteras i en ny andra punkt
med ett undantag för delägarrätter som förvaras
på ett investeringssparkonto. En begränsat skattskyldig person som innehar ett investeringssparkonto är alltså inte skattskyldig i Sverige för
kapitalvinster på delägarrätter som förvaras på
kontot. Delägarrätter på ett investeringssparkonto som enligt 42 kap. 38 § inte ska ligga till
grund för beräkningen av kapitalunderlaget
omfattas dock inte av undantaget. Skattskyldighet för kapitalvinster på sådana tillgångar föreligger således för begränsat skattskyldiga som
omfattas av tioårsregeln.
Av det nya tredje stycket framgår att undantaget från skattskyldighet i andra stycket 2 inte
gäller kapitalvinster på andra delägarrätter än
andelar i investeringsfonder som anses ha avyttrats enligt 44 kap. 8 a §, dvs. på grund av att de
har överförts till ett eget investeringssparkonto.
Sådana vinster ska således tas upp till beskattning
om förutsättningarna i övrigt i förevarande
paragraf är uppfyllda. Förluster på andra
delägarrätter än andelar i investeringsfonder som
anses ha avyttrats enligt 44 kap. 8 a § ska, med
tillämpning av 3 kap. 20 §, dras av.

Femte stycket justeras med anledning av det
nya tredje stycket och innebär ingen ändring i
sak.
6 kap.
5§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.14.3.1 om
ändrade skatteregler för investeringsfonder och
deras andelsägare.
Genom ändringen införs den grundläggande
bestämmelsen om att svenska investeringsfonder
inte är skattskyldiga för inkomst av tillgångar
som ingår i fonden. En motsvarande bestämmelse för utländska investeringsfonder införs i
13 §.
13 §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.14.3.1
om
ändrade
skatteregler
för
investeringsfonder och deras andelsägare.
Av
paragrafen
följer
att
utländska
investeringsfonder som är verksamma i Sverige i
enlighet med bestämmelserna i lagen (2004:46)
om investeringsfonder i likhet med svenska
fonder inte är skattskyldiga för inkomst av
tillgångar som ingår i fonden.
Upphävande av 16 a §
Förslaget föranleds av förslaget i 6.14.3.1 om
ändrade skatteregler för investeringsfonder och
deras andelsägare.
Bestämmelser om skattskyldighet för
utländska investeringsfonder som är verksamma
i Sverige i enlighet med bestämmelserna i lagen
om investeringsfonder finns i stället i 13 §.
7 kap.
6§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.14.7 om
ändrade skatteregler för investeringsfonder och
deras andelsägare.
Paragrafen reglerar i vilken omfattning verksamhet i en stiftelse måste bedrivas för att stiftelsen ska uppfylla fullföljdskravet. För att undvika
risken för att schablonintäkt enligt 42 kap. 43 §
räknas med när avkastningen av stiftelsens
tillgångar beräknas tas ett uttryckligt undantag in
i ett nytt andra stycke.
10 §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.14.7 om
ändrade skatteregler för investeringsfonder och
deras andelsägare.
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Paragrafen reglerar i vilken omfattning verksamhet i en ideell förening måste bedrivas för att
föreningen ska uppfylla fullföljdskravet. För att
undvika risken för att schablonintäkt enligt
42 kap. 43 § räknas med när avkastningen av
föreningens tillgångar beräknas tas ett uttryckligt undantag in i ett nytt andra stycke. Enligt en
hänvisning i 14 § tillämpas paragrafen även i
fråga om registrerade trossamfund.
11 kap.
22 §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.3 om förenklad expertskatt.
Paragrafens första stycke anger de villkor
beträffande den skattskyldiges kompetens som
ska vara uppfyllda för att anställningen ska
kvalificera för skattelättnaderna.
Förslaget innebär att ett nytt tredje stycke
införs. Enligt detta stycke ska villkoren i första
stycket alltid anses uppfyllda för arbetstagare
som får en ersättning för arbetet i Sverige som
per månad överstiger två gånger prisbasbeloppet
för det kalenderår då arbetet påbörjas. Det innebär att en arbetstagare som får en ersättning som
når upp till den aktuella nivån ges skattelättnaden utan någon prövning av arbetstagarens
kvalifikationer eller av arbetsgivarens associationsform. Villkoren enligt paragrafens andra
stycke måste dock vara uppfyllda.
Den som inte når upp till den föreslagna
lönenivån kommer dock alltjämt att ha möjlighet
att kvalificera sig för expertskatt enligt reglerna i
första stycket.
Med ersättning avses samtliga avtalade
kontanta ersättningar samt förmåner som
utbetalas eller tillhandahålls månatligen av
arbetsgivaren. Det är den avtalade ersättningen
som måste nå upp till den aktuella nivån varje
månad. Om ersättningen tillfälligt skulle
understiga denna nivå på grund av sjukdom,
föräldraledighet eller liknande påverkar detta
således inte skattelättnaden.
Nuvarande tredje stycket föreslås bli ett nytt
fjärde stycke. I stycket görs även en språklig
ändring.
12 kap.
2§
Ändringen i paragrafens tredje stycke föranleds av
förslaget i avsnitt 6.4 och innebär en höjning av
beloppsgränsen över vilken utgifter för
inställelseresor samt för resor mellan bostaden
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och arbets- respektive utbildningsplatsen får dras
av.
15 kap.
1§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.14.3.3 om
ändrade skatteregler för investeringsfonder och
deras andelsägare.
Kapitlet handlar om vad som ska tas upp i
inkomstslaget näringsverksamhet. I paragrafens
andra stycke finns en hänvisning till vissa lagrum
om inkomster som utöver bestämmelserna i
15 kap. också ska tillämpas vid inkomstberäkningen. Stycket har kompletterats med en
hänvisning till de nya bestämmelserna i 42 kap.
43 och 44 §§ om den schablonintäkt som ska tas
upp av den som äger eller vid ingången av året
har ägt andelar i svenska eller utländska investeringsfonder.
16 kap.
9§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.18.3 om
utökad avdragsrätt för företags utgifter för
forskning och utveckling.
Den föreslagna lydelsen innebär att avdrag för
utgifter för forskning och utveckling även i fortsättningen och i enlighet med nuvarande rättstillämpning, ska göras för utgifter för forskning
och utveckling som har eller kan antas få
betydelse för kärnverksamheten. I stället för
termen kärnverksamhet, som inte används i
skattelagstiftningen, men väl i rättstillämpningen
används i stället i lagtexten det mer beskrivande
begreppet ”den huvudsakliga näringsverksamheten”. Det som är nytt i sak är att rätt till
avdrag också föreligger för forskning och
utveckling som har eller kan antas få betydelse
för verksamheten i övrigt. Detta tillägg innebär
att det i fortsättningen ska göras en helhetsbedömning av om företaget kan ha ett rimligt
intresse av aktuell forskning och utveckling,
varvid alla aspekter av företagets verksamhet ska
beaktas. Även företagets storlek kan vara en
faktor som påverkar vilket intresse det rimligen
kan ha av viss forskning och utveckling. Så skulle
t.ex. ett företag på grund av sin personalstyrka
kunna ha ett rimligt intresse av forskning om
personalvård eller arbetspsykologi, medan ett
mindre företag utan anställda knappast kan sägas
ha något beaktansvärt intresse av dessa områden.
Vidare skulle ett företag på grund av arbetsförhållandena i verksamheten kunna ha ett rimligt
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intresse av forskning och utveckling om arbetshygien eller arbetsskydd eller på grund av den
finansiella och ekonomiska sidan av sin
verksamhet ha ett rimligt intresse av forskning
och utveckling om företagsekonomi, osv. Det nu
sagda gäller även om denna forskning skulle
kunna vara av intresse också för en vidare krets
av företag eller för företag i andra branscher med
annan inriktning. Forskning och utveckling som
helt saknar samband med det enskilda företagets
verksamhet
kan
däremot
inte
heller
fortsättningsvis ligga till grund för avdrag. Inte
heller berättigar gåvor eller s.k. sponsring till avdrag enligt den aktuella bestämmelsen.
17 §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.4 om
ändrad beskattning av kapitalförsäkring.
Paragrafhänvisningen har justerats med anledning av de ändringar i lagen (1990:661) om
avkastningsskatt på pensionsmedel som föreslås
i denna proposition.
17 kap.
15 §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.14.3.1 om
ändrade skatteregler för investeringsfonder och
deras andelsägare.
Paragrafen handlar om hur andelsägare i investeringsfonder inkomstmässigt påverkas av att
fonder fusioneras, delas eller på annat sätt ombildas. I femte stycket finns en hänvisning till 39 kap.
20 §. Den paragrafen handlar om vilka inkomstskattemässiga konsekvenser fusion, delning och
annan ombildning får för fondens egen beskattning. Eftersom fonderna inte längre ska vara
skattskyldiga för inkomst av tillgångar i fonden
tas 39 kap. 20 § att gälla. I konsekvens därmed
tas det aktuella stycket bort.
24 kap.
2§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.14.3.3 om
ändrade skatteregler för investeringsfonder och
deras andelsägare.
I 24 kap. regleras behandlingen av räntor och
utdelningar i inkomstslaget näringsverksamhet. I
paragrafen anges vissa bestämmelser i inkomstslaget kapital som också ska tillämpas i inkomstslaget näringsverksamhet. Paragrafen har
kompletterats med en hänvisning till den föreslagna regeln i 42 kap. 43 § om den schablonintäkt som ska tas upp av den som under

beskattningsåret har ägt andelar i svenska eller
utländska investeringsfonder.
11 §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.14.3.1 om
ändrade skatteregler för investeringsfonder och
deras andelsägare.
Av paragrafen framgår i vilka situationer
lämnad utdelning ska dras av. Bland annat finns
en hänvisning till 39 kap. 14 § som gäller den
utdelning som investmentföretag och investeringsfonder lämnar. Som en konsekvens av att
investeringsfonder inte längre ska vara skattskyldiga för inkomster av tillgångar i fonden har
den nämnda paragrafen i 39 kap. justerats på så
sätt att vad där tidigare sagts om investeringsfonder inte längre ska gälla. Därför tas hänvisningen i den nu aktuella paragrafen till 39 kap.
14 § också bort i den del den avser
investeringsfonder.
30 kap.
1§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.14.3.1 om
ändrade skatteregler för investeringsfonder och
deras andelsägare.
I paragrafen finns regler om avdrag för avsättningar till periodiseringsfonder. Av stadgandet
framgår att investmentföretag eller investeringsfonder inte får göra sådant avdrag. Eftersom
investeringsfonder inte längre kommer att vara
skattskyldiga för inkomst av tillgångar i fonden
saknas anledning att ha kvar ett särskilt
avdragsförbud för investeringsfonder. Paragrafen
är justerad i enlighet härmed.
38 a kap.
23 §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.15.2.2 om
en takregel för utdelning.
Hänvisningen i sista strecksatsen ändras med
anledning av att nuvarande 57 kap. 20 a–20 c §§
ska betecknas 57 kap. 20 b–20 d §§.
39 kap.
1§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.14.3.1 om
ändrade skatteregler för investeringsfonder och
deras andelsägare. Investeringsfonder föreslås
där inte längre vara skattskyldiga och reglerna
om investeringsfonder i kapitlet tas därför bort.
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14 §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.14.3.1 om
ändrade skatteregler för investeringsfonder och
deras andelsägare.
Paragrafen tog tidigare sikte på både investmentföretag och investeringsfonder. För investeringsfondernas del fanns sålunda bestämmelser om den särskilda schablonintäkten och vissa
andra regler av betydelse för inkomstberäkningen.
Eftersom
skattskyldigheten
för
investeringsfonder har paragrafen ändrats på så
sätt att stadgandet numera uteslutande handlar
om investmentföretag.
Upphävande av 20 § och utgående av rubriken
närmast före 20 §
Förslaget föranleds av förslaget i 6.14.3.1 om
ändrade skatteregler för investeringsfonder och
deras andelsägare.
Som en följd av förslaget att investeringsfonder inte längre ska vara skattskyldiga för inkomst
av tillgångar som ingår i fonden behövs det inte
någon särskild reglering av konsekvenserna vid
fusion eller delning av investeringsfonder.
41 kap.
11 §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.3.9 om
investeringssparkonto.
Paragrafen reglerar vid vilket beskattningsår
räntekompensation som enligt 42 kap. 8 §
behandlas som ränta ska dras av. I ett nytt andra
stycke lämnas en upplysning om att den som har
förvärvat ett skuldebrev inte får dra av räntekompensation som kostnad om skuldebrevet har
förvarats på dennes investeringssparkonto och
övriga förutsättningar i 42 kap. 24 a § är uppfyllda.
42 kap.
4§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.14.3.3 om
ändrade skatteregler för investeringsfonder och
deras andelsägare.
Schablonintäkt enligt 43 § ska inte tas upp
avseende andelar i en investeringsfond som finns
på pensionssparkonto enligt lagen (1993:931)
om individuellt pensionssparande. För att
undanröja risken att missuppfattning uppstår
kring om schablonintäkten enligt 43 § ska
omfattas av undantaget i förevarande paragraf
har den förtydligats. Av paragrafen framgår nu
att inkomster som hänför sig till tillgångarna inte
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ska tas upp. Avsikten är att klargöra att inte
heller den aktuella schablonintäkten, som inte är
någon faktisk inkomst, ska tas upp. Schablonintäkten har ett sådant samband med innehavet
av tillgångarna att den kan sägas hänföra sig till
tillgångarna.
24 a §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13.3.9 om investeringssparkonto.
Räntekompensation som avser upplupen men
inte förfallen ränta ska under de förutsättningar
som anges i 8 § behandlas som ränta. Om förutsättningarna i 8 § är uppfyllda ska den skattskyldige dra av kostnaden för räntekompensationen
det beskattningsår som följer av 41 kap. 11 §.
Förevarande paragraf innehåller undantag från
nämnda bestämmelser. Räntekompensation som
avses i 8 § ska inte dras av om det förvärvade
skuldebrevet efter förvärvet har förvarats på ett
investeringssparkonto. En tillämpning av paragrafen förutsätter dock att förvaringen på kontot
har ägt rum före eller under det beskattningsår
som räntekompensationen enligt 41 kap. 11 §
ska dras av som kostnad. Om skuldebrevet har
förvarats på ett investeringssparkonto först efter
detta beskattningsår har således förvärvaren rätt
till avdrag enligt 41 kap. 11 § och 42 kap. 8 § utan
undantag. Det har ingen betydelse för tillämpningen av förevarande paragraf hur länge det
förvärvade skuldebrevet har förvarats på investeringssparkontot eller om det fortfarande
förvaras på kontot när beskattningstidpunkten
inträder enligt 41 kap. 11 §.
42 kap.
30 §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.17.2 om höjt
schablonavdrag vid andrahandsuthyrning av
bostäder.
Ändringen i andra stycket innebär att det
schablonavdrag som upplåtare av privatbostadsfastigheter, privatbostäder eller hyreslägenheter
får göra vid beskattningen av hyresinkomsten
höjs från 18 000 kronor till 21 000 kronor.
Höjningen gäller även vid beskattning av
inkomster som har uppkommit vid försäljning
av produkter från en privatbostadsfastighet eller
privatbostad.
35 §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13 om investeringssparkonto.
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I paragrafen anges vad som avses med ett
investeringssparkonto.
36 §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13.3.2 och 6.13.3.4 om investeringssparkonto.
I paragrafen regleras vem som ska ta upp en
inkomst på grund av innehav av tillgångar på ett
investeringssparkonto och vad skattskyldigheten
innebär. Den som har innehaft ett investeringssparkonto under kalenderåret för vilket
ett kapitalunderlag ska beräknas enligt 37–41 §§
ska ta upp en schablonintäkt. Schablonintäkten
beräknas genom att ett kapitalunderlag, beräknat
enligt 37–41 §§, multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november närmast före
kalenderåret.
Av förevarande paragraf framgår således att
själva innehavet av ett investeringssparkonto inte
ger upphov till en schablonintäkt. Härutöver
krävs att ett underlag för beräkning av kapitalunderlaget finns. En schablonintäkt ska t.ex. inte
tas upp om kontoinnehavaren under kalenderåret inte har haft några tillgångar alls på kontot
eller om kontoinnehavaren under hela
kalenderåret varit begränsat skattskyldig.
37 §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13.3.3 om investeringssparkonto.
Paragrafen anger, tillsammans med 38–41 §§,
hur kapitalunderlaget ska beräknas. I förevarande paragraf anges huvudregeln för
beräkning av kapitalunderlaget. I 38 och 39 §§
undantas vissa tillgångar som förvaras på investeringssparkontot respektive vissa inbetalningar
av kontanta medel till kontot från beräkningen
av kapitalunderlaget. Enligt 40 § ska vissa överföringar mellan två investeringssparkonton öka
den del av kapitalunderlaget som avser värdet av
tillgångar på det mottagande kontot och av 41 §
framgår att om kontoinnehavaren under kalenderåret för vilket ett kapitalunderlag ska beräknas har varit begränsat skattskyldig kan det ha
betydelse för beräkningen av kapitalunderlaget.
Enligt första stycket utgör kapitalunderlaget en
fjärdedel av summan av marknadsvärdet av de
poster som avses i punkterna 1–4. Av första
punkten framgår att marknadsvärdet av de tillgångar som vid ingången av varje kvartal under
kalenderåret förvaras på investeringssparkontot
är den första delposten i kapitalunderlaget. Det
innebär att summan av marknadsvärdet vid

ingången av den 1 januari, den 1 april, den 1 juli
och den 1 oktober under kalenderåret av de tillgångar som vid dessa tidpunkter förvaras på
kontot ska öka kapitalunderlaget med en fjärdedel. Med tillgångar avses investeringstillgångar
enligt lagen om investeringssparkonto, kontofrämmande tillgångar enligt samma lag och
kontanta medel. Tillgångar som avses i 38 § ska
dock inte räknas med i kapitalunderlaget. Den
andra delposten i kapitalunderlaget är, enligt
andra punkten, marknadsvärdet av summan av
kontanta medel som har betalats in till investeringssparkontot under kalenderåret. Det är således enbart inbetalning av kontanta medel som
avses i denna punkt och inte överföringar av
andra värden, t.ex. i form av finansiella instrument. Med inbetalning avses såväl insättning av
kontanter på t.ex. ett bankkontor som överföring av kontanta medel från ett annat konto.
Sådana inbetalningar som avses i 39 § ska dock
inte räknas med i kapitalunderlaget. Den tredje
delposten i kapitalunderlaget består av, enligt
tredje punkten, summan av marknadsvärdet av
investeringstillgångar som den som innehar investeringssparkontot under kalenderåret för över
till kontot. Detta gäller dock bara om det är fråga
om en överföring från ett annat konto än ett
investeringssparkonto. Kontoinnehavarens överföringar mellan egna investeringssparkonton
ligger alltså inte till grund för beräkningen av
kapitalunderlaget. Det är marknadsvärdet vid
överföringen, dvs. när tillgångarna förtecknas på
det mottagande kontot, som ska beaktas vid
beräkningen av underlaget. Vad som avses med
investeringstillgångar framgår av 6 och 7 §§ lagen
om investeringssparkonto. Den fjärde och sista
delposten avser, enligt fjärde punkten, summan
av marknadsvärdet av investeringstillgångar som
någon annan än kontoinnehavaren under kalenderåret överför från sitt investeringssparkonto
till investeringssparkontot för vilket ett kapitalunderlag ska beräknas. Överföringar av investeringstillgångar mellan två kontoinnehavares
investeringssparkonton ska dock inte öka
kapitalunderlaget om överföringen av tillgångarna sker med tillämpning av 13 § första stycket
1 lagen om investeringssparkonto. Om kontoinnehavaren har förvärvat sådana tillgångar på en
sådan marknadsplats som avses i nämnda
bestämmelse ska överföringen av dem till dennes
investeringssparkonto således inte öka kapitalunderlaget oavsett om tillgångarna vid förvärvet
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förvarades på överlåtarens investeringssparkonto.
Av andra stycket följer att det är marknadsvärdet vid ingången av det kvartal som avses i första
stycket 1 som ska beaktas vid beräkningen av
kapitalunderlaget. Om en tillgång förvaras på ett
investeringssparkonto vid ingången av fler
kvartal än ett under aktuellt kalenderår ska
marknadsvärdet av tillgången vid samtliga dessa
kvartalsskiften beaktas. Av andra stycket följer
vidare att det är marknadsvärdet när tillgångar
som avses i första stycket 2–4 förtecknas på
investeringssparkontot som ska beaktas vid
kapitalunderlagsberäkningen.
38 §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13.3.3 om investeringssparkonto.
Av 37 § första stycket 1 framgår att huvudregeln är att marknadsvärdet av tillgångar som vid
ingången av varje kvartal under kalenderåret
förvaras på ett investeringssparkonto har betydelse för kapitalunderlagsberäkningen. Enligt
förevarande paragraf undantas dock vissa tillgångar från huvudregeln på så sätt att deras värde
inte ska tas med vid beräkningen av kapitalunderlaget. Det rör sig om, enligt första punkten,
kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett
investeringssparkonto med stöd av 18 § lagen
om investeringssparkonto. Enligt andra punkten
gäller detta även för kontofrämmande tillgångar
som avses i 7 § samma lag. Denna paragraf avser
dels finansiella instrument som omfattas av
ägarbegränsningen i paragrafen, dels kvalificerade andelar. Slutligen ska, enligt tredje punkten,
inte heller kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto i strid med
17 § lagen om investeringssparkonto tas med vid
beräkningen av kapitalunderlaget.
39 §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13.3.3 om investeringssparkonto.
Av 37 § första stycket 2 framgår att huvudregeln är att marknadsvärdet av belopp som
betalas in till investeringssparkontot under
kalenderåret har betydelse för kapitalunderlagsberäkningen. Enligt förevarande paragraf anses
dock vissa slag av inbetalningar till ett investeringssparkonto inte utgöra inbetalningar och ska
därmed inte öka kapitalunderlaget. I första
punkten undantas inbetalningar i form av ränta,
utdelning och annan avkastning än ersättning vid
520

överlåtelse på tillgångar som förvaras på investeringssparkontot. Vidare undantas, enligt
andra punkten, inbetalningar av ersättning vid
sådan överlåtelse av tillgångar som förvaras på ett
investeringssparkonto som avses i 22 § första
stycket 1–7 lagen om investeringssparkonto.
Om ersättningen härrör från sådan överlåtelse
som avses i punkten 8 samma stycke, dvs. överlåtelse av finansiella instrument som är investeringstillgångar direkt till en annan kontoinnehavare, ska den enligt huvudregeln beaktas vid
beräkningen av kapitalunderlaget. I tredje
punkten undantas kontanta medel som överförs
från ett annat investeringssparkonto med samma
innehavare som det investeringssparkonto för
vilket ett kapitalunderlag ska beräknas. Överföringar från en annan kontoinnehavares investeringssparkonto är således inte, enligt förevarande punkt, undantagna från huvudregeln att
inbetalningar av kontanta medel ska öka kapitalunderlaget, men kan vara det enligt andra punkten. Slutligen undantas i fjärde punkten inbetalning av kontanta medel som har växlats mot
valuta som har förvarats på kontot. Denna punkt
medger således att den som innehar ett investeringssparkonto växlar en viss valuta på kontot
mot en annan valuta utan att detta medför att
inbetalningen av den senare valutan ökar kapitalunderlaget. En förutsättning för detta är att
växlingen sker med investeringsföretaget som
för kontot. Termen investeringsföretag definieras i 5 § lagen om investeringssparkonto.
40 §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13.3.3 om investeringssparkonto.
I paragrafen anges hur en överföring av tillgångar mellan två investeringssparkonton som
pågår över ett kvartalsskifte ska beaktas vid
beräkningen av kapitalunderlaget. Paragrafen är
tillämplig oavsett om det rör sig om en överföring mellan två investeringssparkonton med
samma eller med olika innehavare. Den situation
som avses i paragrafen är när tillgångarna som
förs över inte är förtecknade på något av
kontona vid ingången av det kvartal som följer
efter kvartalet under vilken tillgångarna avfördes
från det överförande kontot. Summan av marknadsvärdet av tillgångar som vid ingången av
varje kvartal förvaras på det mottagande kontot
(37 § första stycket 1) ska i dessa situationer
ökas med marknadsvärdet av de överförda tillgångarna. Det är marknadsvärdet vid över-
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föringen, dvs. när tillgångarna förtecknas på det
mottagande kontot, som ska beaktas. Följande
exempel kan illustrera det sagda: A överför tillgångar från sitt investeringssparkonto i bank X
till sitt investeringssparkonto i bank Y. Den
31 december år 1 avförs tillgångarna från kontot
i bank X. De förtecknas på kontot i bank Y den
2 januari år 2. Vid ingången av första kvartalet år
2 förvarades tillgångarna således inte på något av
de inblandade kontona. Med tillämpning av
förevarande paragraf ska kapitalunderlaget avseende investeringssparkontot i bank Y därför
ökas. Ökningen uppgår, enligt 37 § första
stycket 1 och förevarande paragraf, till en fjärdedel av tillgångarnas marknadsvärde när de den
2 januari år 2 förtecknas på kontot i bank Y.
Det kan tilläggas att om det rör sig om en
överföring mellan investeringssparkonton med
olika innehavare, kan överföringen även öka
kapitalunderlaget för det mottagande kontot
enligt 37 § första stycket 2 eller 4.
41 §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13.3.3 om investeringssparkonto.
Av paragrafen framgår att det är bara situationer som enligt 37 och 40 §§ ska öka kapitalunderlaget som har inträffat när kontoinnehavaren har varit obegränsat skattskyldig som
ökar kapitalunderlaget. Det innebär att kapitalunderlaget ska proportioneras enligt förevarande
paragraf om en kontoinnehavare under den tid
under kalenderåret som denne har innehaft ett
investeringssparkonto varit både obegränsat och
begränsat skattskyldig. Marknadsvärdet av tillgångar som finns på investeringssparkontot vid
ingången av ett kvartal ska inte öka kapitalunderlaget om kontoinnehavaren vid detta tillfälle var begränsat skattskyldig. Inte heller
marknadsvärdet av belopp som inbetalas till
kontot eller av finansiella instrument som överförs till kontot ska öka kapitalunderlaget om
kontoinnehavaren vid inbetalningen respektive
överföringen var begränsat skattskyldig. Om en
kontoinnehavare under aktuellt kalenderår har
varit begränsat skattskyldig under hela den tid
som denne har innehaft investeringssparkontot
finns det inget kapitalunderlag att beräkna och
någon schablonintäkt ska då inte tas upp.
42 §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13.3.5 om investeringssparkonto.

I paragrafen anges i första stycket att utdelning,
kapitalvinst och annan avkastning på tillgångar
som förvaras på ett investeringssparkonto inte
ska tas upp. Utgifter och kapitalförluster som
avser sådana tillgångar får inte heller dras av.
I andra stycket första punkten anges att första
stycket inte gäller för tillgångar som enligt 38 §
inte ska ligga till grund för beräkningen av kapitalunderlaget. Utdelning, kapitalvinst och annan
avkastning på kvalificerade andelar som förvaras
på ett investeringssparkonto ska alltså tas upp
och beskattas enligt de särskilda reglerna om
kvalificerade andelar i 57 kap. IL. För övriga tillgångar som avses i 38 §, dvs. kontofrämmande
tillgångar som omfattas av ägarbegränsningen i
7 § lagen om investeringssparkonto, kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto med stöd av 18 § samma lag
och kontofrämmande tillgångar som förvaras på
ett investeringssparkonto i strid med 17 § samma
lag, gäller de allmänna bestämmelserna i IL om
beskattning av utdelning, kapitalvinst och annan
avkastning. Följaktligen får också utgifter och
kapitalförluster som avser tillgångar som omfattas av första punkten dras av. Av andra punkten
framgår att första stycket inte gäller för kapitalvinster eller kapitalförluster på tillgångar som
anses ha avyttrats enligt 44 kap. 8 a eller 8 b §.
Enligt tredje punkten gäller första stycket inte för
ränta på kontanta medel som helt eller delvis
avser ett kalenderår då räntesatsen som legat till
grund för räntans beräkning någon gång överstigit statslåneräntan vid utgången av november
närmast före det kalenderåret. Hela den erhållna
räntan ska således tas upp till beskattning om
räntesatsen vid något tillfälle har överstigit den
räntefaktor som gäller för det år som räntan
avser. Bestämmelsen införs för att förhindra en
arbitragemöjlighet som annars skulle kunna
uppstå, se avsnitt 6.13.3.5.2.
43 §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.14.3.3 om ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras andelsägare.
Paragrafen innehåller i första meningen i första
stycket en bestämmelse av innebörd att alla som
vid ingången av ett kalenderår äger andelar i
investeringsfonder ska ta upp en särskilt beräknad schablonintäkt. Underlaget för schablonintäkten är således innehav av andelar i en investeringsfond. Av 2 kap. 2 § följer att inte bara
andelar i svenska investeringsfonder utan också
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andelar i motsvarande utländska företeelser
omfattas. Hur underlaget för schablonintäkten
beräknas framgår av 44 §.
Schablonintäkt avseende innehav av fondandelar ska inte tas upp för sådana fondandelar
som vid ingången av ett kalenderår förvaras på
ett investeringssparkonto. Därför införs i andra
stycket ett sådant undantag från bestämmelserna i
första stycket.
44 §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.14.3.3
om
ändrade
skatteregler
för
investeringsfonder och deras andelsägare.
Paragrafen anger hur underlaget för schablonintäkten ska beräknas. Underlaget ska multipliceras med 0,4 procent enligt 43 § och
resultatet ska den skattskyldige ta upp som inkomst av kapital eller näringsverksamhet beroende på om den skattskyldige är en fysisk eller
en juridisk person.
Enligt första stycket är underlaget för schablonintäktens beräkning, kapitalunderlaget, värdet på
andelsägarens fondinnehav vid ingången av
kalenderåret.
Eftersom värdeutvecklingen på fondandelar
som utgör lagertillgångar, och som tas upp till
det verkliga värdet, beskattas årligen ska dessa
andelar enligt andra stycket inte ingå i kapitalunderlaget.
44 kap.
8a§
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13.3.7 om investeringssparkonto.
Paragrafen innehåller en avskattningsregel
som ska tillämpas när den som innehar ett investeringssparkonto har överfört finansiella
instrument som är investeringstillgångar till
investeringssparkontot från ett annat konto som
inte är ett investeringssparkonto. Paragrafen är
således inte tillämplig på överföringar som sker
mellan två investeringssparkonton. Vad som
avses med investeringstillgångar framgår av 6 och
7 §§ lagen om investeringssparkonto. Om
kontoinnehavaren har gjort en sådan överföring
som avses i förevarande paragraf ska denne anses
ha avyttrat tillgångarna då de förtecknas på investeringssparkontot mot en ersättning som
motsvarar marknadsvärdet vid den tidpunkten.
Det är skillnaden mellan detta värde och
omkostnadsbeloppet för tillgångarna som är
avgörande för om avyttringen medför en kapital522

vinst eller kapitalförlust. Eventuell kapitalvinst
eller kapitalförlust som därmed uppstår ska tas
upp till beskattning respektive dras av. Överföringar av annan än den som innehar investeringssparkontot omfattas inte av paragrafen. Det
innebär att överföringar av finansiella instrument
till ett investeringssparkonto enligt 13 eller 14 §
lagen om investeringssparkonto inte omfattas av
förevarande paragraf. Av andra punkten i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna framgår
att när den som innehar ett investeringssparkonto har överfört investeringstillgångar till
investeringssparkontot från ett annat konto som
inte är ett investeringssparkonto ska uppskovsbelopp som fastställts enligt äldre bestämmelser
tas upp som intäkt.
8b§
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13.3.7 om investeringssparkonto.
Paragrafen innehåller i första stycket en avskattningsregel som ska tillämpas i vissa fall när
utländsk valuta betalas in till ett investeringssparkonto. Utländsk valuta som har betalats in
till ett investeringssparkonto, vilket kan ske såväl
genom insättning av kontanter på t.ex. ett bankkontor som genom överföring av kontanta
medel från ett annat konto, anses avyttrad när
valutan förtecknas på kontot till marknadsvärdet
av valutan vid den tidpunkten. Det är skillnaden
mellan detta värde och omkostnadsbeloppet för
den utländska valutan som är avgörande för om
avyttringen medför en kapitalvinst eller kapitalförlust. Eventuell kapitalvinst eller kapitalförlust
som därmed uppstår ska tas upp till beskattning
respektive dras av av den som ägde valutan vid
inbetalningen. Detta gäller oavsett vem som gör
inbetalningen.
I andra stycket första punkten anges att inbetalningar som avser ränta, utdelning och annan
avkastning än ersättning vid överlåtelse på
tillgångar som förvaras på investeringssparkontot inte ska medföra att valutan ska anses
avyttrad. Detsamma gäller enligt andra punkten
ersättning vid sådan överlåtelse av tillgångar som
förvaras på investeringssparkontot till följd av
vilken tillgångarna får överföras till förvärvaren,
dvs. överlåtelse enligt 22 § lagen om investeringssparkonto. Vidare ska, enligt tredje
punkten, utländsk valuta som har överförts till
investeringssparkontot från ett annat sådant
konto inte anses avyttrad. Inte heller inbetalningar från det investeringsföretag som för
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investeringssparkontot medför, enligt fjärde
punkten, att valutan ska anses avyttrad om
inbetalningen görs på grund av att investeringsföretaget har växlat valuta med kontoinnehavaren, under förutsättning att den valuta som
kontoinnehavaren använder för att växla till sig
en annan valuta förvaras på investeringssparkontot.
22 a §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13.3.6 om investeringssparkonto.
I paragrafen regleras anskaffningsutgiften för
kontoinnehavaren för finansiella instrument och
utländsk valuta som förvaras på ett konto när det
upphör som investeringssparkonto. Av 27–29 §§
lagen om investeringssparkonto framgår under
vilka förutsättningar ett konto upphör som investeringssparkonto. I och med att kontot upphör
som investeringssparkonto ska innehavaren av
kontot inte längre schablonbeskattas på grund av
innehavet av tillgångar som förvaras på kontot.
Innehavaren av tillgångarna ska i stället beskattas
för inkomster och utgifter hänförliga till
tillgångarna enligt övriga regler om beskattning
av kapital i IL. Tillgångarnas anskaffningsutgift
har betydelse inom den konventionella beskattningen vid bland annat beräkning av kapitalvinst
eller kapitalförlust vid avyttring av tillgångarna.
I första stycket anges att anskaffningsutgiften
för finansiella instrument och utländsk valuta
som förvaras på kontot anses motsvara instrumentens respektive valutans marknadsvärde när
investeringssparkontot upphör. När i tiden ett
konto upphör beror på omständigheterna i det
enskilda fallet. Om t.ex. kontoinnehavaren gör
en otillåten överföring till kontot, upphör det i
samma stund som överföringen är genomförd,
dvs. när de överförda tillgångarna förtecknas på
kontot. Upphör kontot på grund av att kontofrämmande tillgångar inte avförs från kontot
inom den tidsfrist som avses i 18 eller 19 § lagen
om investeringssparkonto, upphör kontot så
fort denna tidsfrist har löpt ut.
Enligt andra stycket ska de särskilda bestämmelserna om beräkning av anskaffningsutgiften i
första stycket inte tillämpas i vissa fall. Enligt
första punkten ska bestämmelserna inte tillämpas
på finansiella instrument som förvaras på ett
investeringssparkonto om överföringen av dessa
tillgångar har medfört att kontot har upphört
som investeringssparkonto. Anskaffningsutgiften för sådana tillgångar ska i stället beräknas

enligt de allmänna bestämmelserna i IL. För
finansiella instrument som inte är kvalificerade
andelar innebär det normalt att bestämmelserna i
44 och 48 kap. IL blir tillämpliga. Om det rör sig
om kvalificerade andelar måste även bestämmelserna i 57 kap. IL beaktas. Av 28 § lagen om
investeringssparkonto framgår att kontot ska
upphöra som investeringssparkonto när parterna
till avtalet om investeringssparkonto inte följer
bestämmelserna i lagen. Om en överföring av
finansiella instrument sker i strid med bestämmelserna i lagen upphör således kontot som
investeringssparkonto. I 12, 13 och 14 §§ lagen
om investeringssparkonto anges i vilka situationer finansiella instrument får överföras till ett
investeringssparkonto. Första punkten avser
bara de tillgångar som har överförts till investeringssparkontot genom en överföring som
inte har skett i enlighet med dessa bestämmelser.
Anskaffningsutgiften för övriga tillgångar som
förvaras på investeringssparkontot vid tidpunkten för överföringen ska beräknas med tillämpning av första stycket. Av andra punkten framgår
att bestämmelserna i första stycket över huvud
taget inte ska tillämpas på tillgångar som enligt
42 kap. 38 § inte ska ligga till grund för beräkningen av kapitalunderlaget. Anskaffningsutgiften för sådana tillgångar beräknas enligt allmänna
bestämmelser i IL.
22 b §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13.3.6 om investeringssparkonto.
I paragrafen regleras anskaffningsutgiften för
kontoinnehavaren avseende kontofrämmande
tillgångar som denne avför från ett investeringssparkonto. Enligt första stycket ska anskaffningsutgiften anses motsvara instrumentens marknadsvärde när de avförs från investeringssparkontot. Förevarande paragraf är tillämplig
oavsett till vilket annat konto tillgångarna överförs. Eftersom paragrafen bara gäller i förhållande till kontoinnehavaren är paragrafen inte
tillämplig avseende kontofrämmande tillgångar
som avförs från ett investeringssparkonto vilka
kontoinnehavaren har överlåtit under tiden de
förvarades på investeringssparkontot. Om
sådana tillgångar har förvärvats genom arv,
testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt
bestäms förvärvarens anskaffningsutgift enligt
22 c § och för övriga förvärv enligt allmänna
bestämmelser i IL. Vad som avses med konto-
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främmande tillgångar framgår av 8 § lagen om
investeringssparkonto.
Första stycket gäller inte, enligt andra stycket,
tillgångar som enligt 42 kap. 38 § inte ska ligga
till grund för beräkningen av kapitalunderlaget.
Anskaffningsutgiften för sådana tillgångar
beräknas enligt allmänna bestämmelser i IL.
22 c §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13.3.6 om investeringssparkonto.
I paragrafen regleras förvärvarens anskaffningsutgift för en kontofrämmande tillgång och
utländsk valuta som denne har förvärvat genom
arv, gåva, testamente, bodelning eller på liknande
sätt och som vid förvärvet förvarades på ett investeringssparkonto. För att paragrafen ska bli
tillämplig krävs att den kontofrämmande
tillgången avförs från eller, om det rör sig om
utländsk valuta, tas ut från överlåtarens investeringssparkonto. Av 25 § lagen om investeringssparkonto framgår att kontoinnehavaren får
överföra kontofrämmande tillgångar till den som
har förvärvat dem genom sådana fång som avses
i förevarande paragraf så länge överföringen inte
sker till ett investeringssparkonto. I nämnda lag
finns inga begränsningar avseende kontoinnehavarens rätt att ta ut kontanta medel från investeringssparkontot.
Om det är fråga om en sådan situation som
avses i första stycket ska förvärvaren anses ha
anskaffat tillgångarna för deras marknadsvärden
när de avförs från investeringssparkontot. Innebörden av detta är att förvärvaren får samma
anskaffningsutgift på tillgångarna som kontoinnehavaren som har överlåtit dem skulle ha haft
om tillgångarna fortfarande var i dennes ägo när
de avfördes eller togs ut från kontot, jfr 22 b och
22 e §§.
Av andra stycket framgår att bestämmelsen om
anskaffningsutgift i första stycket inte tillämpas
på tillgångar som enligt 42 kap. 38 § inte ska
ligga till grund för beräkningen av kapitalunderlaget. Anskaffningsutgiften för sådana tillgångar
beräknas enligt allmänna bestämmelser i IL.
22 d §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13.3.6 om investeringssparkonto.
I paragrafen regleras kontoinnehavarens
anskaffningsutgift för en kontofrämmande
tillgång som förvaras på ett investeringssparkonto i strid med 17 § lagen om investerings524

sparkonto. Enligt 16 § samma lag får som
utgångspunkt bara investeringstillgångar och
kontanta medel förvaras på ett investeringssparkonto. Av 17 § samma lag framgår dock att
kontofrämmande tillgångar som avses i denna
paragraf får förvaras på ett investeringssparkonto
under en begränsad tid. När tidsfristen har löpt
ut upphör inte investeringssparkontot enbart på
grund av att tillgångarna förvaras på kontot i
strid med 17 §, men tillgångarna omfattas inte
längre av schablonbeskattningen. Anskaffningsutgiften för tillgångar som avses i förevarande
paragraf har således betydelse från och med att
den felaktiga förvaringen inleds. Denna anskaffningsutgift ska därefter tillämpas vid beräkning
av vinst eller förlust oavsett om en avyttring sker
när de förvaras på ett investeringssparkonto eller
inte.
Av förevarande paragraf följer att kontoinnehavarens anskaffningsutgift ska anses motsvara
tillgångens marknadsvärde när den felaktiga
förvaringen påbörjades, dvs. när tidsfristen i 17 §
lagen om investeringssparkonto har löpt ut.
22 e §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13.3.6 om investeringssparkonto.
I paragrafen regleras anskaffningsutgiften för
kontoinnehavaren när denne tar ut utländsk
valuta från sitt investeringssparkonto. Anskaffningsutgiften ska då bestämmas till valutans
marknadsvärde vid uttaget. Med att utländsk
valuta tas ut avses såväl uttag i kontanter på t.ex.
ett bankkontor som uttag genom överföring av
valutan till ett annat konto. Om uttaget sker på
grund av att den utländska valutan har överlåtits
till annan genom arv, testamente, gåva,
bodelning eller liknande överlåtelse bestäms
anskaffningsutgiften för förvärvaren enligt
22 c §. Om uttaget sker på grund av att den har
överlåtits på annat sätt, t.ex. genom försäljning
eller byte, bestäms förvärvarens anskaffningsutgift enligt allmänna bestämmelser i IL, dvs.
normalt enligt 44 kap.
34 a §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13.3.9 om investeringssparkonto.
Inom den konventionella beskattningen gäller
att ett värdepapper anses avyttrat redan när
företaget som har gett ut det försätts i konkurs
och att en eventuell förlust därmed är definitiv
(8 §). I 34 § regleras hur beskattningen ska ske
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om förlusten inte visar sig vara definitiv, t.ex. på
grund av att värdepapperet faktiskt avyttras eller
om ackord träffas eller utdelning i konkursen
erhålls. I första stycket stadgas att bestämmelserna
i 34 § inte ska tillämpas på värdepapper som har
förvarats på ett investeringssparkonto när det
anses ha avyttrats på grund av att bolaget som
har gett ut det har försatts i konkurs.
Undantaget från 34 § IL gäller, enligt andra
stycket, inte tillgångar som när de enligt 8 § första
stycket anses ha avyttrats utgjorde tillgångar
som enligt 42 kap. 38 § inte ska ligga till grund
för beräkningen av kapitalunderlaget.
48 kap.
7§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.3.9 om
investeringssparkonto.
I paragrafen regleras den s.k. genomsnittsmetoden för beräkning av anskaffningsutgift. Metoden innebär att det genomsnittliga
omkostnadsbeloppet för samtliga delägarrätter
eller fordringsrätter av samma slag och sort som
det avyttrade ska användas. Det genomsnittliga
innehavet ska beräknas med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet. Genom ändringen
införs i ett nytt fjärde stycke en begränsning av
genomsnittsmetoden som innebär att vid
tillämpning av denna metod ska bortses från
delägarrätter av samma slag och sort som förvaras på ett investeringssparkonto. Detta gäller
dock inte för tillgångar som enligt 42 kap. 38 §
inte ska ligga till grund för beräkningen av kapitalunderlaget. För dessa tillgångar tillämpas
således genomsnittsmetoden även om de förvaras på ett investeringssparkonto.
48 a kap.
10 a §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13.3.9 om investeringssparkonto.
En innehavare av ett investeringssparkonto
som avyttrar tillgångar på kontot genom andelsbyte och som ersättning förvärvar kontofrämmande tillgångar enligt lagen om investeringssparkonto får enligt 23 § samma lag, med vissa
undantag, välja om de förvärvade tillgångarna ska
placeras på eller utanför investeringssparkontot.
Vid tillämpning av bestämmelserna i 48 a kap.
benämns de förvärvade tillgångarna ”mottagna
andelar”, 2 §. Om kontoinnehavaren väljer att
inte placera de mottagna andelarna på sitt investeringssparkonto är andelarna föremål för

konventionell beskattning. Anskaffningsutgiften
för de mottagna andelarna har i dessa fall praktisk betydelse för beskattningen.
Förevarande paragraf reglerar vilken anskaffningsutgift som ska gälla för mottagna andelar i
ett sådant andelsbyte som här beskrivits. Av
första stycket framgår att de mottagna andelarna
ska anses förvärvade för en ersättning som motsvarar andelarnas marknadsvärde vid förvärvet.
Enligt andra stycket gäller första stycket inte
vissa mottagna andelar. Det rör sig för det första
om, enligt första punkten, mottagna andelar som
omfattas av ägarbegränsningen i 7 § första
stycket lagen om investeringssparkonto eller
som är kvalificerade andelar. För det andra rör
det sig om, enligt andra punkten, mottagna
andelar som har förvärvats som ersättning för
vissa kontofrämmande tillgångar. Dessa kontofrämmande tillgångar är, enligt andra punkten a,
kontofrämmande tillgångar som omfattas av
ägarbegränsningen i 7 § första stycket lagen om
investeringssparkonto, enligt andra punkten b,
kontofrämmande tillgångar som vid avyttringen
förvarades på investeringssparkontot med stöd
av 18 § lagen om investeringssparkonto och,
enligt andra punkten c, kontofrämmande
tillgångar som vid avyttringen förvarades på ett
investeringssparkonto i strid med 17 § lagen om
investeringssparkonto. Undantagen i andra
punkten gäller oavsett om de mottagna
andelarna är investeringstillgångar eller kontofrämmande tillgångar. Av 57 kap. 7 § IL framgår
att om en kvalificerad andel avyttras genom ett
andelsbyte ska mottagna andelar anses kvalificerade hos andelsägaren. Andelar som vid
andelsbyte förvärvas på grund av kvalificerade
andelar är således alltid kvalificerade och omfattas därför av undantaget i första punkten.
52 kap.
3§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.3.9 om
investeringssparkonto.
Enligt förevarande paragraf ska kapitalvinsten
vid en avyttring av andra tillgångar än personliga
tillgångar i vissa fall beräknas enligt genomsnittsmetoden i 48 kap. 7 §. Genom ändringen
införs i ett nytt andra stycke en begränsning av
första stycket som innebär att vid tillämpning av
genomsnittsmetoden ska det bortses från
tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto. Detta gäller dock inte för tillgångar som
enligt 42 kap. 38 § inte ska ligga till grund för
525
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beräkningen av kapitalunderlaget. För dessa
tillgångar tillämpas således genomsnittsmetoden
om förutsättningarna i första stycket är uppfyllda även om de förvaras på ett investeringssparkonto.
57 kap.
11 §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.15.2.1 om
höjt schablonbelopp i förenklingsregeln.
I paragrafen definieras årets gränsbelopp. I
första stycket första punkten finns den s.k. förenklingsregeln som säger att årets gränsbelopp är
ett belopp som motsvarar två och ett halvt
inkomstbasbelopp fördelat med lika belopp på
andelarna i företaget. Det föreslås att nivån höjs
till två och tre fjärdedels inkomstbasbelopp.
11 a §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.15.2.3 om
upplägg med hjälp av förenklingsregeln.
Paragrafen, som är ny, innehåller en
begränsning i den s.k. förenklingsregeln som
finns i 11 § första stycket första punkten.
Begränsningen innebär att en person som äger
kvalificerade andelar i flera företag får beräkna
årets gränsbelopp enligt denna regel för andelar i
endast ett av företagen. I de andra företagen får
årets gränsbelopp beräknas enligt den s.k.
huvudregeln i 11 § första stycket andra punkten.
12 §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.15.2.4 om
upplägg med inte varaktiga tillskott.
I tredje stycket, som är nytt, tas in en
bestämmelse som innebär att tillskott som gjorts
i annat syfte än att varaktigt tillföra kapital till
företaget ska minska underlaget för årets gränsbelopp enligt första stycket. Tillskott i form av
efterskänkande av en fordran på företaget ska
beaktas på samma sätt som övriga tillskott.
Underlaget ska även minskas med anskaffningsutgift för andelen till den del sådant
tillskott, direkt eller indirekt, har ökat värdet på
andelen.
Lagtexten har justerats något i förhållande till
lagrådsremissen.
Ändringen
kommenteras
närmare i avsnitt 6.15.2.4
16 §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.15.2.5 om
upplägg med lönebolag.
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I ett nytt tredje stycke tas in en bestämmelse
för beräkning av det lönebaserade utrymmet i de
fall en andel bara ägts under en del av året före
beskattningsåret. I sådana fall ska bara ersättning
som betalats ut under denna tid ingå i
löneunderlaget vid beräkningen av det lönebaserade utrymmet för den andelen enligt första
och andra styckena.
20 a §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.15.2.2 om en
takregel för utdelning.
Paragrafen, som är ny, innehåller en ny takregel för utdelning. Regeln har utformats med
takregeln för kapitalvinster i 22 § som förebild.
Innebörden är att utdelning inte ska tas upp i
inkomstslaget tjänst till den del det skulle
medföra att den skattskyldige och närstående
under beskattningsåret från ett företag sammanlagt i inkomstslaget tjänst tagit upp utdelning
med högre belopp än som motsvarar 90
inkomstbasbelopp. Kapitalvinster som beskattas
i inkomstslaget tjänst hanteras bara enligt 22 §
och således inte enligt den nu föreslagna regeln.
Det görs även en hänvisning till 56 kap. 5 § så att
det framgår att prövningen av vilka som är
närstående ska göras med utgångspunkt från den
äldste delägaren och att en person som inräknats
i en närståendekrets inte ska inräknas i ytterligare en krets. Ett motsvarande förtydligande
görs i den befintliga takregeln för kapitalvinst i
22 §.
I andra stycket anges att utdelning som tagits
upp av närstående som är eller har varit bosatt i
en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska beaktas vid beräkningen av
om taket på 90 inkomstbasbelopp uppnåtts.
Förutsättningen är att beskattningen motsvarar
den beskattning som skulle ha skett om den
närstående varit bosatt i Sverige. En liknande
bestämmelse finns i 22 § andra stycket.
20 b–20 d §§ och rubriken närmast före 20 b §
Till följd av att den nya takregeln placeras i 20 a §
ska nuvarande 20 a–20 c §§ betecknas 20 b–
20 d §§ och rubriken närmast före nuvarande
20 a § ska sättas närmast före 20 b §.
22 §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.15.2.2 om
en takregel för utdelning.
Paragrafen innehåller takregeln för beskattning av kapitalvinster i inkomstslaget tjänst. Som
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framgår av avsnitt 6.15.2.2 kan det i vissa
situationer uppstå tillämpningssvårigheter vid
fördelningen av takbeloppet mellan närstående. I
första stycket görs därför, på samma sätt som i
nya 20 a §, en hänvisning till 56 kap. 5 § så att det
framgår att prövningen ska göras med utgångspunkt från den äldste delägaren och att en
person som inräknats i en närståendekrets inte
ska inräknas i ytterligare en krets.
61 kap.
8a§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.2 om
nedsatt förmånsvärde för vissa miljöanpassade
bilar.
I paragrafens andra stycke slopas andra
punkten. Det innebär att den ifrågavarande nedsättningen av förmånsvärdet inte längre kommer
att gälla för bilar som är utrustade med teknik
för drift med alkohol. Då andra stycket därefter
endast kommer att innehålla en punkt tas
numret för den första punkten bort.
Ändringarna i andra stycket innebär vidare att
det för bilar som är utrustade med teknik för
drift med elektricitet läggs till ett villkor för
nedsättningen av förmånsvärdet, nämligen att
elektriciteten ska tillföras bilen genom laddning
från yttre energikälla. Med yttre energikälla avses
t.ex. det befintliga elnätet. Detta innebär att
nedsättningen inte längre kommer att omfatta
bilar där laddning av el bara genereras i fordonet.
Ändringen i tredje stycket är en konsekvens av
att nedsättningen enligt andra stycket inte längre
ska gälla för bilar som är utrustade med teknik
för drift med alkohol.
65 kap.
2§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.14.6 om
ändrade skatteregler för investeringsfonder och
deras andelsägare.
I bestämmelsen regleras att statlig inkomstskatt ska beräknas bara om underlaget för
skatten uppgår till minst 200 kronor, i stället för
det tidigare beloppet 100 kronor. För fysiska
personer gäller gränsvärdet för respektive underlag, dvs. 200 kronor för förvärvsinkomster,
200 kronor för överskott i inkomstslaget kapital
och 200 kronor i expansionsfondsskatt. Dessutom gäller gränsvärdet för det underlag som
beräknas för juridiska personer.

10 §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.14.3.1 om
ändrade skatteregler för investeringsfonder och
deras andelsägare.
I paragrafens andra stycke fanns tidigare
bestämmelsen om den skattesats som gäller för
investeringsfonder, 30 procent, medan huvudregeln för juridiska personer är en skattesats om
26,3 procent. Eftersom skattskyldigheten för
fonderna föreslås slopas tas andra stycket nu
bort.
67 kap.
2§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
I paragrafens första stycke anges i vilken
ordning skattereduktionerna ska göras när en
skattskyldig har rätt till flera skattereduktioner.
Bestämmelsen har kompletterats så att det framgår att skattereduktion för gåva ska göras sist.
13 c §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.11 om sänkt
mervärdesskatt för restaurang- och cateringtjänster.
I paragrafen införs en ny punkt 5. Av
bestämmelsen framgår att sådana tjänster som
avses i 7 kap. 1 § andra stycket 5 mervärdesskattelagen (1994:200), förkortad ML, inte ska
räknas som hushållsarbete. Av bestämmelsen i
ML följer att det är restaurang- och
cateringtjänster, med undantag för den del av
tjänsten som avser spritdrycker, vin och starköl,
som avses. Det innebär att tjänster som i
mervärdesskattehänseende utgör restaurangeller cateringtjänster inte kan bli föremål för
skattereduktion för hushållarbete. Skattereduktionen för hushållsarbete omfattar
exempelvis matlagning som utförs i eller i nära
anslutning till bostaden samt städarbete eller
annat rengöringsarbete som utförs i bostaden.
Sådan matlagning och städning kan ingå i en
cateringtjänst. I de konkreta situationer då så är
fallet ger matlagningen respektive städningen
inte rätt till skattereduktion. På samma sätt ger
annat hushållsarbete inte heller rätt till
skattereduktion i de konkreta situationer då
arbetet ingår i en restaurang- eller cateringtjänst
som mervärdesbeskattas med 12 procent. Vad
som utgör en restaurang- och cateringtjänst
framgår närmare av den definition av det
begreppet som finns i artikel 6 i rådets genom527
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förandeförordning (EU) nr 282/2011 av den
15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett
gemensamt system för mervärdesskatt, förkortat
tillämpningsförordningen. Beträffande denna
definition, se bland annat avsnitt 6.11.3 och
kommentaren till förslaget till lag om ändring i
mervärdesskattelagen, avsnitt 6.22.12.
20 §
Bestämmelsen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
Bestämmelsen är det grundstadgande som
innebär att skattskyldiga har rätt till skattereduktion för gåvor till godkända gåvomottagare
i den omfattning som anges i 67 kap. Regler om
vem som kan bli godkänd gåvomottagare finns i
6–8 §§ lagen om godkännande av gåvomottagare
vid skattereduktion för gåva.
21 §
Bestämmelsen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
Av paragrafen framgår att skattereduktion
bara kan komma i fråga för penninggåvor samt
att en gåva för att ingå i givarens underlag för
skattereduktion måste uppgå till minst
200 kronor vid varje gåvotillfälle. Tre gåvor om
t.ex. 100 kronor räknas således inte in i givarens
underlag, medan däremot en gåva om
300 kronor gör det. En penninggåva kan bestå av
annan valuta än svenska kronor.
22 §
Bestämmelsen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
Av paragrafen framgår att det sammanlagda
underlaget måste uppgå till minst 2 000 kronor
för att skattereduktion över huvud taget ska
kunna komma i fråga.
23 §
Bestämmelsen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
Av bestämmelsen framgår att en begäran om
skattereduktion ska göras i inkomstdeklarationen för det beskattningsår då en gåva
har lämnats. Detta avser både den situationen att
den skattskyldige har lämnat gåvan och den
situation att någon annan har lämnat en sådan
gåva som den skattskyldige ska förmåns- eller
utdelningsbeskattas för. Den senare situationen
berörs ytterligare i kommentaren till 24 §.
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24 §
Bestämmelsen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
I paragrafen anges vilka fysiska personer som
kan få skattereduktion.
Av första stycket framgår att skattereduktion
kan efter begäran medges de som vid
beskattningsårets utgång fyllt 18 år (första
punkten), varit obegränsat skattskyldiga under
någon del av beskattningsåret (andra punkten)
och lämnat gåvor till hjälpverksamhet bland
behövande eller till främjande av vetenskaplig
forskning om mottagaren är en godkänd
gåvomottagare (tredje punkten). Vidare framgår
av tredje punkten att skattereduktion också kan
komma i fråga när den skattskyldige fått en gåva
i sitt namn till en godkänd gåvomottagare som
en löneförmån. Tredje punkten omfattar också
den situationen att ett bolag lämnat en gåva men
omständigheterna är sådana att en aktieägare
utdelningsbeskattats. Situationen behandlas i
avsnitt 6.16.3.9 och 6.16.3.10. Den som på detta
sätt blir utdelningsbeskattad har rätt till
skattereduktion.
Av andra stycket framgår att skattereduktion
även kan tillgodoräknas begränsat skattskyldiga
personer som har skattepliktiga inkomster enligt
3 kap. 18 § första stycket 1, 2 eller 3, dvs.
utomlands bosatta som begärt att få sina
inkomster beskattade enligt inkomstskattelagen i
stället för enligt lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta eller lagen
(1991:591) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta artister, m.fl. samt
skattskyldiga som beskattas i inkomstslaget
näringsverksamhet för inkomster från ett fast
driftställe eller en fastighet i Sverige. Överskottet
av sådana förvärvsinkomster som ska beskattas i
Sverige ska vidare uteslutande eller så gott som
uteslutande utgöra den skattskyldiges sammanlagda överskott av förvärvsinkomster från
Sverige och andra länder. Med överskott av
förvärvsinkomster avses summan av tjänsteintäkter och intäkter av näringsverksamhet efter
avdrag för kostnader i respektive inkomstslag.
Det ankommer på den skattskyldige att ange
vilka inkomster denne uppbär utomlands.
Tredje stycket gäller dödsbon. Som framgår av
avsnitt 6.16.3.9 är avsikten att vad ett dödsbo
kan ge i gåva inte grundar rätt till skattereduktion vare sig för boet eller dess delägare.
Däremot kan boet ges skattereduktion som
grundas på en gåva som den avlidne lämnat före
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dödsfallet eller för gåva som under den avlidnes
livstid lämnats av någon annan och som ska tas
upp som inkomst (dvs. förmånsbeskattning eller
utdelningsbeskattning).
25 §
Bestämmelsen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
I paragrafens två stycken regleras hur
underlaget för skattereduktion ska beräknas.
I första stycket första punkten finns den
grundläggande regeln om underlaget för
skattereduktionen. I underlaget ingår alla de
gåvor som personen lämnat under året och som
vid ett och samma gåvotillfälle uppgått till minst
200 kronor.
I första stycket andra punkten behandlas de
gåvor som en arbetsgivare lämnat som en löneförmån för en arbetstagares räkning och sådan
bolagsgåva som en delägare blivit utdelningsbeskattad för. Kravet på att gåvan vid
gåvotillfället ska uppgå till minst 200 kronor
gäller också i dessa fall.
Av andra stycket följer att omkostnader som
givaren haft för att lämna gåvan inte räknas in i
underlaget. Exempel på sådana omkostnader är
gireringsavgift och porto.
26 §
Bestämmelsen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
I paragrafen anges hur man beräknar
skattereduktionens storlek. Skattereduktionen är
25 procent av underlaget för skattereduktionen.
Som framgår av 22 § måste underlaget uppgå till
minst 2 000 kronor för att skattereduktion över
huvud taget ska kunna komma i fråga. Det
betyder att den lägsta skattereduktion som kan
komma i fråga är (25 % av 2 000 =) 500 kronor.
Den högsta skattereduktion som en fysisk
person kan få är 1 500 kronor. Maximal
skattereduktion uppnås när underlagets belopp
är (1 500 / 25 % =) 6 000 kronor.
Övergångsbestämmelser till SFS 2001:1175
Ändringen i övergångsbestämmelsernas tredje
punkt föranleds av förslaget i 6.2 om nedsatt
förmånsvärde för vissa miljöbilar och innebär att
reglerna i 61 kap. 8 a § andra och tredje styckena
inkomstskattelagen (1999:1229) ska tillämpas till
och med det beskattningsår som slutar den 31
december 2013.

Övergångsbestämmelser till SFS 2005:1136
Ändringen föranleds av förslaget i 6.17.1 om
vissa bostadsbeskattningsfrågor.
Tiden i andra punkten i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (2005:1136)
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
förlängs till att gälla till och med utgången av år
2015.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Av första punkten framgår att bestämmelserna
föreslås träda i kraft den 1 januari 2012. Lagen
föreslås tillämpas första gången vid 2013 års
taxering om inte något annat anges i punkterna
2 och 3.
Av andra punkten följer att äldre lydelse av
11 kap. 22 § fortfarande ska gälla för arbete i
Sverige som har påbörjats före ikraftträdandet.
De nya bestämmelserna gäller således endast för
arbete i Sverige som påbörjas från och med den 1
januari 2012.
Enligt
tredje
punkten
tillämpas
bestämmelserna i 16 kap. 9 § första gången på
utgifter som är hänförliga till tid efter den
31 december 2011.
I fjärde punkten anges att uppskovsbelopp vid
andelsbyten som fastställts enligt äldre bestämmelser ska tas upp som intäkt om den mottagna
andelen överförs från ett konto som inte är ett
investeringssparkonto till ett eget investeringssparkonto. Bestämmelsen föranleds av förslaget i
6.13.3.7 om investeringssparkonto.
Femte punkten är en följd av att den nya
skatteförfarandelagens terminologi inte får fullt
genomslag redan vid ikraftträdandet. Begreppen
självdeklaration och taxering ersätts av nya
begrepp först efter 2013 års taxering.
6.22.5 Förslaget till lag om ändring i lagen
(2011:000) om ändring i
inkomstskattelagen (1999:1229)
1 kap.
16 §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
En ny tredje strecksats införs av vilken det
framgår att regler om förfarandet vid skattereduktion för gåva finns i lagen om godkännande
av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva.
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2 kap.
1§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13 om
investeringssparkonto.
Katalogen med definitioner och förklaringar
samt hänvisningar till var dessa finns utökas med
termen investeringssparkonto. En hänvisning
görs till 42 kap. 35 § där termen förklaras.
33 kap.
3§
Ändringen i paragrafen görs som en konsekvens
av den i avsnitt 6.15.3 föreslagna ändringen.
6.22.6 Förslaget till lag om ändring i lagen
(2011:000) om ändring i
kupongskattelagen (1970:624)
4§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.14.4 om
ändrade skatteregler för investeringsfonder och
deras andelsägare.
Det nya nionde stycket innebär att utländska
investeringsfonder (fondföretag) inte längre är
skyldiga att betala kupongskatt på utdelningar
från svenska aktiebolag och investeringsfonder.
Undantaget från skyldighet att betala
kupongskatt på utdelning begränsas dock av
kontrollskäl till utländska investeringsfonder
som motsvarar fondföretag enligt lagen
(2004:46) om investeringsfonder och som hör
hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, eller i en stat med vilken
Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller
en artikel om informationsutbyte eller ett avtal
om informationsutbyte i skatteärenden.

10 a §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13.3.10 om investeringssparkonto.
Paragrafen anger att utländska intäkter som
enligt nya 2 kap. 1 a § ska anses ha tagits upp till
beskattning inte ska tas med i den skattskyldiges
sammanlagda kapitalinkomster. Av detta följer
att de sammanlagda kapitalinkomsterna, bortsett
från övriga intäkter och kostnader i inkomstslaget kapital, endast innefattar den schablonintäkt som ska tas upp enligt 42 kap. 36 § IL.
10 b §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13.3.10 om investeringssparkonto.
I paragrafen anges att utländska intäkter som
avses i nya 2 kap. 1 a § får tas med i de utländska
kapitalinkomsterna endast till den del de, för ett
visst taxeringsår, inte överstiger den schablonintäkt som ska tas upp till beskattning enligt
42 kap. 36 § IL.
6.22.8 Förslaget till lag om ändring i lagen
(2011:000) om ändring i lagen
(1986:468) om avräkning av
utländsk skatt
2 kap.
7§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.3.10 om
investeringssparkonto.
I paragrafens andra stycke görs en ändring
innebärande att sådan utländsk intäkt som avses i
nya 2 kap. 1 a § ska anses ha ingått i underlaget
för beslut om skatt det år som den skulle ha
ingått i underlaget om den skulle ha tagits upp
till beskattning.

6.22.7 Förslaget till lag om ändring i lagen
(1986:468) om avräkning av
utländsk skatt

6.22.9 Förslaget till lag om ändring i
taxeringslagen (1990:324)

2 kap.
1a§
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13.3.10 om investeringssparkonto.
Av paragrafen framgår att utländsk intäkt, vid
tillämpning av 2 kap., ska anses ha tagits upp
enligt inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL, även om intäkten i enlighet med nya
42 kap. 42 § IL inte ska tas upp.

1 kap.
1§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.4 om
ändrad beskattning av kapitalförsäkring.
Som en följd av att det införs två nya punkter i
2 § första stycket lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel ändras hänvisningen till den paragrafen till att avse första
stycket 1–4 och 6–10.
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6.22.10 Förslaget till lag om ändring i lagen
(1990:661) om avkastningsskatt på
pensionsmedel
2§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.4 om
ändrad beskattning av kapitalförsäkring.
När det gäller utländska kapitalförsäkringar
och avtal om tjänstepension som är jämförbara
med kapitalförsäkring är det den enskilde som är
skattskyldig för avkastningsskatten. När det nu
föreslås att kapitalunderlaget för avkastningsskatt när det gäller kapitalförsäkringar även ska
bestå av premiebetalningar under året,
formuleras skattskyldighetsbestämmelsen i 2 §
första stycket 7 och 9 så att det framgår att
skattskyldigheten
inte
är
knuten
till
förhållandena vid årets ingång. Hur kapitalunderlaget ska beräknas utifrån gjorda premiebetalningar för dessa kapitalförsäkringar och
avtal om tjänstepension framgår av 3 b §.
I paragrafen första stycke införs två nya
punkter, där den tidigare punkten 6 delas upp i
punkterna 6 och 7 och den tidigare punkten 7
blir punkterna 8 och 9. Punkten 6 reglerar alltjämt skattskyldigheten för en obegränsat skattskyldig som innehar en utländsk pensionsförsäkring medan punkten 7 reglerar skattskyldigheten
för obegränsat skattskyldig som under beskattningsåret innehaft en utländsk kapitalförsäkring.
Punkterna 8 och 9 innehåller motsvarande
reglering för innehavare av avtal om tjänstepension som kan likställas med pensionsförsäkring (punkt 8) respektive kapitalförsäkring
(punkt 9). I punkten 8 görs en redaktionell
ändring genom att ”ingått ett avtal” byts ut mot
”innehar ett avtal”. Som en följd av dessa
ändringar har den förutvarande punkten 8 nu
fått beteckningen 10.
Som framgår av första stycket är det enbart
den som är obegränsat skattskyldig som är skattskyldig till avkastningsskatt. Förslaget att
kapitalunderlaget när det gäller kapitalförsäkringar och motsvarande avtal om tjänstepension
även ska bestå av premiebetalningar får till följd
att även den som blir obegränsat skattskyldig
under ett beskattningsår kan bli skattskyldig till
avkastningsskatt för det året. Kapitalunderlaget
kommer i dessa fall att baseras på de premiebetalningar som görs efter att den skattskyldige
blivit obegränsat skattskyldig, se 3 b §.
I paragrafens andra och tredje stycken görs
redaktionella ändringar på grund av att punkten

6 delats upp i punkterna 6 och 7 i första stycket.
Därutöver görs i tredje stycket en justering som
medför att stycket ska tillämpas även på avtal om
tjänstepension som är jämförbart med en
pensionsförsäkring. Eftersom det inte längre
krävs att en pensionsförsäkring ska vara meddelad i en försäkringsrörelse som bedrivs från fast
driftsställe i Sverige saknas anledning att behålla
begränsningen till enbart avtal om tjänstepension
som är jämförbart med kapitalförsäkring (jfr
prop. 2005/06:22 s. 58).
3a§
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13.4.3 om ändrad beskattning av kapitalförsäkring.
Paragrafen motsvarar i sak nuvarande 3 §
andra–elfte styckena. Eftersom bestämmelserna
för beräkning av skatteunderlaget ändras och
flyttas till den nya 3 d §, anges numera i åttonde
stycket att till det värde som enligt det stycket
ska undantas från skatteunderlaget får tillägg
göras för årlig värdestegring beräknad enligt
3 d § första och fjärde styckena. Bestämmelsen
innebär dock precis som tidigare att det undantagna värdet varje år får räknas upp med den
genomsnittliga
statslåneräntan
under
kalenderåret närmast före beskattningsåret.
3b§
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13.4.3 om ändrad beskattning av kapitalförsäkring.
I paragrafen anges i första stycket att värdet av
premier som betalats under beskattningsåret för
kapitalförsäkring och avtal om tjänstepension
som är jämförbart med kapitalförsäkring ska
ingå i kapitalunderlaget. Bestämmelsen gäller för
skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 1, 2, 7
och 9. Genom att uttrycket ”premier” används
följer att ”insättningar” till försäkringen i form
av ränta, utdelning eller annan avkastning på
kapitalunderlaget som försäkringsgivaren har
tilldelat försäkringen under beskattningsåret inte
ska öka kapitalunderlaget. Något uttryckligt
undantag för sådana värdeöverföringar anses inte
nödvändigt eftersom försäkringstagaren inte är
berättigad att lyfta utdelning eller annan
avkastning för egen del utan erhåller denna
indirekt genom försäkringsgivaren eftersom
försäkringsgivaren äger tillgångarna i försäkringen.
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Av sista meningen i första stycket framgår att
när värdet av premier som betalats under året
beräknas ska premier som har betalats in under
den andra halvan av beskattningsåret beräknas
till halva premiebeloppet. Om t.ex. en premie
om 10 000 kronor betalas in i mars och en ny
premie om 5 000 kronor betalas i september ska
således kapitalunderlaget ökas med 10 000 +
2 500 = 12 500 kronor.
Eftersom värdet av premier som betalats
under året numera ska ingå i kapitalunderlaget
ska alltså ett kapitalunderlag beräknas redan för
det år då en kapitalförsäkring eller ett motsvarande avtal om tjänstepension tecknas. Kapitalunderlaget för beskattningsåret då en kapitalförsäkring eller ett avtal om tjänstepension tecknas
kommer att baseras på de premier som betalas
till försäkringen respektive avtalet från och med
teckningstillfället till och med årets utgång.
Eftersom försäkringen respektive avtalet inte
existerade vid årets ingång kan i dessa fall inget
värde vid beskattningsårets ingång ingå i kapitalunderlaget.
Syftet med bestämmelsen är att säkerställa
beskattningen av belopp som under beskattningsåret betalas in till en kapitalförsäkring eller
ett tjänstepensionsavtal. Eftersom premiebetalningar sker under hela året kan kapitalunderlaget
inte fastställas slutligt förrän vid årets utgång. Av
detta följer också att årets avkastningsskatt inte
kan beräknas slutligt förrän vid denna tidpunkt.
Bestämmelsen omfattar svenska livförsäkringsföretag, utländska livförsäkringsföretag som
bedriver kapitalförsäkringsrörelse från fast driftställe i Sverige och utländska tjänstepensionsinstitut som bedriver med kapitalförsäkringsverksamhet jämförbar tjänstepensionsverksamhet från fast driftställe i Sverige. Vidare omfattas
obegränsat skattskyldiga som innehar kapitalförsäkring som har meddelats av en utländsk
försäkringsgivare, eller sådant tjänstepensionsavtal som är jämförbart med kapitalförsäkring
som har ingåtts med ett utländskt tjänstepensionsinstitut, om försäkringsgivaren eller
institutet saknar fast driftställe i Sverige.
Paragrafen reglerar enbart hur kapitalunderlaget ska beräknas för kapitalförsäkring och
sådant avtal om tjänstepension som är jämförbart med kapitalförsäkring. Vid beräkning av
kapitalunderlaget för bland annat svenska och
utländska pensionsförsäkringar eller avtal om
tjänstepension som är jämförbara med pensionsförsäkring ska enbart reglerna i 3 a § tillämpas.
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I andra stycket anges att vid beräkning av
kapitalunderlag enligt första stycket ska, för
skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1 och
2, bortses från premiebetalningar som är hänförliga till avgångsbidragsförsäkringar meddelade
enligt grunder som fastställts i kollektivavtal
mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer,
som är hänförliga till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp som grupplivförsäkringar, eller som avser sjuk- och olycksfallsförsäkringar hänförliga till försäkringsklass 1, 2,
I b och IV enligt 2 kap. 11 § första stycket och
12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). Dessa
undantag gäller således såväl svenska och
utländska livförsäkringsföretag som utländska
tjänstepensionsinstitut. Undantagen gällande
beräkningen av den del av kapitalunderlaget som
avser premiebetalningar motsvarar de undantag
som i dag finns i 3 § tredje stycket 2–4. Samma
försäkringar som enligt nuvarande regler
undantas från avkastningsskatt kommer således
att undantas även från förslaget att
premiebetalningar ska ingå i beräkningen av
kapitalunderlaget för vissa försäkringar och
tjänstepensionsavtal.
3c§
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13.4.3 om ändrad beskattning av kapitalförsäkring.
Paragrafen innehåller bestämmelser om hur
kapitalunderlaget ska fördelas mellan överlåtare
och förvärvare när en utländsk kapitalförsäkring
eller ett utländskt avtal om tjänstepension som
är jämförbart med en kapitalförsäkring överlåts
under ett beskattningsår. När det gäller
utländska kapitalförsäkringar och jämförbara
tjänstepensionsavtal är försäkringstagaren skattskyldig för avkastningsskatten.
Av andra stycket framgår att den del av kapitalunderlaget som ska beräknas enligt 3 a § ska
tas med av den överlåtare som innehade en
kapitalförsäkring eller ett motsvarande avtal om
tjänstepension vid beskattningsårets ingång.
I tredje stycket regleras hur de premier som
enligt 3 b § ska ingå i kapitalunderlaget ska
fördelas mellan överlåtare och förvärvare. En
kapitalförsäkring eller ett motsvarande avtal om
tjänstepension kan överlåtas flera gånger under
samma beskattningsår. Samma innehavare kan
således vara både överlåtare och förvärvare. För
såväl överlåtare som förvärvare gäller att dessa
ska ta med premiebetalningar som görs från och
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med tidpunkten för förvärv av en försäkring eller
ett avtal till och med tidpunkten för överlåtelse
av desamma. Varje innehavare ska således ta med
de premiebetalningar som görs under innehavstiden i kapitalunderlaget.
3d§
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13.4.4 om ändrad beskattning av kapitalförsäkring.
I första stycket anges huvudregeln för beräkningen av skatteunderlaget för bland annat
pensionsförsäkring och tjänstepensionsavtal.
Skatteunderlaget ska beräknas genom att
kapitalunderlaget enligt 3 a § multipliceras med
den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret.
För skattskyldiga som avses i 2 § första
stycket 1 och 2, dvs. svenska livförsäkringsföretag, utländska livförsäkringsföretag som bedriver
försäkringsrörelse från fast driftställe i Sverige
och utländska tjänstepensionsinstitut som bedriver med försäkringsverksamhet jämförbar
tjänstepensionsverksamhet från fast driftställe i
Sverige, utgörs kapitalunderlaget enligt 3 a §
första stycket av den skattskyldiges tillgångar vid
ingången av beskattningsåret efter avdrag för
finansiella skulder. Kapitalunderlaget enligt 3 a §
för dessa skattskyldiga avser således alla tillgångar oavsett om de är hänförliga till
pensionsförsäkring
eller
kapitalförsäkring.
Eftersom ett särskilt skatteunderlag ska beräknas
för kapitalförsäkring och avtal om tjänstepension
som är jämförbart med kapitalförsäkring
undantas i första stycket den del av kapitalunderlaget enligt 3 a § för skattskyldiga som avses i 2 §
1 och 2 som ska tas med vid beräkning av skatteunderlag för kapitalförsäkring och motsvarande
tjänstepensionsavtal enligt andra eller tredje
stycket.
I andra stycket anges hur skatteunderlaget som
avser kapitalförsäkring ska beräknas. Bestämmelsen är tillämplig på såväl svenska livförsäkringsföretag, utländska livförsäkringsföretag som
driver verksamhet från fast driftställe i Sverige
som obegränsat skattskyldiga som innehar
kapitalförsäkring som har meddelats av en
utländsk försäkringsgivare som saknar fast driftställe i Sverige.
Skatteunderlaget för kapitalförsäkring beräknas med tillämpning av 3 a, 3 b och 3 c §§. För
den del av kapitalunderlaget som avses i 3 a § är

det bara den del som är hänförlig till kapitalförsäkring som ska tas med vid beräkning av
skatteunderlaget för sådana försäkringar. Att
premiebetalningar till kapitalförsäkring som
skett under beskattningsåret ska ingå i kapitalunderlaget framgår av 3 b §. I de fall då en
utländsk kapitalförsäkring överlåtits under
beskattningsåret framgår det av 3 c § hur
kapitalunderlaget ska beräknas för överlåtare och
förvärvare. Skatteunderlaget beräknas genom att
det enligt 3 a–3 c §§ beräknade kapitalunderlaget
multipliceras med statslåneräntan vid utgången
av november kalenderåret närmast före beskattningsåret.
Av tredje stycket följer att skatteunderlaget för
utländska tjänstepensionsinstitut som bedriver
med kapitalförsäkringsverksamhet jämförbar
tjänstepensionsverksamhet från fast driftställe i
Sverige ska beräknas på samma sätt som för
kapitalförsäkringar enligt andra stycket.
Detsamma gäller för obegränsat skattskyldiga
som har ingått ett avtal om tjänstepension som
är jämförbart med kapitalförsäkring med ett
utländskt tjänstepensionsinstitut om det
utländska tjänstepensionsinstitutet saknar fast
driftställe i Sverige. Det som sägs i andra stycket
om kapitalförsäkringar ska således vid tillämpning av tredje stycket anses avse avtal om
tjänstepension.
I fjärde stycket anges att skatteunderlaget
avrundas nedåt till helt hundratal kronor.
9§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.4.4 om
ändrad beskattning av kapitalförsäkring.
Paragrafens första stycke har kompletterats
med en hänvisning till 3 d § första och fjärde
styckena.
I andra stycket anges skattesatsen för skatteunderlag som avser kapitalförsäkring och sådant
avtal om tjänstepension som är jämförbart med
kapitalförsäkring. Denna skattesats höjs från 27
till 30 procent.
10 a §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.4 om
ändrad beskattning av kapitalförsäkring.
I paragrafen görs en redaktionell ändring med
anledning av de nya punkter som införs i 2 §
första stycket.
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12 §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.4 om
ändrad beskattning av kapitalförsäkring.
I paragrafen görs en redaktionell ändring med
anledning av de nya punkter som införs i 2 §
första stycket.
Övergångsbestämmelser till SFS 2008:136
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.4 om
ändrad beskattning av kapitalförsäkring.
Fram till den 1 maj 2008 likställdes vissa
kapitalförsäkringar, s.k. kapitalpensionsförsäkringar, med pensionsförsäkringar i 9 § lagen om
avkastningsskatt på pensionsmedel. I samband
med att bestämmelserna i 9 § om kapitalpensionsförsäkringar togs bort infördes vissa
övergångsbestämmelser.
Av andra punkten i dessa övergångsbestämmelser framgår att livförsäkringsavtal som
avses i 9 § tredje stycket i lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel i dess äldre lydelse
och som ingåtts senast den 1 februari 2007, dvs.
s.k. kapitalpensionsförsäkringar, även efter
ikraftträdandet av lagen (2008:136) om ändring i
nämnda lag ska likställas med pensionsförsäkring
vid tillämpning av 9 §. Innebörden av övergångsbestämmelsen är att dessa försäkringar även efter
slopandet av 9 § tredje stycket ska beskattas som
pensionsförsäkringar med den lägre avkastningsskattesatsen om 15 procent. Om en premie
betalas för en sådan försäkring efter den
1 februari 2007 gäller dock att premiebetalningen
under vissa förutsättningar ska ligga till grund
för beräkningen av ett särskilt skatteunderlag.
Detta särskilda skatteunderlag ska beskattas med
skattesatsen för kapitalförsäkring, som föreslås
ändras från 27 procent till 30 procent.
Enligt nuvarande bestämmelser beräknas
kapitalunderlaget för såväl pensionsförsäkring
som kapitalförsäkring på samma sätt. Förslaget i
6.13.4 om ändrad beskattning av kapitalförsäkring innebär bl.a. att beräkningen av kapitalunderlag för kapitalförsäkring kommer att skilja
sig från beräkningen av kapitalunderlag för
pensionsförsäkring. När det gäller kapitalunderlaget för kapitalförsäkring ska under året betalda
premier ingå i underlaget. Eftersom kapitalpensionsförsäkringar
enligt
övergångsbestämmelsen ska likställas med pensionsförsäkringar när det gäller vilken skattesats som ska
tillämpas på skatteunderlaget bör de likställas
med pensionsförsäkringar även när det gäller
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beräkningen av kapitalunderlaget som ligger till
grund för skatteunderlaget.
Andra punkten i övergångsbestämmelserna
har redigerats om så att det nuvarande första
stycket delas upp i två stycken.
I andra punkten första stycket föreslås att de
livförsäkringsavtal som omfattas av andra
punkten även vid tillämpning av 3 b–3 d §§ i
lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel om
beräkning av kapitalunderlag ska likställas med
pensionsförsäkring.
Det särskilda skatteunderlag som anges i
andra stycket av övergångsbestämmelsen ska
behandlas som ett värde hänförligt till en
kapitalförsäkring. När nu reglerna för beräkning
av kapitalunderlag för kapitalförsäkring ändras
bör även kapitalunderlaget som ligger till grund
för detta särskilda skatteunderlag beräknas enligt
de nya reglerna för kapitalförsäkring. I det nya
tredje stycket föreslås därför att när det gäller
beräkning av det särskilda skatteunderlaget ska
första stycket inte gälla. Detta innebär att sådana
särskilda skatteunderlag som avses i andra
stycket ska beräknas och beskattas enligt
bestämmelserna för kapitalförsäkring.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den
1 januari 2012 och tillämpas första gången vid
2013 års taxering. För en skattskyldig som har
kalenderår som beskattningsår innebär detta att
kapitalunderlaget för 2012 ska ökas med premier
som har betalats in till försäkringen efter ikraftträdandet. Vidare ska statslåneräntan vid
utgången av november 2011 ligga till grund för
beräkningen av skatteunderlaget för 2012.
För skattskyldiga med brutet räkenskapsår
föreslås att äldre bestämmelser ska tillämpas för
beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet.
6.22.11 Förslaget till lag om ändring i lagen
(2011:000) om ändring i lagen
(1990:661) om avkastningsskatt på
pensionsmedel
3§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.4.3 om
ändrad beskattning av kapitalförsäkring.
I paragrafen anges att skattskyldiga som avses
i 2 § ska beräkna ett kapitalunderlag som ligger
till grund för skatteunderlaget som skatten
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beräknas på. Bestämmelserna i nuvarande andra–
elfte styckena flyttas till 3 a §.
Bland de skattskyldiga som enligt paragrafen
ska beräkna ett kapitalunderlag återfinns bland
annat obegränsat skattskyldig som under
beskattningsåret innehaft en utländsk kapitalförsäkring eller ett motsvarande tjänstepensionsavtal. Skattskyldighetsbestämmelserna i 2 §
7 och 9 har ändrats för att reglera skattskyldigheten för den som under någon del av beskattningsåret innehaft en sådan försäkring eller ett
sådant avtal. För den som förvärvar en kapitalförsäkring under beskattningsåret ska kapitalunderlaget beräknas utifrån de premier som
därefter betalas till försäkringen, se 3 b och
3 c §§. Om inga premiebetalningar görs under
resterande del av beskattningsåret kommer det
således för dessa skattskyldiga inte att finnas
något underlag för att beräkna ett kapitalunderlag avseende detta beskattningsår.
6.22.12 Förslaget till lag om ändring i
mervärdesskattelagen (1994:200)
7 kap.
1§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.11 om sänkt
mervärdesskattesats för restaurang- och
cateringtjänster.
I andra stycket förs en ny punkt 5 in. Enligt
denna ska skatten tas ut med 12 procent av
beskattningsunderlaget vid omsättning av
restaurang- och cateringtjänster, med undantag
för den del av tjänsten som avser spritdrycker,
vin och starköl. En definition av begreppet
restaurang- och cateringtjänster finns i artikel 6 i
tillämpningsförordningen. I korthet säger denna
definition att en restaurang- och cateringtjänst
består av leverans av mat eller dryck (eller både
mat och dryck) tillsammans med tillhandahållande av ett antal tjänster som möjliggör att
maten eller drycken direkt kan konsumeras. För
att räknas som en restaurang- eller cateringtjänst
krävs vidare att tjänsterna utgör den övervägande
delen. Begreppet restaurang- och cateringtjänster
bör tolkas i enlighet med vad som följer av
tillämpningsförordningens artikel 6.
En restaurang- eller cateringtjänst består alltså
för det första av leverans av mat eller dryck. Den
behöver inte avse mat eller dryck av något
särskilt slag eller mängd, utan det kan vara fråga
om exempelvis en middag, något att dricka med

tilltugg, en varm korv eller bara någon dryck.
Vidare kan det exempelvis vara fråga om en kopp
kaffe med en smörgås, bakelse eller tårtbit. Vem
som levererar saknar betydelse, det kan
exempelvis vara en restaurang, ett konditori eller
en cateringfirma.
För att det ska röra sig om en restaurang- eller
cateringtjänst krävs för det andra att fråga är om
flera komponenter där leveransen av mat eller
dryck bara är en del och där övriga komponenter
utgörs av tjänster som möjliggör att maten eller
drycken direkt kan konsumeras. Som exempel på
sådana tjänster kan nämnas iordningställande av
lokalen där serveringen kommer att ske,
tillagning av maten och tillhandahållandet av
betjäning. Tjänster som inte har något samband
med möjligheten att omedelbart konsumera mat
eller dryck, exempelvis restaurangunderhållning,
kan inte utgöra en del av en restaurang- eller
cateringtjänst.
För att betraktas som en restaurang- eller
cateringtjänst krävs för det tredje att tjänsterna –
inte tillhandahållandet av mat eller dryck – utgör
den övervägande delen. Så kallad take-away
(färdiglagad mat som hämtas på exempelvis en
restaurang för att ätas någon annanstans) är ett
exempel på en situation där tjänsteinslaget inte är
tillräckligt stort för att det ska bli fråga om en
restaurang- eller cateringtjänst. I dessa fall är det
i stället fråga om leverans av livsmedel vilket
leder till att skattesatsen i alla fall blir 12 procent.
Skillnaden mellan en restaurangtjänst och en
cateringtjänst är endast platsen för tillhandahållandet. En restaurangtjänst tillhandahålls i
tillhandahållarens lokaler, exempelvis på en
restaurang eller ett konditori medan en
cateringtjänst utförs exempelvis hemma hos
någon, i en festlokal eller på en arbetsplats.
En restaurang- eller cateringtjänst, eller en del
av en sådan tjänst, som avser spritdrycker, vin
och starköl omfattas inte av den reducerade
skattesatsen. Dessa delar måste särskiljas från
tjänsten i övrigt. Det är inte enbart själva
spritdrycken, vinet eller starkölet som ska
beskattas med normalskattesatsen utan hela
tillhandahållandet. Om man exempelvis serverar
en starköl i en bar ska hela detta sammansatta
tillhandahållande beskattas med normalskattesatsen. Om det i stället är en kopp kaffe som
serveras
ska
hela
det
sammansatta
tillhandahållandet beskattas med den reducerade
skattesatsen. Om vin serveras till en middag på
restaurang ska hela den del av restaurangtjänsten
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som avser vinet beskattas med normalskattesatsen. Spritdrycker, vin och starköl ingår inte
heller i kategorin livsmedel, som enligt 7 kap. 1 §
andra stycket 4 ML beskattas med samma
skattesats som restaurang- och cateringtjänster.
Mervärdesbeskattningen av dryck är alltså
densamma oavsett om den ingår i en restaurangeller cateringtjänst eller inte. Skattesatsen på
spritdrycker, vin och starköl är alltid 25 procent
medan skattesatsen på övrig dryck, exempelvis
folköl, lättöl och mineralvatten alltid är
12 procent.
6.22.13 Förslaget till lag om ändring i lagen
(1994:1920) om allmän löneavgift
3§
Ändringen, som föranleds av förslaget i 6.5 om
förändrade nivåer för socialavgifter, innebär att
den allmänna löneavgiften från och med den
1 januari 2012 uppgår till 9,21 procent.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
De nya bestämmelserna föreslås enligt första
punkten träda i kraft den 1 januari 2012. Enligt
den andra punkten ska bestämmelsen tillämpas
på lön eller annan ersättning som betalas ut efter
den 31 december 2011. I tredje punkten anges att
bestämmelsen också tillämpas på inkomst som
uppbärs efter den 31 december 2011. Om
beskattningsåret omfattar tid såväl före som
efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige
inte visar annat, så stor del av beskattningsårets
inkomst anses hänförlig till tiden efter den
31 december 2011 som svarar mot förhållandet
mellan den del av beskattningsåret som infaller
under denna tid och beskattningsåret.
6.22.14 Förslaget till lag om ändring i
skattebetalningslagen (1997:483)
11 kap.
9§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
Ändringen är av redaktionell natur. Den beror
på att ett antal paragrafer tillkommer i 67 kap.
inkomstskattelagen (1999:1229) samt på att
hänvisningen rätteligen bör omfatta även
67 kap. 1 § nämnda lag.
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12 kap.
Upphävande av 9 a § och utgående av rubriken
närmast före 9 a §
Förslaget föranleds av förslaget i 6.14.3.1 om
ändrade skatteregler för investeringsfonder och
deras andelsägare.
Som en följd av förslaget i 6 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) att investeringsfonder
inte längre ska vara skattskyldiga för inkomst av
tillgångar som ingår i fonden behövs det inte
någon särskild reglering av rättigheter och
skyldigheter när det gäller skatt vid fusion,
delning eller annan ombildning av investeringsfonder.
19 kap.
2§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.4 om
ändrad beskattning av kapitalförsäkring.
Ändringen i andra stycket är föranledd av att
det införs två nya punkter i 2 § första stycket
lagen (1990:661) om avkastningsskatt på
pensionsmedel, där den tidigare punkten 6 delas
upp i punkterna 6 och 7 och den tidigare
punkten 7 blir punkterna 8 och 9.
6.22.15 Förslaget till lag om ändring i lagen
(2011:000) om ändring i lagen
(1998:189) om förhandsbesked i
skattefrågor
1§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.4 om
ändrad beskattning av kapitalförsäkring.
Som en följd av att det införs två nya punkter i
2 § första stycket lagen (1990:661) om
avkastningsskatt på pensionsmedel ändras
hänvisningen till den paragrafen i första stycket
1 b till att avse första stycket 1–4 och 6–10.
6.22.16 Förslaget till lag om ändring i lagen
(1999:1305) om
Forskarskattenämnden
4§
Förslaget föranleds av förslaget i 6.3 om
förenklad expertskatt.
I paragrafen, som innehåller regler om när
Forskarskattenämnden är beslutför, föreslås
införande av ett nytt andra stycke. Det nya
stycket innebär att i ärenden om arbetstagare,
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som har en ersättning för arbetet i Sverige som
per månad överstiger två gånger prisbasbeloppet
för det kalenderår då arbetet påbörjas, är
nämnden beslutför med ordföranden eller vice
ordföranden ensam. Det förenklade förfarande
som härigenom föreslås förutsätter därmed att
beslut kan fattas med tillämpning av den
föreslagna nya bestämmelsen i 11 kap. 22 §
tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229).
6.22.17 Förslaget till lag om ändring i
socialavgiftslagen (2000:980)
2 kap.
26 §
Ändringen, som föranleds av förslaget i 6.5 om
förändrade nivåer för socialavgifter, innebär att
nivåerna för föräldraförsäkringsavgiften och
arbetsskadeavgiften
i
arbetsgivaravgifterna
justeras till 2,60 respektive 0,30 procent. De
sammanlagda
arbetsgivaravgifterna
uppgår
således till 22,21 procent från och med den
1 januari 2012.
3 kap.
13 §
Ändringen, som föranleds av förslaget i 6.5 om
förändrade nivåer för socialavgifter, innebär att
nivåerna för föräldraförsäkringsavgiften och
arbetsskadeavgiften i egenavgifterna justeras till
2,60 respektive 0,30 procent. De sammanlagda
egenavgifterna uppgår således till 19,76 procent
från och med den 1 januari 2012.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse
De nya bestämmelserna föreslås enligt första
punkten träda i kraft den 1 januari 2012. Enligt
den andra punkten ska bestämmelsen i 2 kap.
26 § i sin nya lydelse tillämpas på ersättning som
betalas ut efter den 31 december 2011. I tredje
punkten anges att bestämmelsen i 3 kap. 13 § i
sin nya lydelse tillämpas på inkomst som
uppbärs efter den 31 december 2011. Om
beskattningsåret omfattar tid såväl före som
efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige
inte visar annat, så stor del av beskattningsårets
inkomst anses hänförlig till tiden efter den
31 december 2011 som svarar mot förhållandet
mellan den del av beskattningsåret som infaller
under denna tid och beskattningsåret.

6.22.18 Förslaget till lag om ändring i lagen
(2000:981) om fördelning av
socialavgifter
12 §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.6 om
justering av procentsats för förskott av egenavgifter.
Ändringen i paragrafen innebär att den
procentsats utifrån vilken det förskott av egenavgifterna beräknas som Försäkringskassan får
tillgodoföra sig höjs från 8,6 procent till
10,3 procent.
6.22.19 Förslaget till lag om ändring i lagen
(2001:1227) om självdeklarationer
och kontrolluppgifter
1 kap.
5§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.5 om
ändrad beskattning av kapitalförsäkring.
Som en följd av att det införs två nya punkter i
2 § första stycket lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel ändras hänvisningen till den paragrafen till att avse första
stycket 1–4 och 6–10.
2 kap.
2§
Ändringen föranleds av förslagen i 6.14.5.1.2 och
6.14.5.1.3 om ändrade skatteregler för
investeringsfonder och deras andelsägare samt
förslaget i 6.13.5.5 om investeringssparkonto.
I paragrafens tredje punkt anges att fysiska
personer ska lämna allmän självdeklaration om
intäkterna i inkomstslaget kapital uppgår till
minst 200 kronor under beskattningsåret.
Höjningen, från det tidigare beloppet 100
kronor, är i linje med höjningen av gränsbeloppet för beräkning av statlig inkomstskatt i
65 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229),
förkortad IL. Vid beräkningen av intäkterna
undantas dock sådan schablonintäkt avseende
innehav av andelar i en investeringsfond eller ett
fondföretag för vilken kontrolluppgift har
lämnats enligt 11 kap. 16–20 §§. Vid beräkningen
av intäkterna undantas även sådan schablonintäkt avseende innehav av ett investeringssparkonto för vilken kontrolluppgift, som ska
lämnas enligt 11 kap. 10 §, har lämnats. Ett
liknande undantag finns sedan tidigare för ränta
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och utdelning som kontrolluppgift ska lämnas
för enligt 8 eller 9 kap.
En skattskyldig som har fått sin kopia av
kontrolluppgiften från den kontrolluppgiftsskyldige har i de flesta fall grundad anledning att
anta att kontrolluppgift har lämnats till Skatteverket, och torde på grund av befrielsereglerna i
5 kap. 14 § taxeringslagen (1990:324) inte
komma att påföras särskild avgift om kontrolluppgift trots allt inte skulle ha lämnats.
4§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.14.5.1.2 om
ändrade skatteregler för investeringsfonder och
deras andelsägare samt förslaget i 6.13.5.5 om
investeringssparkonto.
I paragrafens första punkt anges att dödsbon
ska lämna allmän självdeklaration om de skattepliktiga intäkterna har uppgått till sammanlagt
minst 100 kronor under beskattningsåret. Vid
beräkningen av intäkterna undantas sådan
schablonintäkt avseende innehav av andelar i en
investeringsfond eller ett fondföretag för vilken
kontrolluppgift har lämnats enligt 11 kap. 16–
20 §§. Vid beräkningen av intäkterna undantas
vidare sådan schablonintäkt avseende innehav av
ett
investeringssparkonto
för
vilken
kontrolluppgift, som ska lämnas enligt 11 kap.
10 §, har lämnats. Ett liknande undantag finns
sedan tidigare för ränta och utdelning som
kontrolluppgift ska lämnas för enligt 8 eller
9 kap.
En skattskyldig som har fått sin kopia av
kontrolluppgiften från den kontrolluppgiftsskyldige har i de flesta fall grundad anledning att
anta att kontrolluppgift har lämnats till Skatteverket, och torde på grund av befrielsereglerna i
5 kap. 14 § taxeringslagen inte komma att
påföras särskild avgift om kontrolluppgift trots
allt inte skulle ha lämnats.
7§
Ändringen föranleds av förslagen i 6.14.5.1.1 och
6.14.5.1.3 om ändrade skatteregler för
investeringsfonder och deras andelsägare.
Ändringen innebär att paragrafens femte punkt
tas bort och att fondbolag, förvaltningsbolag och
förvaringsinstitut därmed inte längre är skyldiga
att lämna särskild självdeklaration för sina
förvaltade investeringsfonder. Slopandet av
deklarationsskyldigheten är en konsekvens av att
investeringsfonder föreslås inte längre vara
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skattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår
i fonden.
Dessutom anges att sådana juridiska personer
som avses i paragrafens tredje punkt med vissa
undantag ska lämna särskild självdeklaration om
intäkterna som den skattskyldige ska ta upp
under beskattningsåret har uppgått till minst
200 kronor. Höjningen, från det tidigare
beloppet 100 kronor, är i linje med höjningen av
gränsbeloppet för beräkning av statlig
inkomstskatt i 65 kap. 2 § IL.
3 kap.
26 §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
Ändringen innebär att den som begär
skattereduktion för gåva ska lämna uppgift om
underlaget för skattereduktionen.
8 kap.
4a§
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13.5.4 om investeringssparkonto.
Av första stycket framgår att kontrolluppgift
inte ska lämnas om ränteinkomster eller annan
avkastning på tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten när
avkastningen överfördes eller betalades in till
kontot innehades av en obegränsat skattskyldig
fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt
dödsbo.
Av andra stycket framgår att undantaget från
kontrolluppgiftsskyldighet i första stycket inte
ska gälla ränta och annan avkastning på tillgångar
som avses i 42 kap. 38 § inkomstskattelagen
(1999:1229), förkortad IL. De tillgångar som
avses där är tillgångar som förvärvats av den som
emitterat dem om tillgångarna avses bli upptagna
till handel på t.ex. en reglerad marknad inom viss
tid (18 § lagen om investeringssparkonto), samt
kvalificerade andelar och finansiella instrument
där kontoinnehavaren enligt bestämmelserna i
7 § första stycket lagen om investeringssparkonto äger en viss andel av ett företag.
Dessutom omfattas sådana finansiella instrument som förvaras felaktigt på ett investeringssparkonto i strid med 17 § lagen om
investeringssparkonto. För de nu uppräknade
tillgångarna anges i 42 kap. 42 § andra stycket 1
IL att avkastningen ska beskattas konventionellt
trots att tillgångarna finns på ett investeringssparkonto. För att sådan beskattning ska kunna
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ske krävs alltjämt att kontrolluppgift lämnas för
avkastning på dessa tillgångar.
I andra stycket anges också att undantaget
från kontrolluppgiftsskyldighet i första stycket
inte heller ska gälla för ränta som avses i 42 kap.
42 § andra stycket 3 IL. I den bestämmelsen
anges att ränta på kontanta medel, som helt eller
delvis avser ett kalenderår då räntesatsen som
legat till grund för räntans beräkning någon gång
överstigit statslåneräntan vid utgången av
november närmast före det kalenderåret, ska tas
upp. Eftersom sådan ränta som avses i den
aktuella
bestämmelsen
ska
beskattas
konventionellt krävs alltjämt att kontrolluppgift
lämnas för sådan ränta.
9 kap.
5a§
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13.5.4 om investeringssparkonto.
I paragrafen framgår i första stycket att kontrolluppgift inte ska lämnas om utdelning, ränta
eller annan avkastning på tillgångar på
investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten när avkastningen överfördes eller betalades in
till kontot innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt dödsbo.
Av andra stycket framgår att undantaget från
kontrolluppgiftsskyldighet i första stycket inte
ska gälla ränta, utdelning och annan avkastning
på tillgångar som avses i 42 kap. 38 § IL. De
tillgångar som avses där är tillgångar som förvärvats av den som emitterat dem om tillgångarna
avses bli upptagna till handel på t.ex. en reglerad
marknad inom viss tid (18 § lagen om investeringssparkonto), samt kvalificerade andelar och
finansiella instrument där kontoinnehavaren
enligt bestämmelserna i 7 § första stycket lagen
om investeringssparkonto äger en viss andel av
ett företag. Dessutom omfattas sådana finansiella
instrument som förvaras felaktigt på ett
investeringssparkonto i strid med 17 § lagen om
investeringssparkonto. För de nu uppräknade
tillgångarna anges i 42 kap. 42 § andra stycket 1
IL att avkastningen ska beskattas konventionellt
trots att tillgångarna finns på ett investeringssparkonto. För att sådan beskattning ska kunna
ske krävs alltjämt att kontrolluppgift lämnas för
avkastning på dessa tillgångar.

10 kap.
3§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.5.2.1 om
investeringssparkonto.
Genom tillägget i första styckets första mening
framgår det vem som ska lämna kontrolluppgift
om sådan avyttring av andelar i en investeringsfond som avses i de nya bestämmelserna i
44 kap. 8 a § IL, vari överföring av finansiellt
instrument till eget investeringssparkonto
jämställs med avyttring.
5a§
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13.5.4 om investeringssparkonto.
I paragrafen anges att kontrolluppgift inte ska
lämnas om avyttring av andelar i en investeringsfond när andelarna finns på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten för
avyttringen innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat
skattskyldigt dödsbo.
6§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.5.2.1 om
investeringssparkonto.
Paragrafen anger vilka uppgifter som ska
lämnas i kontrolluppgift om avyttring av andelar
i en investeringsfond. Enligt första stycket ska
uppgift lämnas om bland annat kapitalvinst och
kapitalförlust. Kapitalvinster beräknas enligt
huvudregeln i 44 kap. 13 § IL som skillnaden
mellan ersättningen för den avyttrade tillgången,
minskad med utgifterna för avyttringen, och
omkostnadsbeloppet. Kapitalförluster beräknas
på samma sätt. När fondandelar överförs till ett
investeringssparkonto från ett annat slags konto
ska andelarna enligt 44 kap. 8 a § IL anses ha
avyttrats mot en ersättning som motsvarar
marknadsvärdet då de förtecknades på kontot.
Vid sådana överföringar är det alltså denna
ersättning som ska ligga till grund för beräkningen av kapitalvinst eller kapitalförlust.
Den avyttring som anses ha skett när andelar
överförs till ett investeringssparkonto skiljer sig
från vad som normalt gäller vid de avyttringar
som kontrolluppgift ska lämnas om enligt
paragrafen, eftersom ingen äganderättsövergång
sker av andelarna. Detta innebär bland annat att
det inte torde förekomma några utgifter för
avyttring i dessa fall. Av denna anledning kan det
vara av värde för Skatteverket att det framgår av
kontrolluppgiften att det rör sig om en andel
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som anses avyttrad till följd av en överföring till
ett investeringssparkonto. Därför införs i en ny
punkt fem i första stycket en bestämmelse av
innebörd att vid avyttring som avses i 44 kap.
8 a § IL ska uppgift lämnas om att det är fråga
om en sådan avyttring.
8§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.5.2.1 om
investeringssparkonto.
En ny punkt sju har lagts till paragrafen,
varigenom den som för, eller har fört, ett
investeringssparkonto åläggs kontrolluppgiftsskyldighet för sådan avyttring som avses i
44 kap. 8 a § IL av fordringsrätter och andra
delägarrätter än andelar i en investeringsfond.
8a§
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13.5.4 om investeringssparkonto.
Av den nya paragrafens första stycke framgår
att kontrolluppgift inte ska lämnas om avyttring
av sådana tillgångar som avses i 10 kap. 7 § som
finns på ett investeringssparkonto, om kontot
vid tidpunkten för avyttringen innehades av en
obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett
obegränsat skattskyldigt dödsbo.
Av andra stycket framgår att undantaget från
kontrolluppgiftsskyldighet i första stycket inte
ska gälla avyttring av tillgångar som avses i
42 kap. 38 § IL. De tillgångar som avses där är
tillgångar som förvärvats av den som emitterat
dem om tillgångarna avses bli upptagna till
handel på t.ex. en reglerad marknad inom viss tid
(18 § lagen om investeringssparkonto), samt
kvalificerade andelar och finansiella instrument
där kontoinnehavaren enligt bestämmelserna i
7 § första stycket lagen om investeringssparkonto äger en viss andel av ett företag.
Dessutom omfattas sådana finansiella instrument som förvaras felaktigt på ett investeringssparkonto i strid med 17 § lagen om
investeringssparkonto. För de nu uppräknade
tillgångarna anges i 42 kap. 42 § andra stycket 1
IL att kapitalvinst och kapitalförlust ska beskattas konventionellt trots att tillgångarna finns på
ett investeringssparkonto. För att sådan beskattning ska kunna ske krävs alltjämt att kontrolluppgift lämnas för avyttring av dessa tillgångar.
9§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.5.2.1 om
investeringssparkonto.
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Paragrafen anger vilka uppgifter som ska
lämnas i kontrolluppgift om avyttring av andra
delägarrätter än andelar i en investeringsfond och
av fordringsrätter.
I 44 kap. 8 a § IL anges att när tillgångar
överförs till ett investeringssparkonto från ett
annat slags konto så ska andelarna anses ha
avyttrats mot en ersättning som motsvarar
marknadsvärdet då de förtecknades på kontot. I
en ny punkt fem i första stycket framgår att när
delägarrätter eller fordringsrätter anses avyttrade
till följd av en överföring till ett investeringssparkonto enligt 44 kap. 8 a § IL, ska kontrolluppgiften innehålla uppgift om den ersättning
som avses i den paragrafen. Anledningen till att
uppgift i dessa fall inte kan lämnas enligt
nuvarande första punkten i första stycket är att
uppgift enligt denna punkt ska lämnas om den
ersättning som har överenskommits vid
avyttringen. Eftersom en avyttring som anses ha
skett på grund av en överföring till ett
investeringssparkonto inte grundar sig på någon
överenskommelse om ersättning vid avyttring,
införs således en egen bestämmelse om den
ersättning som uppgift ska lämnas om i dessa
fall.
Den avyttring som anses ha skett när
tillgångar överförs till ett investeringssparkonto
skiljer sig från vad som normalt gäller vid avyttringar som kontrolluppgift ska lämnas om enligt
paragrafen, eftersom ingen äganderättsövergång
sker av tillgångarna. Av denna anledning kan det
vara av värde för Skatteverket att det framgår av
kontrolluppgiften att det rör sig om tillgångar
som anses avyttrade till följd av en överföring till
ett investeringssparkonto. Därför införs även en
bestämmelse om att sådan uppgift ska lämnas i
den nya femte punkten i första stycket.
Utöver uppgifter enligt den nya punkten 5 ska
kontrolluppgiften när delägarrätter eller
fordringsrätter anses avyttrade till följd av en
överföring till ett investeringssparkonto innehålla uppgifter enligt första stycket 2 och 3. De
uppgifter som anges i första stycket 1 och 4 blir
däremot inte aktuella vid avyttringar som avses i
punkten 5.
11 kap.
8a§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.5.2.2 om
ändrad beskattning av kapitalförsäkring.
Paragrafen reglerar kontrolluppgiftsskyldigheten för avkastningsskatteändamål.
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Ändringarna i första stycket föranleds av att det
införs två nya punkter i 2 § första stycket lagen
(1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, och hänvisningen till den paragrafen
ändras därför till att avse första stycket 6–10.
Ändringarna i tredje stycket är en följd av införandet av de nya paragraferna 3 a–3 c i lagen om
avkastningsskatt på pensionsmedel som innebär
en förändring av beräkningen av underlaget för
avkastningsskatt för kapitalförsäkring eller
sådant tjänstepensionsavtal som är jämförbart
med kapitalförsäkring (se avsnitt 6.13.4.3).
Bestämmelsen om vilka uppgifter som ska
lämnas för de aktuella försäkringarna och
tjänstepensionsavtalen
ändras
därför
på
motsvarande sätt genom att hänvisning görs till
kapitalunderlag som ska beräknas enligt de nya
3 a–3 c §§ lagen om avkastningsskatt på
pensionsmedel. För andra försäkringar och
tjänstepensionsavtal än kapitalförsäkringar och
tjänstepensionsavtal som kan jämställas med
kapitalförsäkring ska i kontrolluppgiften endast
uppgift lämnas om kapitalunderlag beräknat
enligt 3 a § samma lag. För kapitalförsäkringar
och tjänstepensionsavtal som kan jämställas med
kapitalförsäkring ska kontrolluppgiften innehålla
uppgift om kapitalunderlag beräknat enligt såväl
3 a § som 3 b § och, i förekommande fall, 3 c §
lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.
8b§
Bestämmelsen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
I paragrafens första stycke stadgas att kontrolluppgift ska lämnas avseende gåvor som avses i 67
kap. 20 och 21 §§ inkomstskattelagen
(1999:1229), dvs. penninggåvor som vid varje
gåvotillfälle uppgår till minst 200 kronor och
som ges till godkända gåvomottagare, om den
som har lämnat gåvan är känd. Kontrolluppgiftsskyldigheten omfattar således inte gåvor
under 200 kronor eller gåvor från anonyma
givare.
Av andra stycket framgår att kontrolluppgiften
ska avse givaren och att den ska lämnas av den
som har tagit emot gåvan. Om det är fråga om
en gåva som en anställd ska förmånsbeskattas för
eller som en delägare ska utdelningsbeskattas för
ska denne anges som givare.
Enligt tredje stycket ska kontrolluppgiften
innehålla uppgift om det gåvobelopp som har
tagits emot under året. Gåvobeloppet är summan

av alla sådana gåvor enligt första stycket som
erhållits under året.
10 §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13.5.2.1 om investeringssparkonto.
I första stycket anges att kontrolluppgift ska
lämnas om sådan schablonintäkt vid innehav av
investeringssparkonto som avses i 42 kap. 36 §
IL, dvs. om den schablonintäkt som kontoinnehavaren ska ta upp i inkomstslaget kapital.
Bestämmelser om investeringssparkontot som
sådant finns i lagen om investeringssparkonto.
Bestämmelser om beskattningen av kontoinnehavaren finns i IL, främst i 42 och 44 kap.
Enligt andra stycket ska kontrolluppgift
lämnas för fysiska personer och dödsbon av den
som för eller har fört investeringssparkontot. Av
9 § lagen om investeringssparkonto framgår att
det endast är fysiska personer och dödsbon som
får ingå avtal om investeringssparkonto. Av den
paragrafen framgår det också att ett investeringssparkonto bara får innehas av en enda fysisk
person eller ett enda dödsbo.
I tredje stycket föreskrivs att uppgift ska
lämnas om storleken på sådan schablonintäkt
som avses i första stycket.
Av 42 kap. 36–41 §§ IL framgår hur schablonintäkten ska beräknas. Intäkten beräknas genom
att multiplicera ett kapitalunderlag med statslåneräntan vid utgången av november kalenderåret närmast före beskattningsåret. Kapitalunderlaget beräknas bland annat utifrån värdet
vid ingången av varje kvartal under året av
tillgångarna på investeringssparkontot med
tillägg för belopp och finansiella instrument som
har betalats in respektive överförts till kontot
under samma beskattningsår. Det innebär att
kontrolluppgift om investeringssparkonton
normalt ska lämnas för såväl konton på vilka det
fanns tillgångar vid årets ingång som konton
som har öppnats någon gång senare under året.
16 §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.14.5.2
om
ändrade
skatteregler
för
investeringsfonder och deras andelsägare.
Paragrafen inleder det nya avsnittet i kapitlet
och anger att kontrolluppgift ska lämnas om
schablonintäkt vid innehav av andelar i en
investeringsfond eller i ett sådant fondföretag
som bedriver verksamhet här i landet enligt
1 kap. 7 eller 9 § lagen (2004:46) om
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investeringsfonder. Kontrolluppgiftens innehåll
specificeras närmare i 20 §.
17 §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.14.5.2
om
ändrade
skatteregler
för
investeringsfonder och deras andelsägare.
I paragrafen anges att kontrolluppgift ska
lämnas för fysiska personer och dödsbon.
18 §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.14.5.2
om
ändrade
skatteregler
för
investeringsfonder och deras andelsägare.
I paragrafen anges vem som ska lämna
kontrolluppgift om schablonintäkten. Kretsen av
kontrolluppgiftslämnare i denna paragraf
överensstämmer med kretsen i 10 kap. 3 §. Paragrafen har utformats för att även reglera
kontrolluppgiftsskyldigheten vid de gränsöverskridande förhållanden som kan uppkomma
efter genomförandet av det nya UCITS IVdirektivet.
19 §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.14.5.2
om
ändrade
skatteregler
för
investeringsfonder och deras andelsägare.
I denna nya paragraf stadgas att kontrolluppgift inte ska lämnas om schablonintäkt avseende
tillgångar på ett pensionssparkonto eller på ett
investeringssparkonto.
Av 42 kap. 4 § IL följer att inkomster som
hänför sig till tillgångar på pensionssparkonto
inte ska tas upp. Värdet av de tillgångar som
finns på kontot vid kalenderårets ingång utgör i
stället underlag för skatt enligt lagen om
avkastningsskatt på pensionsmedel. Således
behövs det inte någon kontrolluppgift om
schablonintäkt hänförlig till tillgångar på ett
pensionssparkonto.
Av 42 kap. 43 § andra stycket framgår att
ingen schablonintäkt ska tas upp avseende
andelar i en investeringsfond som vid kalenderårets ingång förvaras på ett investeringssparkonto. Därför behövs inte heller någon kontrolluppgift om sådan schablonintäkt avseende dessa
fondinnehav. Ett undantag från skyldigheten att
lämna sådan kontrolluppgift för fondandelar på
ett investeringssparkonto införs därför i
paragrafen.
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20 §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.14.5.2
om
ändrade
skatteregler
för
investeringsfonder och deras andelsägare.
I paragrafen föreskrivs att uppgift ska lämnas
om storleken på sådan schablonintäkt som avses
i 42 kap. 43 § IL. Kontrolluppgiften ska alltså
innehålla uppgift om andelsägarens färdiguträknade schablonintäkt hänförlig till fondandelsinnehavet. Uppgiftsskyldigheten avser schablonintäkt på innehav av andelar såväl i investeringsfonder som i fondföretag som driver verksamhet
här i landet enligt 1 kap. 7 eller 9 § lagen om
investeringsfonder.
12 kap.
2§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.14.5.2 om
ändrade skatteregler för investeringsfonder.
I paragrafen regleras att de kontrolluppgifter
som ska lämnas för obegränsat skattskyldiga
enligt vissa uppräknade bestämmelser även ska
lämnas för fysiska personer som är begränsat
skattskyldiga. Den kompletteras nu med en
hänvisning till de nya paragrafer om kontrolluppgifter om schablonintäkt avseende innehav
av andelar i investeringsfonder och vissa fondföretag som införs i 11 kap., så att dessa
kontrolluppgifter ska lämnas även för fysiska
personer som är begränsat skattskyldiga.
13 kap.
2a§
Bestämmelsen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
En utländsk gåvomottagare ska enligt
bestämmelsen ge in en förbindelse om att lämna
kontrolluppgifter i samband med att ansökan
om att bli godkänd gåvomottagare sker. Av 8 §
tredje stycket lagen om godkännande av
gåvomottagare vid skattereduktion för gåva
framgår att det är ett villkor för att den sökande
ska godkännas som gåvomottagare att en sådan
förbindelse har kommit in till Skatteverket.
3§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
Stadgandet innehåller tekniska uppgifter om
hur ett åtagande enligt 2 a § ska ges in.
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15 kap.
4a§
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13.5.3 om investeringssparkonto.
I paragrafen åläggs den som för eller har fört
ett investeringssparkonto att lämna de uppgifter,
till den som är kontrolluppgiftsskyldig enligt
10 kap. 3 §, som behövs för att kontrolluppgiftsskyldigheten beträffande avyttring enligt
44 kap. 8 a § IL som avser fondandelar ska kunna
fullgöras. Uppgiften ska lämnas på annat sätt än
muntligen. Kontrolluppgiftsskyldighet om
avyttring enligt 44 kap. 8 a § IL av fordringsrätter och andra delägarrätter än andelar i
investeringsfonder åligger enligt 10 kap. 8 § den
som för eller har fört ett investeringssparkonto,
och ingen uppgiftsskyldighet blir då aktuell.
De uppgifter som är nödvändiga torde vara att
en finansiell tillgång har förts över till ett
investeringssparkonto, vad det är för tillgång,
hur mycket av tillgången som förts över, identitetsuppgifter på kontoinnehavaren, samt när
tillgången förtecknats på kontot. Att uppgifterna
ska lämnas snarast, och senast den 15 januari året
efter det som uppgiften gäller framgår av 5 §.
Paragrafen har utformats med 4 § som förebild.
6§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.5.3 om
investeringssparkonto.
Paragrafen har kompletterats på grund av den
nya uppgiftsskyldigheten som följer av förslaget
att införa den nya 4 a §.
7§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.5.3 om
investeringssparkonto.
Enligt det nya tredje stycket införs ett undantag
från den uppgiftsskyldighet som föreskrivs i
första och andra styckena för andelar i investeringsfonder efter det att de förtecknats på ett
investeringssparkonto. Uppgiften behövs inte
för beskattning, eftersom skatt på schablonintäkt ersätter skatt på kapitalvinster efter det att
andelarna förtecknats på kontot. Stycket har
utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

6.22.20 Förslaget till lag om ändring i
socialförsäkringsbalken
19 kap.
13 §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.14.8 om
ändrade skatteregler för investeringsfonder och
deras andelsägare samt förslaget i 6.13.6 om
investeringssparkonto.
I paragrafen införs undantag med innebörden
att schablonintäkt avseende innehav av ett
investeringssparkonto enligt 42 kap. 36 §
inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL,
samt schablonintäkt avseende innehav av andelar
i en investeringsfond enligt 42 kap. 43 § IL inte
ska beaktas som inkomst av kapital vid beräkningen av den bidragsskyldiges inkomst vid
betalningsskyldighet för underhållsstöd. Ett
liknande undantag finns sedan tidigare för
schablonintäkt avseende uppskovsbelopp enligt
47 kap. 11 b § IL.
97 kap.
5§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.14.8 om
ändrade skatteregler för investeringsfonder och
deras andelsägare samt förslaget i 6.13.6 om
investeringssparkonto.
I paragrafen införs undantag med innebörden
att schablonintäkt avseende innehav av ett
investeringssparkonto enligt 42 kap. 36 § IL,
samt schablonintäkt avseende innehav av andelar
i en investeringsfond enligt 42 kap. 43 § IL inte
ska beaktas som inkomst av kapital vid beräkningen av den bidragsgrundande inkomsten för
bostadsbidrag. Ett liknande undantag finns
sedan tidigare för schablonintäkt avseende
uppskovsbelopp enligt 47 kap. 11 b § IL.
I 102 kap. 9 §, som gäller beräkning av
bostadstillägg, anges att överskott i inkomstslaget kapital ska beräknas enligt bestämmelserna
i 97 kap. 5 §. Undantaget i den paragrafen, att
schablonintäkten inte ska beaktas som inkomst
av kapital vid beräkningen av den bidragsgrundande inkomsten för bostadsbidrag, ska
således tillämpas även vid beräkning avseende
bostadstillägg. Denna paragraf tillämpas också
vid beräkning av bilstöd i form av anskaffningsbidrag samt äldreförsörjningsstöd.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2012.
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Bestämmelserna i 19 kap. 13 § i sin nya lydelse
tillämpas första gången i fråga om betalningsskyldighet för underhållsstöd som avser tid efter
den 31 januari 2014. Att lagändringen ska tillämpas först vid denna tidpunkt beror på att den
bidragsskyldiges inkomst enligt 19 kap. 11 § ska
beräknas i enlighet med det taxeringsbeslut
enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) som
fattats närmast före februari det år betalningsskyldigheten avser.
Äldre bestämmelser i 97 kap. 5 § ska fortfarande gälla för förmåner som avser tid före
ikraftträdandet.
6.22.21 Förslaget till lag om ändring i
skatteförfarandelagen (2011:000)
I propositionen Skatteförfarandet prop.
2010/11:165 föreslås en ny lag, skatteförfarandelagen, förkortad SFL, för i stort sett hela
skatteförfarandet. Lagen ska ersätta bland annat
lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter, förkortad LSK. SFL föreslås
träda i kraft den 1 januari 2012. När det gäller
kontrolluppgifter och informationsuppgifter
tillämpas dock lagen första gången på uppgifter
som avser kalenderåret 2013. Förslagen om
investeringssparkonto och förändrad beskattning av kapitalförsäkring i denna proposition
liksom förslaget om skattereduktion för gåvor
till ideell verksamhet föreslås träda i kraft den
1 januari 2012. Detsamma gäller förslagen om
ändrad beskattning av investeringsfonder och
deras
andelsägare.
Det
innebär
att
bestämmelserna i LSK alltjämt ska tillämpas när
det gäller uppgifter som avser kalenderåret 2012,
medan bestämmelserna i SFL ska tillämpas när
det gäller uppgifter som avser kalenderåret 2013
och senare kalenderår. Av den anledningen
föreslås de förändringar och nya bestämmelser
avseende deklarationer och kontrolluppgifter
som förslagen i denna proposition föranleder i
såväl LSK som SFL. Förslagen i SFL är i sak
identiska med förslagen i LSK.
14 kap.
1§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.4 om
ändrad beskattning av kapitalförsäkring.
Som en följd av att det införs två nya punkter i
2 § första stycket lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel ändras hänvis544

ningen till den paragrafen till att avse första
stycket 1–4 och 6–10.
17 kap.
4§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.5.6 om
investeringssparkonto.
Av den nya punkten fyra i första stycket framgår
att kontrolluppgift inte ska lämnas om ränteinkomster eller annan avkastning på tillgångar på
ett investeringssparkonto, om kontot vid
tidpunkten när avkastningen överfördes eller
betalades in till kontot innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat
skattskyldigt dödsbo.
Av det nya andra stycket framgår att undantaget från kontrolluppgiftsskyldighet i första
stycket 4 inte ska gälla ränta och annan avkastning på tillgångar som avses i 42 kap. 38 §
inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL.
De tillgångar som avses där är tillgångar som
förvärvats av den som emitterat dem om
tillgångarna avses bli upptagna till handel på t.ex.
en reglerad marknad inom viss tid (18 § lagen
om investeringssparkonto), samt kvalificerade
andelar och finansiella instrument där kontoinnehavaren enligt bestämmelserna i 7 § första
stycket lagen om investeringssparkonto äger en
viss andel av ett företag. Dessutom omfattas
sådana finansiella instrument som förvaras
felaktigt på ett investeringssparkonto i strid med
17 § lagen om investeringssparkonto. För de nu
uppräknade tillgångarna anges i 42 kap. 42 §
andra stycket 1 IL att avkastningen ska beskattas
konventionellt trots att tillgångarna finns på ett
investeringssparkonto. För att sådan beskattning
ska kunna ske krävs alltjämt att kontrolluppgift
lämnas för avkastning av dessa tillgångar.
I andra stycket anges också att undantaget
från kontrolluppgiftsskyldighet i första stycket
inte heller ska gälla för ränta som avses i 42 kap.
42 § andra stycket 3 IL. I den bestämmelsen
anges att ränta på kontanta medel, som helt eller
delvis avser ett kalenderår då räntesatsen som
legat till grund för räntans beräkning någon gång
överstigit statslåneräntan vid utgången av
november närmast före det kalenderåret, ska tas
upp. Eftersom sådan ränta som avses i den
aktuella
bestämmelsen
ska
beskattas
konventionellt krävs alltjämt att kontrolluppgift
lämnas för sådan ränta.
Tilläggen till paragrafen motsvarar den nya
8 kap. 4 a § LSK.
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19 kap.
4§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.5.6 om
investeringssparkonto.
Av den nya punkten två i första stycket framgår
att kontrolluppgift inte ska lämnas om utdelning, ränta eller annan avkastning på tillgångar på
investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten när avkastningen överfördes eller betalades in
till kontot innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt dödsbo.
Av det nya andra stycket framgår att undantaget från kontrolluppgiftsskyldighet i första
stycket 2 inte ska gälla ränta, utdelning och
annan avkastning på tillgångar som avses i
42 kap. 38 § IL. De tillgångar som avses där är
tillgångar som förvärvats av den som emitterat
dem om tillgångarna avses bli upptagna till
handel på t.ex. en reglerad marknad inom viss tid
(18 § lagen om investeringssparkonto), samt
kvalificerade andelar och finansiella instrument
där kontoinnehavaren enligt bestämmelserna i
7 § första stycket lagen om investeringssparkonto äger en viss andel av ett företag.
Dessutom omfattas sådana finansiella instrument som förvaras felaktigt på ett
investeringssparkonto i strid med 17 § lagen om
investeringssparkonto. För de nu uppräknade
tillgångarna anges i 42 kap. 42 § andra stycket 1
IL att avkastningen ska beskattas konventionellt
trots att tillgångarna finns på ett investeringssparkonto. För att sådan beskattning ska kunna
ske krävs alltjämt att kontrolluppgift lämnas för
avkastning på dessa tillgångar.
Tilläggen till paragrafen motsvarar den nya
9 kap. 5 a § LSK.
20 kap.
3§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.5.6 om
investeringssparkonto.
Genom tillägget i första styckets första mening
framgår det vem som ska lämna kontrolluppgift
om sådan avyttring av andelar i en investeringsfond som avses i de nya bestämmelserna i
44 kap. 8 a § IL, vari överföring av finansiellt
instrument till eget investeringssparkonto
jämställs med avyttring.
Ändringen av paragrafen motsvarar ändringen
av 10 kap. 3 § LSK.

5§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.5.6 om
investeringssparkonto.
Av den nya punkten 2 i första stycket framgår
att kontrolluppgift inte ska lämnas om avyttring
av andelar i en investeringsfond när andelarna
finns på ett investeringssparkonto, om kontot
vid tidpunkten för avyttringen innehades av en
obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett
obegränsat skattskyldigt dödsbo.
Tilläggen till paragrafen motsvarar den nya
10 kap. 5 a § LSK.
6§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.5.6 om
investeringssparkonto.
Paragrafen anger vilka uppgifter som ska
lämnas i kontrolluppgift om avyttring av andelar
i en investeringsfond. Enligt första stycket ska
uppgift lämnas om bland annat kapitalvinst och
kapitalförlust. Kapitalvinster beräknas enligt
huvudregeln i 44 kap. 13 § IL som skillnaden
mellan ersättningen för den avyttrade tillgången,
minskad med utgifterna för avyttringen, och
omkostnadsbeloppet. Kapitalförluster beräknas
på samma sätt. När fondandelar överförs till ett
investeringssparkonto från ett annat slags konto
ska andelarna enligt 44 kap. 8 a § IL anses ha
avyttrats mot en ersättning som motsvarar
marknadsvärdet då de förtecknades på kontot.
Vid sådana överföringar är det alltså denna
ersättning som ska ligga till grund för beräkningen av kapitalvinst eller kapitalförlust.
Den avyttring som anses ha skett när andelar
överförs till ett investeringssparkonto skiljer sig
från vad som normalt gäller vid de avyttringar
som kontrolluppgift ska lämnas om enligt paragrafen, eftersom ingen äganderättsövergång sker
av andelarna. Detta innebär bland annat att det
inte torde förekomma några utgifter för
avyttring i dessa fall. Av denna anledning kan det
vara av värde för Skatteverket att det framgår av
kontrolluppgiften att det rör sig om en andel
som anses avyttrad till följd av en överföring till
ett investeringssparkonto. Därför införs i en ny
punkt fem i första stycket en bestämmelse av innebörd att vid avyttring som avses i 44 kap. 8 a § IL
ska uppgift lämnas om att det är fråga om en
sådan avyttring.
Ändringen av paragrafen motsvarar ändringen
av 10 kap. 6 § LSK.
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21 kap.
3§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.5.6 om
investeringssparkonto.
En ny punkt sju har lagts till paragrafen,
varigenom den som för, eller har fört, ett
investeringssparkonto åläggs kontrolluppgiftsskyldighet för sådan avyttring som avses i
44 kap. 8 a § IL av fordringsrätter och andra
delägarrätter än andelar i en investeringsfond.
Ändringen av paragrafen motsvarar ändringen
av 10 kap. 8 § LSK.
4§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.5.6 om
investeringssparkonto.
Av den nya punkten två i första stycket framgår
att kontrolluppgift inte ska lämnas om avyttring
av sådana tillgångar som avses i 21 kap. 1 § som
finns på ett investeringssparkonto, om kontot
vid tidpunkten för avyttringen innehades av en
obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett
obegränsat skattskyldigt dödsbo.
Av det nya andra stycket framgår att
undantaget från kontrolluppgiftsskyldighet i
första stycket 2 inte ska gälla avyttring av
tillgångar som avses i 42 kap. 38 § IL. De tillgångar som avses där är tillgångar som förvärvats
av den som emitterat dem om tillgångarna avses
bli upptagna till handel på t.ex. en reglerad
marknad inom viss tid (18 § lagen om
investeringssparkonto),
samt
kvalificerade
andelar och finansiella instrument där
kontoinnehavaren enligt bestämmelserna i 7 §
första stycket lagen om investeringssparkonto
äger en viss andel av ett företag. Dessutom
omfattas sådana finansiella instrument som
förvaras felaktigt på ett investeringssparkonto i
strid med 17 § lagen om investeringssparkonto.
För de nu uppräknade tillgångarna anges i
42 kap. 42 § andra stycket 1 IL att kapitalvinst
och kapitalförlust ska beskattas konventionellt
trots
att
tillgångarna
finns
på
ett
investeringssparkonto. För att sådan beskattning
ska kunna ske krävs alltjämt att kontrolluppgift
lämnas för avyttring av dessa tillgångar.
Tilläggen till paragrafen motsvarar den nya
10 kap. 8 a § LSK.
5§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.5.6 om
investeringssparkonto.
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Paragrafen anger vilka uppgifter som ska
lämnas i kontrolluppgift om avyttring av andra
delägarrätter än andelar i en investeringsfond och
av fordringsrätter.
I 44 kap. 8 a § IL anges att när tillgångar
överförs till ett investeringssparkonto från ett
annat slags konto så ska andelarna anses ha
avyttrats mot en ersättning som motsvarar
marknadsvärdet då de förtecknades på kontot. I
en ny punkt fem i första stycket framgår att när
delägarrätter eller fordringsrätter anses avyttrade
till följd av en överföring till ett investeringssparkonto enligt 44 kap. 8 a § IL, ska kontrolluppgiften innehålla uppgift om den ersättning
som avses i den paragrafen. Anledningen till att
uppgift i dessa fall inte kan lämnas enligt
nuvarande första punkten i första stycket är att
uppgift enligt denna punkt ska lämnas om den
ersättning som har överenskommits vid
avyttringen. Eftersom en avyttring som anses ha
skett på grund av en överföring till ett
investeringssparkonto inte grundar sig på någon
överenskommelse om ersättning vid avyttring,
införs således en egen bestämmelse om den
ersättning som uppgift ska lämnas om i dessa
fall.
Den avyttring som anses ha skett när
tillgångar överförs till ett investeringssparkonto
skiljer sig från vad som normalt gäller vid avyttringar som kontrolluppgift ska lämnas om enligt
paragrafen, eftersom ingen äganderättsövergång
sker av tillgångarna. Av denna anledning kan det
vara av värde för Skatteverket att det framgår av
kontrolluppgiften att det rör sig om tillgångar
som anses avyttrade till följd av en överföring till
ett investeringssparkonto. Därför införs även en
bestämmelse om att sådan uppgift ska lämnas i
den nya femte punkten i första stycket.
Utöver uppgifter enligt den nya punkten 5 ska
kontrolluppgiften när delägarrätter eller
fordringsrätter anses avyttrade till följd av en
överföring till ett investeringssparkonto innehålla uppgifter enligt första stycket 2 och 3. De
uppgifter som anges i första stycket 1 och 4 blir
däremot inte aktuella vid avyttringar som avses i
punkten 5.
Ändringen av paragrafen motsvarar ändringen
av 10 kap. 9 § LSK.
22 kap.
1§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.5.6 om
investeringssparkonto, förslaget i 6.14.5.3 om

PROP. 2011/12:1

ändrade skatteregler för investeringsfonder och
deras andelsägare samt förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
Paragrafen inleder kapitlet och anger dess
innehåll. Den kompletteras med en hänvisning
till den nya 16 § som handlar om skyldighet att
lämna kontrolluppgift om schablonintäkt vid
innehav av ett investeringssparkonto, en hänvisning till de nya paragraferna 17–21 som handlar
om skyldighet att lämna kontrolluppgift om
schablonintäkt vid innehav av andelar i investeringsfonder och fondföretag samt en hänvisning
till 22 § som handlar om skyldighet att lämna
kontrolluppgift om gåva.
12 §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.5.6 om
ändrad beskattning av kapitalförsäkring.
Paragrafen reglerar kontrolluppgiftsskyldigheten för avkastningsskatteändamål.
Ändringarna i första stycket föranleds av att det
införs två nya punkter i 2 § första stycket lagen
(1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, och hänvisningen till den paragrafen
ändras därför till att avse första stycket 6–10.
Ändringarna i tredje stycket är en följd av införandet av de nya paragraferna 3 a–3 c i lagen om
avkastningsskatt på pensionsmedel som innebär
en förändring av beräkningen av underlaget för
avkastningsskatt för kapitalförsäkring eller
sådant tjänstepensionsavtal som är jämförbart
med kapitalförsäkring (se avsnitt 6.13.4.3).
Bestämmelsen om vilka uppgifter som ska
lämnas för de aktuella försäkringarna och
tjänstepensionsavtalen
ändras
därför
på
motsvarande sätt genom att hänvisning görs till
kapitalunderlag som ska beräknas enligt de nya
3 a–3 c §§ lagen om avkastningsskatt på
pensionsmedel. För andra försäkringar och
tjänstepensionsavtal än kapitalförsäkringar och
tjänstepensionsavtal som kan jämställas med
kapitalförsäkring ska i kontrolluppgiften endast
uppgift lämnas om kapitalunderlag beräknat
enligt 3 a § samma lag. För kapitalförsäkringar
och tjänstepensionsavtal som kan jämställas med
kapitalförsäkring ska kontrolluppgiften innehålla
uppgift om kapitalunderlag beräknat enligt såväl
3 a § som 3 b § och, i förekommande fall, 3 c §
lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.
Ändringen av paragrafen motsvarar ändringen
av 11 kap. 8 a § LSK.

16 §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13.5.6 om investeringssparkonto.
I första stycket anges att kontrolluppgift ska
lämnas om sådan schablonintäkt vid innehav av
investeringssparkonto som avses i 42 kap. 36 §
IL, dvs. om den schablonintäkt som kontoinnehavaren ska ta upp i inkomstslaget kapital.
Bestämmelser om investeringssparkontot som
sådant finns i lagen om investeringssparkonto.
Bestämmelser om beskattningen av kontoinnehavaren finns i IL, främst i 42 och 44 kap.
Enligt andra stycket ska kontrolluppgift
lämnas för fysiska personer och dödsbon av den
som för eller har fört investeringssparkontot.
I tredje stycket föreskrivs att uppgift ska
lämnas om storleken på sådan schablonintäkt
som avses i första stycket. Av 42 kap. 36–41 §§
IL framgår hur schablonintäkten ska beräknas.
Av dessa bestämmelser följer att kontrolluppgift
om investeringssparkonton normalt ska lämnas
för såväl konton på vilka det fanns tillgångar vid
årets ingång som konton som har öppnats någon
gång senare under året.
Paragrafen motsvarar den nya 11 kap. 10 §
LSK.
17 §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.14.5.3
om
ändrade
skatteregler
för
investeringsfonder och deras andelsägare.
Paragrafen inleder det nya avsnittet i kapitlet
och anger att kontrolluppgift ska lämnas om
schablonintäkt vid innehav av andelar i en
investeringsfond eller i ett sådant fondföretag
som bedriver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7
eller 9 § lagen (2004:46) om investeringsfonder.
Kontrolluppgiftens innehåll specificeras närmare
i 21 §.
Paragrafen motsvarar den nya 11 kap. 16 §
LSK.
18 §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.14.5.3
om
ändrade
skatteregler
för
investeringsfonder och deras andelsägare.
I paragrafen anges att kontrolluppgift ska
lämnas för fysiska personer och dödsbon.
Paragrafen motsvarar den nya 11 kap. 17 §
LSK.
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19 §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.14.5.3
om
ändrade
skatteregler
för
investeringsfonder och deras andelsägare.
I paragrafen anges vem som ska lämna
kontrolluppgift om schablonintäkten. Kretsen av
kontrolluppgiftslämnare i denna paragraf
överensstämmer med kretsen i 20 kap. 3 §.
Paragrafen har utformats för att även reglera
kontrolluppgiftsskyldigheten vid de gränsöverskridande förhållanden som kan uppkomma
efter genomförandet av det nya UCITS IVdirektivet.
Paragrafen motsvarar den nya 11 kap. 18 §
LSK.
20 §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.14.5.3
om
ändrade
skatteregler
för
investeringsfonder och deras andelsägare.
I paragrafen stadgas att kontrolluppgift inte
ska lämnas om schablonintäkt avseende
tillgångar på ett pensionssparkonto eller ett
investeringssparkonto.
Av 42 kap. 4 § IL, följer att inkomster som
hänför sig till tillgångar på pensionssparkonto
inte ska tas upp. Värdet av de tillgångar som
finns på kontot vid kalenderårets ingång utgör i
stället underlag för skatt enligt lagen om
avkastningsskatt på pensionsmedel. Således
behövs det inte någon kontrolluppgift om
schablonintäkt hänförlig till tillgångar på ett
pensionssparkonto.
Av 42 kap. 43 § andra stycket framgår att
ingen schablonintäkt ska tas upp avseende
andelar i en investeringsfond som vid kalenderårets ingång förvaras på ett investeringssparkonto. Därför behövs inte heller någon
kontrolluppgift om sådan schablonintäkt
avseende dessa fondinnehav. Ett undantag från
skyldigheten att lämna sådan kontrolluppgift för
fondandelar på ett investeringssparkonto införs
därför i paragrafen.
Paragrafen motsvarar den nya 11 kap.
19 § LSK.
21 §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.14.5.3
om
ändrade
skatteregler
för
investeringsfonder och deras andelsägare.
I paragrafen föreskrivs att uppgift ska lämnas
om storleken på sådan schablonintäkt som avses
i 42 kap. 43 § IL. Kontrolluppgiften ska alltså
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innehålla uppgift om andelsägarens färdiguträknade schablonintäkt hänförlig till fondandelsinnehavet. Uppgiftsskyldigheten avser
schablonintäkt på innehav av andelar såväl i
investeringsfonder som i fondföretag som driver
verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 eller 9 §
lagen om investeringsfonder.
Paragrafen motsvarar den nya 11 kap.
20 § LSK.
22 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
I paragrafens första stycke stadgas att
kontrolluppgift ska lämnas avseende gåvor som
avses i 67 kap. 20 och 21 §§ inkomstskattelagen
(1999:1229), dvs. penninggåvor som vid varje
gåvotillfälle uppgår till minst 200 kronor och
som ges till godkända gåvomottagare, om den
som
har
lämnat
gåvan
är
känd.
Kontrolluppgiftsskyldigheten omfattar således
inte gåvor under 200 kronor eller gåvor från
anonyma givare.
Av andra stycket framgår att kontrolluppgiften
ska avse givaren och att den ska lämnas av den
som har tagit emot gåvan. Om det är fråga om
en gåva som en anställd ska förmånsbeskattas för
eller en delägare ska utdelningsbeskattas för ska
denne anges som givare.
Enligt tredje stycket ska kontrolluppgiften
innehålla uppgift om det gåvobelopp som har
tagits emot under året. Gåvobeloppet är summan
av alla sådana gåvor enligt första stycket som
erhållits under året.
23 kap.
2§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.14.5.3 om
ändrade skatteregler för investeringsfonder och
deras andelsägare.
I paragrafen regleras att de kontrolluppgifter
som ska lämnas för obegränsat skattskyldiga
enligt vissa uppräknade bestämmelser även ska
lämnas för fysiska personer som är begränsat
skattskyldiga. Den kompletteras nu med en
hänvisning till de nya paragrafer om
kontrolluppgifter om schablonintäkt avseende
innehav av andelar i investeringsfonder och vissa
fondföretag som införs i 22 kap., så att dessa
kontrolluppgifter ska lämnas även för fysiska
personer som är begränsat skattskyldiga.
Ändringen av paragrafen motsvarar ändringen
av 12 kap. 2 § LSK.
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7§
Bestämmelsen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
En utländsk gåvomottagare ska enligt
bestämmelsen samtidigt med ansökan om att bli
godkänd gåvomottagare ge in en förbindelse om
att lämna kontrolluppgifter. Av 8 § tredje
stycket lagen om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva framgår
att det är ett villkor för att den sökande ska
godkännas som gåvomottagare att en sådan
förbindelse har kommit in till Skatteverket.
29 kap.
1§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.4 om
ändrad beskattning av kapitalförsäkring.
Som en följd av att det införs två nya punkter i
2 § första stycket lagen om avkastningsskatt på
pensionsmedel ändras hänvisningen till den
paragrafen till att avse första stycket 1–4 och 6–
10.
30 kap.
1§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.14.5.3 om
ändrade skatteregler för investeringsfonder och
deras andelsägare samt förslaget i 6.13.5.6 om
investeringssparkonto.
Ändringen i paragrafens tredje punkt innebär
att fysiska personer ska lämna en inkomstdeklaration om intäkterna i inkomstslaget kapital
uppgår till minst 200 kronor under beskattningsåret. Höjningen, från det tidigare beloppet
100 kronor, är i linje med höjningen av gränsbeloppet för beräkning av statlig inkomstskatt i
65 kap. 2 § IL. Vidare anges att vid beräkningen
av intäkterna i inkomstslaget kapital så undantas
sådan schablonintäkt avseende innehav av
andelar i en investeringsfond eller ett
fondföretag som kontrolluppgift har lämnats om
enligt 22 kap. 17–21 §§. Vid denna beräkningen
undantas även sådan schablonintäkt avseende
innehav av ett investeringssparkonto som
kontrolluppgift har lämnats om enligt 22 kap.
16 §.
En skattskyldig som har fått sin kopia av
kontrolluppgiften från den kontrolluppgiftsskyldige har i de flesta fall grundad anledning att
anta att kontrolluppgift har lämnats till Skatteverket och torde på grund av befrielsereglerna i
51 kap. 1 § inte komma att påföras särskild avgift

om kontrolluppgift trots allt inte skulle ha
lämnats.
Ändringen av paragrafen motsvarar ändringen
av 2 kap. 2 § LSK.
3§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.14.5.3 om
ändrade skatteregler för investeringsfonder och
deras andelsägare samt förslaget i 6.13.5.6 om
investeringssparkonto.
I paragrafens första punkt anges att dödsbon
ska lämna en inkomstdeklaration om de skattepliktiga intäkterna har uppgått till sammanlagt
minst 100 kronor under beskattningsåret.
Ändringen innebär att vid beräkningen av
intäkterna enligt paragrafens första punkt så
undantas såväl sådan schablonintäkt avseende
innehav av ett investeringssparkonto som
kontrolluppgift har lämnats om enligt 22 kap.
16 §, som sådan schablonintäkt avseende innehav
av andelar i en investeringsfond eller ett
fondföretag som kontrolluppgift har lämnats om
enligt 22 kap. 17–21 §§.
En skattskyldig som har fått sin kopia av
kontrolluppgiften från den kontrolluppgiftsskyldige har i de flesta fall grundad anledning att
anta att kontrolluppgift har lämnats till Skatteverket och torde på grund av befrielsereglerna i
51 kap. 1 § inte komma att påföras särskild avgift
om kontrolluppgift trots allt inte skulle ha
lämnats.
Ändringen av paragrafen motsvarar ändringen
av 2 kap. 4 § LSK.
4§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.14.5.3 om
ändrade skatteregler för investeringsfonder och
deras andelsägare.
Ändringen innebär att paragrafens femte punkt
tas bort och att fondbolag, förvaltningsbolag och
förvaringsinstitut därmed inte längre är skyldiga
att lämna inkomstdeklarationer för sina
förvaltade investeringsfonder. Slopandet av
deklarationsskyldigheten är en konsekvens av att
investeringsfonder inte längre ska vara skattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i
fonden.
Dessutom anges att sådana juridiska personer
som avses i paragrafens tredje punkt med vissa
undantag ska lämna en inkomstdeklaration om
intäkterna som den skattskyldige ska ta upp
under beskattningsåret har uppgått till minst
200 kronor. Höjningen, från det tidigare
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beloppet 100 kronor, är i linje med höjningen av
gränsbeloppet för beräkning av statlig
inkomstskatt i 65 kap. 2 § IL.
Ändringen av paragrafen motsvarar ändringen
av 2 kap. 7 § LSK.
31 kap.
1§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet. I
paragrafen, som anger kapitlets innehåll, görs ett
tillägg med anledningen av att skattereduktionen
för gåvor läggs till i 33 §.
33 §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
Ändringen innebär att den som begär
skattereduktion för gåva ska lämna uppgift om
underlaget för skattereduktionen.
34 kap.
8a§
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13.5.6 om investeringssparkonto.
I paragrafen åläggs den som för eller har fört
ett investeringssparkonto att lämna de uppgifter,
till den som är kontrolluppgiftsskyldig enligt
20 kap. 3 §, som behövs för att kontrolluppgiftsskyldigheten beträffande avyttring enligt
44 kap. 8 a § IL som avser fondandelar ska kunna
fullgöras. Uppgiften ska lämnas på annat sätt än
muntligen. Kontrolluppgiftsskyldighet om
avyttring enligt 44 kap. 8 a § IL av fordringsrätter och andra delägarrätter än andelar i
investeringsfonder åligger enligt 21 kap. 3 § den
som för eller har fört ett investeringssparkonto,
och ingen uppgiftsskyldighet blir då aktuell, se
avsnitt 6.13.5.3.
De uppgifter som är nödvändiga torde vara att
en finansiell tillgång har förts över till ett
investeringssparkonto, vad det är för tillgång,
hur mycket av tillgången som förts över, identitetsuppgifter på kontoinnehavaren, samt när
tillgången förtecknats på kontot.
Paragrafen motsvarar den nya 15 kap. 4 a §
LSK.
9§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.5.6 om
investeringssparkonto.
Paragrafen möjliggör att kontrolluppgift kan
lämnas om kapitalvinst eller kapitalförlust även
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när fondandelarna är eller har varit förvaltarregistrerade. Enligt det nya tredje stycket införs ett
undantag från den uppgiftsskyldighet som
föreskrivs i första och andra styckena för andelar
i investeringsfonder efter det att de förtecknats
på ett investeringssparkonto. Uppgiften behövs
inte för beskattning, eftersom skatt på schablonintäkt ersätter skatt på kapitalvinster efter det att
andelarna förtecknats på kontot. Stycket har
utformats i enlighet med Lagrådets förslag.
Ändringen av paragrafen motsvarar ändringen
av 15 kap. 7 § LSK.
10 §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13 om
investeringssparkonto.
Paragrafen har kompletterats på grund av den
nya uppgiftsskyldigheten som följer av förslaget
att införa den nya 8 a §. Den uppgiftsskyldighet
som införs genom 8 a § ska således uppfyllas
snarast och senast den 15 januari året efter det år
som uppgiften gäller.
38 kap.
1§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
I paragrafen anges vilka uppgifter som ska
lämnas enligt fastställda formulär. Andra punkten
har ändrats så att det framgår att även ett
åtagande om att lämna kontrolluppgifter om
gåvor ska lämnas enligt ett fastställt formulär.
Kravet på fastställt formulär är teknikneutralt
och begränsar inte möjligheterna att använda
elektronisk kommunikation (jfr Ds 2003:29 s.
101).
56 kap.
3§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.4 om
ändrad beskattning av kapitalförsäkring.
Som en följd av att det införs två nya punkter i
2 § första stycket lagen om avkastningsskatt på
pensionsmedel ändras hänvisningen till den
paragrafen till att avse första stycket 1–4 och
6–10.
59 kap.
1§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.14.5.3 om
ändrade skatteregler för investeringsfonder och
deras andelsägare.
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Som en följd av förslaget i 6 kap. 5 § IL att
investeringsfonder inte längre ska vara skattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i
fonden tas 25 §, som handlar om rättigheter och
skyldigheter när det gäller skatt vid fusion,
delning eller annan ombildning av investeringsfonder, bort. Därför tas även hänvisningen till
25 § i nu aktuella paragraf bort.
Upphävandet av 25 § och utgående av rubriken
närmast före 25 §
Förslaget föranleds av förslaget i 6.14.5.3 om
ändrade skatteregler för investeringsfonder och
deras andelsägare.
Som en följd av förslaget i 6 kap. 5 § IL att
investeringsfonder inte längre ska vara skattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i
fonden behövs det inte någon särskild reglering
av rättigheter och skyldigheter när det gäller
skatt vid fusion, delning eller annan ombildning
av investeringsfonder.
65 kap.
6§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.4 om
ändrad beskattning av kapitalförsäkring.
Ändringen i andra stycket är föranledd av att
det införs två nya punkter i 2 § första stycket
lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel, där
den tidigare punkten 6 delas upp i punkterna 6
och 7 och den tidigare punkten 7 blir punkterna
8 och 9.
9§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13.4 om
ändrad beskattning av kapitalförsäkring.
Ändringen i andra stycket är föranledd av att
det införs två nya punkter i 2 § första stycket
lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel, där
den tidigare punkten 6 delas upp i punkterna 6
och 7 och den tidigare punkten 7 blir punkterna
8 och 9.
Övergångsbestämmelser
Ändringen föranleds av förslaget i 6.16 om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
Jfr punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen
om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva.

6.22.22 Förslaget till lag om ändring i lagen
(1994:1563) om tobaksskatt
2§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.9 om höjd
tobaksskatt.
Ändringen i första stycket innebär att styckeskatten på cigaretter höjs.
Ändringen i tredje stycket innebär att årtal för
årlig omräkning av skatt justeras.
8§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.9 om höjd
tobaksskatt.
Ändringen i första stycket innebär att skatten
på cigarrer, cigariller och röktobak höjs.
Ändringen i andra stycket innebär att årtal för
årlig omräkning av skatt justeras.
35 §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.9 om höjd
tobaksskatt.
Ändringen i första stycket innebär att skatten
på snus och tuggtobak höjs.
Ändringen i andra stycket innebär att årtal för
årlig omräkning av skatt justeras.
42 §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.9 om höjd
tobaksskatt.
Ändringen i första stycket innebär att årtal för
årlig omräkning av skatt justeras.
6.22.23 Förslaget till lag om ändring i lagen
(1994:1551) om frihet från skatt
vid import, m.m.
4 kap.
3§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.9 om höjd
tobaksskatt.
Ändringen i paragrafen innebär att skatten på
cigaretter, cigarrer, röktobak och snus höjs.
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6.22.24 Förslaget till lag om ändring i lagen
(1998:506) om punktskattekontroll
av transporter m.m. av alkoholvaror,
tobaksvaror och energiprodukter
3 kap.
5a§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.9 om höjd
tobaksskatt.
Ändringen i paragrafen innebär att skatten på
cigaretter, cigariller och cigarrer och röktobak
höjs.
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7 Inkomster

Sammanfattning

Diagram 7.1 Totala skatteintäkter
Årlig förändring i procent

Miljarder kronor

8

•

•

•

Det dämpade konjunkturläget den närmaste
tiden medför att skatteintäkterna 2011 och
2012 ökar betydligt långsammare än 2010.
År 2013–2015 väntas skatteintäkterna öka
snabbare igen i takt med att konjunkturåterhämtningen tar fart.
Jämfört med prognosen i 2011 års ekonomiska vårproposition har de totala skatteintäkterna reviderats ned med mellan 10 och
76 miljarder kronor per år 2011–2015. Det
beror till övervägande del på konjunkturavmattningen i svensk ekonomi.

7.1

Offentliga sektorns skatteintäkter

En ökad finansiell oro och en svagare internationell utveckling leder till att tillväxten i svensk
ekonomi dämpas kraftigt den närmaste tiden.
Det för med sig en betydligt långsammare
ökning av skatteintäkterna 2011 och 2012 jämfört med den starka ökningen 2010. En dämpad
privat konsumtion och en tydlig inbromsning i
ökningen av antalet arbetade timmar leder till att
mervärdesskatteintäkterna och intäkterna från
skatt på arbete endast ökar svagt. Den låga tillväxten leder i kombination med den ökade
finansiella oron dessutom till lägre intäkter från
skatt på kapital. I takt med att konjunkturåterhämtningen åter tar fart ökar skatteintäkterna
starkare igen fr.o.m. 2013. Diagram 7.1 visar
utvecklingen av de totala skatteintäkterna från
1999–2015.
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Källor: Skatteverket och egna beräkningar.

Jämfört med prognosen i 2011 års ekonomiska
vårproposition har tillväxtutsikterna för svensk
ekonomi reviderats ned betydligt, vilket har fört
med sig stora revideringar i prognosen för de
totala skatteintäkterna. Försvagningen på arbetsmarknaden, med en betydligt lägre tillväxt i
antalet arbetade timmar, leder till lägre utbetalda
löner och lägre intäkter från skatt på arbete
jämfört med bedömningen i vårpropositionen.
Samtidigt bedöms bolagsskatteintäkterna och
intäkterna från skatt på hushållens kapitalvinster
bli lägre än tidigare. Vidare har ett lägre ränteläge
i ekonomin lett till att intäkterna från avkastningsskatten har reviderats ned. Hushållens konsumtion har reviderats ned betydligt, vilket leder
till lägre intäkter från mervärdesskatt. Därtill
leder förslaget i denna proposition om sänkt
mervärdesskatt för restaurang- och cateringtjänster till att intäkterna blir 5,4 miljarder
kronor lägre fr.o.m. 2012. Sammanlagt har de
totala skatteintäkterna reviderats ned med
mellan 10 och 76 miljarder kronor 2011–2015
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jämfört med prognosen i vårpropositionen (se
tabell 7.1).

erna på statens budget för 2012 som sammanställts i bilaga 1 avsnitt 2 godkänns.

Tabell 7.1 Totala skatteintäkter jämfört med prognosen i
vårpropositionen för 2011
Miljarder kronor
Prognos
2010 2011

2012

Regeringens förslag: Den beräkning av inkomst-

2013

2014

2015

Skatt på arbete

-1

-1

-17

-29

-27

-27

Skatt på kapital

8

-5

-16

-23

-18

-13

Skatt på konsumtion

0

-6

-21

-24

-22

-18

Övriga skatter

0

2

0

0

0

0

Totala skatteintäkter

7

-10

-55

-76

-67

-58

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid.
Källor: Skatteverket och egna beräkningar.

I tabell 7.2 finns en sammanställning av de
beräknade effekterna av regeländringarna på
skatteområdet mellan 2009 och 2015. I tabellen
visas den årligt tillkommande intäktsförändringen till följd av ändrade skatteregler. Beloppen är periodiserade bruttoeffekter, dvs. de
anger storleken på den initiala skatteändringen. I
avsnitt 6.21 finns en utförlig förklaring av hur de
offentligfinansiella effekterna redovisas.
Tabell 7.2 Bruttoeffekter av ändrade skatte- och avgiftsregler
Miljarder kronor i förhållande till föregående år

Utvecklingen på arbetsmarknaden är viktigast för
hur skatteintäkterna utvecklas

Skatteintäkterna från företags- och kapitalvinster
är de intäkter som uppvisar störst variation mellan åren. Det är också för dessa skatter som prognososäkerheten normalt är störst på kort sikt.
På några års sikt är det emellertid utvecklingen
på arbetsmarknaden som är viktigast för hur
skatteintäkterna
utvecklas,
eftersom
ca
60 procent av intäkterna utgörs av skatt på
arbetsinkomster.
För att illustrera känsligheten hos beräkningarna av skatteintäkterna kan nämnas att en
ökning av antal arbetade timmar med 1 procent
ökar skatteintäkterna från skatt på arbete med 7–
8 miljarder kronor. En ökning av hushållens
konsumtion med 1 procent (och bibehållen sammansättning) ökar mervärdesskatteintäkterna
med drygt 1,5 miljarder kronor.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Skatt på arbete

-47

-14

-8

-1

0

0

0

Skatt på kapital

1

1

2

2

-5

1

0

Skatt på konsumtion

0

0

0

-5

3

0

1

Övriga skatter

0

0

-1

0

0

0

0

-46

-13

-7

-4

-2

1

2

Totala skatteintäkter

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid.
Källa: Egna beräkningar.

År 2012 beräknas de totala skatteintäkterna bli
ca 4 miljarder kronor lägre till följd av ändrade
skatteregler. Intäkterna från skatt på konsumtion bedöms bli 5,4 miljarder kronor lägre till
följd av förslaget om sänkt mervärdesskatt på
restaurang- och cateringtjänster. Intäkterna från
skatt på kapital beräknas bli högre 2012 till följd
av förslaget om schablonbeskattning av andelsägare i fonder och införandet av investeringssparkonton. De ändrade reglerna för beskattning
av investeringsfonder medför att skatteintäkterna från skatt på kapital beräknas bli lägre
2013.
I tabell 7.12 finns en mer detaljerad uppställning av bruttoeffekterna av regeländringarna på
skatteområdet 2006–2015.
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7.1.1

Skatt på arbete

Skatt på arbete kan delas in i direkta och
indirekta skatter. De direkta skatterna består av
kommunal och statlig inkomstskatt, allmän pensionsavgift, skattereduktioner samt artistskatt.
De indirekta skatterna på arbete består av
arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Intäkterna
från skatt på arbete beräknas uppgå till ca
58 procent av de totala skatteintäkterna 2012.
Tabell 7.3 Skatt på arbete
Miljarder kronor om inte annat anges
Utfall Prognos
2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015

Aktuell beräkning

867

874

897

928

968 1 019 1067

Utveckling (%)

-4,6

0,7

2,7

3,5

4,3

5,3

4,7

Källor: Skatteverket och egna beräkningar.

Intäkterna från skatt på arbete väntas öka från
874 till 1 067 miljarder kronor mellan 2010 och
2015 (se tabell 7.3).
År 2011 uppgår intäkterna från skatt på arbete
till 26 procent av BNP, vilket är en minskning

PROP. 2011/12:1

med 0,4 procentenheter jämfört med 2010 (se
tabell 7.9).
Lönesummetillväxten bromsar in
Utbetalda löner, dvs. lönesumman, utgör drygt
70 procent av underlaget för skatt på arbete. Det
innebär att förändringen av antalet arbetade
timmar och timlönen är av störst betydelse för
utvecklingen av skatteintäkterna. Resterande del
av skatteunderlaget består av skattepliktiga
transfereringar till hushållen.
År 2011 beräknas lönesumman växa med
4,9 procent (se diagram 7.2), vilket är mer än
2010, då ökningstakten var 3,0 procent. Till följd
av den tillfälliga konjunkturavmattningen väntas
lönesummans tillväxt växla ned till 3,1 procent
2012. Återstoden av prognosperioden (2013–
2015) växer lönesumman med i genomsnitt
4,9 procent årligen.
Skillnaden i ökningen av lönesumman mellan
olika år beror främst på skillnaden i utvecklingen
av antalet arbetade timmar (se diagram 7.2).
Diagram 7.2 Arbetade timmar, timlön och lönesumma
Årlig procentuell förändring

diagram 7.3). Den ökade andelen förklaras dels
av de försämrade arbetsmarknadsutsikterna,
vilket ökar arbetsmarknadsersättningarna, dels
av att pensionerna ökar starkt i förhållande till
lönesumman 2012. År 2013–2015 minskar
andelen transfereringar något, framför allt till
följd av att läget på arbetsmarknaden åter förbättras och att pensionerna väntas växa något
långsammare än lönesumman. En mer utförlig
beskrivning av utvecklingen av transfereringarna
till hushållen finns i avsnitt 8.1.2.
Diagram 7.3 Transfereringsinkomster som andel av underlaget för skatt på arbete
Procent
35
33
31

Arbetsmarknadsersättningar
Sjukpenning mm
Pensioner

29
27
25
23
21
19
17
15
00 01 02 03 04 05 06 07
Källor: Skatteverket och egna beräkningar.
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5
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Arbetade timmar
-3
-5

Timlön
Lönesumma
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Anm.: Den redovisade timlönen är beräknad enligt nationalräkenskapernas principer.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

År 2012–2015 beräknas timlönen öka med i
genomsnitt 3,2 procent per år, medan antalet
arbetade timmar ökar med i genomsnitt omkring
1,3 procent per år. En mer utförlig beskrivning
av utvecklingen av antalet arbetade timmar och
av timlönen finns i avsnitt 5.4 och 5.5.
Transfereringarna till hushållen ökar igen från och
med 2012
Prognosen för transfereringarna till hushållen
baseras dels på utvecklingen av antalet pensionärer, sjukskrivna och arbetslösa, dels på löneoch prisutvecklingen, eftersom de flesta ersättningarna är kopplade till inkomst- och prisbasbelopp.
Transfereringarna till hushållen väntas öka
något som andel av skatteunderlaget 2012 (se

Kommunal inkomstskatt
Intäkterna från kommunal inkomstskatt väntas
öka från 535 till 628 miljarder kronor mellan
2011 och 2015. År 2011 och 2012 beräknas det
kommunala skatteunderlaget öka med 2,3
respektive 3,3 procent (se tabell 7.5). Att skatteunderlaget har en lägre ökningstakt 2011, trots
att de utbetalda lönerna ökar mer 2011 än 2012,
beror på det höjda grundavdraget för pensionärer. Den underliggande utvecklingen av
skatteunderlaget, dvs. utvecklingen justerad för
regeländringar, bedöms 2011 och 2012 uppgå till
3,7 respektive 3,1 procent. År 2013–2015 ökar
kommunernas skatteunderlag med i genomsnitt
4,3 procent per år.
Tabell 7.5 Faktisk och underliggande utveckling av
kommunernas skatteunderlag
Årlig procentuell förändring
Utfall Prognos
2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015

Faktisk utveckling

1,3

2,3

2,3

3,3

3,8

4,8

4,4

Underliggande
utveckling

1,6

2,9

3,7

3,1

3,8

4,8

4,4

Källor: Skatteverket och egna beräkningar.
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Tabell 7.4 Offentliga sektorns skatteintäkter och inkomster på statens budget
Miljarder kronor
Inkomstår

Utfall
2006

Utfall
2007

Utfall
2008

Utfall
2009

Prognos
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Skatt på arbete

857,2

873,6

909,0

867,1

873,6

896,9

928,0

968,0

1 018,9

1 067,1

490,1

483,0

497,5

475,7

474,7

484,5

503,1

525,5

552,1

575,2

454,1

479,1

503,4

511,1

523,5

535,4

553,0

574,2

601,7

628,1

Direkta skatter
Kommunal inkomstskatt
Statlig inkomstskatt

41,0

44,8

48,0

40,1

42,5

44,5

44,4

46,2

48,2

49,3

Allmän pensionsavgift

77,3

81,1

85,2

86,8

89,3

93,1

96,4

100,0

105,0

110,1

Skattereduktioner m.m.

-82,4

-122,0

-139,2

-162,5

-180,6

-188,7

-190,8

-194,9

-202,9

-212,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

367,0

390,6

411,5

391,4

398,9

412,5

424,9

442,5

466,8

491,9

357,0

382,1

404,1

392,4

403,9

422,9

435,7

453,3

477,8

502,9

Artistskatt
Indirekta skatter
Arbetsgivaravgifter
Egenavgifter

10,9

11,8

12,1

11,5

12,2

12,9

13,4

14,0

14,9

15,7

Särskild löneskatt

28,9

30,2

32,6

32,5

33,1

34,6

35,6

37,0

38,9

40,9

Nedsättningar

-8,8

-10,5

-13,3

-20,5

-25,0

-30,0

-31,6

-32,3

-33,6

-34,7

1,2

0,9

1,2

0,9

1,1

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

Skatt på tjänstegruppliv
Avgifter till premiepensionssystemet
Skatt på kapital

-22,3

-23,9

-25,1

-25,4

-26,4

-29,3

-29,6

-30,8

-32,5

-34,2

192,2

208,7

163,5

160,2

188,5

192,5

192,5

195,2

210,2

225,2

Skatt på kapital, hushåll

37,4

49,7

26,3

24,9

34,5

30,2

31,4

26,2

27,7

30,4

Skatt på företagsvinster

99,1

104,6

83,0

86,5

104,0

111,2

109,5

115,7

123,5

129,9

Avkastningsskatt

11,1

12,8

15,2

12,3

11,8

11,6

10,2

10,3

14,9

19,8

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

25,0

25,9

24,0

25,3

26,1

27,1

28,2

29,5

29,9

30,1

Stämpelskatt

9,5

9,4

9,4

8,1

9,0

8,5

9,2

9,7

10,1

10,6

Förmögenhetsskatt

6,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kupongskatt m.m.

3,9

6,3

5,5

3,1

3,1

3,8

4,0

3,9

4,1

4,3

Arvs- och gåvoskatt

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

375,3

399,0

418,7

422,9

449,7

456,3

462,2

482,4

505,7

531,6

Mervärdesskatt

265,2

284,8

300,3

301,5

324,7

332,4

335,8

351,6

372,4

394,0

Skatt på tobak

8,6

9,7

9,9

10,6

10,6

10,9

11,9

12,0

12,2

12,5

Skatt på konsumtion och insatsvaror

Skatt på etylalkohol

4,2

4,2

4,2

4,4

4,3

4,3

4,2

4,2

4,2

4,2

Skatt på vin m.m.

3,8

4,0

4,1

4,4

4,6

4,6

4,7

4,7

4,8

4,8

Skatt på öl

2,7

2,8

3,1

3,3

3,2

3,2

3,2

3,2

3,3

3,3

Energiskatt

38,2

38,2

38,8

40,1

41,2

41,5

41,6

42,5

43,3

44,4

Koldioxidskatt

24,7

25,1

25,7

26,1

27,3

26,0

26,7

26,9

27,4

29,2

4,7

4,7

5,1

4,1

4,7

4,7

5,0

6,2

6,2

6,3

11,8

13,1

16,0

16,4

16,4

15,9

16,2

17,5

18,0

18,5

5,2

5,9

5,9

5,2

5,7

5,7

5,9

6,3

6,8

7,4

Övriga skatter på energi och miljö
Skatt på vägtrafik
Skatt på import
Övriga skatter

6,3

6,5

5,6

6,7

7,1

7,2

7,1

7,1

7,1

7,0

-1,8

-0,8

-3,3

-4,4

2,2

4,1

4,6

4,8

4,9

4,9

-5,4

-7,6

-8,2

-7,8

-5,7

-5,4

-4,9

-4,9

-4,9

-4,9

3,5

6,8

4,9

3,4

7,9

9,6

9,5

9,7

9,8

9,8

1 422,8

1 480,5

1 487,9

1 445,8

1 514,0

1 549,9

1 587,4

1 650,3

1 739,7

1 828,9

-9,4

-7,3

-7,3

-6,8

-7,1

-7,2

-7,4

-7,9

-8,5

-9,1

Offentliga sektorns skatteintäkter

1 413,5

1 473,2

1 480,6

1 439,0

1 506,9

1 542,7

1 580,0

1 642,4

1 731,2

1 819,7

Avgår, kommunala skatteintäkter

-454,1

-479,1

-515,5

-524,8

-537,4

-549,5

-568,0

-589,5

-617,2

-643,8

Avgår, avgifter till ålderspensionssystemet

-159,6

-168,9

-178,1

-178,8

-183,6

-195,7

-198,9

-206,8

-217,5

-228,6

799,7

825,2

787,0

735,4

785,8

797,5

813,1

846,2

896,4

947,4

Restförda och övriga skatter
Restförda skatter
Övriga skatter
Totala skatteintäkter
Avgår, EU-skatter

Statens skatteintäkter
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Tabell 7.4 Offentliga sektorns skatteintäkter och inkomster på statens budget forts.
Miljarder kronor
Inkomstår

Statens skatteintäkter
Periodiseringar

Utfall
2006

Utfall
2007

Utfall
2008

Utfall
2009

Prognos
2010

2011

2012

2013

2014

2015

799,7

825,2

787,0

735,4

785,8

797,5

813,1

846,2

896,4

947,4

6,6

-9,7

21,8

-29,6

-6,3

28,3

0,2

-6,8

-0,2

-5,0

Uppbördsförskjutningar

-3,6

-2,0

36,2

-2,4

-7,4

12,0

2,9

3,1

-1,4

-3,2

Betalningsförskjutningar

10,3

-6,5

-15,6

-22,7

-0,5

16,7

-1,6

-8,7

2,4

-0,6

6,3

9,0

-4,2

-22,1

13,8

24,6

-8,7

-7,1

0,4

0,3

varav kommuner och landsting
varav ålderspensionssystemet

2,8

1,5

-0,7

-1,3

3,0

0,2

-0,4

0,7

0,9

0,9

varav privat sektor

1,0

-14,5

-8,1

-4,7

-16,3

-7,7

7,5

-2,3

1,0

-1,8

varav kyrkosektorn

-0,1

0,4

0,5

-0,3

-1,1

-0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

-2,9

-3,1

5,7

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

-1,2

1,1

-4,6

1,6

-0,3

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2

806,3

815,5

808,7

705,8

779,5

825,9

813,3

839,4

896,2

942,4

4,0

48,2

92,6

3,8

0,0

37,5

19,8

17,1

13,6

13,6

varav EU
Anstånd
Statens skatteinkomster
Övriga inkomster
2000 Inkomster av statens verksamhet
3000 Inkomster av försåld egendom

43,4

66,5

53,0

48,1

41,8

54,8

49,2

46,9

44,8

47,2

0,1

18,0

76,5

0,1

0,2

25,0

15,0

15,0

15,0

15,0

4000 Återbetalning av lån

2,1

2,0

1,9

1,7

1,7

1,5

1,4

1,2

1,1

0,9

5000 Kalkylmässiga inkomster

7,8

8,2

8,7

8,9

8,9

11,2

11,3

11,3

12,3

13,1

6000 Bidrag m.m. från EU

12,4

13,0

11,0

11,7

13,0

14,2

13,0

13,7

12,8

11,8

7000 Avräkningar m.m. i anslutning till
skattesystemet

-48,2

-51,9

-56,2

-66,8

-65,5

-69,0

-70,0

-71,0

-72,5

-74,4

8000 Utgifter som ges som
krediteringar på skattekontot

-13,7

-7,7

-2,4

0,0

0,0

-0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Inkomster på statens budget

810,3

863,7

901,3

709,5

779,5

863,4

833,1

856,5

909,8

956,0

Källor: Skatteverket och egna beräkningar.

Statlig inkomstskatt
Konjunkturåterhämtningen under 2010 har
medfört att intäkterna från statlig inkomstskatt
har ökat från 40 miljarder kronor 2009 till
43 miljarder kronor 2010 (se tabell 7.4). Intäkterna från statlig inkomstskatt väntas fortsätta
öka med omkring 2 miljarder kronor 2011. Till
följd av att konjunkturen dämpas beräknas
intäkterna från statlig inkomstskatt minska 2012.
I takt med att konjunkturen åter förstärks ökar
intäkterna igen 2013.
År 2012 beräknas antalet personer som betalar
statlig inkomstskatt minska något till följd av att
timlönen i ekonomin bedöms öka påtagligt
svagare än det s.k. jämförelsetal154 med vilket
skiktgränserna för statlig inkomstskatt skrivs
upp (se diagram 7.4). Under återstoden av prognosperioden väntas antalet personer som

betalar statlig skatt förbli relativt oförändrat.
Antalet personer som betalar statlig skatt
bestäms utöver timlöneutvecklingen i förhållande till jämförelsetalet även av ålderssammansättningen och inkomstfördelningen.
Diagram 7.4 Antal personer som betalar statlig inkomstskatt
Tusental personer
1 600
1 400

Antal som betalar 25%
Antal som betalar 20%

1 200
1 000
800
600
400
200
0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Källor: Skatteverket och egna beräkningar.

154 Jämförelsetalet anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni

andra året före taxeringsåret och prisläget i juni tredje året före
taxeringsåret plus två procentenheter.
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Skattereduktioner och allmän pensionsavgift
Skattereduktionerna beräknas sammanlagt uppgå
till mellan 189 och 212 miljarder kronor 2011–
2015 (se tabell 7.6). Jobbskatteavdraget beräknas
öka från 80 miljarder kronor 2011 till
92 miljarder kronor 2015.

2010. Intäkterna från arbetsgivar- och egenavgifterna väntas öka varje år under prognosperioden (se tabell 7.4)

Tabell 7.6 Skattereduktioner

Skatt på kapital består i huvudsak av skatt på
hushållens kapitalinkomster, skatt på företagsvinster, avkastningsskatt samt fastighetsskatt
och kommunal fastighetsavgift. År 2012
beräknas intäkterna från skatt på kapital utgöra
ca 12 procent av de totala skatteintäkterna.
Intäkterna från skatt på företagsvinster utgör
mer än hälften av intäkterna från skatt på kapital.

Miljarder kronor
Utfall Prognos
2009 2010 2011

Allmän pensionsavgift
Fastighetsavgift

2012

2013

2014

2015

-87

-89

-93

-96

-100

-105

-110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jobbskatteavdrag

-65

-77

-80

-82

-84

-88

-92

HUS-avdrag

-10

-14

-16

-12

-10

-9

-10

0

0

0

0

-191

-195

-203

-212

Sjöinkomst

Gåvor till ideell
verksamhet
Summa

-163

-181

-189

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid.
Källor: Skatteverket och egna beräkningar.

HUS-avdraget (skattereduktionen för ROToch RUT-tjänster) beräknas minska från
16 miljarder kronor 2011 till 10 miljarder kronor
2015. Minskningen beror på att efterfrågan på
ROT-arbeten antas mattas av successivt under
prognosperioden.
Skattereduktionerna
för
RUT-tjänsterna uppgår till 1,7 miljarder kronor
2011 och beräknas öka till 2,5 miljarder kronor
2015.
Underlaget för den allmänna pensionsavgiften
utgörs av pensionsgrundande ersättningar, varför
intäkterna från denna avgift följer utvecklingen
av skatteunderlaget för de direkta skatterna på
arbete. Intäkterna från den allmänna pensionsavgiften förväntas öka från 93 miljarder kronor
2011 till 110 miljarder kronor till 2015. Alla
skattskyldiga som betalar allmän pensionsavgift
får en skattereduktion med 100 procent av
avgiften, vilket innebär att skattereduktionen för
den allmänna pensionsavgiften ökar i samma
utsträckning.
Arbetsgivaravgifter och egenavgifter
Intäkterna från de indirekta skatterna på arbete
bedöms uppgå till drygt 412 miljarder kronor
2011. Arbetsgivar- och egenavgifter utgör den
huvudsakliga delen av intäkterna. Även för
intäkterna från arbetsgivar- och egenavgifterna är
det utvecklingen på arbetsmarknaden som är av
störst betydelse. Efter att ha haft en ganska svag
tillväxt under 2009 förstärks underlaget fr.o.m.
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7.1.2

Skatt på kapital

Hushållens kapitalvinster minskar till följd av
börsoron

Hushållens kapitalinkomster fastställs i den
årliga taxeringen av hushållens inkomster, som är
klar i november året efter inkomståret. Det
innebär att 2010 års kapitalinkomster ännu inte
är fastställda och att skatteintäkterna för 2010
fortfarande är en prognos. Prognosen bygger på
det preliminära taxeringsutfall som Skatteverket
publicerade i augusti 2011.
Huvuddelen av skatteintäkterna från hushållens kapitalinkomster kommer från taxerade
kapitalvinster. År 2010 bedöms de taxerade
kapitalvinsterna uppgå till 122 miljarder kronor,
vilket nästan är 30 miljarder kronor högre än
2009. Den kraftiga ökningen av kapitalvinsterna
beror på den starka börsutvecklingen andra halvåret 2009 och på stigande fastighetspriser.
Diagram 7.5 Kapitalvinster, aktieprisindex och fastighetsprisindex
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Källor: Statistiska centralbyrån, Affärsvärlden och egna beräkningar.
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Nedgången på börsen den senaste tiden beräknas
tillsammans med det dämpade konjunkturläget
medföra att kapitalvinsterna minskar till
100 miljarder kronor 2011. I diagram 7.5 visas
aktieprisindex och fastighetsprisindex tillsammans med utfall och prognos för de taxerade
kapitalvinsterna. På grund av svårigheterna med
att göra prognoser för kapitalvinster antas att
vinsterna fr.o.m. 2012 återgår till en genomsnittlig historisk nivå på drygt 3 procent av BNP.
Skatt på företagsvinster minskar 2012

Finanskrisen och den därpå följande lågkonjunkturen fick stort genomslag i företagssektorn
och intäkterna från skatt på företagsvinster föll
med drygt 20 procent mellan 2007 och 2008.
Vinsterna i verkstadsindustrin föll även 2009,
men eftersom flera andra branscher återhämtade
sig och ökade sina vinster steg skatteintäkterna
redan 2009, om än relativt måttligt. Vinstökningen i företagen fortsatte 2010 och företagens
bokslut för detta år visar på kraftigt förbättrade
resultat jämfört med 2009. Skatteintäkterna
beräknas ha ökat relativt kraftigt 2010 för att då
uppgå till 104 miljarder kronor (se diagram 7.6).
Även 2011 beräknas intäkterna öka, om än i
måttligare takt.
Diagram 7.6 Skatt på företagsvinster
Miljarder kronor
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Avkastningsskatt

Intäkterna från avkastningsskatten, som tas ut på
sparande i pensions- och kapitalförsäkringar,
bedöms minska med drygt 10 procent mellan
2011 och 2012. Det beror dels på att det stora
börsfallet den senaste tiden medför att värdet av
livbolagens tillgångar väntas bli lägre, dels på att
statslåneräntan, som ligger till grund för beräkningen av avkastningsskatten, bedöms bli lägre
2012 än 2011. Intäkterna från avkastningsskatten
påverkas i hög grad av hur statslåneräntan
utvecklas. Om statslåneräntan ökar med
1 procentenhet ökar intäkterna från avkastningsskatten året därpå med ca 3,5 miljarder kronor.
Statslåneräntan beräknas stiga igen fr.o.m. 2013,
vilket gör att intäkterna ökar kraftigt 2014 och
2015. År 2015 beräknas de uppgå till knappt
20 miljarder kronor (se tabell 7.4).
Intäkterna från fastighetsskatt och
fastighetsavgift ökar 2012

Intäkterna från fastighetsskatt och kommunal
fastighetsavgift beräknas uppgå till drygt
28 miljarder kronor 2012, vilket är ca 1 miljard
kronor högre än 2011 (se tabell 7.7). Ökningen
beror i huvudsak på fastighetstaxeringen av småhus 2012. År 2013 bedöms intäkterna sammanlagt uppgå till drygt 29 miljarder kronor.
Ökningen jämfört med 2012 beror på
fastighetstaxeringen av hyreshus och industrifastigheter.
Tabell 7.7 Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift
Miljarder kronor

2,0
60

Utfall Prognos
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1,5

40
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20

0,5

0

0,0
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Källor: Skatteverket och egna beräkningar.

Det dämpade konjunkturläget den närmaste
tiden medför att bolagsskatteintäkterna faller
tillbaka något 2012. I takt med att tillväxten åter
tar fart bedöms intäkterna öka fr.o.m. 2013, men
i en långsammare takt än 2010 och 2011.

Småhus
varav kommunal avgift
Hyreshus,
bostadslägenheter
varav kommunal avgift

12,2 12,1 12,3 13,3 13,4 13,7 13,9
11,4 11,7 11,8 12,7 12,8 13,1 13,3
2,8

2,8

2,8

2,8

2,9

2,9

2,9

2,7

2,7

2,7

2,7

2,8

2,8

2,8

Hyreshus, lokaler

5,9

6,7

6,8

6,9

7,5

7,6

7,8

Industrier

1,5

1,6

1,6

1,6

1,7

1,7

1,7

Vattenkraft

2,9

2,9

3,7

3,7

3,9

3,9

3,9

Summa

25,3 26,1 27,1 28,2 29,5 29,9 30,1

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid.
Källor: Skatteverket och egna beräkningar.
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7.1.3

Skatt på konsumtion och insatsvaror

Skatt på konsumtion och insatsvaror består av
mervärdesskatt och punktskatter. År 2012
beräknas intäkterna från skatt på konsumtion
och insatsvaror utgöra ca 29 procent av de totala
skatteintäkterna, varav skatteintäkterna från
mervärdesskatten motsvarar 21 procentenheter
och skatteintäkterna från punktskatterna 8 procentenheter. Prognosen för intäkterna från skatt
på konsumtion och insatsvaror redovisas i tabell
7.8.
Tabell 7.8 Skatt på konsumtion och insatsvaror
Miljarder kronor och årlig procentuell förändring
Utfall Prognos
2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015

Skatt på konsumtion

423

450

456

462

482

506

532

Utvecklingstakt (%)

1,0

6,3

1,5

1,3

4,4

4,8

5,1

Mervärdeskatt

302

325

332

336

352

372

394

Utvecklingstakt (%)

0,4

7,7

2,4

1,0

4,7

5,9

5,8

Punktskatter

121

125

124

126

131

133

138

Utvecklingstakt (%)

2,4

3,0

-0,9

2,0

3,4

1,9

3,3

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid.
Källor: Skatteverket och egna beräkningar.

Mervärdesskatt

Intäkterna från mervärdesskatt kommer i
huvudsak från hushållens konsumtion. Eftersom
mervärdesskatten är differentierad mellan olika
varu- och tjänstegrupper beror intäkterna både
på den totala konsumtionen och på sammansättningen i konsumtionen. Skattebasen för mervärdesskatten består också av offentlig konsumtion samt av investeringar och förbrukning i
både näringsliv och offentlig sektor i verksamheter som saknar skatteplikt, och som därmed
inte kan dra av ingående mervärdesskatt. Av de
totala mervärdesskatteintäkterna kommer ca
80 procent från den privata sektorn. Staten och
kommunerna svarar för 8 respektive 12 procent
av mervärdesskatteintäkterna.
Under 2010 tog hushållens konsumtion åter
fart efter att ha utvecklats svagt både 2008 och
2009. Från att i princip ha stagnerat 2009 ökade
konsumtionen av bilar och sällanköpsvaror igen.
Vidare ökade konsumtionen av energivaror
kraftigt. Samtidigt ökade investeringarna, efter
att ha fallit under 2009. Sammantaget ledde detta
till att mervärdesskatteintäkterna 2010 ökade
med drygt 7 procent till 325 miljarder kronor.
Mervärdesskatteintäkterna från den privata kon562

sumtionen ökade procentuellt sätt mer än den
totala ökningen av hushållens konsumtion i
löpande priser till följd av att andelen konsumtion av bilar och sällanköpsvaror, som beskattas
med den högsta skattesatsen (25 procent),
ökade.
Under första halvåret 2011 har hushållens
konsumtion ökat svagt. En generell oro över den
framtida konjunkturutvecklingen och utvecklingen av hushållens tillgångar bidrar till stor
osäkerhet hos hushållen. Konsumtionen väntas
därför öka betydligt svagare 2011 och 2012
jämfört med 2010. Tillsammans med att
ökningstakten i investeringar är lägre 2012 än
2011 medför det att den underliggande ökningen
av mervärdesskatteintäkterna, dvs. ökningen
exklusive regeländringar, dämpas de närmaste
åren (se diagram 7.7). I takt med att konsumtionen och investeringarna åter tar fart ökar mervärdesskatteintäkterna snabbare igen 2013–2015.
I denna proposition föreslår regeringen att mervärdesskattesatsen för restaurang- och cateringtjänster sänks från 25 procent till 12 procent
fr.o.m. den 1 januari 2012. Detta bedöms leda till
drygt 5 miljarder kronor lägre skatteintäkter
fr.o.m. 2012.
Diagram 7.7 Hushållens konsumtion i löpande priser och
underliggande intäkter från mervärdesskatt 1996–2015
Årlig procentuell förändring
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Anm.: Den underliggande mervärdesskatten exkluderar effekten av ändrade skatteregler.
Källor: Skatteverket, Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Punktskatter

Punktskatterna skiljer sig från mervärdesskatten
genom att de oftast är baserade på konsumerad
kvantitet i stället för på marknadspriset.155 I

155 Skattesatserna för tobakskatten samt energi- och koldioxidskatterna

omräknas dessutom med hänsyn till förändringen av konsumentprisindex.
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likhet med vad som gäller för övriga skatter är
det på kort sikt, vid sidan av förändrade
skatteregler, konjunkturen som betyder mest för
hur intäkterna från punktskatterna utvecklas.
Att konjunkturen nu mattas av bidrar till att
ökningen av punktskatteintäkterna blir ganska
måttlig den närmsta tiden. Mellan 2010 och 2012
växer intäkterna från punktskatterna endast med
1 miljard kronor, från 125 miljarder kronor 2010,
till 126 miljarder kronor 2012 (se tabell 7.8). I
takt med att konjunkturen stärks väntas intäkterna från punktskatterna öka med i genomsnitt
3,7 miljarder kronor per år 2013–2015.
Intäkterna från skatt på energi och koldioxid
svarar för knappt 55 procent av de totala punktskatteintäkterna. År 2011 bedöms intäkterna
från energi- och koldioxidskatt sammantaget
uppgå till 67 miljarder kronor. Av de totala
intäkterna från energi- och koldioxidskatt härrör
36 procent från bostadssektorn, 61 procent från
transportsektorn och 3 procent från industrin.
De intäkter som härrör från industrin och transportsektorn är starkt kopplade till konjunkturutvecklingen, medan de intäkter som härrör från
bostadssektorn även påverkas av andra faktorer,
såsom väderförhållanden.
Från och med 2013 kommer utsläppsrätter i
ökad omfattning säljas på auktion i stället för att
delas ut kostnadsfritt till de sektorer som
omfattas av EU:s system för handel med
utsläppsrätter. Intäkterna från denna försäljning
bedöms uppgå till 1,3 miljarder kronor per år
2013–2015. Redan under 2012 kommer flygbranschen att betala för sina utsläppsrätter.
Intäkterna från denna försäljning bedöms dock
bli relativt begränsade.
Intäkterna från punktskatter på alkohol och
tobak utgör knappt 20 procent av punktskatteintäkterna. Sammanlagt beräknas intäkterna
uppgå till mellan 23 och 25 miljarder kronor per
år 2011–2015. Regeringen föreslår i denna proposition att skatten på tobak ska höjas för samtliga tobaksvaror fr.o.m. 2012. Detta bedöms
medföra att skatteintäkterna från tobaksskatten
blir 0,8 miljarder kronor högre fr.o.m. 2012.

väntas skattekvoten minska med 1 procentenhet
jämfört med året innan, vilket främst förklaras av
det höjda grundavdraget för pensionärer och av
en förändrad sammansättning av hushållens
konsumtion. Att kvoten för skatt på arbete
väntas öka något 2012 (se tabell 7.9) beror
framför allt på att skattereduktionen för ROTtjänster, som har ökat varje år sedan införandet,
väntas minska 2012 och på att ökningstakten för
de nedsatta arbetsgivaravgifterna för unga antas
minska.

7.1.4

7.2.2

Skattekvoten

Skattekvoten visar förhållandet mellan de totala
skatteintäkterna och BNP. Störst inverkan på
förändringen av skattekvoten har normalt
regelförändringar i skattesystemet. År 2011

Tabell 7.9 Skattekvot
Procent av BNP
Utfall Prognos
2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015

46,8 45,8 44,8 45,2 44,9 44,9 44,9

Skattekvot
varav
Skatt på arbete
Skatt på kapital

28,1 26,4 26,0 26,4 26,3 26,3 26,2
5,2

5,7

5,6

5,5

5,3

5,4

5,5

Skatt på konsumtion

13,7 13,6 13,2 13,1 13,1 13,1 13,0

Övriga skatter

-0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Källor: Statistiska centralbyrån, Skatteverket och egna beräkningar.

7.2

Inkomster på statens budget

7.2.1

Skatteinkomster

I statens budget tillämpas periodiserad redovisning av skatterna. Det innebär att skatterna
redovisas under det inkomstår då den skattepliktiga händelsen ägde rum. Inkomster på
statens budget ska enligt budgetlagen (2011:204)
redovisas kassamässigt, dvs. när de faktiska inoch utbetalningarna av skatterna sker. Av denna
anledning tillämpas även kassamässig redovisning av statens skatter. De kassamässiga
skatteinkomsterna består av betalningar som kan
avse skatter för olika inkomstår. Skillnaden
mellan statens skatteintäkter och skattinkomster
utgörs av periodiseringar. Periodiseringarna
består i sin tur av uppbörds- och betalningsförskjutningar samt anstånd.
Övriga inkomster

Utfall och prognoser för de inkomster som
redovisas under Övriga inkomster på statens
budget framgår av tabell 7.4. År 2011 beräknas
dessa inkomster uppgå till sammanlagt
563
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37,5 miljarder kronor, vilket är 37,5 miljarder
kronor högre än utfallet för 2010. Ökningen
förklaras främst av att inkomsterna av statens
verksamhet 2011 beräknas till 54,8 miljarder
kronor jämfört med 41,8 miljarder kronor 2010
samt av att inkomster av försåld egendom 2011
uppgår till 25 miljarder kronor jämfört med
0 kronor 2010. Prognosen avseende övriga
inkomster för 2012–2015 uppgår till mellan 14
och 20 miljarder kronor per år.
Inkomster av statens verksamhet

Inkomster av statens verksamhet består bl.a. av
utdelningar från statligt aktieinnehav, affärsverkens inlevererade överskott, Riksbankens inlevererade överskott, ränteinkomster och offentligrättsliga avgifter.
Prognosen för aktieutdelningar (exklusive
Svenska Spel AB och Systembolaget AB) uppgår
till cirka 27 miljarder kronor 2011. I detta ingår
utdelningar av engångskaraktär med ca
6 miljarder kronor utöver de ordinarie utdelningarna. Prognosen för 2012 avseende aktieutdelningarna är 23 miljarder kronor och för
2013–2015 uppgår prognosen till 22–24 miljarder
kronor per år. Den lägre prognosen för 2012
beror framför allt på lägre utdelningar av
engångskaraktär jämfört med 2011. Inkomsterna
från arbetslöshetsavgiften beräknas minska
mellan 2011 och 2015 med ca 1,0 miljarder
kronor till följd av lägre utgifter för arbetslöshetsförsäkringen. Riksbankens inlevererade
överskott uppgår till mellan 6,2 och 4,2 miljarder
kronor per år 2011–2013 för att fr.o.m. 2014
minska till ca 1,5 miljarder kronor. Den lägre
utdelningen 2014 och framåt är en effekt av att
Riksbankens ovanligt höga justerade resultat för
2008 utgår ur beräkningsunderlaget för bankens
utdelningar.
Jämfört med prognosen i 2011 års ekonomiska vårproposition har de ovan angivna
inkomsterna reviderats ned med 1,3–
2,3 miljarder kronor 2012–2014. Dessa förändringar är bl.a. hänförliga till förändrade antaganden kring inkomster från statens aktieinnehav
till följd av lägre förväntade överskott inom
bolagssektorn. För 2015 har inkomsterna reviderats ned med ca 0,5 miljarder kronor. Revideringen beror främst på förändrade antaganden
för Riksbankens inlevererade överskott.
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Inkomster av försåld egendom

Under inkomsttypen Inkomster av försåld
egendom redovisas försäljningar av olika typer av
statlig egendom. Inkomster från försäljningar av
aktier i statligt ägda bolag utgör vanligtvis den
största delen av dessa inkomster.
Inkomsterna för 2011 förväntas beräkningstekniskt uppgå till 25 miljarder kronor. För
2012–2015 antas försäljningsinkomsterna beräkningstekniskt uppgå till 15 miljarder kronor per
år.
Jämfört med bedömningen i 2011 års ekonomiska vårproposition har det beräkningstekniska
antagandet reviderats ned med 10 miljarder
kronor per år 2012–2014 och ökats från 0 till
15 miljarder kronor för 2015. Bakgrunden till
förändringen av det beräkningstekniska antagandet är regeringens förändrade mandat i frågan
om försäljningar av statliga bolag (bet.
2010/11:NU7, rskr. 2010/11:190).
Återbetalning av lån

Under inkomsttypen Återbetalning av lån redovisas bland annat återbetalning av studiemedel
(avser lån upptagna före 1989) och återbetalning
av övriga lån. År 2011 beräknas inkomsterna
under denna inkomsttyp uppgå till 1,5 miljarder
kronor, varav återbetalningar av studiemedel utgör den största delen.
År 2012–2015 beräknas inkomsterna från
studiemedelsavgifter minska eftersom antalet
återbetalare blir färre. Studiemedelsavgiften är
den årliga återbetalningspliktiga delen (amorteringen) av studiemedel tagna före 1989. I takt
med att antalet låntagare som återbetalat hela
skulden på lån tagna före 1989 ökar, minskar
dessa inkomster.
Kalkylmässiga inkomster

Under inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster
redovisas vissa avskrivningar och amorteringar
samt statliga pensionsavgifter, som utgör
merparten av inkomsterna.
För 2011 beräknas inkomsterna uppgå till
11,2 miljarder kronor, varav 10,6 miljarder
kronor utgörs av inkomster från statliga pensionsavgifter. År 2012–2015 ökar inkomsterna
något och förväntas 2015 uppgå till
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13,1 miljarder kronor. Hela ökningen förklaras i
princip av ökade inkomster från statliga pensionsavgifter.
Jämfört med prognosen i 2011 års ekonomiska vårproposition har inkomsterna reviderats
med relativt små belopp, med undantag för 2012
där prognosen justerats upp med ca 0,7 miljarder
kronor. Justeringen förklaras huvudsakligen av
att Chalmers tekniska högskola har medgetts att
få lösa in delar av sin pensionsskuld genom att
betala en engångspremie som redovisas mot
inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter.

om stöd och service till vissa funktionshindrade.
De tillkommande inkomsterna uppgår till mellan
10 och 12 miljarder kronor 2011–2015.
Den största delen av avräkningarna utgörs av
statliga och kommunala myndigheters kompensation för betald mervärdesskatt. Under avräkningar redovisas dessutom avgiftsintäkter som
redovisas på myndigheters m.fl. in- och utlåning
i Riksgäldskontoret, t.ex. insättnings- och stabilitetsavgifter.
Utgifter som ges som krediteringar på
skattekonto

Bidrag m.m. från EU

Under inkomsttypen Bidrag m.m. från EU
redovisas bidrag från olika EU-fonder inom
EU:s budget. De största enskilda bidragen avser
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden. Bidragen är främst kopplade till utgifter
på anslag inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad
och arbetsliv, utgiftsområde 19 Regional tillväxt,
utgiftsområde 22
Kommunikationer
samt
utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd
och livsmedel.
Inkomsterna för 2011 beräknas sammantaget
uppgå till 14,2 miljarder kronor. De prognostiserade inkomsterna minskar något över tid och
beräknas uppgå till 11,8 miljarder kronor 2015.
Jämfört med prognosen i 2011 års ekonomiska vårproposition har inkomsterna reviderats
upp med 0,9 miljarder kronor 2011. Endast
mindre revideringar har gjorts för 2012–2015
jämfört med bedömningen i vårpropositionen.
Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet

Inkomsttypen Avräkningar m.m. i anslutning till
skattesystemet består av två delar: tillkommande
inkomster och avräkningar i anslutning till
skattesystemet.
Tillkommande inkomster består av inkomster
som bruttoredovisas på statens budget. Motsvarande poster avräknas på andra inkomsttitlar
eller förekommer med samma belopp på
budgetens utgiftssida. Det gäller t.ex. skatter
som tillfaller EU som den mervärdesskattebaserade EU-avgiften och tullmedel. Under tillkommande inkomster redovisas också kommunala utjämningsavgifter enligt lagen (1993:387)

Inom inkomsttypen Utgifter som ges som
krediteringar på skattekonto redovisas stöd som
enligt nationalräkenskaperna är att likställa med
utgifter. Redovisningen syftar till att öka riksdagens möjligheter att granska statens budget.
I princip har alla skattekrediteringar som
funnits tidigare upphört eller flyttats till budgetens utgiftssida. Fram t.o.m. 2011 redovisades
i princip enbart jämställdhetsbonusen under
denna inkomsttyp. Jämställdhetsbonusen föreslås flyttas till budgetens utgiftssida fr.o.m. den 1
januari 2012.
7.2.3

Ändrad redovisning av inkomsttitlar

I statens budget för 2012 tillkommer följande
inkomsttitlar:
1155 Gåvor till ideell verksamhet
1459 Intäkter från EU:s handel med
utsläppsrätter.
Inkomsttitelgruppen
1260 Avgifter till pensionssystemet
byter namn och heter fortsättningsvis
1260 Avgifter till premiepensionssystemet.
Samtidigt byter inkomsttitel
1261 Avgifter till pensionssystemet
namn och heter fortsättningsvis
1261 Avgifter till premiepensionssystemet.
Inkomsttiteln
1154 Husarbeten
byter namn och heter fortsättningsvis
1154 HUS-avdrag.
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7.3

7.3.1

Jämförelse med prognosen i
2011 års ekonomiska
vårproposition och uppföljning av
statens budget för 2010 och
2011

Tabell 7.10 Antaganden och förändringar jämfört med 2011
års ekonomiska vårproposition
Årlig procentuell förändring om inget annat anges

BNP, marknadspris1

Skatt på arbete

5,2

-2,9

-0,6

0,8

0,8

0,2

0,9

2,0

1,9

Diff. VÅP11

0,0

0,0

-0,2

-1,8

-0,9

0,7

1,3

Timlön3

3,0

0,9

3,1

2,9

3,1

3,3

3,3

Diff. VÅP11

0,0

0,0

0,6

-0,4

-0,5

-0,4

-0,4

Utbetald lönesumma,
skatteunderlag

0,1

3,0

4,9

3,1

4,1

5,4

5,3

Diff. VÅP11

0,0

0,0

0,5

-2,3

-1,4

0,3

0,9

Arbetslöshet4

6,5

6,0

5,5

5,8

5,7

4,8

4,0

Diff. VÅP11

0,0

0,0

0,5

1,3

1,7

1,3

0,7

Arbetsmarknadspolitiska program5

2,7

3,9

3,7

3,8

3,7

3,2

2,7

Diff. VÅP11

0,0

0,0

0,0

0,8

1,2

1,1

0,8

Hushållens
konsumtionsutgifter1

1,5

4,8

3,2

2,4

5,0

6,0

5,7

Diff. VÅP11

0,0

0,0

-1,3

-2,8

-0,5

1,0

1,3

31,52 31,56 31,55 31,55 31,55 31,55 31,55
0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,1

2,8

2,8

2,6

3,5

4,4

4,6

0,0

0,0

-0,6

-1,2

-1,0

-0,5

-0,3

KPI juni-juni

-0,8

0,9

2,7

1,2

1,8

2,6

2,5

Diff. VÅP11

0,0

0,0

0,5

-0,9

-1,0

-0,1

0,0

50,9 51,1 52,1 54,6 55,7

Inkomstbasbelopp7
Diff. VÅP11
Prisbasbelopp

7

Diff. VÅP11

59,7

0,0

0,0

0,3

-0,2

-0,5

-0,5

42,8

42,4

42,8

44,0

44,5

45,3

46,5

0,0

0,0

0,0

0,2

-0,2

-0,6

-0,7

0,0

Diff. VÅP11
8

0,0

0,0

0,9

-0,5

-1,5

0,0
8

0,0

0,0

2,0

-1,5

-5,7

-6,5

526,2 532,7 548,3 574,3 592,5 614,9 643,4
0,0

0,0

0,0

3,0

-2,1

-8,1

Löpande priser, procentuell förändring.
Kalenderkorrigerat, anställda.
Enligt nationalräkenskapernas definition.
4
Arbetslöshet 16–64 år enligt tidigare definition, s.k. öppen arbetslöshet.
5
Procent av arbetskraften enligt tidigare definition (exkl. heltidsstuderande
arbetssökande).
6
Procent.
7
Tusentals kronor.
8
Avser skiktgräns för statlig inkomstskatt. Tusentals kronor.
Källor: Statistiska centralbyrån, Skatteverket och egna beräkningar.
3

-1,3

367,6 372,1 383,0 401,1 413,8 429,4 449,3

Diff. VÅP11
Diff. VÅP11

57,5

0,0

139,3 139,7 142,3 149,3 152,4 157,1 163,3

Inkomstindex

2

0,0

Diff. VÅP11

Övre skiktgräns
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2015

5,4

1,8

Statslåneränta

1

2014

4,6

-0,2

Skiktgräns

Mot bakgrund av det preliminära taxeringsutfallet för 2010 har hushållens taxerade kapitalvinster reviderats upp jämfört med prognosen i
2011 års ekonomiska vårproposition. Det har
inneburit att skatteintäkterna för 2010 har reviderats upp med ca 5 miljarder kronor.
För 2011–2015 har intäkterna från hushållens
kapitalinkomster reviderats ned. Det beror på att
kapitalvinstprognosen har reviderats ned till
följd av den senaste tidens börsoro och på att
ränteläget i ekonomin nu bedöms bli lägre än vad
som antogs i vårpropositionen. Vidare leder förslaget i denna proposition om ändrade regler för
beskattning av investeringsfonder till att intäkterna från skatt på hushållens kapitalinkomster
har reviderats ned fr.o.m. 2013.

2013

1,7

0,2

Diff. VÅP11

Skatt på kapital, hushåll

2012

4,5

2,1

Kommunal
medelutdebitering6

För 2010 och 2011 är intäkterna från skatt på
arbete i stort sett oförändrade jämfört med prognosen i 2011 års ekonomiska vårproposition.
För 2012–2015 har intäkterna reviderats ned
med mellan 17 och 29 miljarder kronor per år.
Det beror framför allt på att den förväntade
konjunkturavmattningen medför färre antal
arbetade timmar och en lägre ökning av timlönen än i vårpropositionen. Intäkterna från
indirekta skatter på arbete påverkas också av att
prognosen för de nedsatta arbetsgivaravgifterna
för unga har reviderats upp, vilket bidrar till lägre
intäkter.

2011

7,0

0,0

Arbetade timmar2

I detta avsnitt jämförs prognosen för skatteintäkterna i denna proposition med prognosen i
2011 års ekonomiska vårproposition. Vidare görs
en uppföljning av inkomsterna på statens budget
för 2010 och 2011. Prognosskillnaderna finns
redovisade i tabell 7.11. I tabell 7.10 finns de viktigaste ekonomiska antagandena för skatteprognoserna och en jämförelse mot prognosen i
vårpropositionen.

2010

-3,6
-2,8

Diff. VÅP11

Jämförelse med prognosen i 2011
års ekonomiska vårproposition

2009

-9,3
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Tabell 7.11 Aktuell prognos jämfört med 2011 års ekonomiska vårproposition samt statens budget för 2010 och 2011
Miljarder kronor

Inkomstår

Skatt på arbete
Direkta skatter
Kommunal inkomstskatt

Aktuell
prognos
2010

Jämförelse med 2011 års ekonomiska vårproposition

Jmf. SB
2010

Aktuell
prognos
2011

Jmf SB
2011

Prognos
2010

2011

2012

2013

2014

2015

873,6

8,9

896,9

4,5

-1,3

-1,1

-17,4

-29,1

-26,7

-26,9

474,7

-2,4

484,5

3,2

-0,8

0,8

-6,0

-11,2

-9,3

-13,1

523,5

9,6

535,4

6,9

-2,1

1,2

-6,9

-13,2

-12,2

-13,8

Statlig inkomstskatt

42,5

0,4

44,5

2,7

0,8

1,6

-0,1

-0,3

0,5

0,5

Allmän pensionsavgift

89,3

2,2

93,1

-0,3

-0,1

0,2

-1,3

-2,5

-2,3

-1,5

-180,6

-14,5

-188,7

-6,1

0,6

-2,2

2,3

4,8

4,7

1,8

398,9

11,3

412,5

1,3

-0,5

-1,9

-11,4

-17,9

-17,4

-13,8

403,9

11,8

422,9

5,8

0,2

1,8

-8,0

-14,5

-13,7

-10,0

12,2

0,7

12,9

0,5

-0,2

-0,1

-0,5

-0,7

-0,7

1,6

Skattereduktioner m.m.
Indirekta skatter
Arbetsgivaravgifter
Egenavgifter
Särskild löneskatt
Nedsättningar
Skatt på tjänstegruppliv
Avgifter till premiepensionssystemet
Skatt på kapital

33,1

1,5

34,6

0,1

-0,4

-0,3

-1,0

-1,6

-1,6

-1,3

-25,0

-2,1

-30,0

-4,3

-0,1

-2,4

-2,3

-1,9

-2,2

-4,6

1,1

0,0

1,3

0,5

0,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

-26,4

-0,7

-29,3

-1,3

0,0

-1,0

0,2

0,6

0,6

0,4

188,5

31,5

192,5

2,8

7,6

-4,7

-16,4

-22,9

-18,2

-13,3

Skatt på kapital, hushåll

34,5

10,5

30,2

-2,8

4,8

-2,9

-1,3

-5,6

-4,4

-1,0

Skatt på företagsvinster

104,0

22,7

111,2

6,4

1,8

-1,3

-9,5

-9,2

-5,2

-4,6

Avkastningsskatt

11,8

-2,0

11,6

0,3

0,3

0,3

-5,0

-8,0

-8,4

-7,4

Fastighetsskatt

26,1

0,1

27,1

0,3

0,7

0,8

0,8

1,7

1,7

1,4

Stämpelskatt

9,0

0,8

8,5

-1,8

0,0

-1,6

-1,4

-1,5

-1,5

-1,6

Kupongskatt m.m.

3,1

-0,7

3,8

0,3

0,0

0,0

0,0

-0,3

-0,2

-0,1

Skatt på konsumtion och insatsvaror

449,7

32,0

456,3

0,6

0,2

-6,1

-21,1

-23,9

-22,3

-17,9

Mervärdesskatt

324,7

29,3

332,4

3,1

0,3

-4,9

-19,0

-21,9

-19,3

-14,4

Skatt på tobak

10,6

-0,7

10,9

0,1

0,0

0,3

1,1

1,0

0,9

0,8

Skatt på etylalkohol

4,3

-0,1

4,3

-0,3

0,0

0,0

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

Skatt på vin m.m.

4,6

0,0

4,6

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

Skatt på öl

3,2

0,0

3,2

-0,1

0,0

0,0

-0,1

-0,1

0,0

0,0

Energiskatt

41,2

1,0

41,5

-0,4

0,0

-0,1

-0,8

-1,4

-1,9

-2,3

Koldioxidskatt

27,3

1,2

26,0

-0,9

0,0

-0,6

-0,5

-0,7

-1,0

-1,2

Övriga skatter på energi och miljö

4,7

-0,3

4,7

0,0

0,0

-0,1

0,1

1,3

1,3

1,2

16,4

0,0

15,9

-0,4

0,0

-0,1

-1,0

-1,1

-1,3

-1,3

Skatt på import

5,7

0,9

5,7

-0,6

0,0

-0,6

-0,8

-0,9

-0,9

-0,9

Övriga skatter

7,1

0,7

7,2

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Skatt på vägtrafik

Restförda skatter och övriga skatter
Restförda skatter
Övriga skatter
Totala skatteintäkter
Avgår EU-skatter

2,2

7,2

4,1

3,3

0,0

1,5

0,0

0,0

0,1

0,1

-5,7

3,5

-5,4

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,9

3,7

9,6

2,1

0,0

1,5

0,0

0,0

0,1

0,1

79,7 1 549,9

1 514,0
-7,1

11,2

6,6

-10,5

-54,9

-75,9

-67,2

-58,0

-7,2

0,5

0,0

0,5

0,8

0,9

0,9

0,8

78,7 1 542,7

11,8

6,6

-9,9

-54,1

-75,0

-66,3

-57,1

-1,0

Offentliga sektorns skatteintäkter

1 506,9

Avgår, kommunala inkomstskatter

-537,4

-9,4

-549,5

-6,7

2,1

-1,2

6,9

13,2

12,2

14,0

-183,6

-5,1

-195,7

-4,5

0,1

-4,1

2,8

5,5

5,3

3,7

785,8

64,1

797,5

0,6

8,8

-15,2

-44,4

-56,3

-48,8

-39,3

Avgår, avgifter till ålderspensionssystemet
Statens skatteintäkter
Källor: Skatteverket och egna beräkningar.
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Skatt på företagsvinster

Intäkterna från skatt på företagsvinster 2010 har
reviderats upp med knappt 2 miljarder kronor
jämfört med prognosen i 2011 års ekonomiska
vårproposition till följd av Skatteverkets preliminära taxeringsutfall för 2010. År 2011 och
framåt har intäkterna från bolagsskatten i stället
reviderats ned, vilket beror på de försämrade tillväxtutsikterna i svensk ekonomi. Nedrevideringen är som störst 2012 och 2013, då intäkterna reviderats ned med ca 9 miljarder kronor
per år.
Avkastningsskatt

Intäkterna från avkastningsskatten har reviderats
ned med mellan 5 och 8 miljarder kronor per år
2012–2015. Det beror huvudsakligen på att den
senaste tidens börsfall har medfört att värdet på
livbolagens tillgångar har reviderats ned och att
prognosen för statslåneräntan har reviderats ned.
Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift

Intäkterna från fastighetsskatt och kommunal
fastighetsavgift har reviderats upp med 0,7–
0,8 miljarder kronor 2010–2012 och med 1,4–
1,7 miljarder kronor 2013–2015. Det beror dels
på att Skatteverkets preliminära taxeringsutfall
har medfört att intäkterna från fastighetsskatt på
lokaldelen i hyreshus har reviderats upp fr.o.m.
2010, dels på en ny bedömning av effekterna av
fastighetstaxeringen för hyreshus och industrifastigheter 2013.
Skatt på konsumtion och insatsvaror

Intäkterna från mervärdesskatten har reviderats
ned kraftigt 2011–2015 jämfört med bedömningen i 2011 års ekonomiska vårproposition.
Det är i huvudsak en följd av att hushållens konsumtion och investeringar har reviderats ned.
Vidare medför förslaget i denna proposition om
sänkt mervärdesskatt för restaurang- och cateringtjänster att mervärdesskatteintäkterna blir
5,4 miljarder kronor lägre fr.o.m. 2012.
Intäkterna från punktskatterna beräknas
2011–2015 bli mellan 1 och 3 miljarder kronor
lägre än vad som bedömdes i vårpropositionen.
Det är i första hand intäkterna från energi- och
568

koldioxidskatten som har reviderats ned, men
även intäkterna från fordonsskatt och skatt på
import. De lägre intäkterna beror framför allt på
den lägre BNP-tillväxten.
7.3.2

Uppföljning av statens budget för
2010 och 2011

Skatt på arbete

Intäkterna från skatt på arbete bedöms uppgå till
874 miljarder kronor 2010, vilket är knappt
9 miljarder kronor högre än statens budget för
2010. Det beror på att utbetalda löner ökade
betydligt starkare än väntat. Arbetsmarknaden
återhämtade sig snabbare än förväntat och
antalet arbetade timmar ökade 2010 med
2,1 procent i stället för ett fall på 2,1 procent
som antogs i de beräkningar som låg till grund
för budgeten. Trots detta har de direkta
skatterna reviderats ner med drygt 2 miljarder
kronor. Det beror på att HUS-avdraget (skattereduktionen för ROT- och RUT-tjänster) blev
högre än beräknat.
År 2011 bedöms intäkterna från skatt på
arbete uppgå 897 miljarder kronor, vilket är
knappt 5 miljarder kronor högre än budgeten för
2011. Intäkterna har reviderats upp till följd av
en starkare återhämtning i svensk ekonomi
jämfört med de beräkningar som låg till grund
för 2011 års budget.
Skatt på kapital, hushåll

Intäkterna från hushållens skatt på kapitalinkomster 2010 bedöms bli knappt 11 miljarder
kronor högre jämfört med budgeten för 2010.
Det beror huvudsakligen på att intäkterna från
hushållens kapitalvinster bedöms bli högre än
förväntat. Det beror också på att skattereduktionen för hushållens ränteutgifter bedöms bli
lägre än beräknat.
År 2011 beräknas intäkterna från skatt på
hushållens
kapitalinkomster
uppgå
till
30 miljarder kronor, vilket är knappt 3 miljarder
kronor lägre än i statens budget för 2011. Det
beror i första hand på att kapitalvinsterna har
reviderats ned till följd av den senaste tidens oro
på de finansiella marknaderna.

PROP. 2011/12:1

Skatt på företagsvinster

Skatt på konsumtion och insatsvaror

År 2010 bedöms intäkterna från skatt på företagsvinster uppgå till 104 miljarder kronor, vilket
är nästan 23 miljarder kronor mer än budgeten
för 2010. Effekterna av den finansiella oron och
den efterföljande lågkonjunkturen 2008 och
2009 blev inte så långvariga som först befarades.
Det har lett till att prognosen för företagens
vinster successivt har reviderats upp.
Intäkterna från skatt på företagsvinster 2011
bedöms bli 111 miljarder kronor, vilket är drygt
6 miljarder kronor högre än i statens budget för
2011. Även här är revideringen en följd av att
konjunkturen återhämtat sig snabbare än förväntat.

Intäkterna från mervärdesskatt 2010 blev
325 miljarder kronor, vilket är drygt 29 miljarder
kronor högre än statens budget för 2010. Det
beror i huvudsak på att återhämtningen i konjunkturen blev snabbare än förväntat. Hushållens konsumtion, framför allt konsumtionen
av bilar och sällanköpsvaror, utvecklades särskilt
starkt.
År 2011 bedöms intäkterna från mervärdesskatten bli 332 miljarder kronor. Det är ca
3 miljarder kronor högre än i budgeten för 2011.
Intäkterna från punktskatterna 2010 blev
119 miljarder kronor, vilket är knappt 3 miljarder
kronor högre än budgeten för 2010. Detta beror
främst av att intäkterna från energi- och koldioxidskatt blev drygt 2 miljarder kronor högre än
budget. De högre intäkterna berodde främst på
den snabba återhämtningen i ekonomin och på
en högre energianvändning i bostadssektorn till
följd av ovanligt kallt väder under 2010.
År 2011 bedöms intäkterna från punktskatterna bli knappt 3 miljarder kronor lägre än
statens budget för 2011. Intäkterna från energioch koldioxidskatt bedöms bli ca 1 miljard
kronor lägre än förväntat, främst till följd av en
lägre användning av bensin. Även intäkterna från
skatt på alkohol och import bedöms bli lägre än
beräknat.

Avkastningsskatt

Intäkterna från avkastningsskatten 2010 bedöms
bli 2 miljarder kronor lägre än statens budget för
2010. Det är framför allt en konsekvens av
nedgången på aktiemarknaden under finanskrisen 2008 och 2009 samt av att statslåneräntan
för 2009 blev lägre än beräknat.
För 2011 bedöms intäkterna från avkastningsskatten uppgå till knappt 12 miljarder kronor,
vilket är 0,3 miljarder kronor högre än budgeten
för 2011.
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Tabell 7.12 Förändring av totala skatteintäkter till följd av regeländringar, bruttoeffekter i förhållande till föregående år
Miljarder kronor
Inkomstår

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Skatt på arbete
Kommunalskatt
Förändrad medelutdebitering
Ändringar av grundavdraget (regionalt, pensionärer)
Ändrade avdragsregler (lånedatorer, pensionssparande m.m.)
Begränsat avdrag för allmän pensionsavgift
Övrigt
Statlig skatt
Skiktgränsjusteringar
Övrigt
Skattereduktioner
Skattereduktion jobbskatteavdrag
HUS-avdrag (skattereduktion för ROT- och RUT-tjänster)
Skattereduktion allmän pensionsavgift
Skattereduktion fackföreningsavgift, slopad (2007)
Övrigt
Socialavgifter
Sänkning socialavgift
Nedsättning socialavgift
Skatt på kapital
Inkomstskatt, företag
Företagsskattepaketet andelar i handelsbolag, underskottsföretag
Andelar i handelsbolag, underskottsföretag
Avskaffad schablonintäktsbeskattning bostadsrättsföreningar
Skattereduktion ROT (2004), stormskadad skog (2005-2007)
Övrigt
Fastighetsskatt
Småhus: sänkt skattesats, begränsat markvärde, frysning, kommunal avg.
Hyreshus: sänkt skattesats, frysning, övergång till kommunal avg.
Begränsningsregel, nytt taxeringsförfarande
Vattenkraft: skattesatsändringar
Övriga skatter på kapital
Investeringsfonder samt investeringssparkonto
Ändrade regler för kapitalförsäkringar
Höjd kapitalvinstskatt för bostäder
Ändrade uppskovsregler
Höjt belopp för uthyrning av privatbostäder
Ändrade 3:12-regler, sänkt expansionsmedelsskatt, penninglån
Förmögenhetsskatt: höjda fribelopp, sänkt skatt, fryst underlag, slopad
Höjd stämpelskatt
Skatt på konsumtion
Mervärdesskatt
Sänkt skatt på restaurang- och cateringtjänster
Sänkt skatt på personbefordran, böcker och skidliftar
Övrigt
Skatt på energi och miljö
Energiskatt
Koldioxidskatt
Avfallsskatt, naturgrusskatt m.m.
Gödselmedelsskatt
Skatt på termisk effekt
Övrigt
Övriga skatter på konsumtion och insatsvaror
Skatt på vägtrafik m.m.
Skatt på tobak
Skatt på alkohol
Reklamskatt
Övrigt
Restförda och övriga skatter
Insolvens
Övriga skatter

-8,6 -34,4 -11,9 -47,1 -14,4
-0,2
1,5
0,3 -0,2 -2,8
-0,1 -0,5 -1,8
1,3
0,7
-2,8
0,3
-1,9 -3,5
-0,3
1,7
2,1
0,4
3,1
-0,1
0,8
0,5
0,0 -4,2
0,0
0,8
-4,2
0,5
-8,2 -36,5 -11,4 -21,8 -10,0
-39,9 -10,7 -10,8 -10,0
-0,7 -0,7 -11,0
-9,7
4,1
1,5
-1,1
0,1 -0,7 -20,9 -1,6
0,6 -0,4 -12,8
-1,1 -0,5 -0,4 -8,1 -1,6
-1,4 -10,9
4,5
1,5
0,9
0,7 -1,0
3,8
1,7
0,7
3,8
1,6
0,2
0,7
-1,0
0,7

-7,6
-7,5

-0,7
-0,1

-0,1
0,0

0,3
0,2

0,0
0,0

Totala skatteintäkter

-6,3 -41,3

Källa: Egna beräkningar
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2006

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

2007

2008

-2,5
-1,3
-1,2

-3,6
-3,9
-0,4

-7,4

0,6
4,3

-0,1

1,1
3,2

-0,2

-0,6
-6,7

3,7
0,0

4,0
-0,1

2009

0,0

-0,2
-0,2

-0,2

0,5

-7,5
0,3
0,0
0,0

-0,4
0,0

0,0
0,0

0,2
0,0

0,0

0,0

-0,3

0,0

0,0

0,0

-0,1

-0,3
-0,3

-0,1

0,2

0,0

-0,1
2,1
0,0

-0,3
1,6
-0,1

-0,1
-4,6
0,0

0,2
0,6
0,0

0,4
0,0

1,5

-0,1
0,0

0,0

0,0

0,0

1,7
1,6
0,2

-4,6
-4,8
0,2

0,6
0,5
0,0

0,4
0,5
-0,1

-4,5
-5,4
-5,4

3,2
0,0

0,0
0,0

1,1
0,0

0,1

2,3
0,9
0,2

0,0

1,1

1,5
0,6

0,2
-0,2
-0,1

0,2

-0,1

6,7
0,2

-0,1
0,0

0,1
-0,2
0,0

0,7
-0,5
0,0

0,2
2,6
0,3
1,5

0,0
-0,1
0,1
-0,2

-0,1
0,1
0,2

0,0
0,7
0,9
-0,2

0,0
-0,2

-0,1
2,5
0,7
0,2
0,2

0,2
0,0
0,2

1,1

-0,4
1,4
1,2
1,2
0,3

0,8
3,8
1,7
2,1

-0,3
0,0

0,0

3,9
2,2
1,5
0,3
-0,1
0,0
0,0

0,0
0,0

-0,1
-0,1

-1,2
-1,2

0,1
0,8

1,2
0,9
0,9

0,0

0,0

0,0

0,8

-0,4

0,2
-0,1
0,2

-0,7

-0,3

-0,1

0,0

-0,7

-0,3

-0,1

0,0

-0,7 -46,1 -13,5

-6,8

-4,0

-1,6

0,8

-0,4

1,5

8
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8 Utgifter

Sammanfattning

•

De takbegränsade utgifterna ökar med ca 80
miljarder kronor mellan 2010 och 2015. Som
andel av BNP faller dock de takbegränsade
utgifterna från 29,8 procent till 26,1 procent
under samma period.

•

Utgifterna i ålderpensionssystemet ökar
med ca 45 miljarder kronor mellan 2010 och
2015. Det beror främst på högre inkomstoch tilläggspensioner, som är en följd av
pris- och löneökningar, men också på att
antalet pensionärer ökar under perioden.

•

De reformer på utgiftssidan som förslås i
denna proposition inom bl.a. områdena
arbetsmarknad, migration och kommunikationer ökar utgifterna med 12 miljarder
kronor 2012 jämfört med bedömningen i
2011 års ekonomiska vårproposition.
Utgiftseffekten av nya reformer minskar
successivt för de närmast därpå efterföljande
åren och uppgår till 7 miljarder kronor 2015.

•

Jämfört med bedömningen i 2011 års
ekonomiska vårproposition minskar budgeteringsmarginalen 2012, 2013 och 2014
med 21, 18 respektive 9 miljarder kronor.
Minskningen beror främst på reformförslag i
denna proposition och på högre arbetsmarknadsrelaterade utgifter till följd konjunkturavmattningen. För 2015 görs samma
bedömning av marginalen som i vårpropositionen.

•

De takbegränsade utgifterna för 2011
bedöms bli ca 8 miljarder kronor lägre än
ursprungligt anvisade medel i statens budget,
främst till följd av lägre utgifter under
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och
arbetsliv.

I detta avsnitt redovisas och analyseras
utvecklingen av utgifterna i statens budget och
de takbegränsade utgifterna för 2011–2015.
Vidare lämnas förslag till utgiftsramar för 2012
och en preliminär fördelning av utgifter per
utgiftsområde för 2013–2015. Utgiftsutvecklingen analyseras dels som förändring
mellan år, dels som förändring jämfört med 2011
års ekonomiska vårproposition. Slutligen görs en
uppföljning av utgifterna för 2011 där de största
avvikelserna gentemot de ursprungligen anvisade
medlen i statens budget kommenteras.

8.1

Utgifterna på statens budget
och takbegränsade utgifter

Utgiftssidan på statens budget delas in i 27
utgiftsområden och posten Minskning av
anslagsbehållningar. Till budgetens utgiftssida
hör även Riksgäldskontorets nettoutlåning och
den kassamässiga korrigeringen (se avsnitt
10.2.1). De utgifter som omfattas av utgiftstaket
för staten, de s.k. takbegränsade utgifterna,
omfattar utgiftsområde 1–25 och 27 samt ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.
De takbegränsade utgifterna beräknas öka
med 80 miljarder kronor mellan 2010 och 2015
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(se tabell 8.1). Drygt 40 procent av ökningen, 35
miljarder kronor, kan hänföras till utgifterna på
budgetens utgiftsområden exklusive statsskuldsräntorna. Uttryckt som andel av BNP beräknas
dock dessa utgifter vara väsentligt lägre 2015 än
2010. Återstoden av ökningen av de takbegränsade utgifterna är hänförlig till ålderspensionssystemets utgifter. Dessa beräknas öka
med 45 miljarder kronor mellan 2010 och 2015.
Uttryckt som andel av BNP motsvarar dock
detta en minskning med knappt 0,2 procentenheter.
År 2011 ökar utgifterna för statsskuldsräntor
kraftigt. Jämfört med 2010 är utgifterna drygt
50 procent högre, vilket delvis förklaras av att
Riksgäldskontoret har gett ut en ny tioårig
statsobligation under 2011 som ger högre
ränteutgifter. År 2015 beräknas ränteutgifterna
också bli tillfälligt höga till följd av att en
realobligation förfaller till betalning. Bortsett
från dessa tillfälliga effekter finns huvudsakligen
två i sig motverkande faktorer som påverkar
ränteutgifterna mellan 2010 och 2015; låga men
stigande marknadsräntor och en minskande
statsskuld. Fram t.o.m. 2013 dominerar effekten
av stigande marknadsräntor. Från och med 2014
blir effekten av en minskande statsskuld starkare
och utgifterna, rensat från tillfälliga effekter,
minskar.
Budgeteringsmarginalen, dvs. skillnaden
mellan utgiftstaket och de takbegränsade
utgifterna, beräknas uppgå till 66 miljarder
kronor 2011 och till 53 respektive 50 miljarder
kronor 2012 och 2013. År 2014 och 2015
beräknas budgeteringsmarginalen uppgå till
50 respektive 57 miljarder kronor.

Tabell 8.1 Utgifter på budgetens utgiftsområden och
takbegränsade utgifter 2010–2015
Miljarder kronor om inget annat anges.
Utfall Prognos
2010
2011

Utgifter på
utgiftsområden
exkl. statsskuldsräntor1
Procent av BNP
Statsskuldsräntor
m.m. 1
Procent av BNP
Summa
utgiftsområden
Procent av BNP
Ålderspensionssystemet vid
sidan av statens
budget

Förslag Beräknat
2012
2013

2014

2015

763,0

775,2

792,0

792,7

793,4

798,1

23,1

22,4

22,5

21,6

20,5

19,6

23,4

36,1

21,8

23,2

22,6

32,3

0,7

1,0

0,6

0,6

0,6

0,8

786,4

811,3

813,8

815,9

816,0

830,4

23,8

23,5

23,2

22,2

21,1

20,4

222,9

222,2

238,6

250,2

260,0

267,8

6,7

6,4

6,8

6,8

6,7

6,6

Procent av BNP
Takbegränsade
utgifter2

985,9

Procent av BNP

29,8

28,9

29,3

28,4

27,2

26,1

1 024

1 063

1 084

1 093

1 103

1 123

38,1

65,6

53,4

50,1

49,6

57,2

Utgiftstak
Budgeteringsmarginal

997,4 1 030,6 1 042,9 1 053,4 1 065,8

1

Inklusive förbrukning av anslagsbehållningar och utnyttjande av anslagskredit.
Utgiftsområden på statens budget (exklusive statsskuldsräntor) och
ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.
Källa: Egna beräkningar.
2

8.1.1

Utgiftsramar för 2012

Regeringens förslag: Utgifterna för 2012 fördelas

på utgiftsområden enligt tabell 8.2.
Beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2012 enligt tabell 8.2 godkänns.
Beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget för 2012
enligt tabell 8.2 godkänns.

Skälen för regeringens förslag: I enlighet
med bestämmelsen i 3 kap. 2 § riksdagsordningen ska förslaget till statens budget
innehålla en fördelning av anslagen på
utgiftsområden. Regeringens förslag till ramar
för 2012 redovisas i tabell 8.2. En närmare
redovisning av utgiftsramarna för 2012, och
beräkningen av den preliminära fördelningen av
utgifterna per utgiftsområde för 2013–2015,
finns i avsnitt 8.1.2.
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8.1.2

Tabell 8.2 Utgiftsramar 2012

Utgifter 2011–2015

Tusental kronor
Utgiftsområde

Utgiftsram 2012

1

Rikets styrelse

11 808 950

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

13 358 542

3

Skatt, tull och exekution

10 178 582

4

Rättsväsendet

37 870 897

5

Internationell samverkan

6

Försvar och samhällets krisberedskap

45 578 001

7

Internationellt bistånd

30 263 823

8

Migration

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

60 078 114

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
handikapp

93 352 610

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

41 059 712

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

76 717 258

13

Integration och jämställdhet

8 373 853

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

70 475 708

15

Studiestöd

22 183 822

16

Utbildning och universitetsforskning

54 476 283

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

12 299 705

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning
och byggande samt konsumentpolitik

1 152 414

19

Regional tillväxt

3 398 701

20

Allmän miljö- och naturvård

5 025 102

21

Energi

22

Kommunikationer

43 060 712

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

17 732 511

24

Näringsliv

25

Allmänna bidrag till kommuner

85 075 085

26

Statsskuldsräntor m.m.

21 870 000

27

Avgiften till Europeiska unionen

31 291 127

Minskning av anslagsbehållningar

-2 814 099

Summa utgiftsområden

2 872 519

6 011 914

792 021 852

Ålderspensionssystemet vid sidan av
statens budget

238 559 000

Budgeteringsmarginal
Utgiftstak för staten
1

813 843 752

Summa utgiftsområden exkl.
statsskuldsräntor1

Takbegränsade utgifter

Inklusive minskning av anslagsbehållningar.
Källa: Egna beräkningar.

förslag:

2 023 930

9 067 976

1

Den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för
2013, 2014 och 2015 enligt tabell 8.3 godkänns
som riktlinje för regeringens budgetarbete.

Regeringens

1 030 580 852
53 419 148
1 084 000 000

Utgiftsramen för ett utgiftsområde anger den
nivå som årets anvisade anslagsmedel för detta
område högst får uppgå till. I tabell 8.3 redovisas
för varje utgiftsområde utfallet för anslagsförbrukningen
2010, utgiftsramarna för
utgiftsområdena 2011, inklusive justeringar till
följd av ändringsbudgetar 156, en utgiftsprognos
för 2011, förslag till utgiftsramar för 2012 samt
en preliminär fördelning av utgiftsramarna för
2013–2015. I prognosen för utgifterna per
utgiftsområde
för
2011,
förslaget
till
utgiftsramar för 2012 och i beräkningen av
utgiftsramarna för 2013–2015 har hänsyn tagits
till redan tidigare beslutade och nu föreslagna
eller aviserade utgiftsreformer och besparingar
(se avsnitt 8.1.3 och 8.2). Till grund för
prognoserna och utgiftsramarna ligger vidare
regeringens makroekonomiska förutsättningar,
volymantaganden för vissa transfereringssystem
samt pris- och löneomräkningen av främst
förvaltningsanslagen (se avsnitt 8.2).
Förbrukningen av anslagsbehållningar på ramanslag för förvaltnings- och investeringsändamål
för 2012–2015 redovisas samlat under posten
Minskning av anslagsbehållningar i stället för att
redovisas under respektive utgiftsområde (se
tabell 8.3).
De takbegränsade utgifterna beräknas öka
med 11 miljarder kronor 2011 jämfört med 2010,
varav 9 miljarder kronor beror på utgiftsökningar som föranleder tekniska justeringar av
utgiftstaket och som därmed inte påverkar
budgeteringsmarginalen (se prop. 2010/11:1
Förslag till statsbudget, finansplan m.m. avsnitt
4.5). Faktorer som motverkar utgiftsökningen är
bl.a. minskande arbetsmarknads- och ohälsorelaterade utgifter.

156 Se riksdagens beslut efter förslag i propositionen Vårändringsbudget

för 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21, rskr. 2010/1:321), och
förslagen

i

propositionen

Höständringsbudget

för

2011

(prop.

2010/11:2).

575

PROP. 2011/12:1

Till följd av den relativt höga arbetslösheten
under 2009 och 2010 ökade de arbetsmarknadsrelaterade utgifterna under dessa år. Den
återhämtning på arbetsmarknaden som skett
under 2011 bidrar till att utgifterna minskar
något under detta år. På grund av den inbromsning som nu bedöms ske på arbetsmarknaden
och de reformer inom arbetsmarknadspolitiken
som föreslås i denna proposition (se avsnitt
8.2.1) beräknas de arbetsmarknadsrelaterade
utgifterna bli högre 2012 och 2013 än 2011. Efter
detta väntas återhämtningen på arbetsmarknaden
återigen ta fart, vilket bidrar till att de
arbetsmarknadsrelaterade utgifterna beräknas
minska 2014 och 2015. Sammantaget innebär
detta att utgifterna under utgiftsområde 14
Arbetsmarknad och arbetsliv beräknas vara
omkring 10 miljarder kronor lägre 2015 än 2010,
vilket motsvarar en minskning med 14 procent.
De ohälsorelaterade transfereringssystemen
har uppvisat en kontinuerligt fallande utgiftsprofil sedan 2006, främst till följd av allt lägre
volymer i sjukpenningen samt i sjuk- och
aktivitetsersättningen. Trots att volymerna i
sjukpenningen väntas vara på en något högre
nivå 2011–2015 än 2010 beräknas minskningen
av de ohälsorelaterade utgifterna under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom
och handikapp fortsätta mellan 2010 och 2015
till följd av fortsatt fallande volymer i sjuk- och
aktivitetsersättningen. Detta resulterar i en
utgiftsnivå 2015 för utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp som
är omkring 15 miljarder kronor lägre än 2010,
vilket motsvarar en minskning med 15 procent.
Ökningen av de takbegränsade utgifterna
mellan 2010 och 2015 beror till största delen på
att utgifterna i ålderspensionssystemet ökar
under perioden.
Den förbättrade situationen på arbetsmarknaden mot slutet av perioden och de
fallande utgifterna för ohälsorelaterade transfereringar bidrar till att de takbegränsade
utgifterna som andel av BNP minskar med
3,7 procentenheter mellan 2010 och 2015.
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Tabell 8.3 Utgifter per utgiftsområde 2010–2015
Miljoner kronor
Utgiftsområde

2010
Utfall1

2011
Anslag2

2011
Prognos1

2012
Förslag6

2013
Beräknat

2014
Beräknat

2015
Beräknat

11 3783

11 136

11 809

12 001

12 223

12 495

1

Rikets styrelse

11 657

2

12 140

12 973

12 938

13 359

13 481

13 826

14 317

3

Samhällsekonomi och
finansförvaltning
Skatt, tull och exekution

9 385

10 051

9 767

10 179

10 363

10 583

10 860

4

Rättsväsendet

35 486

36 924

36 760

37 871

38 227

38 944

39 921

5

Internationell samverkan

1 998

2 006

1 860

2 024

2 032

2 030

2 037

6

45 665

45 306

44 524

45 578

46 860

48 197

49 422

7

Försvar och samhällets
krisberedskap
Internationellt bistånd

26 669

29 863

30 361

30 264

31 570

33 388

35 324

8

Migration

7 092

8 032

7 746

9 068

9 522

9 410

9 356

9

Hälsovård, sjukvård och social
omsorg
Ekonomisk trygghet vid sjukdom
och handikapp
Ekonomisk trygghet vid ålderdom

56 015

60 087

56 885

60 078

61 716

63 427

63 540

99 933

93 841

95 724

93 353

89 447

86 790

85 220

41 473

40 743

41 563

41 060

39 859

39 154

39 022

70 177

73 092

72 531

76 717

78 481

80 411

81 919

13

Ekonomisk trygghet för familjer
och barn
Integration och jämställdhet

5 192

6 558

5 964

8 374

8 196

8 821

8 597

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

68 556

70 106

65 471

70 476

68 718

64 120

58 629

15

Studiestöd

22 580

23 472

21 819

22 184

21 447

21 890

23 519

16

53 256

54 556

53 593

54 476

55 283

56 259

56 583

11 338

12 210

12 131

12 300

12 516

12 671

12 821

1 559

1 293

1 132

1 152

1 155

1 166

1 167

19

Utbildning och
universitetsforskning
Kultur, medier, trossamfund och
fritid
Samhällsplanering,
bostadsförsörjning, byggande
samt konsumentpolitik
Regional tillväxt

3 179

3 510

3 224

3 399

3 176

2 967

2 631

20

Allmän miljö- och naturvård

5 161

5 144

5 257

5 025

4 753

4 890

4 850

21

Energi

2 704

2 884

3 035

2 873

2 445

2 411

1 777

22

Kommunikationer

39 788

40 152

41 129

43 061

42 992

40 928

45 136

23

17 447

17 891

17 359

17 733

16 298

16 379

15 429

24

Areella näringar, landsbygd och
livsmedel
Näringsliv

8 478

5 475

5 428

6 012

4 948

5 003

4 525

25

Allmänna bidrag till kommuner

75 691

88 025

88 023

85 075

85 895

85 680

85 112

26

Statsskuldsräntor m.m.

23 361

36 470

36 140

21 870

23 250

22 600

32 350

27

Avgiften till Europeiska unionen

30 407

30 637

29 794

31 291

32 227

32 791

35 476

-2 814

-939

-996

-1 648

10
11
12

17
18

Minskning av
anslagsbehållningar
4

Summa utgiftsområden

786 389

822 680

811 295

813 844

815 917

815 963

830 388

Summa utgiftsområden exkl.
statsskuldsräntor5

763 028

786 210

775 156

792 022

792 727

793 398

798 073

Ålderspensionssystemet vid sidan
av statens budget

222 897

222 213

238 559

250 192

259 975

267 764

Takbegränsade utgifter

985 925

997 369

1 030 581

1 042 919

1 053 373

1 065 837

Budgeteringsmarginal

38 075

65 631

53 419

50 081

49 627

57 163

1 024 000

1 063 000

1 084 000

1 093 000

1 103 000

1 123 000

Utgiftstak för staten
1

Anslagen är fördelade till de utgiftsområden de tillhör i statens budget för 2012.
2
Inklusive riksdagens beslut i enlighet med propositionen Vårändringsbudget för 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21, rskr. 2010/1:321) och förslagen i
propositionen Höständringsbudget för 2011 (prop. 2011/12:2).
3
Enligt bet. 2010/11:FiU10 och bet. 2010/11:FiU21.
4
Inklusive posten Minskning av anslagsbehållningar.
5
Summa utgiftsområden exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. och exklusive minskning av anslagsbehållningar för statsskuldsräntor.
6
Regeringens förslag till utgiftsramar i denna proposition.
Källa: Egna beräkningar.
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8.1.3

Utvecklingen av de takbegränsade
utgifterna 2011–2015

Ökade utgifter inom ålderspensionssystemet,
främst på grund av makroekonomiska faktorer
såsom löneutveckling och inflation, samt tidigare
beslutade och nu förslagna reformer bidrar till
att utgifterna väntas öka med 33 miljarder
kronor 2012. Under perioden 2013–2015 förväntas utgiftsökningen bli förhållandevis måttlig
och uppgå till mellan 10 och 12 miljarder kronor
per år. De huvudsakliga faktorerna bakom den
årliga förändringen av de takbegränsade utgifterna framgår av tabell 8.4.
Tabell 8.4 Förändring av takbegränsade utgifter jämfört
med föregående år
Miljarder kronor

Takbegränsade utgifter
Förklaras av:
Beslut/reformer1
Pris- och löneomräkning
Övriga makroekonomiska
förändringar
Tekniska förändringar
Övrigt (volymer m.m.)

2011

2012

2013

2014

2015

11

33

12

10

12

-3
1

3
3

-4
4

-4
5

-5
6

-7
92
12

18
3
7

12
-1
1

6
0
4

11
0
1

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med
summan.
1
Anslagsförändringar som motiverar tekniska justeringar av utgiftstaket för
staten ingår inte. Vidare ingår inte medel som i propositionen
Höständringsbudget 2011 föreslås tillföras transfereringsanslag (känsliga för
förändringar i volym och makroekonomiska förutsättningar).
2
Förklaras främst av att kommunerna kompenseras för det förhöjda
grundavdraget för pensionärer som beslutades med anledning av
budgetpropositionen för 2011.
Källa: Egna beräkningar.

Förändringar till följd av beslutade, föreslagna
och aviserade reformer

Beslutade, föreslagna och aviserade reformer
beräknas minska utgifterna under utgiftstaket
för staten med sammanlagt ca 13 miljarder
kronor mellan 2010 och 2015 (se tabell 8.4). I
tabell 8.6 redovisas hur denna förändring
fördelas på enskilda år och utgiftsområden.
Nedan kommenteras några av de största
utgiftseffekterna 2011–2015 till följd av
beslutade, föreslagna eller aviserade reformer.
Inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet
vid sjukdom och handikapp har riksdagen fattat
beslut som minskar utgifterna med ca 3 miljarder
kronor 2011 jämfört med 2010. Den
budgetmässigt viktigaste åtgärden är den tidigare
beslutade sjukförsäkringsreformen som trädde i
kraft den 1 juli 2008, och som leder till en
578

minskning av antalet personer med sjukpenning
eller sjuk- och aktivitetsersättning.
För att förbättra den ekonomiska situationen
för barnfamiljer, och särskilt för ensamstående
föräldrar, aviserade regeringen i budgetpropositionen för 2011 en höjning av bostadsbidragets
särskilda bidrag fr.o.m. den 1 januari 2012 (prop.
2010/11:1 Förslag till statsbudget, finansplan
m.m. avsnitt 8.2.1). Till följd av detta beräknas
utgifterna öka med ca 700 miljoner kronor
fr.o.m. 2012 under utgiftsområde 12 Ekonomisk
trygghet för familjer och barn. Vidare förklaras
utgiftsökningen inom utgiftsområdet av de
ytterligare höjningar av bostadsbidraget som
föreslås i denna proposition och som uppgår till
ca 500 miljoner kronor fr.o.m. 2012 (se avsnitt
8.2.1). Dessa förslag syftar till att stärka
ekonomin för de barnfamiljer och unga utan
barn som har de lägsta inkomsterna utan att
incitamenten till arbete försvagas i alltför stor
utsträckning.
Regeringens tidigare satsningar på arbetsmarknadspolitiken ökar utgifterna under
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
med drygt 1 miljard kronor mellan 2010 och
2011. Med anledning av inbromsningen på
arbetsmarknaden föreslås i denna proposition en
rad temporära satsningar på arbetsmarknadspolitiken, vilka bidrar till att utgifterna på
utgiftsområdet även ökar 2012 (se avsnitt 8.2.1).
Från och med 2013 minskar de tillfälliga
satsningarna i omfattning vilket bidrar till att
utgifterna på utgiftsområdet minskar successivt
fram t.o.m. 2015.
Inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
förklaras de minskade anslagsnivåerna 2011 och
2012 främst av utfasningar av tillfälliga stimulansåtgärder. Dessa åtgärder bestod bl.a. av
tidigareläggningar av underhållsåtgärder och den
s.k. närtidssatsningen. En motverkande faktor är
den väg- och järnvägssatsning 2012 och 2013
som föreslås i denna proposition (se avsnitt
8.2.1). Sammantaget innebär det att utgifterna på
utgiftsområdet är relativt oförändrade 2012 och
2013 till följd av beslutade och föreslagna
reformer.
Under 2010 tillfördes 2 miljarder kronor till
Inlandsinnovation AB, som har till uppgift att
bedriva finansieringsverksamhet och annan verksamhet för att främja innovation och företagande i norra Sveriges inland (prop. 2010/11:2,
bet. 2010/11:FiU11, rskr. 2010/11:75). Vidare
tillfördes
SAS
ett
kapitaltillskott
om
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1,1 miljarder kronor 2010 (prop. 2009/10:121,
bet. 2009/10:FiU35, rskr. 2009/10:220). Dessa
åtgärder bidrar till de lägre utgiftsnivåerna 2011
på utgiftsområde 24 Näringsliv i förhållande till
2010. Det kapitaltillskott till bolaget Ersättningsmark i Sverige AB som föreslås i denna
proposition bidrar till att utgifterna på utgiftsområdet ökar tillfälligt med ca 1 000 miljoner
kronor 2012 (se avsnitt 8.2.1).
För att dämpa fallet i den kommunala sysselsättningen, och för att mildra effekterna av den
ekonomiska krisen, tillfördes kommunsektorn
2010
tillfälliga
statsbidrag
motsvarande
17 miljarder kronor, varav 13 miljarder kronor i
form av ett tillfälligt konjunkturstöd som
utbetalades i december 2009 och 4 miljarder
kronor i form av en tillfällig höjning av det
generella statsbidraget 2010 (se tabell 8.5).157 Till
följd av den förväntade relativt svaga utvecklingen av kommunsektorns inkomster tillfördes
kommunsektorn ytterligare ett tillfälligt statsbidrag på 3 miljarder kronor 2011. Tillsammans
med den permanenta höjningen av det generella
statsbidraget på 5 miljarder kronor som
beslutades efter förslag i budgetpropositionen
för 2011 tillförs kommunsektorn således
8 miljarder kronor 2011 jämfört med beräkningen i budgetpropositionen för 2009.
För statens budget innebär dessa anslagsförändringar att anslagen till kommunsektorn
ökar med ca 4 miljarder kronor mellan 2010 och
2011.158 I periodiserade termer minskar dock
tillskottet till kommunsektorn med 9 miljarder
kronor mellan 2010 och 2011. Mellan 2011 och
2012 minskar utgifterna för stöd till kommunsektorn med 3 miljarder kronor till följd av att
det tillfälliga stödet för 2011 upphör.

Tabell 8.5 Generella statsbidrag till kommunsektorn 2009–
2015 jämfört med budgetpropositionen för 2009
Miljarder kronor
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tillskott till
kommunsektorn
(periodiserad effekt)

1

- Årlig förändring
Anslagsavräkning
(kassamässig effekt)
- Årlig förändring

14

17

8

5

5

5

5

16

-9

-3

0

0

0

4

8

5

5

5

5

-10

4

-3

0

0

0

Anm.: Tabellen omfattar inte ekonomiska regleringar och specialdestinerade
statsbidrag. T.ex. omfattas inte den justering i högkostnadsskyddet inom den
öppna hälso- och sjukvården och för läkemedel som föreslås i denna proposition
(se avsnitt 8.2.1).
Källa: Egna beräkningar.

Sammantaget innebär detta att utgifterna under
utgiftstaket minskar med ca 3 miljarder kronor
2011, ökar med ca 3 miljarder 2012, minskar med
ca 4 miljarder kronor 2013 och 2014 samt
minskar med ca 5 miljarder kronor 2015 till följd
av beslutade, föreslagna och aviserade reformer.

157 Det tillfälliga konjunkturstödet periodiserades av kommunerna som

en intäkt 2010.
158 Ökningen mellan 2010 och 2011 uppkommer på grund av att det

tillfälliga konjunkturstödet avseende 2010 utbetalades i december 2009.
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Tabell 8.6 Utgiftsförändringar 2011–2015 i förhållande till
föregående år till följd av tidigare beslutade, aviserade och
nu föreslagna reformer och finansieringar
Miljarder kronor. Budgeteffekt i förhållande till föregående år.
Minustecken innebär anslagsminskningar eller att temporära program
upphör eller minskar i omfattning.
2011
2012
2013
2014
2015

UO 1 Rikets styrelse

-0,78

0,39

-0,03

0,00

-0,02

UO 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning

0,10

0,02

-0,13

0,00

-0,01

UO 3 Skatt, tull och
exekution

0,00

-0,01

-0,02

0,00

-0,01

UO 4 Rättsväsendet

0,83

0,53

-0,36

0,00

0,01

UO 5 Internationell
samverkan

-0,27

0,01

0,00

-0,01

0,00

UO 6 Försvar och
samhällets krisberedskap

-0,26

-0,15

0,17

0,14

0,04

UO 7 Internationellt
bistånd

-0,19

0,56

0,07

0,00

0,00

UO 8 Migration

0,38

0,01

0,55

-0,13

-0,10

UO 9 Hälsovård, sjukvård
och social omsorg

0,32

0,68

0,20

0,13

-1,50

UO 10 Ekonomisk trygghet
vid sjukdom och
handikapp

-3,15

0,38

-0,18

-0,25

-0,05

UO 11 Ekonomisk trygghet
vid ålderdom

-0,04

0,45

-0,01

0,00

0,00

UO 12 Ekonomisk trygghet
för familjer och barn

-0,10

1,40

0,02

0,05

0,05

0,17

0,01

-0,11

0,00

-0,19

UO 13 Integration och
jämställdhet
UO 14 Arbetsmarknad och
arbetsliv

1,20

3,02

-2,16

-1,37

-2,41

-0,17

-0,95

-0,34

-0,06

-0,10

UO 16 Utbildning och
universitetsforskning

0,27

-1,23

0,00

0,18

-0,80

UO 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid

UO 15 Studiestöd

0,73

0,04

0,01

0,00

-0,06

UO 18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning,
byggande samt
konsumentpolitik

-0,05

0,02

0,00

-0,01

-0,02

UO 19 Regional tillväxt

-0,01

-0,14

0,10

-0,01

-0,74

UO 20 Allmän miljö- och
naturvård

-0,22

-0,20

-0,32

0,12

-0,16

UO 21 Energi

-0,28

-0,04

-0,45

-0,07

-0,62

UO 22 Kommunikationer

-1,62

-0,06

0,38

-2,65

3,46

UO 23 Areella näringar,
landsbygd och livsmedel

-1,15

0,20

-0,45

-0,16

-1,04

UO 24 Näringsliv

-3,22

1,11

-1,13

-0,01

-0,56

UO 25 Allmänna bidrag till
kommuner

4,42

-3,16

0,62

-0,22

0,00

UO 27 Avgiften till
Europeiska unionen

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Summa
utgiftsförändringar

-3,08

2,88

-3,59

-4,32

-4,85

Anm.: Anslagsförändringar som motiverar tekniska justeringar av utgiftstaket för
staten ingår ej. Vidare ingår inte överföringar av anslag mellan utgiftsområden
och medel som i propositionen Höständringsbudget 2011 föreslås tillföras
transfereringsanslag (känsliga för förändringar i volym och makroekonomiska
förutsättningar).
Källa: Egna beräkningar.
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Pris- och löneomräkning av anslag för
förvaltnings- och investeringsändamål

Pris- och löneomräkningen av anslag för förvaltnings- och investeringsändamål ökar utgifterna
med 1 miljard kronor 2011 och med 3 miljarder
kronor 2012 (se tabell 8.4). För 2013–2015
förväntas den årliga omräkningen bli större än
2012. Omräkningen för ett visst år baseras på
pris- och löneutvecklingen två år tidigare.
Metoden för pris- och löneomräkningen
beskrivs närmare i avsnitt 8.2.3.
Övriga makroekonomiska förändringar

De statliga utgifterna påverkas av den ekonomiska utvecklingen i Sverige och omvärlden. År
2011 bidrar makroekonomiska förändringar
sammantaget till att de takbegränsade utgifterna
minskar med 7 miljarder kronor jämfört med
2010. År 2012 och 2013 ökar utgifterna till följd
av sådana faktorer med 18 respektive
12 miljarder kronor. År 2014 och 2015 ökar
utgifterna till följd av makroförändringar med 6
respektive 11 miljarder kronor.
Flera transfereringar till hushållen följer den
allmänna pris- och löneutvecklingen med viss
eftersläpning, t.ex. sjukpenningen, föräldrapenningen, sjuk- och aktivitetsersättningen samt
garantipensionen. Det låga resursutnyttjandet
under framför allt 2009 och 2010, till följd av den
ekonomiska krisen, för med sig en något svagare
pris- och löneutveckling än normalt, särskilt
under 2010 och i viss mån även under 2011.
Detta har en återhållande effekt på utgifterna i
de pris- och lönekänsliga transfereringssystemen. Från och med 2012 bedöms pris- och
löneökningstakten bli högre och därmed ökar
även transfereringsutgifterna i snabbare takt.
De inkomstgrundade pensionerna följer
normalt sett inkomstindex, vilket speglar de tre
senaste årens reala genomsnittliga inkomstutveckling, med tillägg för inflationen under det
senaste året. År 2011 leder den måttliga
ökningstakten av inkomstindex och balanseringen i ålderspensionssystemet till lägre
pensioner. Sammantaget bidrar den makroekonomiska utvecklingen till att pensionsutgifterna minskar med 6 miljarder kronor 2011.
De lägre pensionerna 2011 bidrar till att balansen
i pensionssystemet förbättras. Från och med
2012 väntas utgifterna för ålderspensions-
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systemet öka till följd av makroekonomiska
faktorer med 11 miljarder kronor 2012,
8 miljarder kronor 2013, 3 miljarder kronor 2014
och 6 miljarder kronor 2015.
De arbetsmarknadsrelaterade utgifterna minskar
mot slutet av prognosperioden
Läget på arbetsmarknaden 2010 medförde att utgifterna för arbetsmarknadspolitiken var högre
under detta år jämfört med åren närmast före
finanskrisen. Volymerna i jobb- och utvecklingsgarantin samt i jobbgarantin för ungdomar
ökade kraftigt, samtidigt som programvolymerna utanför garantierna var tillfälligt höga
på grund av regeringens satsningar på en aktiv
arbetsmarknadspolitik. Till viss del motverkades
utgiftsökningen av lägre volymer i arbetslöshetsförsäkringen.
Under 2011 har arbetsmarknaden i viss mån
återhämtat sig, vilket bidrar till att utgifterna beräknas vara lägre 2011 än 2010. Detta gäller såväl
utgifterna för arbetslöshetsförsäkringen som för
de arbetsmarknadspolitiska programmen.
Återhämtningen på arbetsmarknaden väntas
dock stanna av, vilket bidrar till att de arbetsmarknadsrelaterade utgifterna beräknas vara på
en något högre nivå 2012 och 2013 än 2011. Från
och med 2014 väntas dessa utgifter minska i takt
med att återhämtningen återigen tar fart.
De högre utgifterna under 2012 och 2013
förklaras till stor del av att den högre arbetslösheten ger högre volymer i arbetslöshets-

försäkringen och i de arbetsmarknadspolitiska
garantiprogrammen (se tabell 8.7). Volymerna i
dessa system väntas därefter minska både 2014
och 2015, vilket bidrar till lägre utgifter (se
diagram 8.1). En annan förklaring till de högre
arbetsmarknadsrelaterade utgifterna 2012 och
2013 är beslutade, och i denna proposition
föreslagna, reformer inom arbetsmarknadspolitiken (se tabell 8.6).
Diagram 8.1 Utgifter för arbetslöshetsförsäkringen och
arbetsmarknadspolitiska program1 samt antalet
helårsekvivalenter i arbetslöshetsförsäkringen och
arbetsmarknadspolitiska program 2010–2015
Miljarder kronor

Tusental
350

50
45

300

40

250

35
30

200

25
150

20
15

100
Antal helårsekvivalenter (höger y-axel)
Utgifter (vänster y-axel)

10
5

50

0

0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Anm.: Utfall 2010 och beräknade utgifter/volymer 2011–2015.
1
Avser utgifter på anslagen 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och
aktivitetsstöd och 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och
insatser under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.
Källa: Egna beräkningar.

Tabell 8.7 Helårsekvivalenter, 20–64 år, i vissa ersättningssystem
Tusental
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sjuk- och rehabiliteringspenning1

217

196

170

147

131

142

147

145

142

140

Sjuk- och aktivitetsersättning

473

471

458

435

397

353

323

299

280

263

Arbetslöshetsersättning

178

135

94

131

117

98

107

105

88

77

Arbetsmarknadspolitiska program2

135

83

76

117

178

176

191

188

166

139

80

77

79

89

94

86

78

77

74

67

1 083

961

878

919

916

856

845

815

750

686

Ekonomiskt bistånd
Summa
1

Inklusive sjuklön som betalas av arbetsgivaren.
2
Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program som får ersättning i form av rehabiliteringspenning räknas till sjuk- och rehabiliteringspenning. I tabellen inkluderas
etableringsersättning i arbetsmarknadspolitiska program.
Källa: Egna beräkningar.

581

PROP. 2011/12:1

Övrigt

En stor del av förändringen av de takbegränsade
utgifterna mellan 2010 och 2011 förklaras av
andra faktorer än av beslutade, föreslagna och
aviserade reformer, pris- och löneomräkningen
och övriga makroekonomiska förändringar.
Totalt uppgår dessa övriga faktorer till
12 miljarder kronor, varav 7 miljarder beror på
volymförändringar inom regelstyrda transfereringssystem. Utgiftsökningen till följd av
volymförändringar beror främst på ökade
volymer i tilläggs- och inkomstpensionen samt i
föräldrapenningen (se tabell 8.8).

Diagram 8.2 Utgifter för sjuk- och rehabiliteringspenning
och sjuk- och aktivitetsersättning1 samt antalet
helårsekvivalenter i sjuk- och rehabiliteringspenning och
sjuk- och aktivitetsersättning 2010–2015
Miljarder kronor

Tusental
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0

Fortsatt fallande ohälsorelaterade utgifter
De ohälsorelaterade utgifterna under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom
och handikapp beräknas falla betydligt mellan
2010 och 2015 (se diagram 8.2). År 2015
beräknas utgifterna till följd av volymförändringar vara omkring 19 miljarder kronor lägre
än 2010. Den samlade volymen i sjukförsäkringen (sjukpenningen samt sjuk- och
aktivitetsersättningen) har fallit sedan 2004. År
2003–2006 minskade antalet sjukpenningdagar
medan antalet personer med sjuk- och
aktivitetsersättning fortsatte att öka. Sedan 2007
faller volymerna i båda systemen. Under de
kommande åren planar antalet sjukpenningdagar
ut. Nedgången i antalet personer med sjuk- och
aktivitetsersättning fortsätter dock under hela
prognosperioden.
Bland dem som har sjukersättning kommer
utflödet till ålderspension att överstiga inflödet
till ersättningen. Vidare upphör ersättningsformen tillfällig sjukersättning vid slutet av 2012.
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Anm.: Utfall 2010 och beräknade utgifter 2011–2015.
1
Avser utgifter på anslagen 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. och 1:2
Aktivitets- och sjukersättningar m.m. under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet
vid sjukdom och handikapp.
Källa: Egna beräkningar.

Fler barn och fler pensionärer
Antalet personer med inkomst- och tilläggspension beräknas öka markant framöver, vilket
huvudsakligen beror på demografiska faktorer.
Trots att det totala antalet pensionärer ökar
kraftigt de kommande åren väntas de sammanlagda volymerna i garantipensionen och bostadstilläggen till pensionärer minska något mellan
2011 och 2015. Det beror på att fler nytillkomna
pensionärer har inkomstgrundad pension och på
att de nytillkomna pensionärerna generellt har en
högre inkomstgrundad pension än dagens ålderspensionärer. De nytillkomna pensionärerna
väntas därför inte erhålla garantipension och
bostadstillägg i samma utsträckning som dagens
pensionärer.
Antalet uttagna dagar med föräldrapenning
har ökat kontinuerligt under 2000-talet och
beräknas fortsätta att öka framöver. Ökningen
beror framför allt på att fler barn föds. Det
ökade barnafödandet medför även att antalet
barnbidrag väntas öka mellan 2010 och 2015.
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Tabell 8.8 Volymer inom olika transfereringssystem
Utgiftsområde

8

9
10
10

10
10
10

11
11
ÅP
ÅP
12
12

12

13

Asylsökande,
genomsnittligt antal
inskrivna
Antal personer med
assistansersättning
Antal sjukpenningdagar
(netto), miljoner
Antal
rehabiliteringspenningdagar (netto), miljoner
Antal personer med
sjukersättning
Antal personer med
aktivitetsersättning
Antal personer med
sjuk- och aktivitetsersättning som får
bostadstillägg
Antal personer med
garantipension
Antal pensionärer som
får bostadstillägg
Antal personer med
tilläggspension
Antal personer med
inkomstpension
Antal barnbidrag
Antal uttagna
föräldrapenningdagar,
miljoner
Antal uttagna tillfälliga
föräldrapenningdagar,
miljoner
Antal personer med
etableringsersättning1

Könsfördelning
Utfall
2009

Könsfördelning
Utfall
2010

Utfall

Utfall

Prognos

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

34,0%kv
66,0%m
47,0%kv
53,0%m
59,3%kv
40,7%m

37,0%kv
63,0%m
46,7%kv
53,3%m
59,7%kv
40,3%m

35 729

34 631

34 800

34 000

33 500

33 000

33 000

15 541

15 877

15 973

16 112

16 230

16 342

16 449

36,3

31,7

35,4

36,3

35,3

34,5

34,0

66,4%kv
33,6%m
60,4%kv
39,6%m
48,6%kv
51,4%m

64,5%kv
35,5%m
60,1%kv
39,9%m
47,9%kv
52,1%m

2,5

1,7

2,1

2,2

2,1

2,0

2,0

489 020

442 415

390 628

354 058

326 186

302 904

282 959

24 662

25 768

26 187

26 683

27 008

27 313

27 575

55,7%kv
44,3%m
80,4%kv
19,6%m
81,1%kv
18,9%m
52,3%kv
47,7%m
49,2%kv
50,8%m
92,5%kv
7,5%m

55,0%kv
45,0%m
135 296
80,5%kv
19,5%m
766 400
80,7%kv
257 500
19,3%m
52,3%kv
47,7%m 1 683 600
49,3%kv
696 000
50,7%m
93,3%kv
6,7%m 1 670 600

127 746

126 286

125 174

124 077

123 131

122 499

771 100

812 500

807 300

790 600

785 600

793 700

251 900

250 500

244 700

234 400

225 300

216 600

1 745 300

1 808 400

1 866 400

1 919 600

1 969 400

2 012 700

817 300

941 900

1 059 800

1 171 500

1 278 700

1 381 500

1 671 816

1 681 324

1 695 497

1 722 097

1 746 477

1 772 004

77,7%kv
22,3%m

76,9%kv
23,1%m

47,8

49,7

50,5

51,1

51,6

51,9

52,2

55,0%kv
45,0%m

55,0%kv
45,0%m

5,3

5,5

5,8

5,9

5,8

5,8

5,8

-

-

-

-

9 100

17 000

18 100

17 600

17 300

15

Antal personer med
studiehjälp

48,6%kv
51,4%m

48,6%kv
51,4%m

490 800

484 100

466 900

444 000

420 700

400 600

386 900

15

Antal personer med
studiemedel2

60,1%kv
39,9%m

59,9%kv
40,1%m

479 200

502 300

494 700

497 200

488 100

481 500

473 500

Anm.: Volymuppgifter om antal personer avser årsgenomsnitt. Antaganden om arbetslöshetstal och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program ingår i de
makroekonomiska förutsättningarna, se vidare avsnitt 5.
1
Etableringsersättningen introducerades i december 2010. I tabellen anges därför endast prognostiserade volymer fr.o.m. 2011.
2
Bruttoräknat antal. När stödtagare under året har studerat på flera utbildningsnivåer eller både i Sverige och utomlands uppstår dubbelräkning. Nettoräknat var antalet
studiemedelstagare 443 900 personer 2009 och 466 300 personer 2010.
Källa: Egna beräkningar.
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8.2

Förändring av takbegränsade
utgifter jämfört med 2011 års
ekonomiska vårproposition

I 2011 års ekonomiska vårproposition presenterade regeringen en beräkning av de takbegränsade utgifterna för 2011–2015. I tabell 8.9
redovisas den totala utgiftsförändringen för
2012–2015 jämfört med beräkningen i vårpropositionen fördelad på olika förklaringsfaktorer. Av tabellen framgår att prognosen för
de takbegränsade utgifterna har reviderats upp
med 22 respektive 18 miljarder kronor 2012 och
2013 jämfört med bedömningen i vårpropositionen. För 2014 har utgiftsprognosen reviderats
upp med 9 miljarder kronor och för 2015 är
prognosen i princip oförändrad. Den nya
bedömningen påverkar budgeteringsmarginalen i
motsatt riktning. År 2012 har dock marginalen
reviderats ned med 21 miljarder kronor. Anledningen till att nedrevideringen av budgeteringsmarginalen avviker från upprevideringen av
utgifterna 2012 är att vissa av förändringarna
motiverar tekniska justeringar av utgiftstaket (se
vidare avsnitt 4.5).
Förändringar i förhållande till beräkningen av
de takbegränsade utgifterna i 2011 års ekonomiska vårproposition till följd av nya reformer
redovisas i avsnitt 8.2.1, medan förändringar till
följd av andra faktorer i tabell 8.9 redovisas i
avsnitt 8.2.2.
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Tabell 8.9 Förändring av takbegränsade utgifter jämfört
med 2011 års ekonomiska vårproposition
Miljarder kronor
2012

2013

2014

2015

1 008,7

1 025,1

1 044,7

1 066,0

12,5

11,4

8,8

7,3

Reviderad pris- och
löneomräkning

0,0

0,5

-0,2

-0,1

Övriga makroekonomiska
förändringar

7,4

5,7

-2,8

-10,7

Volymförändringar

1,0

1,0

1,1

0,5

Tekniska förändringar1

2,5

0,2

0,2

0,2

Takbegränsade utgifter
2011 års ekonomiska
vårproposition
Beslut/reformer

Minskning av
anslagsbehållningar

-0,9

0,8

0,8

0,0

Övrigt

-0,7

-1,9

0,7

2,6

Total utgiftsförändring

21,9

17,8

8,7

-0,2

1 030,6

1 042,9

1 053,4

1 065,8

Takbegränsade utgifter i
budgetpropositionen för
2012
1

De tekniska förändringar som föranleder justering av utgiftstaket redovisas i
avsnitt 4.5. Förutom sådana förändringar ingår här även skillnader mellan
utgifts- och anslagsförändringar till följd av beslut (se fotnot 2 i tabell 8.11).
Källa: Egna beräkningar.

I tabell 8.10 redovisas förändringarna av
utgiftsramarna för 2012–2015 i förhållande till
beräkningarna i vårpropositionen. Utgifterna
inom respektive utgiftsområde har ändrats till
följd av förslag till nya reformer, förändrade
makroekonomiska förutsättningar, förändrade
volymer inom vissa regelstyrda transfereringssystem och övriga faktorer.
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Tabell 8.10 Förändring av utgiftsramar 2012–2015 jämfört med 2011 års ekonomiska vårproposition
Miljoner kronor
Total
förändring
Utgiftsområde

2012

Beslut/reform
2012

1

Rikets styrelse

468

512

2

Samhällsekonomi och
finansförvaltning

327

227

3

Skatt, tull och exekution

4

Rättsväsendet

5

Internationell samverkan

6

Försvar och samhällets
krisberedskap

7

Internationellt bistånd

8

Migration

9

Hälsovård, sjukvård och social
omsorg

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom
och handikapp

Varav
Makro
2012

45

Volym
2012

75

Övrigt2
2012

Total
förändring

Total
förändring

Total
förändring

2013

2014

2015

-44

472

479

484

-20

74

2

-46

30

30

51

44

37

388

389

-1

225

224

217

17

16

1

21

15

15

-182

-141

-41

4

4

19

-729

-42

-1 040

351

1

-1 379

-1 093

-815

1 624

1 204

3

221

197

2 190

2 156

2 103

-947

-470

-157

-59

-261

-1 089

-1 078

-1 498

2 845

802

341

1 448

254

2 695

2 579

2 571

403

329

781
-403

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

547

530

98

-81

12

Ekonomisk trygghet för familjer
och barn

183

550

201

-578

9

45

-91

13

Integration och jämställdhet

996

95

-15

-193

1 108

102

140

29

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

9 481

3 243

6 2381

12 670

10 783

7 614

15

Studiestöd

1 158

370

-97

1 000

283

-644

-659

16

Utbildning och
universitetsforskning

916

255

661

1 023

1 739

1 723

17

Kultur, medier, trossamfund och
fritid

15

38

-23

54

51

18

18

Samhällsplanering,
bostadsförsörjning, byggande
samt konsumentpolitik

28

30

-1

37

37

13

19

Regional tillväxt

20

Allmän miljö- och naturvård

19

19

-175

-168

21

Energi

22

Kommunikationer

23

Areella näringar, landsbygd och
livsmedel

812

513

24

Näringsliv

522

1 159

631

416

-115

-7

11

2

-3

-8

59

182

101

94

7

423

363

103

3 859

2 813

1 046

1 967

-283

-87

279

-3

24

364

433

251

-638

-501

-515

-599

25

Allmänna bidrag till kommuner

215

1 396

1 396

1 398

26

Statsskuldsräntor m.m.

-2 410

-2 410

-165

-1 015

815

Avgiften till Europeiska unionen

-1 630

-1 630

-2 232

-2 851

415

27

Minskning av
anslagsbehållningar
Summa utgiftsområden
Ålderspensionssystemet vid sidan
av statens budget
Takbegränsade utgifter

-867
18 027

12 484

5 896
1 471

-50

12 484

7 367

1 016

1 422
21 859

1 066

-867

835

800

-20

-1 419

19 973

14 064

14 661

1

-2 362

-6 384

-14 012

992

17 776

8 695

-166

Anm.: Anslagen är fördelade till de utgiftsområden de tillhör i statens budget för 2012.
1
Hela revideringen av prognosen inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förutom de orsakade av beslut/reformer, har betraktats som en följd av ändrade
makroekonomiska förutsättningar.
2
Inklusive tekniska förändringar. De tekniska förändringar som föranleder justering av utgiftstaket redovisas i avsnitt 4.5.
Källa: Egna beräkningar.
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8.2.1

Nya föreslagna och aviserade
reformer för 2012–2015

För varje utgiftsområde sammanfattas i detta
avsnitt anslagseffekterna av de reformer som
regeringen föreslår för 2012 och aviserar för
2013–2015 (se tabell 8.11). Anslagseffekterna
redovisas i förhållande till den beräkning som låg
till grund för 2011 års ekonomiska vårproposition. Avsnittet omfattar inte de anslagseffekter som orsakas av pris- och löneomräkning,
övriga makroekonomiska förändringar eller
ändrade volymer i transfereringssystemen (se
avsnitt 8.2.2). Avsnittet innehåller inte heller
någon redovisning av de förslag som regeringen
lämnar i propositionen Höständringssbudget för
2011 (prop. 2011/12:2). Budgeteffekterna av
förslagen i den senare propositionen framgår
dock av tabell 8.11.
De reformer som föreslås i denna proposition
medför en ökning av föreslagna anslagsmedel
2012 med 12,5 miljarder kronor. Till detta
kommer anslagsförändringar på 1,3 miljarder
kronor som föranleder en teknisk justering av
utgiftstaket. Bland annat på grund av att några av
de föreslagna reformerna är temporära uppgår
ökningen av anslagsmedlen för de därpå närmast
följande åren till lägre belopp. År 2015 uppgår
budgeteffekten av nya utgiftsreformer till
7,3 miljarder kronor. Därutöver ökas anslagen
med 0,2 miljarder kronor 2013–2015 till följd av
åtgärder som innebär tekniska justeringar av
utgiftstaket. Utöver de tekniska justeringarna
tillkommer anslagsökningar på 1,2 miljarder
kronor för 2012 som inte väntas öka utgifterna.
Anslagsökningarna uppgår 2012 sammanlagt till
18,3 miljarder kronor och anslagsminskningarna
till 3,3 miljarder kronor. Regeringen prioriterar i
denna proposition åtgärder för att möta
inbromsningen, åtgärder för varaktigt högre
tillväxt och sysselsättning, åtgärder för att
välfärden ska komma alla till del samt åtgärder
för ett stabilt finansiellt system. För att bidra till
finansieringen av dessa insatser föreslås att vissa
anslag minskas.
Under respektive utgiftsområde redovisas
huvudsakligen föreslagna eller aviserade reformer
med en större anslagspåverkan (se vidare tabell
8.11). I normalfallet förutsätts de redovisade
anslagsförändringarna motsvaras av lika stora
utgiftsförändringar.
För närmare beskrivningar av reformerna
hänvisas till respektive utgiftsområdesbilaga.
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Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Anslaget Regeringskansliet m.m. används för
Regeringskansliets förvaltningskostnader. Regeringen föreslår att anslaget ökas med 300 miljoner
kronor 2012 för att motsvara de nivåer som
föreslogs i budgetpropositionen för 2011. För
2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget ökas med
300 miljoner kronor respektive år.
Ett nytt anslag Riksdagens fastighetsanslag
föreslås föras upp på budgeten för underhållsåtgärder avseende Riksdagsförvaltningens
fastigheter. Anslaget tillförs nya medel om
55 miljoner kronor och 35 miljoner kronor
överförs från anslaget Riksdagens förvaltningsanslag. Anslaget förs upp på budgeten och
föreslås därmed anvisas 90 miljoner kronor för
2012. Även för 2013, 2014 och 2015 beräknas
anslaget uppgå till 90 miljoner kronor respektive
år.
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning
Anslaget Bidragsfastigheter används för underhållskostnader och löpande driftsunderhåll för
bidragsfastigheter som förvaltas av Statens
fastighetsverk. Regeringen föreslår att anslaget
ökas med 160 miljoner kronor för 2012.
Anledningen är bl.a. att fastigheternas underhåll är eftersatt.
Erfarenheterna från finanskrisen visar på ett
behov av att stärka den finansiella stabiliteten i
Sverige. Centrala delar i detta arbete är ökad och
förbättrad tillsyn, ändamålsenliga regelverk och
ett väl fungerande samarbete mellan berörda
myndigheter över landsgränserna. För att stärka
förutsättningarna för ett väl fungerande
finansiellt system föreslår regeringen att anslaget
Finansinspektionen successivt tillförs ökade
resurser för tillsyn, regelgivning, internationellt
arbete och statistik. Regeringen föreslår att
anslaget ökas med 38 miljoner kronor 2012.
Anslaget beräknas därefter ökas med 72 miljoner
kronor 2013 samt med 103 miljoner kronor för
2014 respektive 2015. Utöver detta föreslås
Finansinspektionen tillföras anslagsmedel om
7 miljoner kronor 2012 på ett särskilt anslag för
avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter. År 2013,
2014 och 2015 beräknas 7 miljoner kronor tillföras detta anslag för respektive år. Dessa avgifter
belastar för närvarande myndighetens förvalt-
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ningsanslag. Detta innebär således ett samlat
tillskott till Finansinspektionen på 45 miljoner
kronor 2012, 79 miljoner kronor 2013 och
110 miljoner kronor för 2014 respektive 2015.
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Det senaste årets händelser, exempelvis bombdådet i Oslo och skjutningarna på Utøya,
bekräftar nödvändigheten att fortsätta utveckla
Säkerhetspolisen. Säkerhetspolisens förmåga att
upptäcka och bedöma hot behöver förbättras
ytterligare och skyddet av vitala funktioner i
samhället behöver öka. Regeringen föreslår
därför att anslaget Säkerhetspolisen ökas med
85 miljoner kronor 2012. Åren 2013, 2014 och
2015 beräknas anslaget ökas med 55 miljoner
kronor för respektive år.
Utgifterna på anslaget för rättsliga biträden
ökar, vilket i huvudsak beror på en ökning av
antalet brottmål för vilka det förordnas offentliga
försvarare samt omfattningen av dessa mål.
Regeringen föreslår därför att anslaget Rättsliga
biträden m.m. ökas med 300 miljoner kronor
2012.
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets
krisberedskap
Den nya försvarspolitiska inriktningen mot ett
mer användbart och tillgängligt försvar leder till
ökade kostnader särskilt avseende anställd militär
personal. För att kunna genomföra försvarsreformen frigörs resurser genom rationaliseringar i stödverksamheten. För 2012 föreslår
regeringen att 227 miljoner kronor tillförs
anslaget Förbandsverksamhet och beredskap. För
2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget ökas med
579 miljoner kronor för respektive år. Finansieringen för 2012 sker genom att anslaget
Anskaffning av materiel och anläggningar minskas
med 130 miljoner kronor, anslaget Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och
anläggningar minskas med 83 miljoner kronor
samt genom att anslaget Forskning och
teknikutveckling minskas med 15 miljoner
kronor. För respektive år 2013, 2014 och 2015
beräknas anslaget Anskaffning av materiel och
anläggningar minskas med 355 miljoner kronor,
anslaget Vidmakthållande, avveckling m.m. av
materiel och anläggningar minskas med

191 miljoner kronor och anslaget Forskning och
teknikutveckling minskas med 33 miljoner
kronor.
Regeringen föreslår mot bakgrund av att lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt är vilande att
anslaget Förbandsverksamhet och beredskap
minskas med 222 miljoner kronor 2012 då dessa
medel tidigare finansierat statliga ålderspensionsavgifter med koppling till värnplikten. För
2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget minskas
med 222 miljoner kronor respektive år.
Regeringen bedömer att det är angeläget att
Försvarets radioanstalt ges möjlighet till
teknikutveckling för att fortsatt kunna bedriva
signalspaningsverksamhet på ett effektivt sätt.
Regeringen beräknar att anslaget Försvarets
radioanstalt ökas med 82 miljoner kronor 2013,
108 miljoner kronor 2014 och 108 miljoner
kronor 2015. Finansiering sker genom beräknade
minskningar om sammanlagt 42 miljoner kronor
2013, 67 miljoner kronor 2014 och 67 miljoner
kronor 2015 inom utgiftsområdet på bl.a.
anslagen Förbandsverksamhet och beredskap,
Officersutbildningen m.m. samt Försvarsexportmyndigheten. Därutöver beräknas det under
utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda
anslaget Regeringskansliet m.m. minskas med
6 miljoner kronor 2013, 2014 och 2015 för att
finansiera ökade kostnader för Försvarets
radioanstalt. Detta innebär således att anslaget
Försvarets
radioanstalt
beräknas
tillföras
35 miljoner kronor per år 2013–2015, som inte
avses finansieras från andra anslag.
Riksdagen bemyndigade regeringen att under
2010 anskaffa ett nytt medeltungt helikoptersystem (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21,
rskr. 2009/10:348). Regeringen beräknar att
anslaget Anskaffning av materiel och anläggningar
ökas med 59 miljoner kronor 2015 med
anledning av de senareläggningar av materielbeställningar som görs för att finansiera anskaffningen av ett medeltungt helikoptersystem.
Slutligen föreslår regeringen att anslaget
Gemensam radiokommunikation för skydd och
säkerhet ökas med 100 miljoner kronor 2012.
Anledningen är att anslutningsgraden till Rakelsystemet varit lägre än väntat, varför ett
underskott i finansieringen av driftkostnaderna
beräknas uppstå 2012. Finansiering sker genom
att anslaget Krisberedskap minskas med
70 miljoner kronor samt av att det under
utgiftsområde 4 Rättsväsendet uppförda anslaget
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Polisorganisationen minskas med 30 miljoner
kronor.
Utgiftsområde 8 Migration
Regeringen bedömer att antalet asylsökande
kommer att öka i förhållande till vad som tidigare
beräknats. Regeringen föreslår därför att anslaget
Migrationsverket ökas med 327 miljoner kronor
för 2012. För 2013 beräknar regeringen att
anslaget ökas med 242 miljoner kronor, för 2014
med 184 miljoner kronor och för 2015 med
135 miljoner kronor.
Regeringen träffade den 3 mars 2011 en
överenskommelse om ett gemensamt ansvarstagande för den samlade asyl- och migrationspolitiken med Miljöpartiet de gröna. Ett nytt
anslag föreslås föras upp på statens budget för de
utgifter överenskommelsen medför. Regeringen
föreslår att medel för överenskommelsen avsätts
på anslaget Ramöverenskommelse om migrationspolitik med en halvårseffekt om 850 miljoner
kronor för 2012. För 2013, 2014 och 2015
beräknas anslaget uppgå till 1 700 miljoner
kronor för respektive år.
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg
Regeringen föreslår en utökad satsning på
nationella kvalitetsregister inom hälso- och
sjukvården. Registren spelar en viktig roll för den
svenska hälso- och sjukvårdens utveckling och är
ett ovärderligt verktyg för forskningen. Satsningen avser en utökad basfinansiering och
utveckling av kvalitetsregistren. Satsningen ska
kombineras med krav på ökad medfinansiering
av sjukvårdshuvudmännen. Mot denna bakgrund
föreslås att anslaget Bidrag till folkhälsa och
sjukvård ökas med 80 miljoner kronor 2012 och
beräknas ökas med 80 miljoner kronor respektive
år 2013, 2014 och 2015.
Regeringen föreslår även en satsning på ökad
tillgänglighet, innefattande bl.a. ett stimulansbidrag för att förstärka patientens valmöjligheter
inom den specialiserade vården. Regeringen
föreslår därför att anslaget Bidrag till folkhälsa
och sjukvård behöver ökas med 160 miljoner
kronor 2012. För 2013 och 2014 beräknar
regeringen att anslaget ökas med 100 miljoner
kronor respektive år.
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För att stärka hälso- och sjukvården genom att
mer resurser tillförs landstingen föreslår
regeringen att högkostnadskydden för läkemedel
och för besök inom den öppna hälso- och sjukvården justeras fr.o.m. den 1 januari 2012. Som
en följd av förslaget beräknas landstingens totala
intäkter ökas med ca 490 miljoner kronor 2012
och med ca 980 miljoner kronor från 2013. För
att de ökade avgiftsintäkterna ska komma
landstingen till del görs inte någon reglering
enligt den kommunala finansieringsprincipen när
det gäller förändringen av högkostnadsskyddet
för den öppna hälso- och sjukvården. När det
gäller justeringen av högkostnadsskyddet för
läkemedel minskas anslaget Bidrag för läkemedelsförmånerna med 350 miljoner kronor 2012
samtidigt som anslaget Kommunalekonomisk
utjämning under utgiftsområde 25 Allmänna
bidrag till kommuner föreslås ökas med motsvarande belopp. Anslaget Bidrag för läkemedelsförmånerna beräknas minskas med 700 miljoner
kronor för respektive år 2013–2015 samtidigt
som anslaget Kommunalekonomisk utjämning
under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner ökas med motsvarande belopp.
Genom det s.k. tredje steget i tandvårdsreformen avser regeringen att satsa på ett utökat
stöd för tandvård till personer med vissa
sjukdomar och funktionsnedsättningar. Lagförslaget föreslås träda ikraft den 1 januari 2013,
vilket är ett år senare än tidigare beräknat. Detta
innebär att regeringen föreslår att anslaget Tandvårdsförmåner m.m. minskas med 465 miljoner
kronor 2012.
För att stärka kvaliteten och säkerheten i
samhällsvården av barn och unga föreslår
regeringen en satsning som bl.a. syftar till att
stärka samhällsvården av unga bl.a. genom att ge
socialtjänsten bättre förutsättningar för att följa
och stödja ungdomar i samhällsvård. Mot
bakgrund av detta föreslås att anslaget Bidrag till
utveckling av socialt arbete m.m. ökas med totalt
140 miljoner kronor 2012. Anslaget beräknas
ökas med 200 miljoner kronor 2013–2015 för
respektive år och med 182 miljoner kronor per år
fr.o.m. 2016.
Ofta lönar det sig för dåligt eller inte alls för
personer med ekonomiskt bistånd att ha ett
arbete eller öka sin arbetstid. Regeringen föreslår
därför att beräkningen av försörjningsstödet
förändras så att endast en del av arbetsinkomsten
påverkar bedömningen av rätten till ekonomiskt
bistånd. Förslagets syfte är att sänka marginal-
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effekterna vid arbete för mottagare av ekonomiskt bistånd. Utformningen av förändringen
ska analyseras närmare och föreslås träda i kraft
den 1 juli 2013. Mot denna bakgrund beräknas
anslaget Bidrag till utveckling av socialt arbete
m.m. ökas med 150 miljoner kronor för 2013 och
med 300 miljoner kronor för respektive år 2014
och 2015.
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och handikapp
Regeringen har gjort en översyn av sjukförsäkringsreformen och föreslår ett antal
justeringar i syfte att sjukförsäkringen ska
fungera som avsett. Det innebär bl.a. att en
försäkrad som haft tidsbegränsad sjukersättning
och som saknar eller har en låg sjukpenninggrundande inkomst ska, vid fortsatt nedsatt
arbetsförmåga till följd av sjukdom, kunna få
sjuk- eller rehabiliteringspenning i särskilda fall.
Regeringen föreslår därför att anslaget Sjukpenning och rehabilitering m.m. 2012 ökas med
120 miljoner kronor. För 2013, 2014 och 2015
beräknas anslaget ökas med 170 miljoner kronor,
130 miljoner kronor respektive 95 miljoner
kronor. Regeringen föreslår även att ovannämnda personer ska få ett boendetillägg.
Boendetillägget ska också kunna lämnas under
tid i arbetslivsintroduktion. Regeringen föreslår
att anslaget Sjukpenning och rehabilitering m.m.
för 2012 ökas med 288 miljoner kronor. För
2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget ökas med
288 miljoner kronor per år.
Tidiga och aktiva rehabiliteringsinsatser är
viktiga för en väl fungerande sjukskrivningsprocess. Regeringen föreslår därför att
500 miljoner kronor, varav 250 miljoner kronor
är en omdisponering av medel avsatta för
företagshälsovården, satsas på att den försäkrade
tidigare och mer systematiskt ska erbjudas
rehabiliteringsinsatser i samverkan mellan
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och
hälso- och sjukvården. Förslaget innebär också
att medel avsätts för att stärka kompetensen och
metoderna inom Försäkringskassan för att
säkerställa en aktiv handläggning av sjukförsäkringsärenden. Regeringen föreslår att det
nya anslaget Bidrag för sjukskrivningsprocessen
tillförs nya medel om 200 miljoner kronor 2012.
För år 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget
tillföras nya medel om 200 miljoner kronor för

respektive år. Regeringen föreslår också att
anslaget Försäkringskassan för 2012 ökas med 50
miljoner kronor. För 2013, 2014 och 2015
beräknas anslaget ökas med 50 miljoner kronor
för respektive år.
Till följd av regeringens familjepolitiska
reform, som träder i kraft 2012 och som består
av förenklade regler för jämställdhetsbonusen
och möjligheten för föräldrar till samtida uttag av
föräldrapenning, föreslår regeringen att anslaget
Försäkringskassan ökas med 52 miljoner kronor
2012. Dessa medel inkluderar även ett tillskott på
3 miljoner kronor för regeländringar inom
bostadsbidraget, som träder i kraft vid årsskiftet
2011/12. För 2013, 2014 och 2015 beräknas
anslaget ökas med 20 miljoner kronor per år.
Som ett led i Försäkringskassans arbete med
att uppnå en lägre anslagsnivå har myndigheten
föreslagit att de lokala servicekontoren ska läggas
ned. Regeringen har gett myndigheten i uppdrag
att ta fram en långsiktig lösning för hur
medborgarnas behov av service och tjänster ska
säkerställas. I avvaktan på denna lösning ska
Försäkringskassan avvakta med att verkställa
avvecklandet av den servicesamverkan som sker
vid servicekontor och serviceplatser. Regeringen
beräknar därmed att anslaget Försäkringskassan
ökas med 190 miljoner kronor 2013.
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid
ålderdom
Bostadstillägget till pensionärer är en inkomstprövad förmån riktad till den grupp pensionärer
som med hänsyn till inkomster och bostadskostnad har små ekonomiska marginaler. Det
fyller därför en viktig funktion för att minska
andelen pensionärer med låg ekonomisk
standard. I syfte att ytterligare minska andelen
med låg ekonomisk standard föreslår regeringen i
denna proposition att bostadstillägget till
pensionärer höjs. Samtidigt föreslås en höjning
av den skäliga levnadsnivån inom förmånerna
särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.
Till följd av detta föreslås anslaget Bostadstillägg
till pensionärer ökas med 500 miljoner kronor
2012. För 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget
ökas med 500 miljoner kronor för respektive år.
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Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för
familjer och barn
Regeringen införde den 1 juli 2008 en jämställdhetsbonus i syfte att ge föräldrar bättre
ekonomiska möjligheter och incitament att
fördela föräldraledigheten mer jämlikt samt
förbättra förutsättningarna för en ökad
jämställdhet på arbetsmarknaden. Jämställdhetsbonusen utges i dag som en skattereduktion.
Regeringen har i propositionen Förbättringar
inom familjepolitiken (prop. 2010/11:146) föreslagit att jämställdhetsbonusen i stället betalas ut
i så nära anslutning till uttaget av föräldrapenning
som möjligt. Till följd av detta föreslås anslaget
Föräldraförsäkring ökas med 185 miljoner kronor
2012. För 2013 beräknas anslaget ökas med
219 miljoner kronor, för 2014 med 269 miljoner
kronor och från 2015 med 315 miljoner kronor.
Regeringen föreslår vissa riktade insatser för
ekonomiskt utsatta. Insatserna syftar till att
förstärka berörda individers inkomster samtidigt
som incitamenten till arbete inte försvagas i allt
för stor utsträckning. För att förstärka ekonomin
för ekonomiskt utsatta unga utan barn och för
barnfamiljer höjs bostadsbidraget. För unga utan
barn höjs den procentuella ersättningen för
bostadskostnaden. För barnfamiljer sker förstärkningen genom en sänkning av den nedre
gräns för bostadskostnader vid vilken bidrag
betalas ut. Till följd av detta föreslås anslaget
Bostadsbidrag ökas med 537 miljoner kronor
2012 och 2013–2015 beräknas anslaget ökas med
520 miljoner kronor för respektive år.
Utgiftsområde 13 Integration och
jämställdhet
Nyanlända invandrare som omfattas av flyktingmottagandet kan få ta lån för att finansiera inköp
av hemutrustning. Utlåningen har finansierats
genom att Centrala studiestödsnämnden lånar
upp kapital till lånen hos Riksgäldskontoret. I
enlighet med den nya budgetlagen (2011:203)
kan endast utlåning för vilken den förväntade
förlusten är låg finansieras genom lån hos
Riksgäldskontoret. Därmed föreslås att hemutrustningslån för nyanlända som omfattas av
flyktingmottagande i fortsättningen finansieras
genom anslag vilket medför ett engångsvis behov
av medel för inlösen av lån. För anslaget
Hemutrustningslån föreslår därför regeringen att
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anslaget ökas med 1 200 miljoner kronor för
2012. Omläggningen påverkar varken budgetsaldot eller statens finansiella sparande.
Vidare bedömer regeringen att anslaget ökas
med 79 miljoner kronor för 2013, med
82 miljoner kronor 2014 samt med 83 miljoner
kronor 2015.
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och
arbetsliv
Återhämtningen på arbetsmarknaden går
långsammare än vad regeringen bedömde i 2011
års ekonomiska vårproposition. Utöver en rad
strukturella åtgärder föreslås därför flera
temporära satsningar i ett arbetsmarknadspaket.
De arbetsmarknadspolitiska resurserna riktas
huvudsakligen till långtidsarbetslösa. I vissa fall
anser dock regeringen att det kan vara motiverat
att erbjuda insatser redan i tidigare skeden av
arbetslösheten, varför ett förstärkt stöd till
arbetslösa som riskerar långtidsarbetslöshet
föreslås. Detta stöd föreslås inledningsvis främst
bestå av fördjupat stöd och uppföljning, men
med tiden också programinsatser. För att
undvika långa arbetslöshetstider är det viktigt att
arbetslösa söker arbete aktivt. Regeringen anser
att en god uppföljning är en förutsättning för att
Arbetsförmedlingen ska kunna säkerställa arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring. Regeringen bedömer att antalet uppföljningsmöten bör öka och föreslår därför att
särskilda medel anslås för detta syfte.
För att höja kvaliteten inom jobb- och
utvecklingsgarantin respektive jobbgarantin för
ungdomar föreslår regeringen att resurser tillförs
för att öka handläggartätheten inom dessa.
Samtidigt anser regeringen att det är fortsatt
angeläget att Arbetsförmedlingens arbete bedrivs
effektivt. Vidare anser regeringen att personer
utan arbetslöshetsförsäkring bör få ett tidigare
tillträde till jobb- och utvecklingsgarantin.
Regeringen föreslår därför att denna grupp ska få
tillgång till jobb- och utvecklingsgarantin efter 14
månader i stället för som i dag 18 månader.
Regeringen föreslår även att Arbetsförmedlingen 2012 och 2013 tillförs resurser i syfte
att säkerställa införandet av ett nytt IT-system.
I och med det sämre konjunkturläget föreslår
regeringen även ett antal tillfälliga åtgärder som
framför allt riktas till personer som står långt
från arbetsmarknaden, bl.a. i form av medel för
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att ytterligare öka förmedlarinsatserna i de tidiga
faserna av jobb- och utvecklingsgarantin. För
2012 föreslår regeringen även tillfälliga åtgärder
utanför garantierna i form av arbetspraktik och
arbetsmarknadsutbildning för personer som
riskerar långtidsarbetslöshet.
Det särskilda anställningsstödet, som riktas
mot personer som varit arbetslösa under lång tid,
förstärktes tillfälligt under 2011 och 2012. I
rådande konjunkturläge anser regeringen att
denna tillfälliga förstärkning bör förlängas och
även gälla 2013.
Regeringen föreslår även ett antal tillfälliga
åtgärder i sysselsättningsfasen (fas tre). Dels
föreslås en tillfällig satsning på arbetsförmedlarresurser 2012, dels föreslås att möjligheten att
genomgå arbetsmarknadsutbildning förlängs till
att även gälla 2012. Vidare föreslår regeringen att
det särskilda anställningsstödet 2012 kompletteras med förhöjd handledarersättning för
deltagare från sysselsättningsfasen.
Regeringen anser att en satsning för att få fler
arbetslösa att påbörja reguljär utbildning särskilt
bör riktas mot ungdomar som saknar fullständig
gymnasieutbildning. Den pågående folkhögskolesatsningen föreslås därför fortsätta under
2012. Regeringen bedömer att denna satsning
bör fortsätta även under 2013. Vidare föreslås en
ettårig förlängning av den högre bidragsnivån
inom studiemedlet för de arbetslösa ungdomar
inom garantierna som saknar fullständig
grundskole- eller gymnasieutbildning och som
återgår till studier (se vidare utg.omr. 15).
Regeringen föreslår vidare tillfälliga satsningar
inom det reguljära utbildningssystemet genom
ett ökat antal platser inom yrkesinriktad
gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux) och
yrkeshögskolan 2012. Regeringen bedömer att
dessa satsningar bör fortsätta under 2013, men då
i en mindre omfattning. Inom ramen för
yrkesvuxsatsningen är regeringens avsikt att
särskilt rikta en del av medlen till utbildningar för
ungdomar som saknar slutbetyg och är inskrivna
inom garantierna (se vidare utg.omr. 16).
Utöver detta föreslår regeringen att personer
som inte längre kan beviljas aktivitetsersättning
till följd av att de fyller 30 år ska erbjudas att med
aktivitetsstöd delta i det arbetsmarknadspolitiska
programmet arbetslivsintroduktion.
Därutöver föreslår regeringen en satsning
2012–2014 på ytterligare platser inom arbetsmarknadspolitiken för personer som lämnar

sjukförsäkringen och som står mycket långt från
arbetsmarknaden.
Sammantaget uppgår satsningarna till
3 918 miljoner kronor 2012. Ramen för
utgiftsområdet föreslås dock endast ökas med
3 243 miljoner kronor 2012 eftersom en del av
utgifterna finns under utgiftsområde 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning. För 2013 beräknas ramen för
utgiftsområdet ökas med 2 478 miljoner kronor,
för 2014 med 1 471 miljoner kronor och för 2015
med 485 miljoner kronor.
Med anledning av förslagen föreslår regeringen
att anslaget Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader för 2012 ökas med 1 214 miljoner
kronor. För 2013, 2014 och 2015 beräknas
anslaget ökas med 695 miljoner kronor,
559 miljoner kronor respektive 158 miljoner
kronor. Vidare föreslås att anslaget Bidrag till
arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd för 2012
ökas med 608 miljoner kronor. För 2013–2015
beräknas anslaget ökas med 48 miljoner kronor,
313 miljoner kronor respektive 360 miljoner
kronor. Anslaget Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser föreslås ökas med
994 miljoner kronor 2012. För åren 2013 och
2014 beräknas anslaget ökas med 1 153 miljoner
kronor respektive 243 miljoner kronor. Regeringen föreslår även att anslaget Lönebidrag och
Samhall m.m. ökas med 418 miljoner kronor
2012. För 2013 och 2014 beräknas anslaget ökas
med 575 miljoner kronor respektive 346 miljoner
kronor.
Utgiftsområde 15 Studiestöd
För att kunna möta en sämre arbetsmarknadsutveckling föreslår regeringen i ett arbetsmarknadspaket satsningar på tillfälligt fler utbildningsplatser inom det reguljära utbildningssystemet.
Regeringens förslag om ca 5 000 fler platser på
yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för
2012 och ca 1 000 platser för 2013 medför att
behovet av studiemedel ökar. Som en följd av
detta föreslår regeringen att anslagen Studiemedel
m.m. och Studiemedelsräntor m.m. ökas med
totalt 250 miljoner kronor 2012. För 2013
beräknar regeringen att anslagen ökas med totalt
50 miljoner kronor.
Vidare föreslår regeringen ca 1 000 nya platser
på Yrkeshögskolan för 2012 och ca 500 platser

591

PROP. 2011/12:1

för 2013. Som en följd av behovet av studiemedel
för dessa platser föreslår regeringen att anslagen
Studiemedel m.m. och Studiemedelsräntor m.m.
ökas med totalt 40 miljoner kronor 2012. För
2013 beräknar regeringen att anslagen ökas med
totalt 20 miljoner kronor.
Ungdomar som saknar fullständig gymnasieutbildning drabbas hårdare än andra grupper när
konjunkturen blir sämre. Regeringen föreslår
därför en ettårig förlängning av den högre
bidragsnivån inom studiemedlet för de arbetslösa
ungdomar som saknar fullständig grundskoleeller gymnasieutbildning och som återgår till
studier. Endast de ungdomar som är inskrivna i
jobbgarantierna och som avbrutit sina studier
före halvårsskiftet 2010 omfattas av satsningen.
Regeringen föreslår därför att anslagen
Studiemedel m.m. och Studiemedelsräntor m.m.
ökas med totalt 80 miljoner kronor 2012. För
2013 beräknar regeringen att anslagen ökas med
totalt 40 miljoner kronor och 2014 med totalt
20 miljoner kronor.
Utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning
Ett välfungerande utbildningssystem är viktigt
för såväl den enskilde som för samhället. För att
stärka utbildningssystemet föreslår regeringen
satsningar riktade främst mot att stärka lärares
och förskollärares kompetens och läraryrkets
attraktionskraft, ökad kvalitet på gymnasiala
yrkesprogram, ökad kvalitet och effektivitet i
högskolan samt åtgärder för en förbättrad
uppföljning och utvärdering av utbildningssystemet.
Inom läraryrket föreslås en karriärutvecklingsreform med utvecklingssteg för yrkesskickliga
lärare inom hela grund- och gymnasieskolan.
Utvecklingsstegen med eventuella behörighetskrav ska beskrivas i skollagen (2010:800). Beslut
om vem som ska anställas liksom ansvarsområden och arbetsinnehåll samt anställningsvillkor beslutas av huvudmannen i sedvanlig
ordning efter samråd med de fackliga organisationerna. För att täcka kostnaderna för reformen
utgår ett statsbidrag. Friskolor ersätts på
likvärdiga villkor som kommunala skolor. För
detta ändamål föreslår regeringen att anslaget
Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk
verksamhet ökas med 26 miljoner kronor 2012,
och beräknas ökas med 187 miljoner kronor
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2013, 468 miljoner kronor 2014 och 749 miljoner
kronor 2015. En utredning ska undersöka hur ett
sådant system bör konstrueras. Syftet med
satsningen är att premiera lärare som höjer
elevresultaten.
I syfte att öka lärarnas kompetens och höja
andelen behöriga lärare pågår sedan 2007 en
särskild satsning kallad Lärarlyftet. Regeringen
föreslår att ett andra Lärarlyft genomförs 2012–
2015. Den ändrade inriktningen är en följd av de
skärpta behörighetskrav på lärare som införs i
skollagen med övergångsregler fram till 2015.
För ändamålet föreslår regeringen att anslaget
Fortbildning av lärare och förskolepersonal ökas
med 132 miljoner kronor 2012, och beräknas
ökas med 187 miljoner kronor 2013,
337 miljoner kronor 2014 och 200 miljoner
kronor 2015. Även kompetensutveckling för
förskollärare och förskolechefer föreslås. För
ändamålet föreslår regeringen att 40,5 miljoner
kronor avsätts 2012, och beräknar lika mycket
per år 2013 och 2014.
Sedan 2009 pågår en satsning för att stärka
elevernas intresse och kunskaper i matematik,
naturvetenskap och teknik. Regeringen bedömer
att det krävs fortsatta satsningar på framför allt
ämnesdidaktik i matematik. För detta ändamål
beräknar regeringen att anslaget Utveckling av
skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ökas med 200 miljoner kronor per år 2013–2015.
Vidare föreslår regeringen att en satsning
genomförs tillsammans med teknikbranschen för
att möjliggöra för studenter från naturvetenskapliga och tekniska gymnasieprogram att
praktisera på ett teknikföretag. För ändamålet
beräknar regeringen 20 miljoner kronor 2013 och
40 miljoner kronor 2014 respektive 2015.
Det är viktigt att yrkeslärare kan utveckla sin
kompetens i takt med de förändringar som sker i
respektive bransch. Mot bakgrund av att den
reformerade gymnasieskolan nu införs och
vikten av att säkra en hög kvalitet i
yrkesutbildningarna föreslår regeringen att
fortbildningsmedel avsätts till yrkeslärarna.
Vidare föreslår regeringen att den gymnasiala
yrkesutbildningen förstärks genom flera
åtgärder. För dessa ändamål föreslår regeringen
32 miljoner kronor 2012, och beräknar
32 miljoner kronor 2013, 22 miljoner kronor
2014 och 27 miljoner konor 2015.
En betydande andel av de studenter som
antagits till högskoleutbildningar har en låg
aktivitetsnivå eller är inte aktiva alls; 10 procent
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av studenterna tar inga poäng alls på de kurser de
är registrerade. Ersättningen till lärosätena för
dessa icke aktiva studenter uppgår till cirka
870 miljoner kronor. Regeringen beräknar att
440 miljoner kronor dras in från lärosätenas
grundutbildningsanslag fr.o.m. 2013. Till följd av
minskningen på grundutbildningsanslagen frigörs ett ekonomiskt utrymme som kommer att
återgå till lärosätena för bl.a. kvalitetssatsningar.
Inom den högre utbildningen har studentgrupperna ökat och den lärarledda tiden minskat.
Detta gäller särskilt utbildningar inom
humaniora och samhällsvetenskap. För att stärka
kvaliteten på den högre utbildningen beräknas
grundutbildningsanslagen ökas med 400 miljoner
kronor fr.o.m. 2013. För att ytterligare stärka
kvaliteten och effektiviteten i högskolan föreslår
regeringen att 20 miljoner kronor avsätts under
2012 för att stödja frivilliga sammanslagningar av
lärosäten. För 2013, 2014 och 2015 beräknas
anslaget Särskilda utgifter inom universitet och
högskolor m.m. ökas med 75 miljoner kronor för
respektive år.
Det är viktigt att möjligheterna till uppföljning
och utvärdering av utbildningssystemet förbättras. För att säkra en hög kvalitet i de nationella
ämnesproven föreslår regeringen att 15 miljoner
kronor per år avsätts för ändamålet. Vidare avser
regeringen att fr.o.m. 2012 ge Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) ett
utvidgat uppdrag att även omfatta bl.a. utvärderingar av effekterna på elevers resultat.
IFAU:s förvaltningsanslag, vilket redovisas
under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och
arbetsliv, förstärks successivt fr.o.m. 2012. Förstärkningen beräknas 2014 uppgå till 10 miljoner
kronor. Finansiering sker inom utgiftsområdet.
För att motverka arbetslösheten och underlätta omställning är det i rådande konjunkturläge
motiverat att temporärt öka antalet platser inom
det reguljära utbildningssystemet. Inom ramen
för arbetsmarknadspaketet föreslår därför regeringen tillfälligt fler platser på yrkesinriktad
gymnasial vuxenutbildning och Yrkeshögskolan.
Antalet platser på yrkesvux bör ökas med ca
5 000 årsplatser 2012 och ca 1 000 platser 2013.
Regeringen föreslår därför att anslaget Statligt
stöd för vuxenutbildning ökas med 250 miljoner
kronor 2012. För 2013 beräknar regeringen att
anslaget ökas med 50 miljoner kronor.
Slutligen bör Yrkeshögskolan tillföras ca 1 000
årsplatser 2012 och ca 500 platser 2013.
Regeringen föreslår därför att anslaget Statligt

stöd till vuxenutbildning ökas med 60 miljoner
kronor 2012. För 2013 beräknas anslaget ökas
med 30 miljoner kronor.
Av de medel som tidigare avsatts inom
utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för införande av en yrkeslegitimation
för lärare och förskollärare, föreslås nu nära
128 miljoner kronor flyttas till utgiftsområde 25
Allmänna bidrag till kommuner 2012. För 2013,
2014 och 2015 beräknas nära 256 miljoner
kronor för respektive år flyttas av samma skäl.
I budgetpropositionen för 2011 aviserade
regeringen en elevhälsosatsning om 250 miljoner
kronor 2012 och 400 miljoner kronor 2013, alltså
totalt 650 miljoner kronor. Den satsningen
föreslås nu i stället genomföras över en
fyraårsperiod, 2012–2015. Som en följd av det
föreslår regeringen att anslaget Utveckling av
skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
minskas med 196 miljoner kronor 2012. För
2013
beräknas
anslaget
minskas
med
244 miljoner kronor, medan anslaget beräknas
ökas med 220 miljoner kronor 2014 och 2015.
Med dessa förändringar avsätts 54 miljoner
kronor för elevhälsa 2012, 156 miljoner kronor
2013 och 220 miljoner kronor per år 2014 och
2015.
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och
naturvård
De stora omställningar samhället står inför till
följd av klimatförändringar kräver olika typer
av åtgärder för att minska sårbarheten och
anpassa olika verksamheter till ett successivt
förändrat klimat. Regeringen anser därför att
den satsning på klimatanpassning som inleddes
2009 bör fortsätta. Regeringen föreslår därför
att anslaget Klimatanpassning ökas med
25 miljoner kronor 2012. För 2013 och 2014
beräknas anslaget ökas med 90 miljoner kronor
per år samt med 95 miljoner kronor 2015.
Sveriges klimatmål innebär att utsläppen av
växthusgaser för de verksamheter som inte
omfattas av EU:s utsläppshandel ska minska med
40 procent till 2020 jämfört med 1990. En
tredjedel av klimatmålet ska uppfyllas med
flexibla mekanismer, dvs. förvärv av utsläppsutrymme utomlands. Regeringen har därför
årligen avsatt medel på statens budget för att
uppnå detta mål. Dessa medel har fonderats i
avvaktan på utbetalning till den slutliga
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mottagaren. I vårändringsbudgeten för 2011
aviserade regeringen att man efter påpekande
från Riksrevisionen avser att se över hanteringen
av anslagsmedel till internationella klimatinvesteringar. Regeringen föreslår nu att medel
som tidigare fonderats i avvaktan på utbetalning
betalas tillbaka och tillförs inkomstsidan på
budgeten. Samtidigt justeras anslagsnivån till att
motsvara beräknade utbetalningar för budgetåret.
De åtaganden som motsvaras av medel som
inbetalas från fonden, och de åtaganden som
tidigare förutsågs genom ytterligare fonderingar
2012, kommer att omfattas av ett höjt
beställningsbemyndigande för anslaget. Regeringen föreslår därför att anslaget Insatser för
internationella klimatinvesteringar minskas med
144 miljoner kronor 2012. Anslaget beräknas
minskas med 28 miljoner kronor 2013 och med
18 miljoner kronor 2014 samt ökas med
96 miljoner kronor 2015.
Utgiftsområde 21 Energi
I denna proposition föreslås att regeringens
insatser för energieffektivisering förlängs under
2013 och 2014. Regeringen anser att det är
angeläget att bidra med fortsatt finansiering till
bl.a. den kommunala energi- och klimatrådgivningen, stöd för teknikupphandling och
marknadsintroduktion av energieffektiv teknik,
insatser för genomförande av EU-direktiv inom
energieffektiviseringsområdet och för marknadskontroll. För dessa ändamål beräknas
anslagen Regionala och lokala insatser för
energieffektivisering m.m. och Insatser för uthållig
energianvändning sammantaget ökas med
220 miljoner kronor per år 2013 och 2014.
Regeringen föreslår vidare en förstärkning av
insatserna för kommersialisering, utveckling och
demonstration inom energiområdet för att
möjliggöra långsiktiga satsningar såsom större
demonstrationsanläggningar och stärkt svenskt
deltagande i EU:s strategiska energiteknikplan
(SET-planen). Sammantaget beräknas anslaget
Energiforskning för dessa ändamål ökas med
82 miljoner kronor 2013, med 82 miljoner
kronor 2014 och med 52 miljoner kronor 2015.
Biogas kan spela en viktig roll i det svenska
energisystemet för produktion av förnybart
transportbränsle. Regeringen avser att även
framgent främja utveckling av biogas genom att
stödja ny teknik och innovativa lösningar som
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stärker teknikens konkurrenskraft och ökar
biogasproduktionen. Regeringen föreslår därför
att anslaget Energiteknik ökas med 60 miljoner
kronor 2012. Anslaget beräknas ökas med
60 miljoner kronor 2013.
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Regeringen anser det motiverat att genomföra
ytterligare en kraftfull satsning på infrastrukturen. Det finns ett behov av ökade åtgärder
på både väg- och järnvägsnätet. Förstärkta
satsningar på underhåll och investeringar i
infrastruktur är därtill ett stabiliseringspolitiskt
verktyg som ger sysselsättningseffekt på relativt
kort sikt.
Mot denna bakgrund föreslår regeringen en
särskild satsning på infrastruktur på totalt
5 000 miljoner kronor.
På järnvägssidan uppgår satsningen till totalt
3 600 miljoner kronor. För 2012 föreslår
regeringen att anslaget Banhållning ökas med
1 800 miljoner kronor. Tillsammans med det i
samband med vårpropositionen 2011 aviserade
tillskottet om 800 miljoner kronor ger detta en
total anslagsökning på 2 600 miljoner kronor
2012. Satsningen fortsätter 2013 då anslaget
också beräknas ökas med 1 800 miljoner kronor.
Satsningen riktas i första hand mot drift och
underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder.
Det är de samhällsekonomiskt mest lönsamma
sträckorna som ska prioriteras i satsningen.
På vägsidan uppgår satsningen till totalt
1 400 miljoner kronor. För 2012 föreslår
regeringen att anslaget Väghållning ökas med
950 miljoner kronor. För 2013 beräknas anslaget
ökas med 450 miljoner kronor. Satsningen riktas
i första hand mot underhållsåtgärder, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, miljöåtgärder och
trimningsåtgärder. De samhällsekonomiskt mest
lönsamma vägsträckorna ska prioriteras.
För 2011 fördes ett nytt anslag Trängselskatt i
Stockholm upp på budgeten. Det innebär att
ackumulerat sparande som uppstått på det anslag
på vilket trängselskatten i Stockholm tidigare
redovisades, anslaget Väghållning, måste överföras till det nya anslaget. Regeringen föreslår
därför att anslaget Trängselskatt i Stockholm ökas
med ca 377 miljoner kronor samtidigt som
motsvarande anslagssparande dras in på anslaget
Väghållning. Denna förändring påverkar således
inte utgiftsprognoserna.
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Den 1 januari 2013 införs trängselskatt i
Göteborg. De utgifter som ska finansieras med
den beräknade intäkten från trängselskatten i
Göteborg redovisas tills vidare under anslaget
Väghållning. Anslaget justeras i denna del till
följd av de förändringar som gjorts av trängselskattesystemet, bl.a. ett förändrat skatteområde,
införandet av en s.k. flerpassageregel och en
höjning av skattebeloppen fr.o.m. den 1 januari
2015 (prop. 2010/11:133, bet. 2010/11:SkU34,
rskr. 2010/11:297). Därtill justeras anslaget till
följd av förändrade prognoser avseende
intäkterna från trängselskatten. Av dessa skäl
beräknas anslaget minskas med 172 miljoner
kronor 2013, med 162 miljoner kronor 2014 och
ökas med 4 miljoner kronor 2015.
Regeringen föreslår att anslaget Transportstyrelsen minskas med 146 miljoner kronor 2012.
För 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget
minskas med motsvarande belopp per år.
Förslaget motiveras av att den s.k. undervägsavgiften, dvs. avgiften för flygtrafiktjänster, i
tidigare beräkningar förväntades bruttoredovisas
på statens budget och redovisas på anslaget.
Avgiften ska dock fortsättningsvis disponeras av
Transportstyrelsen i enlighet med de nya
principerna för finansieringen av myndighetens
verksamhet, varför anslaget bör minskas.
Tillgång till bredband är en förutsättning för
företagande och boende i hela landet.
Regeringens utgångspunkt är att marknaden ska
tillhandahålla säkra och goda elektroniska
kommunikationer. Det kan dock i vissa fall
finnas skäl att påskynda utbyggnaden.
Regeringen föreslår därför en tillfällig satsning
för att stimulera infrastrukturutbyggnad och
kanalisation. För detta ändamål föreslås att
anslaget Driftsäker och tillgänglig elektronisk
kommunikation ökas med 65 miljoner kronor
2012. Anslaget beräknas ökas med motsvarande
belopp 2013 och 2014.
Utgiftsområde 23 Areella näringar,
landsbygd och livsmedel
Europeiska kommissionen har i ett formellt
meddelande föreslagit Sverige finansiella korrigeringar om ca 870 miljoner kronor för 2005–
2008 på grund av felaktiga utbetalningar av
jordbruksstöd föranledda av brister i blockdatabasen och definitionen av betesmark. Regeringen
föreslår därför att anslaget Finansiella

korrigeringar m.m. ökas med 335 miljoner kronor
2012. Anslaget beräknas av samma anledning
även ökas med 115 miljoner kronor 2013. För att
bidra till finansieringen minskas anslaget Åtgärder
för landsbygdens miljö och struktur med
110 miljoner kronor 2012 och med 115 miljoner
kronor 2013. Den ökade utgiften finansieras även
genom återkrav av tidigare felaktigt gjorda
utbetalningar, vilka beräknas uppgå till
300 miljoner kronor, och med befintliga medel
på anslaget.
Livsmedelsverket tar i samband med slakt ut
en avgift för köttkontroller, vilken betalas av
slakterierna i Sverige. I syfte att upprätthålla
konkurrenskraften i näringen anser regeringen
att avgiften bör sänkas. Regeringen föreslår
därför att anslaget Livsmedelsverket ökas med
90 miljoner kronor för ändamålet 2012. För åren
2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget ökas med
90 miljoner kronor per år.
Regeringen aviserar i budgetpropositionen en
satsning för hållbar tillväxt i hela landet. En del av
denna är en tillfällig satsning för att förbättra
förutsättningarna för utbyggnad av bredband.
Regeringen föreslår därför att anslaget Åtgärder
för landsbygdens miljö och struktur ökas med
100 miljoner kronor 2012. För 2013 och 2014
beräknas anslaget ökas med 100 miljoner kronor
årligen.
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Sveaskog har delat ut dotterbolaget Ersättningsmark i Sverige AB till sin ägare staten
innehållande 100 000 hektar produktiv skogsmark. Marken ska användas som ersättningsmark. Mot bakgrund av de tillgångs- och
värdeförändringar som sker inom ett bolag när
tillgångar överlåts behövs ett kapitaltillskott till
det nybildade bolaget Ersättningsmark i Sverige
AB då dessa värdeförändringar kan komma att
beskattas. Regeringen föreslår därför att anslaget
Kapitalinsatser i statliga bolag ökas med
1 000 miljoner kronor för 2012.
Under mandatperioden görs genom en
överenskommelse mellan regeringspartierna och
Socialdemokraterna en särskild satsning på
riktade exportfrämjande åtgärder. Satsningen
inriktas på att främja exporten i små och
medelstora företag samt att främja handeln med
BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och
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Kina) och Irak. Satsningen riktas särskilt mot
viktiga framtidsbranscher.
Regeringen föreslår därför att anslaget Exportfrämjande verksamhet ökas med 50 miljoner
kronor för 2012. För 2013 och 2014 beräknas
anslaget ökas med 50 miljoner kronor för
respektive år.
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner
De nya nationella prov i grundskolan som
aviserades i budgetpropositionen för 2011 och
som motiverat en årlig höjning av anslaget
Kommunalekonomisk utjämning med 40 miljoner
kronor genomförs inte som planerat under 2011
och 2012 utan först 2013. Anslaget Kommunalekonomisk utjämning föreslås därför minskas
med 80 miljoner kronor för 2012.
Av de medel som tidigare avsatts inom
utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för införande av en yrkeslegitimation
för lärare och förskollärare, föreslås nu nära
128 miljoner kronor flyttas till anslaget
Kommunalekonomisk utjämning. Från och med
2013 beräknas nära 256 miljoner kronor flyttas
av samma skäl.
Regeringen föreslår i denna proposition att det
fr.o.m. den 1 januari 2012 görs vissa justeringar i
högkostnadsskyddet inom den öppna hälso- och
sjukvården och för läkemedel. Som en följd av
förslaget beräknas landstingens sammanlagda
intäkter öka med ca 490 miljoner kronor 2012
och med ca 980 miljoner kronor per år från 2013.
Avsikten är att denna resursförstärkning fullt ut
ska komma landstingen och därmed hälso- och
sjukvården till del. Regeringen föreslår därför att
anslaget Bidrag för läkemedelsförmånerna under
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg minskas med 350 miljoner kronor 2012
och att anslaget Kommunalekonomisk utjämning
samtidigt ökas med motsvarande belopp 2012.
För 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget
Bidrag för läkemedelsförmånerna under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
minskas med 700 miljoner kronor per år och
anslaget Kommunalekonomisk utjämning ökas
med motsvarande belopp. Landstingens ökade
intäkter från patientavgifterna föreslås inte, som i
normalfallet, regleras enligt den kommunala
finansieringsprincipen genom minskningar av
anslaget Kommunalekonomisk utjämning.
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Regeringen föreslår i denna proposition
förändringar i skattelagstiftningen avseende 3:12reglerna med ikraftträdande 1 januari 2012. Den
kommunala sektorns skatteunderlag beräknas
påverkas negativt, vilket motiverar en höjning av
de generella statsbidragen till sektorn. Anslaget
Kommunalekonomisk utjämning föreslås därför
ökas med 215 miljoner kronor för 2012. Samma
anslag beräknas ökas med 215 miljoner kronor
per år 2013, 2014 och 2015.
Nettoomslutningen inom utjämningsordningen för pendlare mellan Sverige och Danmark
minskar med 62 miljoner kronor fr.o.m. med
2012. Systemet innebär att staten erhåller en
avgift från Danmark. Regeringen föreslår därför
att anslaget Kommunalekonomisk utjämning
minskas med 62 miljoner kronor 2012. För 2013,
2014 och 2015 beräknas anslaget minskas med
62 miljoner kronor för respektive år.
Med anledning av att bidraget till kommunernas verksamhet enligt lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) blir högre än vad som tidigare beräknats
föreslår regeringen att anslaget Statligt
utjämningsbidrag för LSS-kostnader ökas med
76 miljoner kronor 2012. För 2013, 2014 och
2015 beräknas anslaget ökas med 76 miljoner
kronor per år.
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Tabell 8.11 Nu föreslagna och aviserade utgiftsförändringar
Föreslagna och aviserade utgiftsreformer och finansieringar i samband med budgetpropositionen samt höständringsbudgeten för 2011 i förhållande
till 2011 års ekonomiska vårproposition. Endast större anslagsförändringar redovisas separat under respektive utgiftsområde.
Miljoner kronor

2011

2012

2013

2014

2015

-1

512

473

480

479

300

300

300

300

55

55

55

55

227

98

129

122

45

79

110

110

42

30

22

22

17

166

389

111

133

133

180

300

Reformer
UO 1 Rikets styrelse
varav
Återställning av RK:s anslag
Förstärkning riksdagens fastigheter
UO 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

0

varav
Underhåll av fastigheter

160

Tillskott till Finansinspektionen
UO 3 Skatt, tull och exekution
UO 4 Rättsväsendet
varav
Ökning av ärenden, rättsliga biträden

85

55

55

55

UO 5 Internationell samverkan

Tillskott Säkerhetspolisen
5

16

19

14

14

UO 6 Försvar och samhällets krisberedskap

0

-141

-117

-117

-90

Försvarsomställning, Förbandsverksamhet och
beredskap

227

579

579

579

varav

Driftskostnader Rakel

100

Krisberedskap, finansiering driftskostnader Rakel

-70

Försvarsomställning, rationalisering stödverksamhet,
Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och
anläggningar

-83

-191

-191

-191

Försvarsomställning, rationalisering stödverksamhet,
Anskaffning av materiel och anläggningar

-130

-355

-355

-355

12

83

108

108

-10

-25

-50

-50

Förnyelse Försvarets radioanstalt
Finansiering, Förnyelse Försvarets radioanstalt
Nytt helikoptersystem

59

Indrag STÅP

-222

-222

-222

-222

UO 7 Internationellt bistånd

0

-42

-42

-42

-42

UO 8 Migration

0

1 204

1 978

1 892

1 816

Ramöverenskommelse om migrationspolitik

850

1 700

1 700

1 700

Migrationsverket

327

242

184

135

-470

-217

-88

-191

Satsning på ökad tillgänglighet inom hälso- och
sjukvård

160

100

100

Satsning på barn och unga samhällsvård

140

200

200

200

80

80

80

80

-350

-700

-700

-700

150

300

300

varav

UO 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

20

varav

Satsning på kvalitetsregister
Justering högkostnadsskydd
Reformering av ekonomiskt bistånd
Senareläggning tredje steget tandvårdsreform

-465
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Fortsättning tabell 8.11 Nu föreslagna och aviserade utgiftsförändringar
Föreslagna och aviserade utgiftsreformer och finansieringar i samband med budgetpropositionen samt höständringsbudgeten för 2011 i förhållande
till 2011 års ekonomiska vårproposition. Endast större anslagsförändringar redovisas separat under respektive utgiftsområde.
Miljoner kronor

2011

2012

2013

2014

2015

0

802

1 036

804

769

Införande av boendetillägg

288

288

288

288

Införande av sjukpenning i särskilda fall

120

170

130

95

Förstärkta rehabiliteringsinsatser

Reformer
UO 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
varav

200

200

200

200

Metodutveckling för Försäkringskassans
handläggningsprocess

50

50

50

50

Försäkringskassan, familjepolitiska reformer

52

20

20

20

Försäkringskassans lokala servicekontor
UO 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

190
119

530

530

530

530

500

500

500

500

722

739

789

835

537

520

520

520

varav
Bostadstillägg till pensionärer

119

Höjt bostadstillägg till pensionärer
UO 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

0

varav
Höjt bostadsbidrag för unga och barnfamiljer
Jämställdhetsbonus

185

219

269

315

1 204

83

86

83

1 200

79

82

83

3 243

2 478

1 471

485

Förstärkt tidigt stöd

406

471

302

182

Ökad uppföljning

196

198

145

123

UO 13 Integration och jämställdhet

530

varav
Kommunersättningar vid flyktingmottagande

530

Anslagsfinansiering hemutrustningslån
UO 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

474

varav
Lönegarantin

474

Tidigarelagt tillträde till JUG

186

164

154

160

Ökad kvalitet och aktivitet i JUG och JOG

329

319

314

-45

Arbetsförmedlingens IT-system

226

62

Tillfällig satsning på praktik och a-utb.

580

52

84

84

Ytterligare ökat stöd till långtidsarbetslösa (bl.a. särsk.
anst. stöd)

404

366

130

Tillfälliga åtgärder i sysselsättningsfasen

381

102

15

54

54

443

599

346

370

109

19

Ökade studiemedelskostnader p.g.a. fler
utbildningsplatser pår yrkesvux och yrkeshögskolan

290

70

Högre studiebidrag arbetslösa ungdomar 20-24 år

80

40

Förlängd folkhögskolesatsning

Åtgärder för personer som haft aktivitetsersättning
Platser för personer som lämnar sjukförsäkringen
UO 15 Studiestöd

0

varav
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Fortsättning tabell 8.11 Nu föreslagna och aviserade utgiftsförändringar
Föreslagna och aviserade utgiftsreformer och finansieringar i samband med budgetpropositionen samt höständringsbudgeten för 2011 i förhållande
till 2011 års ekonomiska vårproposition. Endast större anslagsförändringar redovisas separat under respektive utgiftsområde.
Miljoner kronor

2011

2012

2013

2014

2015

0

255

307

1 113

1 183

26

187

468

749

132

187

337

200

41

Reformer
UO 16 Utbildning och universitetsforskning
varav
Karriärvägar för lärare
Lärarlyft II
Kompetensutveckling förskola

41

41

250

50

60

30

Fördelning av lärarlegitmationsmedlen

-128

-256

-256

-256

Elevhälsosatsningen från BP11 sprids över fyra år
istället för två

-196

-244

220

220

Fler utbildningsplatser på yrkesvux
Fler utbildningsplatser på yrkeshögskolan

Matematiksatsning
Avdrag inaktiva studenter
Kvalitetssatsning HUM/SAM
Lärosätessammanslagningar

200

200

200

-440

-440

-440

400

400

400

20

75

75

75

UO 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

0

38

42

42

17

UO 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt
konsumentpolitik

0

30

34

34

11

UO 19 Regional tillväxt

0

19

11

2

-3

UO 20 Allmän miljö- och naturvård

0

-168

-23

57

103

-144

-28

-18

96

25

90

90

95

94

414

354

94

220

220

-18

82

82

52

60

60

3 844

2 005

-236

-134

Infrastruktursatsning, Banhållning

1 800

1 800

Infrastruktursatsning, Väghållning

950

450

800 mnkr till drift och underhåll av järnväg 2011

800

Överföring av ackumulerat sparande avseende
trängselskatten från 1:1 Väghållning

377
-146

-146

-146

-172

-162

4

65

65

varav
Ändrad hantering av anslagsmedel för
klimatinvesteringar
Klimatanpassning
UO 21 Energi

0

varav
Energieffektivisering
Energiforskning
Biogas
UO 22 Kommunikationer

0

varav

Justering nettoredovisad undervägsavgift

-146

Justering av anslagsnivå trängselskatt i Göteborg efter
ny intäktsprognos
IT-infrastruktursatsning

65
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Fortsättning tabell 8.11 Nu föreslagna och aviserade utgiftsförändringar
Föreslagna och aviserade utgiftsreformer och finansieringar i samband med budgetpropositionen samt höständringsbudgeten för 2011 i förhållande
till 2011 års ekonomiska vårproposition. Endast större anslagsförändringar redovisas separat under respektive utgiftsområde.
Miljoner kronor

2011

2012

2013

2014

2015

25

513

234

260

112

Finansiell korrigering EU-kommissionen

335

115

Bredband

100

100

100

90

90

90

90

-110

-115

1 159

133

125

51

Reformer
UO 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
varav

Sänkt slakteriavgift
Finansiering finansiell korrigering från
landsbyggdsprogrammet
UO 24 Näringsliv

25

varav
Kapitaltillskott till Ersättningsmark AB

1 000

Exportfrämjande
UO 25 Allmänna bidrag till kommuner

0

50

50

50

631

1 191

1 191

1 193

varav
Justering högkostnadsskydd

350

700

700

700

Neutralisering ändrade 3:12-regler

215

215

215

215

Fördelning av lärarlegitimationsmedlen

128

256

256

256

76

76

76

76

-62

-62

-62

-62

0

0

0

0

0

0

0

0

15 010

11 648

9 064

7 585

18 286

15 681

12 370

10 959

3 276

4 033

3 306

3 374

Höjt statligt utjämningsbidrag till kommunsektorn för
LSS-kostnader
Sänkt utjämningsbelopp Sverige-Danmark
Uppskjutet införande av nya nationella prov

-80

UO26 Statskuldsräntor m.m1

10 500

varav
Räntor på statskulden

10 500

UO 27 Avgiften till Europeiska unionen
Summa anslagsförändringar
varav

11 904

Anslagsökningar
Anslagsminskningar

Skillnaden mellan utgiftseffekt och anslagseffekt2
Summa ökning av takbegränsade utgifter3
Anslagsförändringar som motiverar teknisk justering av utgiftstaket
Ökning av takbegränsade utgifter exklusive utgiftsförändringar
som motiverar teknisk justering av utgiftstaket 3,5
1

800

-1 177

2 204

13 833

11 648

9 064

7 585

1 348

240

240

240

12 484

11 407

8 823

7 345

4

2 204

Påverkar inte de takbegränsade utgifterna.
2
Utgiftseffekt och anslagseffekt skiljer sig åt i några fall. Det gäller 800 miljoner kronor till drift och underhåll av järnväg som avser 2011 och överföring av ackumulerat
sparande avseende trängselskatten (377 miljoner kronor). Båda reformerna avser utgiftsområde 22.
3
Av de 2,2 miljarder kronor som de takbegränsade utgifterna ökar med 2011 består 1,1 miljarder kronor av medel som i propositionen Höständringsbudget för 2011
föreslås tillföras transfereringssanslag utan att någon ny reform föreslås.
4
Anslagsförändringar som motiverar teknisk justering av utgiftstaket se avsnitt 4.5.
5
Motsvarar de utgifter som till följd av reformer minskar budgeteringsmarginalen.
Källa: Egna beräkningar.
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8.2.2

Övriga utgiftsförändringar jämfört
med 2011 års ekonomiska
vårproposition

I avsnitt 8.2.1 redovisas effekten av nya förslag
till utgiftsförändringar i form av utgiftsreformer
och förslag till finansiering av dessa. I detta
avsnitt redovisas förändringen av utgiftsramarna
2012–2015, jämfört med beräkningen i 2011 års
ekonomiska vårproposition, till följd av andra
faktorer.
Pris- och löneomräkning av anslag för
förvaltnings- och investeringsändamål
I 2011 års ekonomiska vårproposition gjordes en
slutlig pris- och löneomräkning för 2012 och en
preliminär pris- och löneomräkning för 2013–
2015.159 I denna proposition revideras den totala
budgeteffekten av den preliminära pris- och
löneomräkningen upp med 0,5 miljarder kronor
2013 och ned med 0,2 respektive 0,1 miljarder
kronor för 2014 och 2015.
Övriga makroekonomiska förändringar
I jämförelse med 2011 års ekonomiska vårproposition har anslag som styrs av den makroekonomiska utvecklingen justerats med hänsyn
tagen till det bedömda makroekonomiska läget
som presenteras i denna proposition (se avsnitt
5).
De nya makroekonomiska förutsättningarna
innebär sammantaget att de beräknade utgifterna
blir 1 miljard kronor högre 2011, 7 miljarder
kronor högre 2012 och 6 miljarder kronor högre
2013. För år 2014 och 2015 revideras utgifterna
ned med 3 respektive 11 miljarder kronor till
följd av ändrade makroekonomiska förutsättningar.
Den främsta orsaken till att utgifterna
beräknas bli högre 2011–2013 till följd av
makroekonomiska faktorer är att den återhämtning på arbetsmarknaden som i vårpropositionen
väntades ske successivt fram t.o.m. 2015 nu
väntas stanna av 2011–2013 för att återigen ta
fart fr.o.m. 2014. Detta medför högre volymer i
arbetslöshetsförsäkringen och i de arbetsmarknadspolitiska garantiprogrammen under
hela prognosperioden, vilket leder till högre
utgifter.

Den främsta orsaken till de lägre utgifterna
mot slutet av prognosperioden är att utgifterna
för ålderspensionssystemet reviderats ned 2013–
2015 till följd av makroekonomiska faktorer.
Minskningen 2013 beror på balanseringen i
ålderspensionssystemet. Minskningen 2014 och
2015 beror både på balanseringen och på att
inkomstindex reviderats ned.
Prognosen för bruttonationalinkomstens nivå
har reviderats ned sedan vårpropositionen. Därmed minskar utgifterna för det internationella
biståndet med ca 1 miljard kronor per år 2012–
2015.
Volymer
Utgifterna har också förändrats till följd av nya
prognoser för volymerna inom de regelstyrda
transfereringssystemen. Sammantaget innebär
volymförändringarna att utgifterna väntas öka
med ca 1 miljard kronor 2012–2014 och med ca
0,5 miljard kronor 2015.
Den främsta orsaken till att utgifterna ökar till
följd av volymförändringar är att volymerna i
sjukpenning reviderats upp under hela
prognosperioden, vilket innebär mellan 1,1 och
2,2 miljarder kronor högre utgifter.
En motverkande faktor är att utgifterna för
barnbidrag och föräldraförsäkringen reviderats
ned på grund av en ny befolkningsprognos från
Statistiska centralbyrån, som visar på färre barn i
åldern 0–16 år.
Trots att antalet ålderspensionärer med
inkomst- och tilläggspension har reviderats upp
har utgifterna för ålderspensionssystemet
reviderats ned till följd av volymförändringar.
Detta förklaras av att medelpensionen är lägre än
i tidigare beräkningar, vilket betraktas som en
volymförändring.

159 Metoden för pris- och löneomräkningen beskrivs närmare i avsnitt

8.2.3.
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Tabell 8.12 Volymer 2012–2015
Förändring jämfört med 2011 års ekonomiska vårproposition anges inom parentes
Utgiftsområde

10

10

12

12

ÅP

ÅP

Antal sjukpenningdagar,
(netto), miljoner
Antal personer med
sjukersättning
Antal barnbidrag

Antal uttagna
föräldrapenningdagar, miljoner

2012

2013

2014

36,3

35,3

34,5

2015

34,0

(1,8)

(2,6)

(3,4)

(3,5)

354 058

326 186

302 904

282 959

(224)

(1 182)

(2 182)

(3 187)

1 695 497

1 722 097

1 746 477

1 772 004

(-4 519)

(-6 294)

(-7 166)

(-7 202)

51,1

51,6

51,9

52,2

(-0,3)

(-0,3)

(-0,3)

(-0,5)

Antal personer med
tilläggspension

1 866 400

1 919 600

1 969 400

2 012 700

(3 600)

(3 600)

(2 300)

(1 700)

Antal personer med
inkomstpension

1 059 800

1 171 500

1 278 700

1 381 500

(3 300)

(3 400)

(2 400)

(1 700)

Anm.: Volymuppgifter om antal personer avser årsgenomsnitt. Endast ett urval med större förändringar redovisas i tabellen.
Källa: Egna beräkningar.

Tekniska förändringar
Vissa utgiftsförändringar och förändringar som
regeringen föreslår i denna proposition
föranleder justeringar av utgiftstaket för staten
(se även avsnitt 4.5).
Utgiftstaket justeras på grund av att
hemutrustningslån för nyanlända invandrare
som omfattas av flyktingmottagandet fr.o.m.
2012 finansieras med anslag istället för med lån i
Riksgäldkontoret. Vidare justeras taket till följd
av att jämställdhetsbonusen fr.o.m. 2012 flyttas
till föräldraförsäkringsanslaget på utgiftssidan
från att ha redovisats netto som en kreditering
på inkomstsidan. Taket justeras även för
förändringar i de s.k. 3:12–reglerna som medför
att kommunernas skatteunderlag påverkas.
Slutligen justeras taket ned för att Transportstyrelsen disponerar intäkter från undervägsavgiften (avgiften för flygtrafiktjänster, en route).
Enligt praxis avrundas de tekniska justeringarna till hela miljarder vilket innebär att nivån på
utgiftstaket justeras upp med 1 miljard kronor
2012 och lämnas oförändrad 2013–2015.

planeringen. Myndigheter har också möjligheter
att inom vissa gränser låna av efterföljande års
anslag, s.k. anslagskredit. Förskjutningar av detta
slag redovisas som en för alla anslag gemensam
beräkningspost benämnd Minskning av anslagsbehållningar, som ingår i de takbegränsade
utgifterna.
Myndigheternas förbrukning av anslagsbehållningar och utnyttjande av anslagskrediter utgör
en osäkerhet i beräkningen av de takbegränsade
utgifterna. I förhållande till 2011 års ekonomiska
vårproposition har utgiftsprognoserna för 2012
generellt justerats ned mer än anslagna medel,
vilket innebär att posten Minskning av anslagsbehållningar revideras ned med ca 1 miljard
kronor. För 2013 och 2014 är mönstret det
omvända, dvs. utgiftsprognoserna har justerats
upp mer än de beräknade anslagen och därmed
revideras beräkningen av posten Minskning av
anslagsbehållningar upp med ca 1 miljard kronor
för dessa år. År 2015 är denna post i princip
oförändrad jämfört med beräkningen i vårpropositionen.

Minskning av anslagsbehållningar
Statliga myndigheter har vissa möjligheter att
omfördela sina utgifter över tiden. Medel på
ramanslag som inte utnyttjas under ett budgetår
kan inom vissa gränser sparas till efterföljande år.
Det innebär att en myndighet utöver anvisade
anslagsmedel även kan använda tidigare sparade
anslagsmedel, vilket ger en viss flexibilitet i

Övrigt
Revideringar av utgiftsprognoserna kan föranledas av nya prognosmetoder, justeringar till
följd av ny information, korrigeringar av tidigare
gjorda fel samt regeländringar utom regeringens
direkta kontroll, t.ex. ändringar i EU:s regelverk.
Sammantaget beräknas dessa övriga faktorer leda
till att utgifterna revideras ned med 1 respektive
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2 miljarder kronor 2012 och 2013 och upp med 1
respektive 3 miljarder kronor 2014 och 2015.
8.2.3

Pris- och löneomräkning

Principerna för pris- och löneomräkningen
Riksdagen har beslutat om följande riktlinjer för
pris- och löneomräkningen (prop. 1991/92:100,
bil. 1 s. 46–48, bet. 1991/92:FiU20, rskr.
1991/92:128):
-

Myndigheternas verksamhet ska prövas
som en helhet. Anslagsnivån är ett uttryck
för beslutad och förväntad ambitionsnivå i
verksamheten.

-

Den allmänna prisutvecklingen inom den
konkurrensutsatta sektorn ska utgöra
utgångspunkt
vid
fastställandet
av
kompensationen för kostnadsutvecklingen.

-

Statsmakternas ansvar inom ramen för den
statliga budgetprocessen ska särskiljas från
frågor som det ankommer på staten som
arbetsgivare att förhandla om i likhet med
andra parter på arbetsmarknaden.

För att möjliggöra en långtgående delegering till
myndigheterna, och för att undvika intrång eller
inblandning i lönerörelsen, var det angeläget för
regeringen att skapa ett system för pris- och
löneomräkning där myndigheterna genom sitt
handlande inte skulle kunna påverka kompensationen. Grunden för systemet har sedan dess
varit att det är de beslutade anslagsnivåerna för
myndigheternas verksamhet som ska pris- och
löneomräknas. De kostnader som ska räknas om
är löner, hyror och övriga förvaltningskostnader.
Vid omräkningen används separata index för
prisutvecklingen inom de tre nämnda utgiftsgrupperna. Transfereringar som finansieras från
myndighetsanslag räknas därmed inte om inom
ramen för pris- och löneomräkningssystemet.
Systemet ska bidra till att skapa förutsättningar för en produktivitetsutveckling som
motsvarar den som uppnås i den privata sektorn.
Av denna anledning reduceras löneindex med ett
produktivitetsavdrag som motsvarar produktivitetsutvecklingen i den privata tjänstesektorn.
Systemet med pris- och löneomräkning är ett
generellt system med en automatisk beräkning.
Systemet tar således inte direkt hänsyn till den
faktiska utgiftsutvecklingen för det enskilda
anslaget.

Index för lönedel
För omräkningen av lönedelen beräknar Statistiska centralbyrån (SCB) varje år ett arbetskostnadsindex avseende utvecklingen för tjänstemän inom tillverkningsindustrin. Om inte
Arbetsgivarverket meddelar att särskilda avsättningar gjorts i avtalen för vissa verksamhetsområden och/eller yrkeskategorier får normalt alla
anslag samma omräkningsindex. Omräkningsindexet minskas därefter med ett produktivitetsavdrag. Produktivitetsavdraget motsvarar
genomsnittet av de senaste tio årens
produktivitetsutveckling inom den privata
tjänstesektorn enligt SCB:s nationalräkenskaper.
För omräkningen av löner 2012 har omräkningstalet 0,92 procent använts för samtliga
anslag.
Index för hyresdel
Lokalhyror som inte kan omförhandlas under
det kommande budgetåret räknas i pris- och
löneomräkningen om med ett index som
motsvarar 70 procent av konsumentprisindexförändringen två år före det aktuella budgetåret.
För omräkningen av hyror 2012 har omräkningstalet 1,04 procent använts.
Omräkningen för hyresavtal som kan omförhandlas bygger på prisutvecklingen under perioden från det att avtalet tecknades till det att avtalet ska omförhandlas. Detta omräkningstal är
individuellt för varje berört anslag och beräknas
utifrån den lokala hyresutvecklingen i det
aktuella området.
Omräkningen av övriga förvaltningskostnader
För omräkningen av övriga förvaltningskostnader används samma index för i princip alla anslag
som pris- och löneomräknas. Detta index fastställs genom en sammanvägning av flera index
från SCB avseende utgifter som förekommer i
samband med myndighetsutövning. För omräkningen av övriga förvaltningskostnader 2012 har
omräkningstalet 1,29 procent använts för
samtliga anslag.
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Tabell 8.13 Pris- och löneomräkning för 2012
Miljoner kronor

Utgiftsområde

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

20
21
22
23
24
Summa

Rikets styrelse
Samhällsekonomi och
finansförvaltning
Skatt, tull och exekution
Rättsväsendet
Internationell samverkan
Försvar och samhällets
krisberedskap
Internationellt bistånd
Migration
Hälsovård, sjukvård och
social omsorg
Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och handikapp
Ekonomisk trygghet vid
ålderdom
Integration och
jämställdhet
Arbetsmarknad och
arbetsliv
Studiestöd
Utbildning och
universitetsforskning
Kultur, medier,
trossamfund och fritid
Samhällsplanering,
bostadsförsörjning,
byggande samt
konsumentpolitik
Allmän miljö- och
naturvård
Energi
Kommunikationer
Areella näringar, landsbygd
och livsmedel
Näringsliv

Ursprunglig
budget 2011
(bas för
omräkning) 1

Pris- och
löneomräkning till 2012

10 779

79

1 868
10 009
35 004
258

18
97
352
2

44 919
1 039
2 920

337
12
31

2 799

29

7 428

79

568

7

94

1

6 847
336

65
3

49 410

493

9 238

82

888

9

1 514
1 644
37 443

17
20
1 081

3 395
4 064

35
44

232 466

2 893

1

Ursprunglig budget 2011 är den bas som används vid beräkning av pris- och
löneomräkningen för 2012. Den ursprungliga budgeten per utgiftsområde som
redovisas i denna tabell innehåller enbart de anslag inom respektive
utgiftsområde som pris- och löneomräknas.
Källa: Egna beräkningar.

I tabell 8.13 visas pris- och löneomräkningen för
2012 per utgiftsområde. Pris- och löneomräkningen för varje anslag framgår av den
härledningstabell som finns i respektive anslagsavsnitt.

beräknas utgifterna till 811,3 miljarder kronor,
dvs. 2,1 miljarder kronor högre än i budgeten.
De takbegränsade utgifterna (utgiftsområde 1–
25, 27 samt ålderspensionssystemet vid sidan av
statsbudgeten) beräknades i budgetpropositionen för 2011 till 1 005,5 miljarder kronor. I
den nu aktuella prognosen beräknas de
takbegränsade utgifterna till 997,4 miljarder
kronor för samma år, dvs. 8,1 miljarder kronor
lägre (se tabell 8.14).
De högre utgifterna beror främst på att
utgifterna under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m bedöms bli betydligt högre än de
medel som anvisades i budgeten för 2011,
framför allt till följd av en förändrad låneplan
samt realiserade och prognostiserade valutaförluster. Däremot beräknas utgifterna för
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
bli drygt 4 miljarder kronor lägre än vad som
anvisades i budgeten.
I prognoserna har hänsyn tagits till riksdagens
beslut med anledning av förslagen i
propositionen Vårändringsbudget för 2011
(prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21, rskr.
2010/11:321) och till förslagen i propositionen
Höständringsbudget för 2011 (prop. 2011/12:2).
Vidare har hänsyn tagits till nya bedömningar av
volymerna i de rättighetsstyrda transfereringssystemen och förändrade makroekonomiska
förutsättningar m.m.
Tabell 8.14 Takbegränsade utgifter och statsskuldsräntor
m.m. 2011
Miljarder kronor
Statens
budget1

Prognos

Differens
prognosbudget

Summa utgiftsområden

809,2

811,3

2,1

Utgifter exkl.
utgiftsområde 26
Statsskuldsräntor m.m.2

783,3

775,2

-8,1

Utgiftsområde 26
Statsskuldsräntor m.m.

26,0

36,1

10,2

222,2

222,2

0,0

1 005,5

997,4

-8,1

Ålderspensionssystemet
vid sidan av
statsbudgeten

8.3

8.3.1

Uppföljning av utgifterna på
statens budget och
takbegränsade utgifter 2011
Utgiftsprognos 2011

I statens budget för 2011 uppgick de samlade
utgifterna under samtliga utgiftsområden till
809,2 miljarder kronor. I den aktuella prognosen
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Takbegränsade utgifter

3

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför ej alltid med summan.
1
Enligt riksdagens beslut med anledning av budgetpropositionen för 2011 (prop.
2010/11:1, bet. 2010/11:FiU1, rskr. 2010/11:64).
2
Inklusive posten Minskning av anslagsbehållningar.
3
I de takbegränsade utgifterna ingår ej utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

PROP. 2011/12:1

I tabell 8.16 redovisas av riksdagen beslutade
ramar för utgiftsområden, anvisade och föreslagna medel på ändringsbudget summerat per
utgiftsområde
samt
de
prognostiserade
utgifterna för respektive utgiftsområde och för
ålderspensionssystemet vid sidan av statens
budget.
För vissa utgiftsområden skiljer sig de aktuella
utgiftsprognoserna väsentligt från de medel som
riksdagen ursprungligen anvisade på budgeten
(se diagram 8.3). Nedan redogörs för de
viktigaste orsakerna till dessa avvikelser.
Diagram 8.3 Skillnad mellan utgiftsprognos för 2011 och ursprungligt anvisade medel på statens budget för 20111 för vissa
utgiftsområden
Miljarder kronor

6. Försvar och samhällets
krisberedskap

-0,8

8. Migration

0,6

9. Hälsovård, sjukvård och
social omsorg

-3,2

10. Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och handikapp

1,9

11. Ekonomisk trygghet
vid ålderdom

0,9

14. Arbetsmarknad och
arbetsliv

-4,2

-1,7

15. Studiestöd

-1,0

16. Utbildning och
universitetsforskning

1,0

22. Kommunikationer

10,2

26 Statsskuldsräntor m.m.
27. Avgiften till Europeiska
unionen

-0,8

-6,0
1

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Ursprunglig budget enligt riksdagens beslut med anledning av budgetpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:FiU1, rskr. 2010/11:64).
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Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets beredskap
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli
0,8 miljarder kronor lägre än ursprungligt
anvisade medel. Huvudförklaringen till detta är
att Försvarsmakten tidigarelade viss anskaffning
av materiel till 2010, vilket innebär att utgifter
som i statens budget beräknades för 2011 i stället
belastade utgiftsområdet redan 2010. Vidare
uppstod vissa personalkostnader 2010 i stället
för 2011, vilket bidrar till att utgifterna för 2011
beräknas bli lägre. Den svenska insatsen i
Libyen har dock ökat utgifterna under
utgiftsområdet.
Utgiftsområde 8 Migration
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli
0,6 miljarder kronor högre än ursprungligt
anvisade medel. Framför allt beror detta på att
antalet inskrivna personer i Migrationsverkets
mottagandesystem skrivits upp som en följd av
ett ökat antal asylsökande och på att utgifterna
för ensamkommande barns boende ökat. En stor
andel av mottagandekostnaderna under utgiftsområdet är hänförliga till ensamkommande barn.
Ett ökat antal asylsökande både 2010 och 2011
jämfört med de bedömningar som gjordes i
samband med budgetpropositionen för 2011
medför att fler asylärenden behöver avgöras,
vilket påverkar Migrationsverkets förvaltningsanslag.
För att möta de ökade utgifterna har riksdagen beslutat att öka anslaget 1:2 Ersättningar
och bostadskostnader med 0,9 miljarder kronor
(prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21, rskr.
2010/11:321).
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli
3,2 miljarder kronor lägre än ursprungligt
anvisade medel. Detta beror främst på att
utgifterna för anslagen 1:4 Tandvårdsförmåner
m.m., 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna och
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken förväntas bli lägre. Nedrevideringen av
utgifterna för tandvårdsförmånerna beror på en
lägre efterfrågan än vad som förväntades.
Utgifterna för läkemedelsförmånerna bedöms
bli lägre eftersom överenskommelsen mellan
regeringen och Sveriges Kommuner och
Landsting kommer ge lägre utgifter än vad som
beräknades i budgeten för 2011. Utgifterna inom
606

äldrepolitiken förväntas bli lägre då vissa
utbetalningar som väntades belasta anslaget 2011
skjuts fram till 2012.
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom
och handikapp
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli
1,9 miljarder kronor högre än ursprungligt
anvisade medel. Framförallt är det utgifterna för
anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.,
som bedöms bli högre. De främsta orsakerna är
högre volymer i sjukpenningen till följd av ett
ökat inflöde och att sjukfallen beräknas bli något
längre än vad som bedömdes i budgetpropositionen för 2011.
Utgifterna för anslaget 1:2 Aktivitets- och
sjukersättningar m.m. bedöms bli 0,4 miljarder
kronor högre än vad som anvisats. Revideringen
av utgiftsprognosen förklaras huvudsakligen av
att Försäkringskasssan gjort en korrigering för
felaktig redovisning gällande återkrav om
0,3 miljarder kronor.
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid
ålderdom
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli ca
1,0 miljarder kronor högre än ursprungligt
anvisade medel. Utgifterna för anslaget 1:1
Garantipension till ålderspension förväntas bli
högre till följd av att fler yngre ålderspensionärer
beräknas få garantipension. Även utgifterna för
anslaget 1:3 Bostadstillägg till pensionärer
beräknas bli högre. I och med att
den
automatiska balanseringen av ålderspensionssystemet aktiverats så har de inkomsrelaterade
pensionerna sänkts, vilket lett till att det
utbetalade medelbeloppet för bostadstillägg till
pensionärer har blivit högre än beräknat. För att
möta de ökade utgifterna föreslår regeringen i
propositionen Höständringsbudget för 2011
(prop. 2011/12:2) att anslaget 1:3 Bostadstillägg
till pensionärer höjs med 0,1 miljarder.
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli
4,2 miljarder kronor lägre än ursprungligt
anvisade medel. Förändringen föranleds av att
volymerna i arbetslöshetsförsäkringen nu
beräknas bli lägre än vad som beräknades i
budgetpropositionen. Detta beror på att andelen
av de öppet arbetslösa som erhåller ersättning
från försäkringen minskar. De lägre volymerna
medför att utgifterna beräknas bli 3,9 miljarder
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kronor lägre, däremot bedöms utgifterna för
aktivitetsstödet bli 0,1 miljarder kronor högre.
Sammantaget beräknas anslaget 1:2 Bidrag till
arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd bli
3,8 miljarder kronor lägre än anvisade medel.
Utgifterna för anslaget 1:4 Lönebidrag och
Samhall m.m. bedöms bli 0,6 miljarder kronor
lägre än anvisade medel. Denna nedrevidering
förklaras av att utfallet för 2010 blev lägre än
beräknat och den volymökning som motsvarar
anvisade medel för anslaget 2011 nu bedöms vara
för hög.
Utgifterna för anslaget 1:11 Bidrag till
lönegarantiersättning bedöms bli 0,5 miljarder
kronor högre än anvisade medel. Det är
framförallt ett högt utfall hittills under året som
föranleder prognosrevideringen. Regeringen
föreslår därför i propositionen Höständringsbudget för 2011 (prop. 2011/12:2) att anslaget
ökas med 0,5 miljarder kronor.
Utgiftsområde 15 Studiestöd
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli
1,7 miljarder kronor lägre än ursprungligt
anvisade medel. Detta förklaras till största delen
av att utgifterna under anslaget 1:2 Studiemedel
m.m. för det s.k. högre studiebidraget förväntas
bli 1,1 miljarder kronor lägre än anvisade medel.
Detta är en följd av att prognosen för antalet
studerande med det högre bidraget kraftigt
understiger den budgeterade volymen. Vidare
bedöms utgifterna för det generella studiebidraget bli 0,4 miljarder kronor lägre än
anvisade medel, till följd av ett lägre antal
studenter med studiemedel.
Utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli
1,0 miljarder kronor lägre än ursprungligt
anvisade medel. Detta beror på att utgifterna
sammantaget beräknas bli något lägre än vad
som bedömdes i budgetpropositionen för 2011
för ett flertal anslag.
Exempelvis bedöms
utgifterna för anslaget 1:15 Statligt stöd till
vuxenutbildning bli lägre.
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli
1,0 miljarder kronor högre än ursprungligt
anvisade medel. Det är främst utgifterna för
anslagen 1:1 Väghållning och 1:2 Banhållning
som bedöms bli högre. Detta beror främst på
senareläggningar av infrastrukturinvesteringar

som ursprungligen var avsedda att belasta
anslagen 2010 samt ökade insatser för drift och
underhåll av järnväg under 2011.
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli
10,2 miljarder kronor högre än ursprungligt
anvisade medel. De högre utgifterna beror delvis
på en förändrad låneplan och realiserade och
prognostiserade valutaförluster, beroende på att
schweizerfrancen
stärkts
kraftigt
under
sommaren. Vidare emitterar Riksgäldskontoret
en ny statsobligation med tioårig löptid under
2011 som kommer medföra högre ränteutgifter.
För att möta de ökade utgifterna föreslår
regeringen i propositionen Höständringsbudget
för 2011 (prop. 2011/12:2) att anslaget 1:1
Räntor på statsskulden ökas med 10,5 miljarder
kronor.
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli
0,8 miljarder kronor lägre än ursprungligt
anvisade medel.
Huvudförklaringen är att den beslutade EUbudgeten för 2011 innebär lägre utgifter än
kommissionens ursprungliga budgetförslag, som
låg till grund för anslagsberäkningen i budgetpropositionen för 2011.
Förändring av anslagsbehållningar
I budgeten för 2011 var den beräknade förändringen av anslagsbehållningar inte fördelad
per utgiftsområde, utan redovisades under posten Minskning av anslagsbehållningar. De totala
utgifterna redovisades i statens budget som
summan av utgiftsramarna och beräkningsposten Minskning av anslagsbehållningar. Denna
beräkningspost uppgick i budgeten till
-1,5 miljarder kronor (dvs. anslagsbehållningarna
bedömdes öka med 1,5 miljarder kronor).
I den aktuella prognosen för innevarande
budgetår ingår emellertid förändringen av
anslagsbehållningar under respektive utgiftsområde. Förändringen av anslagsbehållningarna
under 2011 kan därför beräknas som skillnaden
mellan prognostiserat utfall och anvisade medel,
med hänsyn tagen till förslag till ändringsbudget,
indragningar av anslagsmedel och medgivna
överskridanden (se tabell 8.15).
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Tabell 8.15 Beräknad förändring av anslagsbehållningar
2011
Miljarder kronor
Ramanslag (Från samtliga belopp har utgiftsområde 26
Statsskuldsräntor m.m. exkluderats)

+
+
+
+
-

Ingående ramöverföringsbelopp1
Anvisat på ursprunglig budget2
Anvisat på vårändringsbudget för 20113
Förslag till höständringsbudget för 2011 4
Medgivna överskridanden
Indragningar
Prognos

= Beräknat utgående överföringsbelopp
Beräknad förändring av anslagsbehållningar

47,4
783,0
0,3
1,4
0,0
37,7
775,2
19,3
-28,2

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför ej alltid med summan.
1
Enligt Årsredovisning för staten 2010 (skr. 2010/11:101).
2
Enligt bet. 2010/11:FiU10.
3
Enligt riksdagens beslut efter förslag i propositionen Vårändringsbudget för
2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21, rskr. 2010/11:321)
4
Enligt förslag i propositionen Höständringsbudget för 2011 (prop. 2011/12:2)
Källa: Egna beräkningar.

Utfallet för statens budget 2010 visar att anslagsbehållningarna uppgick till 47,4 miljarder
kronor. Under 2011 kommer anslagssparandet
att öka jämfört med 2010 i den mån utgifterna är
lägre än anvisade medel på budgeten för 2011,
eller minska i den mån utgifterna överstiger
anvisade medel eller till följd av beslut om
indragningar.
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I enlighet med de beslut om ändringsbudget
som riksdagen har fattat för 2011 har anvisade
medel ökat med sammanlagt 0,3 miljarder
kronor. I propositionen Höständringsbudget för
2011 (prop. 2011/12:2) föreslås ytterligare ökade
anslag med sammanlagt 1,4 miljarder kronor
(exklusive statsskuldsräntor). De hittills beräknade indragningarna av anslagsmedel uppgår till
37,7 miljarder kronor, varav merparten berör
rättighetsstyrda transfereringsanslag som t.ex.
anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och
aktivitetsstöd under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv samt anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom
och handikapp.
Anslagsbehållningarna beräknas vid årsskiftet
2011/12 uppgå till 19,3 miljarder kronor
(exklusive statsskuldsräntor). Därmed beräknas
anslagsbehållningarna minska med 28,2 miljarder
kronor mellan årsskiftet 2010/11 och årsskiftet
2011/12.
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Tabell 8.16 Utgifter 2011
Miljarder kronor

Utgiftsområde

Prognos

Differens
prognos–
urspr.
budget

Differens
prognos–
totalt
anvisat

11,7

11,1

-0,5

-0,5

13,0

13,0

0,0

0,0

0,0

10,1

9,8

-0,2

-0,3

0,2

36,9

36,8

0,0

-0,2

0,0

2,0

1,9

-0,1

-0,1

45,3

44,5

-0,8

-0,8

Urspr.
budget1

Ändringsbudget2

Förslag till
ändringsbudget2

0,0

Totalt
anvisat 3

1

Rikets styrelse

11,6

0,0

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

13,0

0,0

3

Skatt, tull och exekution

10,0

4

Rättsväsendet

36,8

5

Internationell samverkan

6

Försvar och samhällets krisberedskap

45,3

7

Internationellt bistånd

30,5

-0,7

29,9

30,4

-0,2

0,5

8

Migration

7,2

0,9

8,0

7,7

0,6

-0,3

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

60,1

60,1

56,9

-3,2

-3,2

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

93,8

93,8

95,7

1,9

1,9

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

40,6

40,7

41,6

0,9

0,8

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

73,1

73,1

72,5

-0,6

-0,6

13

Integration och jämställdhet

6,0

6,6

6,0

-0,1

-0,6

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

69,6

15

Studiestöd

23,5

16

Utbildning och universitetsforskning

54,5

17
18

Kultur, medier, trossamfund och fritid
Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande
samt konsumentpolitik

19

Regional tillväxt

3,5

20

Allmän miljö- och naturvård

5,1

21

Energi

2,9

22

Kommunikationer

40,1

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

17,9

2,0

0,0
0,1
0,0

0,5

70,1

65,5

-4,2

-4,6

0,0

23,5

21,8

-1,7

-1,7

54,5

53,6

-1,0

-1,0

12,2

0,0

12,2

12,1

-0,1

-0,1

1,3

0,0

1,3

1,1

-0,1

-0,2

3,5

3,2

-0,3

-0,3

0,0

5,1

5,3

0,1

0,1

0,0

2,9

3,0

0,2

0,2

40,1

41,1

1,0

1,0

17,9

17,4

-0,5

-0,5
0,0

24

Näringsliv

25

Allmänna bidrag till kommuner

88,0

26

Statsskuldsräntor m.m.

26,0

Avgiften till Europeiska unionen

30,6

Minskning av anslagsbehållningar

-1,5

27

0,0

5,5

0,5

0,0
0,0

0,0
10,5

5,5

5,5

0,0

88,0

88,0

0,0

0,0

36,5

36,1

10,2

-0,3

30,6

29,8

-0,8

-0,8

Summa utgiftsområden

809,2

0,3

11,9

821,5

811,3

2,1

-10,2

Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor
Ålderspensionssystemet vid sidan av
statsbudgeten

783,3

0,3

1,4

785,0

775,2

-8,1

-9,8

Takbegränsade utgifter
Budgeteringsmarginal
Utgiftstak för staten

222,2

222,2

0,0

1 005,5

997,4

-8,1

57,5

65,6

8,1

1 063,0

1 063,0

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.
1
Statens budget för 2011 enligt riksdagens beslut med anledning av Budgetpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:FiU1, rskr. 2010/11:64).
2
Där 0,0 anges har ändringsbudget beslutats eller förslag till ändringsbudget lämnats, men beloppet för utgiftsområdet totalt uppgår till mindre än 50 miljoner kronor.
3
Anvisat på statens budget enligt riksdagens beslut efter förslag i propositionen Vårändringsbudget för 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21, rskr. 2010/11:321)
samt förslag i propositionen Höständringsbudget för 2011 (prop. 2011/12:2).
Källa: Egna beräkningar.
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9 Det ekonomiska läget i kommunsektorn

Sammanfattning

•

Kommunsektorn beräknas sammantaget
redovisa ett ekonomiskt resultat både 2011
och 2012 på 8 miljarder kronor. Resultatet
uppfyller balanskravet båda åren, men
understiger riktvärdet för god ekonomisk
hushållning.

•

I takt med att tillväxten i svensk ekonomi tar
fart väntas även det kommunala skatteunderlaget växa snabbare. Sammantaget beräknas sektorn redovisa ett resultat på
mellan 6–10 miljarder kronor per år 2013–
2015, vilket dock bedöms understiga god
ekonomisk hushållning.

•

Kommunerna och landstingen antas anpassa
sina kostnader i syfte att klara balanskravet.
Ökningen i den kommunala konsumtionen
förväntas därför dämpas under 2011 och
2012. De efterföljande åren ökar konsumtionen i takt med inkomsterna.

•

Den kommunalt finansierade sysselsättningen beräknas öka med ca 12 000 personer
2011. Sysselsättningen ökar marginellt under
2012 och 2013, för att sedan ta fart något
under 2014. Ökningen förväntas främst ske
hos privata utförare av välfärdstjänster.

9.1

Inledning och förutsättningar

Det ekonomiska läget i kommunsektorn
beskrivs på olika sätt och i olika sammanhang i
budgetpropositionen för 2012. Syftet med detta
avsnitt är att förmedla en samlad och fördjupad
bild av det ekonomiska läget i kommuner och
landsting. Avsnittet beskriver inledningsvis
utvecklingen av kommunernas finanser, dvs.
inkomsterna, utgifterna och det finansiella
sparandet i kommunsektorn. Utöver det redogörs också för den reala sidan av kommunsektorns verksamhet, dvs. volymutvecklingen av
den kommunala konsumtionen som ingår i BNP
och därmed sysselsättningsutvecklingen. I och
med att förändringar i demografin är av stor
betydelse för volymutvecklingen i kommuner
och landsting relateras dessa också till varandra i
ett separat avsnitt. Avslutningsvis beskrivs hur
mycket kommunsektorns finanser har reviderats
sedan den ekonomiska vårpropositionen för
2011.
Verksamhet finansierad av kommuner och
landsting styrs av de ekonomiska ramar som ges
av det kommunala balanskravet och kravet på
god ekonomisk hushållning. Dessa ramar
beskrivs i avsnitt 4.6.160 I avsnitt 10 redogörs
sedan för kommunsektorns del av den totala
offentliga
sektorns
finansiella
sparande.
Förutom detta beskrivs den historiska utvecklingen av kommunsektorns finanser utförligt i

160 Eftersom kommunsektorn utgör en del av den offentliga sektorn

ingår även kommunsektorns sparande i den offentliga sektorns finansiella
sparande. I den kommunala redovisningen är det i stället det ekonomiska
resultatet (årets resultat) som är det väsentliga måttet.
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utgiftsområde 25
kommuner.

Allmänna

bidrag

till

Kommunsektorns betydelse
Verksamhet som finansieras av kommuner och
landsting är av stor betydelse för svensk
ekonomi och arbetsmarknad i allmänhet och för
tillhandahållandet av välfärdstjänster i synnerhet.
Kommunsektorn svarar för närmare 75 procent
av konsumtionsutgifterna i den offentliga
sektorn och för närmare hälften av den offentliga sektorns totala utgifter. Den kommunala
konsumtionen, vilken i huvudsak utgörs av
utgifter för vård, skola och omsorg, uppgår till ca
20 procent av BNP. Den kommunalt finansierade sysselsättningen, dvs. alla som är sysselsatta i kommuner, landsting och hos privata utförare av välfärdstjänster, står för ca 25 procent
av den totala sysselsättningen i Sverige.
Olika redovisningsmetoder
Redovisningen i nationalräkenskaperna (NR)
utgör grunden för den huvudsakliga analysen i
detta avsnitt. Det är endast i denna redovisning
som den offentliga sektorns (och således
kommunsektors) finansiella sparande återfinns.
Det är också endast i NR:s redovisning som den
kommunala konsumtionen, dvs. de varor och
tjänster som konsumeras med kommunala
skattemedel och statsbidrag, beskrivs i både
nominella och reala termer. Den kommunala
konsumtionen utgör en del av den offentliga
konsumtionen och således även BNP. Finansdepartementets prognoser över den makroekonomiska utvecklingen (se avsnitt 5) och den
ekonomiska utvecklingen i kommunsektorn
utgår från de preliminära utfallen i NR, där de
kommunala konsumtionsutgifterna inte delas in
i olika ändamål (exempelvis vård, skola och
omsorg). En begränsning med redovisningen i
NR är alltså att det inte går att relatera
kommuners och landstings utgifter för olika
ändamål till den demografiska utvecklingen.
Ett alternativ till redovisningen i NR är att
utgå från redovisningen i kommunernas och
landstingens räkenskapssammandrag (RS). I RS
redovisas kommuners och landstings utgifter
som kostnader uppdelade efter olika ändamål.
Av den anledningen baseras analysen i avsnitt 9.6
på redovisningen i RS. Syftet är att möjliggöra en
jämförelse av volymutvecklingen i kommuners
och landstings kostnader för olika ändamål med
den demografiska utvecklingen.

Prognosförutsättningar
Regeringens prognoser för den kommunala
konsumtionen i det följande baseras i hög
utsträckning på det ekonomiska utrymmet i
kommunsektorn, dvs. kommuner och landsting
antas anpassa kostnaderna i syfte att klara
balanskravet. Resultatutvecklingen sedan balanskravet infördes tyder också på att kommuner
och landsting strävar mot att uppfylla balanskravet och kravet på god ekonomisk hushållning. Därmed styrs de kommunala
konsumtionsutgifterna i regeringens prognoser
av inkomsttillväxten. På sikt, när svensk
ekonomi som helhet närmar sig ett normalt
resursutnyttjande,
väntas
kommunsektorn
redovisa ett resultat som ligger i närheten av
riktvärdet för god ekonomisk hushållning.

9.2

Kommunsektorns inkomster

Kommunsektorns samlade inkomster härrör
främst från skatteintäkter och statsbidrag. 161 De
tillfälliga statsbidragen medförde att inkomsterna kunde hållas uppe 2010, trots att
skatteintäkterna ökade relativt svagt (se diagram
9.1). De samlade inkomsterna från skatter och
statsbidrag växte med 5,7 procent 2010, vilket är
i linje med den genomsnittliga årliga tillväxten
2000–2008 före finanskrisen.

161 Inkomsterna från skatter och bidrag uppgick 2010 till närmare 85

procent av kommunsektorns totala inkomster. Övriga inkomster består
av bl.a. kompensation för mervärdeskatt, fastighetsavgift och räntor.
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Diagram 9.1 Skatteintäkter och statsbidrag 2002–2015
Årlig procentuell förändring, löpande priser. Utfall t.o.m. 2010,
prognos för 2011–2015.
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Anm.: Skatteintäkter och statsbidrag är justerade för regleringar som påverkar
det kommunala skatteunderlaget. Skatteintäkterna redovisas exklusive ändrad
medelutdebitering. Statsbidragen omfattar här både generella och riktade bidrag,
men exkluderar kompensationen för mervärdesskatt. Den kraftiga ökningen av
statsbidragen 2005 var i huvudsak en följd av ökade generella bidrag på ca
7 miljarder kronor och att sysselsättningsstöden ökade med 4 miljarder kronor
jämfört med 2004. För 2010 beror ökningen framför allt på de tillfälliga stöden.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

9.2.1

Kommunsektorns skatteintäkter

Det kommunala skatteunderlaget består till
största delen av utbetalda löner i hela ekonomin,
dvs. lönesumman, men också av skattepliktiga
transfereringar och hushållens inkomster från
näringsverksamhet.

Lönesumman bestäms i sin tur dels av antalet
arbetade timmar i hela ekonomin, dels av timlönerna. Vanligtvis följer timlönen i kommunsektorn löneutvecklingen i näringslivet. Detta
innebär att personalkostnaderna i kommunerna
och landstingen utvecklas i ungefär samma takt
som de kommunala skatteintäkterna vid ett givet
antal arbetade timmar i kommunsektorn och
ekonomin i övrigt. Det innebär att det är antalet
arbetade timmar i näringslivet som skapar
utrymme för den kommunala konsumtionen.
Återhämtningen i ekonomin 2010 medförde
att det kommunala skatteunderlaget växte
betydligt starkare 2010 än 2009, med 2,9 procent
jämfört med 1,6 procent. Detta berodde främst
på att antalet arbetade timmar i näringslivet
ökade med 3,1 procent.
Antalet arbetade timmar i näringslivet, och
därmed det kommunala skatteunderlaget, beräknas fortsätta att öka förhållandevis starkt
under 2011 (se tabell 9.1).
För 2012 väntas tillväxten av antalet arbetade
timmar i näringslivet mattas av till följd av
inbromsningen i den ekonomiska återhämtningen. Lönerna i ekonomin beräknas dock öka i
en sådan utsträckning att det kommunala skatteunderlaget växer med 3,1 procent 2012 (se tabell
9.2).
Tabell 9.2 Skatter och statsbidrag
Utfall för 2010 i miljarder kronor. Prognos för 2011–2015,
procentuell förändring om annat ej anges.

Tabell 9.1 Löner, arbetade timmar och lönesumma
Årlig procentuell förändring, nominella löner. Utfall för 2010, prognos
för 2011–2015.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Skatter o. bidrag
exkl. moms

663

1,4

2,3

3,1

3,9

3,2

Skatteintäkter justerade för regleringar

524

3,7

3,1

3,8

4,8

4,4

3,7

3,1

3,8

4,8

4,4

0,1

0,0

–

–

–

–

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Timlön, näringslivet

2,5

2,7

3,0

3,2

3,4

3,5

Kommunsektorn

2,7

2,6

2,7

2,9

3,1

3,1

Totalt, konjunktur
lönestatistiken

2,5

2,7

2,9

3,1

3,3

3,3

Skatteunderlag

Totalt, NR

0,9

3,1

2,9

3,1

3,3

3,3

Ändrad medel
utdebitering

varav

Arbetade timmar,
näringslivet

3,1

2,1

0,4

1,4

2,7

2,6

Kommunsektorn

-0,8

0,5

-1,4

-0,4

0,0

1,0

Statsbidrag
justerade för
regleringar

138

-5,8

-1,3

0,3

0,5

-1,4

-0,6

0,9

0,2

0,0

0,7

0,3

Hela ekonomin

2,1

1,8

0,2

0,9

2,0

1,9

Statsbidrag just. för
regleringar, mdkr

138

-8,8

-2,0

0,4

0,7

-2,1

Lönesumma

3,0

4,9

3,1

4,1

5,4

5,3

Kommunfinansierad
sysselsättning

Anm.: De båda lönemåtten skiljer sig definitionsmässigt åt främst genom att
olika typer av ersättningar såsom bonusersättning, semesterersättning m.fl.
ingår i nationalräkenskapernas lönemått men inte i konjunkturlönestatistiken. För
vidare genomgång av skillnaden mellan lönemåtten samt orsakerna till den stora
diskrepansen 2010 se budgetpropositionen för 2011.
Kalenderkorrigerad utveckling av arbetade timmar.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Anm.: I tabellen redovisas utvecklingen av generella och specialdestinerade
statsbidrag exklusive kompensation för mervärdesskatt. Skatteinkomster och
statsbidrag redovisas justerade för regeländringar som påverkar det kommunala
skatteunderlaget. Medelutdebiteringen sänktes med 1 öre 2011, för 2012–2015
används beräkningsprincipen om en oförändrad skattesats.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

När återhämtningen i ekonomin tar fart igen
stärks de ekonomiska förutsättningarna för
kommuner och landsting. Skatteunderlaget
prognostiseras årligen växa med ca 4–5 procent
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2013–2015, vilket motsvarar den genomsnittliga
utvecklingen 2000–2008.
Inkomsterna från skatter och statsbidrag
sammantaget växer dock mera ojämnt till följd
av att de tillfälliga statsbidragen 2010 fasas ut
under 2011 och 2012. I det följande avsnittet
redogörs för förändringen av statsbidragen.

9.2.2

Statsbidrag

Statsbidragen till kommunsektorn består både av
generella statsbidrag och av ett stort antal
specialdestinerade statsbidrag.162 Det generella
statsbidraget, inklusive de tillfälliga stöd som
betalades ut i samband med den ekonomiska
krisen 2008–2009, uppgick 2010 enligt NR till ca
86 miljarder kronor, medan ca 52 miljarder
kronor betalades ut som specialdestinerade
statsbidrag (se tabell 9.3).
Den starka återhämtningen i ekonomin efter
finanskrisen har medfört att de ekonomiska
förutsättningarna har förbättrats för kommuner
och landsting. Tillväxten av skatteunderlaget
bedöms hålla uppe inkomstökningen för
kommuner och landsting 2011. De tillfälliga
statsbidragen på totalt 17 miljarder kronor fasas
ut fram till 2012 och uppgår 2011 till 3 miljarder
kronor. Totalt minskar statsbidragen dock i
mindre utsträckning än de 14 miljarder kronor
som dras tillbaka eftersom det generella
statsbidraget samtidigt höjts permanent med
5 miljarder kronor fr.o.m. 2011. De totala
statsbidragen justerade för regleringar minskar
därför med ca 9 miljarder kronor mellan 2010
och 2011. Regleringen avser det ändrade
grundavdraget för pensionärer. Kommuner och
landsting kompenseras med 7,5 miljarder kronor
för att neutralisera effekten på det kommunala
skatteunderlaget av att grundavdraget för
pensionärer utökats.

162 Med generella statsbidrag avses bidrag som inte är verksamhets-

anknutna och betalas ut under anslaget Kommunalekonomisk utjämning
inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner. Specialdestinerade statsbidrag är avsedda för olika ändamål och rör främst
utgiftsområde 9 Hälso-, sjukvård och social omsorg, utgiftsområde 14
Arbetsmarknad och arbetsliv samt utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning.
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Tabell 9.3 Årlig förändring av statsbidrag enligt
nationalräkenskaperna
Miljarder kronor. Utfall i nivå för 2010, prognos på förändring mellan
åren för 2011–2015.

Generellt bidrag

2010

2011

2012

2013

2014

2015

73,0

12,0

-3,0

0,8

-0,2

-0,6

0,0

0,8

-0,2

-0,6

varav
permanent

5,0

tillfälligt

4,0

-1,0

regleringar1

3,5

7,5

Konjunkturstöd

13,0

-13

Specialdestinerade
bidrag

52,1

-0,3

1,0

-0,4

0,9

-1,5

Totala statsbidrag,
faktisk utveckling

138,1

-1,3

-2,0

0,4

0,7

-2,1

Totala statsbidrag,
justerade för
regleringar

134,6

-8,8

-2,0

0,4

0,7

-2,1

övrigt 2

0,5

-3

Anm.: I tabellen redovisas utvecklingen av generella och specialdestinerade
statsbidrag exklusive kompensation för mervärdesskatt. De tillfälliga statsbidragen 2010 avser det tillfälliga generella statsbidraget på 4 miljarder kronor
och konjunkturstödet på 13 miljarder kronor, totalt 17 miljarder kronor. Av de tillfälliga statsbidragen kvarstår 3 miljarder kronor 2011. De tillfälliga statsbidragen fasas ut helt 2012.
1
Regleringar avser kompensation för regeländringar som påverkar det
kommunala skatteunderlaget. För 2011 rör regleringen utökade grundavdrag för
pensionärer.
2
Övrigt avser exempelvis justeringar som följer av den kommunala finansieringsprincipen.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Den faktiska förändringen av statsbidragen
(ojusterat för regleringen på 7,5 miljarder
kronor) blir därför relativt liten; bidragen
minskar med drygt 1 miljard kronor mellan 2010
och 2011.
För 2012 beräknas, som ovan nämnts, de
totala statsbidragen fortsätta att minska beroende på att de tillfälliga statsbidragen helt fasas
ut. De specialdestinerade statsbidragen ökar
däremot med ca 1 miljard kronor inom
områdena utbildning, äldreomsorg och hälsooch sjukvård (se utgiftsområde 25 Allmänna
bidrag till kommuner avsnitt 2.6).
År 2015 minskar statsbidragen med ca
2 miljarder kronor, vilket till största delen
förklaras av att beslut om vissa riktade
statsbidrag endast har fattats fram till 2014.

9.3

Kommunsektorns utgifter

Kommunsektorns utgifter fördelas på konsumtion, investeringar, transfereringar till företag, hushåll och staten samt räntor. Utgifter för
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att tillhandahålla kommunfinansierade tjänster
och driva kommunala verksamheter benämns
kommunal konsumtion i NR. Till största delen
går utgifterna till konsumtionsutgifter för vård,
skola och omsorg. Den kommunala konsumtionen beskrivs utförligare i avsnitt 9.4.1.
År 2010 uppgick de totala utgifterna i
kommuner och landsting enligt NR till ca
780 miljarder kronor, vilket motsvarar ca
24 procent av BNP. Kommunsektorns utgifter
svarade för ca 46 procent av den konsoliderade
offentliga sektorns utgifter för 2010.
Tabell 9.4 Totala utgifter för kommuner och landsting
Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2010, prognos för
2011–2015.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Konsumtion

659

676

690

711

737

765

Investeringar

55

58

61

64

67

70

Transfereringar

62

64

66

66

67

69

4

5

5

6

9

11

780

804

822

848

881

916

Ränteutgifter
Summa utgifter

Anm.: Posten investeringar inkluderar nettoköp av mark och fastigheter. Eftersom
försäljningen vanligtvis överstiger köp av mark och fastigheter är dessa nettoutgifter negativa, vilket minskar de redovisade utgifterna för investeringar. För
2011 beräknas försäljningen minska, vilket delvis förklarar ökningen av investeringsposten. Investeringsutgifterna i sig väntas öka med 2 procent.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Vid sidan av utgifterna för kommunal konsumtion svarar investeringarna för en betydande
del av utgifterna. För 2010 uppgick investeringsutgifterna till ca 8 procent av de totala utgifterna.
Framför allt ökade investeringarna i landstingen
kraftigt 2010 jämfört med 2009. Bland annat
genomfördes investeringar avseende Nya
karolinska sjukhuset i Solna, Citybanan och
ombyggnaden av Universitetssjukhuset i Malmö.
Utvecklingen
var
betydligt
svagare
i
kommunerna. Utgifterna för investeringar i
kommunsektorn som helhet beräknas växa med
2 procent 2011 jämfört med 2010. Under 2012–
2015 beräknas investeringarna öka med 4–
6 procent per år i löpande priser.
Bland kommunernas och landstingens utgifter
som går till andra sektorer i ekonomin utgör
transfereringar till hushåll den största posten.
Dessa utgifter väntas öka med ca 2–3 procent
2011 och 2012. Det är framför allt utgifterna för
pensioner som beräknas öka. Kommunernas
utgifter för ekonomiskt bistånd väntas däremot
vara oförändrade mellan 2010 och 2012 för att
sedan minska, delvis till följd av att stöden som
betalas ut avseende introduktionsersättningen
successivt ersätts med en statlig eta-

bleringsersättning. För 2014 och 2015 väntas
utgifterna för ekonomiskt bistånd minska till
följd av att läget på arbetsmarknaden förbättras.
År 2013–2015 förväntas en mindre ökning av
transfereringarna till hushållen. Framför allt är
det utgifterna för ekonomiskt bistånd som
bedöms utvecklas svagare i takt med att läget på
arbetsmarknaden förbättras och att utfasningen
av introduktionsersättningen fortlöper.
Utgifterna för räntor ökar under 2011 jämfört
med 2010. I takt med att ränteläget fortsätter att
öka från dagens låga nivåer till mer normala
nivåer på medellång sikt beräknas ränteutgifterna
öka kraftigt fram till 2015.

9.3.1

Kommunal konsumtion i löpande
priser

Utvecklingen av konsumtionen i löpande priser
påverkas både av att priser och löner i ekonomin
ändras och av ändringar i omfattningen i den
kommunala verksamheten. En ökning av
konsumtionen kan alltså exempelvis bero både
på att antalet lärare ökar och/eller på att lärarnas
löner ökar. Den kostnad som är av störst
betydelse för konsumtionen i löpande priser är
lönekostnaden.
De kommunala konsumtionsutgifterna och
sammansättningen av välfärdstjänsterna påverkas
vidare av den demografiska utvecklingen (en
beskrivning av den demografiska utvecklingen
och kostnader inom skola och omsorg finns i
avsnitt 9.6). Vidare måste kommuner och
landsting beakta kommunallagens (1991:900)
bestämmelser om budgetbalans och god
ekonomisk hushållning som är kopplade till
resultatutvecklingen.
Den kommunala verksamheten bedrivs till
största delen av anställda i kommuner och
landsting. Under senare år har tendensen varit
att verksamhet finansierad av kommuner och
landsting i allt högre utsträckning utförs av
privata aktörer. Andelen av den kommunala
konsumtionen som kan hänföras till kommunfinansierad verksamhet i privat sektor var
ca 17 procent 2010, vilket är ca 1 procentenhet
högre än 2009.
Den kommunala konsumtionen i löpande
priser ökade preliminärt med 4,4 procent 2010,
vilket är en förhållandevis stark ökning. Under
2011 beräknas konsumtionen öka med 2,7 pro617
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cent jämfört med 2010. Den lägre ökningstakten
2011 beror på att inkomsterna i kommunsektorn
beräknas öka långsammare. Det starka resultatet
i kommunsektorn 2010 (se avsnitt 9.4) medför
dock att konsumtionsutgifterna kan tillåtas öka
snabbare än inkomsterna 2011, samtidigt som
kommunsektorn redovisar överskott.
Diagram 9.2 Konsumtionen i löpande priser
Årlig procentuell förändring. Utfall 2000–2010, prognos för 2011–
2015.
8
Kommuner
Landsting
Kommunsektorn

7
6

ekonomisk hushållning och det kommunala
balanskravet).
Kommunsektorn redovisade för 2010 ett
ekonomiskt resultat före extra ordinära poster på
18 miljarder kronor, vilket historiskt sett är ett
mycket starkt resultat. Det finansiella sparandet
enligt NR uppgick samtidigt till 6 miljarder
kronor. Skillnaden mellan det finansiella sparandet och det ekonomiska resultatet förklaras
bl.a. av att NR och den kommunala redovisningen använder olika redovisningsprinciper
för investeringsutgifter och finansiella poster.
Tabell 9.5 Kommunsektorns finanser
Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2010, prognos för
2011–2015.

5
4

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3

Inkomster

786

797

816

842

877

907

2

Skatteintäkter

524

535

553

574

602

628

1

Kommunal
fastighetsavgift

14

15

15

16

16

16

Statsbidrag exkl.
mervärdesskatt

138

137

135

135

136

134

86

85

82

83

83

82

0
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

År 2012 dämpas konsumtionsökningen ytterligare något. Den främsta anledningen till detta
är en svagare återhämtning på arbetsmarknaden
och därmed en svagare utveckling av kommunsektorns skatteintäkter. Det ekonomiska utrymmet för en utökad konsumtion blir därmed
mindre i kommunsektorn.
År 2013–2015 förväntas inkomsterna öka
relativt starkt. Historiskt sett följer konsumtionsutgifterna i löpande priser inkomsterna förhållandevis väl. Som ovan nämnts är konsumtionsutgifterna i prognosen därför anpassade så
att de ökar i takt med inkomsterna, vilket motsvarar en årlig nominell ökning med ca 3–4 procent.

9.4

Finansiellt sparande och
ekonomiskt resultat i
kommunsektorn

Det finansiella sparandet i kommunsektorn
bestäms av differensen mellan inkomsterna och
utgifterna enligt NR, medan det ekonomiska
resultatet bestäms av sektorns intäkter och
kostnader enligt den kommunala redovisningen
(se även avsnitt 4.6 Uppföljning av god
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varav
generella bidrag
riktade bidrag

52

52

53

52

53

52

Övriga inkomster

110

110

113

117

123

129

47

48

49

51

53

55

Utgifter

varav komp. moms

780

804

822

848

881

916

Konsumtionsutgifter

659

676

690

711

737

765

Kostnader i fasta
priser, procent

2,2

0,5

-0,4

0,5

0,8

0,9

Övriga utgifter

121

128

132

136

143

151

Finansiellt sparande

6

-8

-6

-5

-4

-9

Resultat före extra
ordinära poster

18

8

8

9

10

6

Anm.: Generella bidrag inkluderar även de tillfälliga statsbidragen 2011.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Det starka resultatet i kommunsektorn 2010 kan
bl.a. förklaras av att skatteunderlaget växte
oväntat snabbt till följd av den snabba återhämtningen på arbetsmarknaden i kombination
med att antalet kommunfinansierade arbetade
timmar minskade något. Dessutom återbetalades
merparten av de premier för kollektivavtalade
försäkringar som kommuner och landsting
betalat till AFA Försäkring.
Detta tillsammans med de tillfälliga statsbidragen gjorde det möjligt för kommuner och
landsting att öka utgifterna för verksamheten
(konsumtionen) och samtidigt redovisa ett
starkt resultat.
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Svagare finanser i kommunsektorn 2011 och 2012
Inkomsterna ökar långsammare 2011 jämfört
med 2010. Detta beror som tidigare nämnts
främst på att merparten av de tillfälliga statsbidragen dras tillbaka. Konsumtionsutgifterna i
löpande priser bedöms också öka i en långsammare takt än 2010, dock snabbare än
inkomsterna. Den höga resultatnivån 2010 gör
att sektorn trots allt kan redovisa ett överskott
på 8 miljarder kronor 2011. Det finansiella
sparandet vänds däremot till ett underskott
2011.
Inkomsterna för kommunsektorn beräknas
även för 2012 hållas uppe av tillväxten av det
kommunala skatteunderlaget, som ökar med
3,1 procent. Samtidigt medför utfasningen av de
tillfälliga statsbidragen att utrymmet för den
kommunala konsumtionen bedöms bli begränsat
(se avsnitt 9.5.1). Anpassningen av utgifterna
medför att kommunsektorn prognostiseras
kunna redovisa ett oförändrat resultat 2012
jämfört med 2011.
Diagram 9.3 Utvecklingen av det ekonomiska resultatet före
extraordinära poster i kommuner och landsting
Miljarder kronor. Utfall 2000–2010, prognos för 2011–2015.
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Stabila finanser 2013–2015
De ekonomiska förutsättningarna i kommunsektorn blir bättre i takt med konjunkturen
återhämtar sig. Det kommunala skatteunderlaget
beräknas öka med ca 4–5 procent per år från
2013. Detta medför att det finns utrymme att
öka den kommunala konsumtionen i fasta priser
i en något snabbare takt (se avsnitt 9.5.1), samtidigt som resultatet förstärks något i förhållande
till 2012. Resultatet bedöms dock understiga god
ekonomisk hushållning för samtliga år bortsett
från 2014.
Det finansiella sparandet beräknas vara
fortsatt negativt 2013–2015.

9.5

Kommunalt finansierad
produktion av varor och tjänster

Omfattningen och kvaliteten på varor och
tjänster som finansieras med kommunala skattemedel och statsbidrag, jämförs över tid enklast i
fasta priser. I detta avsnitt beskrivs därför den
reala sidan av kommunsektorns verksamhet, dvs.
volymutvecklingen av den kommunala konsumtionen. I och med att verksamheten är arbetsintensiv beskrivs också mer ingående
utvecklingen av den kommunalt finansierade
sysselsättningen.
Den ansats som NR använder för att mäta
huvuddelen av den kommunala konsumtionen i
fasta priser är att se till vad som produceras,
exempelvis antalet undervisade elever i skolan
eller utförda hemtjänsttimmar i omsorgen. Ett
annat sätt att jämföra kommunsektorns verksamhet över tid är dock att se till vilka kostnader
som är förknippade med kommunsektorns verksamhet. Det som gör att utvecklingen skiljer sig
åt mellan konsumtionen och kostnaderna i fasta
priser är produktiviteten.
Metoden som NR använder för att mäta
konsumtionen möjliggör i teorin beräkningar av
produktiviteten i kommunsektorn. 163 En förutsättning för detta är dock att man kan mäta
kvaliteten på verksamheten.164 En neddragning
av personalen, dvs. kostnaderna, höjer sannolikt
den uppmätta produktiviteten, samtidigt som
kvaliteten riskerar att bli sämre. I en sådan
situation riskerar den uppmätta produktivitetsökningen att överskattas om inte den sämre
kvaliteten också fångas upp i statistiken (och
vice versa).
En viktig faktor som styr hur mycket som
produceras av kommunal verksamhet över tid är
inkomstutvecklingen i kommunsektorn, vilken i
sin tur är starkt kopplad till konjunkturen.
Andra viktiga faktorer är demografin, produk-

163 Om endast kostnaderna skulle användas för att mäta konsumtionen

skulle det dock inte vara möjligt att beräkna produktiviteten i kommunsektorn. Kostnaderna i fasta priser används till viss del i NR:s beräkningar
av konsumtionen i fasta priser. Exempelvis använder NR uteslutande
kostnaderna för att mäta landstingens konsumtion i sina preliminära
utfall.
164 I praktiken är det dock svårt att särskilja förändringar i produktivitet

från förändringar i kvalitet. En anledning till varför det är svårt att mäta
kvalitet (och därmed produktivitet) inom kommunsektorn är att värdet
på de varor och tjänster som produceras inte prissätts på någon marknad.
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tivitet och politiska beslut. Kopplingen till
inkomstutvecklingen i kommunsektorn är
starkare för kostnaderna än för konsumtionen. I
det följande beskrivs därför både hur kommunernas och landstingens konsumtion och
kostnader i fasta priser varierar över tid.

9.5.1

Kommunal konsumtion och
kostnader i fasta priser

Den kommunala konsumtionen ökade förhållandevis starkt i fasta priser under 2010, men
förväntas öka långsammare under 2011 och
2012. Den mer återhållna konsumtionen 2011
beror på att merparten av de tillfälliga konjunkturstöden fasas ut. Samtidigt utvecklas elevunderlaget i grund- och gymnasieskolan förhållandevis svagt (se avsnitt 9.6). Den dämpade
tillväxten 2012 beror till viss del på att de
tillfälliga konjunkturstöden fasas ut, men också
på inbromsningen på arbetsmarknaden under
2012. Inbromsningen på arbetsmarknaden innebär att skatteintäkterna utvecklas svagare i
kommunsektorn och därmed finns det sämre
förutsättningar att öka konsumtionsutgifterna
givet att balanskravet ska uppfyllas.

Konsumtionen väntas utvecklas något starkare än kostnaderna under några år, främst 2011–
2013. Det beror på att inkomstutvecklingen i
kommunsektorn, som under perioden utvecklas
förhållandevis svagt, tydligare är kopplad till
kostnaderna än till konsumtionen. Det
ekonomiska utrymmet att öka kostnaderna är
således begränsat, i synnerhet 2012. En
förutsättning för att konsumtionen ska öka i
enlighet med prognosen är därför att produktiviteten i kommunsektorn ökar de närmaste
åren.
Tabell 9.6 Kommunal konsumtion och kostnader i fasta
priser
Årlig procentuell förändring i fasta priser. Utfall för 2010, prognos för
2011–2015.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Konsumtion i fasta priser
Kommuner

2,4

0,8

0,7

1,0

1,1

0,9

Landsting

0,6

1,1

-0,4

0,5

0,7

0,7

Kommunsektorn

1,8

0,9

0,4

0,8

1,0

0,8

Kommuner

3,1

0,3

-0,4

0,4

0,9

1,1

Landsting

0,6

1,1

-0,4

0,5

0,7

0,7

Kommunsektorn

2,2

0,5

-0,4

0,5

0,8

0,9

Kostnader i fasta
priser

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Diagram 9.4 Kommunal konsumtion och kostnader i fasta
priser
Årlig procentuell förändring. Utfall t.o.m. 2010, prognos för 2011–
2015.
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

År 2013–2015, när återhämtningen på arbetsmarknaden (och därmed ökningen av kommunsektorns skatteintäkter) tar fart igen, väntas den
kommunala konsumtionen i fasta priser öka
något snabbare. Till detta bidrar också ett ökat
elevunderlag i grundskolan (se avsnitt 9.6).

620

9.5.2

Kommunalt finansierad
sysselsättning

För att följa utvecklingen av antalet sysselsatta
och antalet arbetade timmar för välfärdstjänster
kan man inte enbart se till den verksamhet som
bedrivs direkt i kommunal regi. Överföringen av
tjänster från kommunala till privata utförare har
ökat trendmässigt under senare år och är en
viktig förklaring till att antalet kommunanställda
har minskat mellan 2007 och 2010. Med
kommunalt finansierad sysselsättning avses
sysselsatta i kommuner och landsting samt hos
privata utförare av välfärdstjänster. Det finns i
dagsläget ingen statistik avseende antalet
arbetade kommunfinansierade timmar och
sysselsättningen i den privata sektorn.
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Uppgifterna för utfallsåren baseras därför på
Konjunkturinstitutets beräkningar. 165
Antalet arbetade timmar väntas öka svagt
Antalet kommunalt finansierade timmar166
beräknas öka 2011 efter att ha vänt upp redan
under hösten 2010.167 De kommunalt finansierade timmarna ökar både i kommunsektorn
och i den privata sektorn. Antalet arbetade
timmar i den privata sektorn väntas öka relativt
kraftigt 2011, vilket medför att antalet
kommunalt finansierade timmar totalt sett ökar
snabbare än antalet arbetade timmar i kommunsektorn (se tabell 9.7). Antalet kommunalt
finansierade timmar bedöms 2011 vara tillbaka
på samma nivå som före den ekonomiska krisen.
En förklaring till detta är de förbättrade
ekonomiska förutsättningarna i kommunsektorn
till följd av den snabba återhämtningen på
arbetsmarknaden. Det tillfälliga konjunkturstödet för 2011 bidrar också till bättre
ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn
2011 (se avsnitt 9.2.2).

Konjunkturavmattningen under 2012 medför att
det ekonomiska utrymmet för att öka antalet
arbetade timmar minskar. De kommunalt
finansierade timmarna ökar därför i en långsammare takt under 2012. Antalet arbetade
timmar i kommunsektorn förväntas minska
något 2012, dels till följd av konjunkturavmattningen, dels till följd av överföringen av
välfärdstjänster till privata utförare.
Antalet arbetade kommunfinansierade timmar
beräknas vara oförändrat under 2013 för att
sedan öka under 2014 och 2015 när återhämtningen på arbetsmarknaden och därmed skatteintäkterna i kommunsektorn ökar förhållandevis
starkt.
Tabell 9.7 Antalet arbetade kommunfinansierade timmar
Kalenderkorrigerade timmar. Utfall för 2010, prognos för 2011–2015.
Miljoner timmar
2010

Kommunsektorn

Miljontals timmar. Utfall t.o.m. 2010, prognos 2011–2015.
1 840
1 810
1 780
1 750

Kommunfinansierad
verksamhet exklusive
plusjobb
Kommunfinansierad
verksamhet inklusive
plusjobb

1 720
1 690
1 660
1 630
1 600
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2014

2015

1570

0,4

-0,3

-0,3

0,4

0,1

varav kommuner

1179

0,3

-0,4

-0,4

0,4

0,2

varav landsting

391

1,0

-0,3

0,1

0,3

0,1

203

4,8

4,5

1,5

2,5

1,0

1773

0,9

0,2

0,0

0,7

0,3

Privat sektor
Diagram 9.5 Antal arbetade kommunfinansierade timmar

1

Procentuell förändring
2011
2012
2013

Totalt

2

1

Kommunsektorn avser kommunala myndigheter enligt NR.
2
Antalet faktiskt arbetade timmar fram t.o.m. 2010 är baserat på uppgifter från
Konjunkturinstitutet.
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

Antalet sysselsatta beräknas i slutet av 2012 vara
tillbaka på samma nivå som före finanskrisen
Den kommunalt finansierade sysselsättningen
mätt i antalet sysselsatta väntas öka med
ca 12 000 personer under 2011. Ökningen förväntas inträffa i både kommunsektorn och den
privata sektorn. Den främsta förklaringen till att
sysselsättningen ökar är att antalet arbetade
kommunfinansierade timmar ökar.

Anm.: Svenska kyrkan ingår i kommunsektorn, och därmed också i den kommunalt
finansierade verksamheten, t.o.m. 1999.
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

165 Se Konjunkturinstitutets promemoria nr 6 2010, Kommunalt finans-

ierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor.
166 Kalenderkorrigerade timmar.
167 Den finns inga kvartalsberäkningar för de kommunfinansierade

timmarna i den privata sektorn. Det går därför inte med säkerhet att säga
vilket kvartal som de totala antalet kommunfinansierade timmar vände
upp. Antalet arbetade timmar i kommunsektorn (säsongsrensade)
började dock öka under tredje kvartalet 2010, samtidigt som de
kommunfinansierade timmarna i privat sektor enligt Konjunkturinstitutets beräkningar ökade väldigt starkt 2010.

621

PROP. 2011/12:1

med 2010. I tabell 9.8 redovisas hur sysselsättningsökningen beräknas vara sammansatt
2011–2015.
Trots att den kommunfinansierade sysselsättningen förväntas öka 2011–2015 så faller den
kommunfinansierade sysselsättningen som andel
av den totala sysselsättningen i ekonomin något
under denna period (se diagram 9.7).

Diagram 9.6 Kommunalt finansierad sysselsättning och
sysselsättning i kommunsektorn
Tusentals personer. Utfall 1994–2010, prognos 2011–2015.
1 250
1 230
1 210
1 190
1 170
1 150
1 130
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1 030
1 010
990
970

Diagram 9.7 Kommunfinansierad sysselsättning som andel
av totala sysselsättningen i ekonomin
Procentuell andel. Utfall 1994–2010, prognos 2011–2015.

Kommunfinansierad verksamhet exklusive plusjobb
Kommunfinansierad verksamhet inklusive plusjobb
Sysselsättning i kommunsektorn inklusive plusjobb
Sysselsättning i kommunsektorn exklusive plusjobb
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Anm.: Svenska kyrkan ingår i kommunsektorn, och därmed också i den kommunalt
finansierade verksamheten, t.o.m. 1999.
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.
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I slutet av 2012 beräknas den kommunalt finansierade sysselsättningen vara tillbaka på samma
nivå som före finanskrisen. Ökningen av den
kommunalt finansierade sysselsättningen under
2012 och 2013 väntas uteslutande uppstå i den
privata sektorn. I takt med att konjunkturen förbättras väntas antalet timanställda och vikarier
öka. En sådan utveckling medför att kommunoch landstingsanställda i genomsnitt kommer att
arbeta färre timmar under 2012 och 2013 än
under 2010, vilket innebär att sysselsättningen
inte minskar i kommunsektorn under dessa år,
trots att antalet arbetade timmar minskar något.
Den årliga ökningstakten för antalet sysselsatta
förväntas av den anledningen bli något högre än
ökningstakten i antalet arbetade timmar i
kommunsektorn 2011–2013.
Tabell 9.8 Kommunfinansierad sysselsättning
Utfall för 2010, prognos för 2011–2015.
Tusentals personer
2010

Kommunsektorn1

Årlig förändring i tusentals personer
2011
2012
2013
2014
2015

1048

6

0

1

7

1

varav kommuner

790

2

-1

0

5

1

varav landsting

258

4

1

1

1

0

133

6

5

4

4

1

1181

12

5

5

11

2

Privat sektor2
Totalt
1

Kommunsektorn avser kommunala myndigheter enligt nationalräkenskaperna.
2
Antalet faktiskt arbetade timmar fram t.o.m. 2010 är baserat på uppgifter från
Konjunkturinstitutet.
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

Den kommunalt finansierade sysselsättningen
väntas ta fart under 2014 i takt med att antalet
arbetstillfällen på arbetsmarknaden ökar.
Cirka 35 000 fler beräknas vara sysselsatta i
kommunalt finansierad verksamhet 2015 jämfört
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24

Kommunfinansierad verksamhet
exklusive plusjobb

23
22

Sysselsättning i kommunsektorn
exklusive plusjobb

21
20

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Anm.: Svenska kyrkan ingår i kommunsektorn, och därmed också i den kommunalt
finansierade verksamheten, t.o.m. 1999.
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

9.6

Demografi och kostnader i skola
och omsorg

I detta avsnitt ges en fördjupad beskrivning av
utvecklingen av demografin och kostnaderna i
skola och omsorg. Ett syfte med avsnittet är att
beskriva den demografiska utvecklingen. Demografin har stor betydelse för volymutvecklingen
av både den kommunala konsumtionen och de
kommunala kostnaderna. Ett annat syfte med
avsnittet är att beskriva volymutvecklingen av
kostnaderna uppdelade på olika ändamål.
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delvis till följd av att fler äldre bor kvar längre i
hemmet än tidigare (se diagram 9.9).

Diagram 9.8 Kostnadsandelar
Procentuell andel av kommunernas totala verksamhetskostnader
20

Diagram 9.9 Styckkostnader i förskola, grundskola,
gymnasieskola och äldreomsorg

18

Tusentals kronor (i fasta priser, 2010 års nivå) per förskolebarn,
grundskoleelev och person som är 80 år eller äldre.

16
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Äldreomsorg

14
12

125

220

115

210

105

200

10
8
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Äldreomsorg (höger skala)

95

6
00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Källor: Statistiska centralbyrån, Kommun- och landstingsdatabasen samt egna
beräkningar.

Kostnadsmässigt är hälso- och sjukvård, grundskolan och äldreomsorgen de tre största verksamhetsområdena i kommunsektorn. Av dessa
har grundskolan och äldreomsorgen haft en
ganska återhållen utveckling under senare år.
Kostnadsutvecklingen inom de olika verksamheterna beror bl.a. på hur olika åldergrupper
utvecklas, politiska ambitioner och ekonomiskt
utrymme.
Ett sätt att beräkna hur kostnaderna förhåller
sig till den demografiska utvecklingen är att
jämföra hur olika åldersgrupper i samhället
förändras och sedan relatera detta till utvecklingen av kostnaderna för den kommunala
verksamhet som respektive åldersgrupp efterfrågar. Avvikelser i utvecklingen mellan demografin och kostnaderna återspeglar till stor del
förändringar i produktivitet och kvalitet inom
den kommunala verksamheten.
För att undersöka hur kostnaderna är relaterade till olika åldersgrupper kan man se till
styckkostnaden, dvs. kostnaden uttryckt i fasta
priser för verksamheten i förhållande till antalet
användare. Av diagram 9.9 framgår att kostnaden
per barn i förskola har ökat under några år i
mitten av 2000-talet. Delvis kan detta förklaras
av att andelen ettåriga barn som går i förskola
har ökat under denna tidsperiod, och att de
yngsta barnen är de mest kostnadskrävande. Ett
färre antal elever i grundskolan har under senare
år bidragit till att kostnaden per elev i grundskolan har blivit högre. Styckkostnaden för
äldreomsorgen, som här beräknas för antalet
äldre i befolkningen som är 80 år eller äldre,
minskade under de inledande åren av 2000-talet,
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Anm.: Styckkostnaden för äldreomsorgen är beräknad genom att dividera
kostnaderna för äldreomsorg med antalet personer som är 80 år eller äldre. Om
kostnaderna i stället hade dividerats med antalet personer som är 65 år eller
äldre så hade styckkostnaden blivit lägre.
Källor: Statistiska centralbyrån. Skolverket, Kommun- och landstingsdatabasen
och egna beräkningar.

I diagram 9.10–9.13 beskrivs kostnadsutvecklingen i de olika kommunala verksamheterna. 168
Kostnaderna i diagrammen motsvarar en tredjedel av kommunsektorns verksamhet.
Antalet barn i förskolan har ökat kraftigt samtidigt
som elevantalet i grundskolan har sjunkit
Under de senaste åren har efterfrågan på
förskoleplatser ökat kraftigt. För att möta en
högre efterfrågan på dessa tjänster har också
antalet platser utökats och utgifterna för
verksamheten ökat. Utbyggnaden av antalet
förskoleplatser, i kombination med en högre
andel ettåringar, har sannolikt bidragit till att den
årliga ökningstakten i kostnaderna (i fasta priser)
för förskolan har ökat mer än den årliga
ökningen av antalet barn 2005–2007. De senaste
åren har kostnaden dock ökat i linje med
ökningen av antalet barn. Antalet barn i
förskolan väntas fortsätta öka 2011–2015, men i
en långsammare takt.

168 Siffrorna är baserade på uppgifter från kommunernas räkenskaps-

sammandrag. Kostnaderna är omräknade till fasta priser med hjälp av
prisdeflatorn som används vid beräkningen av kommunernas konsumtion
i fasta priser enligt den s.k. kostnadsmetoden (2010 års priser). Framskrivningarna av antalet barn i förskolan, elever i grundskolan samt
antalet personer som är 80 år och äldre utgår från uppgifter från Skolverket och Statistiska centralbyråns befolkningsprognos.
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Diagram 9.10 Antalet barn och kostnader i förskolan

Diagram 9.12 Elevantal och kostnader i gymnasieskolan
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Källor: Statistiska centralbyrån. Skolverket och egna beräkningar.

Antalet elever i grundskolan har under samma
period minskat och kostnaderna har därför ökat
mindre än i övriga verksamheter. Kostnaden per
elev i grundskolan har dock ökat årligen 2004–
2009 (se även diagram 9.9).
Diagram 9.11 Elevantal och kostnader i grundskolan
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Källor: Statistiska centralbyrån. Skolverket och egna beräkningar.
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Källor: Statistiska centralbyrån. Skolverket och egna beräkningar.

Sedan 2000 har antalet elever i gymnasieskolan
ökat med ca 25 procent, samtidigt som kostnaden per elev har minskat något.
I takt med att förskolans växande barnkullar
uppnår skolåldern sker en gradvis expansion av
grundskolan. Samtidigt är gymnasieskolan inne i
en anpassning till ett vikande elevunderlag.

Kostnaderna för äldreomsorgen har minskat i
förhållande till antalet äldre
Kostnaderna för äldreomsorgen har minskat årligen i förhållande till antalet äldre över 65 år.
Detta förhållande speglar en utveckling där de
äldre i större utsträckning bor kvar hemma med
utökad hemtjänst som komplement. På kostnadssidan motsvaras detta verksamhetsskifte av
relativt sett lägre kommunal resurstillförsel till
särskilt boende i förhållande till insatser i
ordinärt boende. Som framgår av kostnadsandelarna i diagram 9.9 så har kommunernas resursfördelning till äldreomsorgen under 2000-talet
också minskat något i förhållande till övriga
ändamål.
Under prognosperioden ökar antalet personer
i åldrarna 65 år och äldre. Det är framför allt
gruppen 65–79 år som ökar. Den grupp som
kräver mest omsorg, personer över 80 år, är dock
oförändrad under prognosperioden.
Diagram 9.13 Antalet äldre och kostnader i äldreomsorgen
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Anm. : Äldre personer innefattar personer som är 80 år eller äldre.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar
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9.7

Beräkningarna i budgetpropositionen för 2012 jämfört med
beräkningarna i 2011 års
ekonomiska vårproposition

Kommunsektorns finansiella sparandet för 2010
har reviderats upp med ca 4 miljarder kronor
enligt NR. Det är intäkterna från skatter som
blivit högre än som tidigare redovisades som
preliminärt utfall. Detta påverkar dock inte den
förväntade utvecklingen eftersom prognosen för
skatteintäkterna 2010 i 2011 års ekonomiska
vårproposition var i linje med det nu redovisade
utfallet. Även det ekonomiska resultatet är
opåverkat av denna utfallsrevidering eftersom
resultaten i de kommunala boksluten inte ändras
till följd av dylika revideringar.
För 2011 rör prognosändringarna mindre
belopp. Prognosen för inkomsterna från skatter
har justerats upp något till följd av att återhämtningen i ekonomin hittills varit starkare än
väntat. Även konsumtionsutgifterna beräknas bli
något högre av detta skäl än vad som bedömdes i
vårpropositionen. Sammantaget beräknas både
det finansiella sparandet och det ekonomiska
resultatet bli högre 2011.
Prognosen för kommunsektorns finanser
2012–2015 har i huvudsak reviderats ned i
förhållande till bedömningen i vårpropositionen.
Den väntade konjunkturavmattningen i svensk
ekonomi medför att framför allt tillväxten av det
kommunala skatteunderlaget reviderats ned för
2012 och 2013 i förhållande till bedömningen i
vårpropositionen.
Skatteunderlaget beräknas 2014 och 2015 i
huvudsak växa i enlighet med bedömningen i

vårpropositionen, dock har bl.a. prognosen för
kapitalinkomster reviderats ned.
Eftersom prognosprincipen för att beräkna
utgifterna för kommunal konsumtion utgår från
antagandet att kommuner och landsting i viss
utsträckning anpassar verksamheten till det utrymme som ges av inkomsterna har även
prognosen för konsumtionsutgifterna reviderats
ned.
Den lägre prognosen för övriga utgifter är i
huvudsak hänförlig till kapitalutgifterna.
Det finansiella sparandet och ekonomiska
resultatet har reviderats ned för 2012–2015 i
förhållande till bedömningen i vårpropositionen.
Tabell 9.9 Budgetpropositionen för 2012 i förhållande till
2011 års ekonomiska vårproposition
Miljarder kronor
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Totala inkomster

4

1

-7

-14

-13

-15

Inkomstskatter

4

1

-7

-13

-12

-14

Kommunal
fastighetsavgift

0

0

0

0

0

0

Statsbidrag exkl.
mervärdesskatt

0

0

0

1

1

1

Övriga
inkomster

0

0

-1

-2

-2

-2

0

0

0

0

0

0

varav mervärdes
skatt
Totala utgifter

0

0

-7

-13

-12

-9

Konsumtionsutger

0

1

-6

-11

-11

-8

Övriga utgifter

0

0

-1

-2

-1

-1

4

1

0

-1

-1

-6

-1

2

-1

-2

-1

-6

Finansiellt
sparande
Resultat före extraordinära poster

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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10
Den offentliga sektorns finanser,
statens budgetsaldo och statsskuld

Sammanfattning

•

Den offentliga sektorns finansiella sparande
är i balans 2011 och nära balans 2012, samt
förstärks därefter under prognosperioden.
För 2015 beräknas överskottet uppgå till
3,3 procent av BNP.

•

Den offentliga sektorns finansiella ställning
är stark, trots den finansiella kris som
inleddes hösten 2008. Den finansiella
förmögenheten är positiv och den konsoliderade bruttoskulden (Maastrichtskulden)
uppgick 2010 till 39,7 procent av BNP, vilket
understiger referensvärdet inom EU på
högst 60 procent av BNP med god marginal.

•

Statens finansiella sparande och budgetsaldo
vänds till överskott och statsskulden minskar under prognosperioden.

•

Till följd av balanseringsmekanismen väntas
ålderspensionssystemets finansiella sparande
vara i balans eller positivt under samtliga år
under prognosperioden.

•

Kommunsektorns finansiella sparande vänds
till ett underskott 2011. Kommuner och
landsting beräknas redovisa ett fortsatt
negativt finansiellt sparande 2012–2015.

•

Avmattningen av den ekonomiska återhämtningen leder till en försämring av de offentliga finanserna jämfört med bedömningen i
2011 års ekonomiska vårproposition.

•

Den finansiella krisen som inleddes under
2008 har medfört en kraftig försämring av de
offentliga finanserna inom EU.

I detta avsnitt redovisas den offentliga sektorns
finanser enligt redovisningsprinciperna i
nationalräkenskaperna (NR). Skatter och statsbidrag redovisas dock enligt den ordning som
gällde innan den genomgripande revideringen av
NR i maj 2010.169 Därmed ansluter
redovisningen bättre till redovisningen i statens
budget och till den kommunala redovisningen.
Det innebär dock att skatter och statsbidrag för
delsektorerna (staten, ålderspensionssystemet
och den kommunala sektorn) avviker från den
nuvarande redovisningen i NR. Det finansiella
sparandet för den offentliga sektorn och dess
delsektorer påverkas emellertid inte av denna
avvikelse. Redovisningen av inkomster och utgifter för den konsoliderade offentliga sektorn
påverkas inte heller.

169 Förändringen i NR är föranledd av att EU:s statistikorgan Eurostat

inte accepterar att statens skatteintäkter från hushållens direkta skatter
har ett negativt värde. Det beror på att skattereduktionerna, främst
avseende pensionsavgifterna och jobbskatteavdraget, är större än den
statliga inkomstskatten. Av denna anledning redovisar NR en del av
kommunalskatterna

och

den

allmänna

pensionsavgiften

som

transfereringar från staten i stället för skatteintäkter och socialavgifter till
den

kommunala

sektorn

respektive

ålderspensionssystemet.

Förändringen medför att högre skatteinkomster och utgifter redovisas
för den statliga sektorn i NR.
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10.1

Utgifts- och inkomstförändringar

I detta avsnitt redovisas översiktligt budgeteffekterna av dels de reformer och den finansiering som föreslås eller aviseras i denna proposition, dels de reformer och den finansiering som
tidigare beslutats eller aviserats. I redovisningen
förutsätts, med några särskilt angivna undantag,
att de angivna anslagsförändringarna motsvaras
av lika stora utgiftsförändringar.
Föreslagna utgifts- och inkomstförändringar
I tabell 10.1 redovisas de sammantagna effekterna på det finansiella sparandet i den offentliga
sektorn av föreslagna eller aviserade utgifts- och
inkomstförändringar i denna proposition, i
förhållande till bedömningarna i 2011 års ekonomiska vårproposition. Även förslagen i
propositionen Höständringsbudget för 2011 har
beaktats, utom de där medel tillförs
transfereringsanslag utan att någon ny reform
föreslås. För dessa anslag föreslås att anslagna
medel höjs för att finansiera redan tidigare
beslutade regelsystem, till följd av förändringar i
volymer eller makroekonomiska förutsättningar.
Av tabellen framgår således hur utformningen av
politiken har förändrats sedan vårpropositionen.
En detaljerad beskrivning av de inkomst- och
utgiftsförändringar som föreslås i denna proposition finns i avsnitt 6 och 8.2.
De föreslagna åtgärderna på budgetens
utgifts- och inkomstsida medför att den
offentliga sektorns finanser försvagas med
1,1 miljarder kronor 2011, 15,0 miljarder kronor
2012, 17,3 miljarder kronor 2013, 14,1 miljarder
kronor 2014 och med 12,4 miljarder kronor
2015, jämfört med beräkningarna i den
ekonomiska vårpropositionen.
Av tabell 10.1 framgår vidare hur de föreslagna och aviserade reformerna påverkar de takbegränsade utgifterna och hur dessa ska justeras
för att redovisningsmässigt överensstämma med
det finansiella sparandet i den offentliga sektorn.
Bland förslagen till utgiftsreformer finns satsningar på infrastruktur och arbetsmarknadspolitik. Sammantaget beräknas de föreslagna
reformerna medföra högre utgifter med
1,1 miljarder kronor 2011, 11,5 miljarder kronor
2012, 11,4 miljarder kronor 2013, 8,7 miljarder
kronor 2014 och med 7,2 miljarder kronor 2015.
De föreslagna reformerna som påverkar budgetens inkomstsida, t.ex. sänkt mervärdesskatt
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för restaurang- och cateringtjänster, beräknas
minska inkomsterna med 3,6 miljarder kronor
2012, 6,0 miljarder kronor 2013, 5,4 miljarder
kronor 2014 och med 5,2 miljarder kronor 2015.
I tabell 10.1 ingår de indirekta effekter som
uppstår till följd av de föreslagna eller aviserade
utgifts- och inkomstreformerna. Om en reform
ger upphov till en indirekt effekt medför det att
nettoeffekten på den offentliga sektorns finansiella sparande skiljer sig från den direkta bruttoeffekten på budgeten (se vidare avsnitt 6.21).
Tabell 10.1 Föreslagna utgifts- och inkomstförändringar
2011–2015, effekt på offentliga sektorns finansiella
sparande
Miljarder kronor. Förändring i förhållande till 2011 års ekonomiska
vårproposition.
2011

2012

2013

2014

2015

Förändring av takbegränsade
utgifter1

1,1

12,5

11,4

8,8

7,3

Justering för olika redovisningsprinciper i statens budget
och nationalräkenskaperna

0,0

-1,0

-0,1

-0,1

-0,1

Summa utgiftsförändringar

1,1

11,5

11,4

8,7

7,2

Skatter, brutto2

0,0

-3,7

-8,4

-7,6

-7,1

Indirekta effekter av skatter2, 3

0,0

0,1

1,2

0,9

0,8

0,0

0,1

1,3

1,2

1,2

0,0

-3,6

-6,0

-5,4

-5,2

Utgiftsförändringar

Inkomstförändringar

Övriga inkomstreformer

4

Summa inkomstförändringar, netto
Förändring finansiellt
sparande offentlig sektor

-1,1 -15,0 -17,3 -14,1 -12,4

1

Nu föreslagna och aviserade anslagsförändringar beskrivs närmare i avsnitt
8.2.1. Anslagsförändringar som motiverar tekniska justeringar av utgiftstaket för
staten ingår inte. Vidare ingår inte medel som i propositionen Höständringsbudget för 2011 föreslås tillföras transfereringsanslag.
2
Effekterna på de offentliga finanserna av föreslagna och aviserade förändringar
av skatteregler beskrivs närmare i avsnitt 6.21.
3
Med indirekta effekter avses här budgeteffekter från förändrade priser och löner
vid oförändrade volymer.
4
Se avsnitt 7.1.3.
Källa: Egna beräkningar.

Förändringar jämfört med föregående år
I tabell 10.2 redovisas de samlade budgeteffekterna av tidigare beslutade och aviserade
samt nu föreslagna reformer, inklusive finansieringen av dessa, i förhållande till föregående år. På
detta sätt redovisas på en övergripande nivå
regeringens prioriteringar. De reformer som
redovisas avser både utgifts- och inkomstsidan
på statens budget. Indirekta effekter av utgiftsreformer på budgetens inkomstsida ingår inte.
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Tabell 10.2 Utgifts- och inkomstförändringar 2010–2015 i
förhållande till föregående år av tidigare beslutade och aviserade samt föreslagna och aviserade reformer och finansieringar, effekt på offentliga sektorns finansiella sparande
Miljarder kronor. Budgeteffekt i förhållande till föregående år.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Utgiftsförändringar1
Förändring av takbegränsade
utgifter2

-1,5 -3,1

2,9 -3,6

-4,3

-4,9

Justering för olika redovisningsprinciper i statens
budget och nationalräkenskaperna

25,0 -6,2

-5,3 -2,0

0,4

0,3

varav stöd till kommuner
och landsting3

26,0 -13,0

0,0

0,0

0,0

1,0

-0,3

varav lånefinansierade
infrastrukturinvesteringar 4

0,0

0,7

1,2

-2,9 -2,7

varav kapitaltillskott till
statliga bolag

-0,8

3,1

-1,0

1,0

0,0

0,0

Summa utgiftsförändringar

23,5 -9,2

-2,4 -5,5

-3,9

-4,5

-14,1 -6,8

-4,0 -2,9

0,8

1,5

0,6 -1,0

Inkomsförändringar1
Skatter, brutto5
Indirekta effekter av skatter

0,1 1,0

-0,3

-0,4

0,0

0,1 1,2

0,0

0,0

Summa inkomstförändringar, netto

-14,6 -7,8

-3,8 -0,7

0,5

1,1

Utgifts- och inkomstförändringar, effekt på
offentliga sektorns
finansiella sparande1,6

-38,1

-1,4

4,4

5,6

Övriga inkomstreformer

-1,1

1,5

4,9

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar inte alltid.
1
För utgiftsreformer innebär minustecken anslagsminskningar eller att temporära program upphör eller minskar i omfattning. För inkomstreformer innebär
minustecken att skatteinkomsterna minskar. För den sammanlagda budgeteffekten av utgifts- och inkomstreformer innebär minustecken att de offentliga
finanserna försvagas jämfört med året innan. Fullständigt periodiserad redovisning för skatter.
2
I tabell 8.6 redovisas utgiftsförändringarna per utgiftsområde. Anslagsförändringar som motiverar tekniska justeringar av utgiftstaket för staten och anslagsförändringar till följd av den makroekonomiska utvecklingen och volymförändringar i transfereringssystemen m.m. ingår ej (se avsnitt 8.1.3). Vidare
ingår inte medel som i propositionen Höständringsbudget för 2011 föreslås tillföras transfereringsanslag.
3
Det tillfälliga konjunkturstödet på sammanlagt 13 miljarder kronor (varav
6 miljarder kronor föreslogs i budgetpropositionen för 2010 och 7 miljarder kronor
föreslogs i 2009 års ekonomiska vårproposition) utbetalades från statens budget
i december 2009 men avsågs att användas under 2010. Nationalräkenskaperna
(NR) periodiserar därför stödet till 2010, vilket också bättre visar inriktningen på
finanspolitiken. Tabellen visar förändringen mellan år och den justering som görs
för de olika redovisningsprinciperna på 26 miljarder kronor 2010 består av:
13 miljarder lägre utgifter 2009 i NR än på anslag och motsvarande 13 miljarder
kronor högre utgifter 2010 (se även tabell 8.5). I redovisningen antas att såväl
permanenta som tillfälliga statsbidrag till kommuner och landsting används fullt
ut för konsumtion och därmed fullt ut påverkar den offentliga sektorns finansiella
sparande.
4
Posten visar förändringen av nettoupplåningen för väg- och järnvägsobjekt.
Nettoupplåning utgör skillnaden mellan nyupplåning och amortering.
5
Se tabell 7.12. År 2010 och 2013 överensstämmer inte bruttoeffekten mellan
tabellerna. För 2010 beror det på att tabell 7.12 inkluderar förändrad kommunal
utdebitering, vilket inte ska ingå i tabell 10.2 eftersom den tabellen visar
budgeteffekter av tidigare riksdagsbeslut och förslag från regeringen. För 2013
beror det på att tabell 7.12 inkluderar intäkterna från EU:s handel med
utsläppsrätter bland de totala skattintäkterna till följd av regeländringar. I tabell
10.2 redovisas i stället utsläppsrätterna som övriga inkomstreformer.
6
Exklusive indirekta effekter av utgiftsreformer på inkomstsidan.
Källa: Egna beräkningar.

År 2010 försvagades de samlade offentliga
finanserna främst till följd av sänkta skatter samt
det tillfälliga konjunkturstödet till kommuner
och landsting. År 2011 upphör merparten av
konjunkturstödet och de offentliga finanserna
förstärks därför något, trots att skatterna sänks.
De offentliga finanserna försvagas 2012, bl.a. till
följd av de föreslagna eller aviserade utgifts- och
inkomstförändringar i denna proposition. Åren
därefter förstärks de offentliga finanserna främst
till följd av att satsningar på utgiftssidan trappas
av.
Utgifterna på statens budget, justerade för att
redovisningsmässigt överensstämma med det
finansiella sparandet, ökar till följd av beslut om
reformer med 23,5 miljarder kronor 2010 i
förhållande till närmast föregående år, bl.a. till
följd av konjunkturstödet till kommunsektorn.
År 2011 minskar utgifterna till följd av beslut. År
2012 ökar de takbegränsade utgifterna till följd
av beslut om reformer, men efter justering till
NR:s redovisningsprinciper minskar utgifterna
något, bl.a. för att lånefinansierade infrastrukturinvesteringar minskar i omfattning. År 2013–
2015 minskar utgifterna till följd av beslut om
reformer, främst på grund av att satsningar av
tillfällig karaktär, t.ex. på infrastruktur, arbetsmarknadspolitik och utbildning successivt fasas
ut. I avsnitt 8.1.2 (tabell 8.6) redovisas förändringarna per utgiftsområde.
Inkomsterna minskar med 14,6 miljarder
kronor 2010 och med 7,8 miljarder kronor 2011,
i första hand på grund av införandet av det fjärde
steget i jobbskatteavdraget och det höjda grundavdraget för pensionärer. Även 2012 försvagas
inkomsterna, främst till följd av sänkningen av
mervärdesskatten för restaurang- och cateringtjänster. Från och med 2013 förändras
inkomsterna relativt lite mellan åren till följd av
beslut om reformer.

10.2

Den offentliga sektorns finanser

Den svenska ekonomin har gått igenom den
finansiella och ekonomiska kris som inleddes
under 2008, utan att stora underskott uppstått i
den offentliga sektorns finansiella sparande. Det
goda utgångsläget, med ett överskott på
2,2 procent av BNP 2008, gjorde det möjligt att
motverka den kraftiga konjunkturnedgången
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med finanspolitiska stimulanser utan att äventyra
de offentliga finanserna.

ningen sker genom att utgifterna minskar som
andel av BNP (se tabell 10.3).

Diagram 10.1 Den offentliga sektorns finansiella sparande

Tabell 10.4 Skatter och avgifter

Procent av BNP. Utfall för 2000–2010, prognos för 2011–2015.

Procent av BNP. Utfall för 2010, prognos för 2011–2015.

4

Hushållens direkta
skatter
Bolagens direkta
skatter
Arbetsgivare o.
egenföretagaravgifter

3
2
1

Mervärdesskatt
Fastighetsskatt och
avgift
Övriga indirekta
skatter

0
-1
-2
00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13 14

15

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 10.3 Den konsoliderade offentliga sektorns finanser
Miljarder kronor, om annat ej anges. Utfall för 2010, prognos för
2011–2015.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 680

1 721

1 763

1 830

1 926

2 027

Procent av BNP
Skatter och
avgifter

50,8

49,8

50,1

49,8

49,7

49,7

1 506

1 543

1 580

1 642

1 731

1 820

Inkomster

15,9

15,4

15,7

15,5

15,5

15,5

3,4

3,5

3,3

3,3

3,4

3,4

12,1

11,9

12,1

12,0

12,0

12,0

9,7

9,6

9,5

9,5

9,6

9,6

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,7

3,8

3,7

3,6

3,5

45,2

44,9

44,9

44,9

Till offentlig sektor

45,5

44,6

44,9

44,7

44,7

44,6

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Inkomsterna och skatteintäkterna minskar
relativt kraftigt 2011 i förhållande till BNP.
Detta är främst en följd av att hushållens direkta
skatter ökar långsammare än BNP. Det beror till
en del på skattesänkningen för pensionärer
genom det höjda grundavdraget, men också på
att de skattepliktiga transfereringarna minskar i
förhållande till BNP. År 2012 ökar skatteintäkterna något som andel av BNP för att sedan
utvecklas i takt med BNP (se tabell 10.4).
Diagram 10.2 Inkomster och utgifter
Procent av BNP. Utfall för 2000–2010, prognos för 2011–2015.

44,6

44,9

44,7

44,7

44,6

58

68

69

71

73

80

56

Övriga inkomster

113

110

114

117

122

127

1 686

1 717

1 765

1 803

1 846

1 893

51,0

49,7

50,2

49,0

47,6

46,4

1 652

1 676

1 729

1 765

1 807

1 856

34

41

36

38

39

37

-7

4

-2

27

80

134

-0,2

0,1

0,0

0,7

2,1

3,3

Inkomster
Utgifter

54
52
50

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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44
42
00

Återhämtningen i ekonomin efter den kraftiga
nedgången bidrar till ett litet överskott i det
finansiella sparandet 2011. Den väntade ekonomiska avmattningen leder till att det finansiella
sparandet minskar något 2012. Då tillväxten åter
tar fart under de därpå följande åren ökar det
finansiella sparandet och för 2015 beräknas ett
överskott på 3,3 procent av BNP. Förstärk632

2015

3,7

61

Procent av BNP

2014

44,8

45,5

Räntor
Finansiellt
sparande

2013

3,9

Procent av BNP

Procent av BNP
Utgifter exkl.
räntor

2012

45,7

Kapitalinkomster
Utgifter

2011

Summa
Till EU

Det finansiella sparandet uppvisade för 2009 ett
underskott på endast 0,9 procent av BNP och
för 2010 på 0,2 procent av BNP. Det är ett
mindre underskott än vad den relativt milda
konjunkturnedgången i början av 2000-talet gav
upphov till för 2002 och 2003 (se diagram 10.1).

2010

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Utgiftskvoten (utgifterna i förhållande till
BNP), som 2010 uppgick till 51 procent av
BNP, minskar 2011 delvis till följd av att BNP
fortsatt att öka relativt starkt. Inbromsningen av
tillväxten bidrar till att utgiftskvoten ökar 2012.
När tillväxten därefter åter tar fart minskar
utgiftskvoten. Eftersom inkomsterna som andel

PROP. 2011/12:1

av BNP är i stort sett oförändrade fr.o.m. 2013
är det den minskande utgiftskvoten som leder
till förstärkningen av det finansiella sparandet.
Vid en normal ekonomisk tillväxt, och utan tillkommande diskretionära finanspolitiska åtgärder, är det normalt att skatteintäkterna ökar i
takt med BNP, samtidigt som utgifterna minskar som andel av BNP. Det beror bl.a. på att en
del av utgifterna inte är indexerade och på att
tillfälliga program faller bort. Vidare medför den
ekonomiska återhämtningen att utgifterna för
arbetslösheten minskar (se diagram 10.2).
Tabell 10.5 Den offentliga sektorns utgifter
Procent av BNP, om annat ej anges. Utfall för 2010, prognos för
2011–2015.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Konsumtion

27,2

26,7

26,6

26,1

25,6

25,1

Investeringar

3,3

3,3

3,3

3,1

3,0

3,1

Transfereringar till
hushåll

10.2.1 Statens finanser
Statens finansiella sparande förstärks under
prognosperioden. Budgetsaldot är positivt och
statsskulden minskar.
Statens finansiella sparande
Statens finansiella sparande uppvisade 2010 ett
underskott på 18 miljarder kronor eller
0,6 procent av BNP. Underskottet minskar 2011
och 2012 väntas det finansiella sparandet vara i
balans. Från och med 2013 beräknas ett överskott uppstå som 2015 ökar till 3,3 procent av
BNP. Inkomsterna som andel av BNP beräknas,
efter en minskning 2011, vara oförändrade. Det
finansiella sparandet förstärks främst genom att
utgifterna minskar som andel av BNP (se tabell
10.6).

16,2

15,4

15,7

15,3

14,7

14,1

Ålderspensioner

8,6

8,2

8,5

8,4

8,2

8,0

Tabell 10.6 Statens inkomster och utgifter

Sjukdom

3,1

3,0

2,9

2,7

2,5

2,4

Arbetsmarknad

1,1

0,9

0,9

0,9

0,7

0,6

Miljarder kronor, om annat ej anges. Utfall för 2010, prognos för
2011–2015.

Familjer och barn

1,8

1,8

1,8

1,8

1,7

1,7

Övrigt

1,7

1,6

1,6

1,6

1,5

1,4

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Inkomster

880

900

917

954

1 005

1 062

26,6

26,0

26,1

25,9

25,9

26,1

Övriga
transfereringar och
subventioner1

3,3

3,1

3,5

3,4

3,4

3,3

Ränteutgifter

Procent av
BNP
Skatter och
avgifter

783

797

813

846

896

947

1,0

1,2

1,0

1,0

1,0

0,9

Kapitalinkomster

31

36

35

37

35

38

51,0

49,7

50,2

49,0

47,6

46,4

Övriga inkomster

67

66

69

71

74

77

45,5

Utgifter
Procent av
BNP
Utgifter exkl.
räntor
Procent av
BNP

899

905

918

921

925

929

27,2

26,2

26,1

25,0

23,9

22,8

868

868

886

887

893

902

Summa utgifter
Exklusive räntor

50,0

48,5

49,2

48,0

46,6

1

Inklusive ofördelade utgifter.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Under prognosperioden ökar den offentliga
konsumtionen i volym, men minskar som andel
av BNP. Efter en ökning 2012 minskar även
transfereringarna som andel av BNP. Under
2011 minskar transfereringarna främst till följd
av en svag utveckling av pensionerna. Pensionärernas ekonomi förstärks emellertid genom höjningen av grundavdraget. År 2012 höjs
pensionerna och ökar som andel av BNP. De
ohälsorelaterade transfereringarna, som minskat
under en följd av år, väntas fortsätta att minska
som andel av BNP. Ränteutgifterna ökar 2011
till följd av en högre ränta. Den minskade
statsskulden tillsammans med successivt högre
ränta medför att ränteutgifterna beräknas vara i
stort sett nominellt oförändrade 2012–2015,
vilket medför att ränteutgifterna minskar något
som andel av BNP (se tabell 10.5).

26,2

25,1

25,2

24,1

23,0

22,1

Ränteutgifter

31

37

32

33

32

27

Finansiellt
sparande
Procent av
BNP

-18

-5

-1

33

80

133

-0,6

-0,1

0,0

0,9

2,1

3,3

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Från statens finansiella sparande till
budgetsaldo
Statens finansiella sparande visar förändringen av
den finansiella förmögenheten, exklusive
effekten av värdeförändringar. Budgetsaldot
visar statens lånebehov med omvänt tecken och
påverkar därmed förändringen av statsskulden.
Det finansiella sparandet påverkas inte av försäljningar och köp av finansiella tillgångar, t.ex.
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aktier, eller ökad utlåning, eftersom sådana
transaktioner inte förändrar den finansiella förmögenheten. Däremot påverkas budgetsaldot
och statsskulden av dessa transaktioner.
Förutom denna principiella skillnad avviker
redovisningen i statens budget i flera avseenden
från redovisningen i NR. Budgetsaldot redovisas
kassamässigt, medan NR tillämpar en periodiserad redovisning.170 Denna skillnad påverkar
framför allt redovisningen av skatteintäkter och
ränteutgifter.
Tabell 10.7 Statens finansiella sparande och budgetsaldo

mässigt inbetalda skatterna väntas bli
28 miljarder kronor högre än de debiterade
skatteintäkterna. Det är en följd av att den
kraftiga ökningen av skatteintäkterna på kapitalinkomster 2010 till stor del betalas som fyllnadsinbetalningar 2011. Under 2011–2015 förstärks
budgetsaldot, men inte det finansiella sparandet,
av årets redan genomförda och framtida
beräkningstekniskt antagna försäljningar av
statens aktieinnehav om 25 miljarder kronor
2011 och 15 miljarder kronor per år 2012–2015
(se tabell 10.7).

Miljarder kronor. Utfall för 2010, prognos för 2011–2015.

Finansiellt
sparande

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-18

-5

-1

33

80

133

0

-4

5

4

3

-13

-3

28

0

-7

0

-5

Till budgetsaldo
Räntor,
periodisering,
kursvinster/förluster
Periodisering av
skatter
Köp och försäljning
av aktier, extra
utdelningar m.m. 1

9

25

18

15

15

15

Kommunbidrag

13

0

0

0

0

0

Övriga finansiella
transaktioner m.m.

-1

-3

-2

-6

-2

-2

Budgetsaldo

-1

41

19

39

96

128

1

För 2012 antas försäljningarna av aktier uppgå till 15 miljarder kronor. Därtill
kommer extra utdelningar och kapitaltillskott på netto 3 miljarder kronor.
Källor: Ekonomistyrningsverket, Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

År 2010 visade det finansiella sparandet ett
större underskott än budgetsaldot. Det tillfälliga
konjunkturbidraget till den kommunala sektorn
betalades delvis ut och belastade statens budget
2009, men minskade det finansiella sparandet
2010. I motsatt riktning verkade att de kassamässigt inbetalda skatterna var 3 miljarder
kronor lägre än de för året debiterade skatterna.
Försäljningar av aktier och extra aktieutdelningar
tillgodoräknades budgetsaldot med 9 miljarder
kronor, men påverkade inte det finansiella
sparandet.
För 2011 förstärks budgetsaldot i förhållande
till det finansiella sparandet av att de kassa-

170 Den kassamässiga redovisningen innebär att transaktionerna (skatter

och räntor) redovisas när betalningen sker. I NR periodiseras transaktionerna till den tidpunkt de avser. Det innebär t.ex. att skatter
redovisas på inkomståret i NR och inte när betalningen sker.
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Statens budgetsaldo
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas
att under 2012 ta upp lån enligt 5 kap. budgetlagen (2011:203).
Beräkningen av Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2012 enligt tabell 10.8 godkänns.
Beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2012 enligt tabell 10.8 godkänns.

Enligt budgetlagen (2011:203) ska statens
budget omfatta alla inkomster och utgifter samt
andra betalningar som påverkar statens lånebehov. Ett budgetöverskott (ett positivt saldo)
innebär ett motsvarande negativt lånebehov för
staten och att statsskulden därigenom normalt
minskar.
Det motsatta förhållandet gäller vid ett
budgetunderskott. För att statens budgetsaldo
ska överensstämma med statens lånebehov redovisas Riksgäldskontorets nettoupplåning och en
kassamässig korrigeringspost på utgiftssidan av
statens budget.
Statens budget visar överskott
Statens finanser har återhämtat sig snabbt från
finanskrisen som inleddes under hösten 2008.
Statens budget visade i stort sett balans 2010, då
underskottet uppgick till 1 miljard kronor.
Konjunkturåterhämtningen under 2010 bidrog
till att öka statens inkomster från bl.a. skatt på
arbete och mervärdesskatt. Samtidigt minskade
utgifterna, inklusive Riksgäldskontorets nettoutlåning, 2010 med ca 100 miljarder kronor i förhållande till 2009. I stort sett hela minskningen
berodde på den tillfälliga utgiftsökning 2009 som
var föranledd av utlåning till Riksbanken (se
vidare nedan).
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För 2011 väntas statens budget uppvisa ett
överskott på 41 miljarder kronor. År 2012
minskar budgetsaldot något till följd av
konjunkturavmattningen, men ökar därefter
gradvis till 128 miljarder kronor 2015. I tabell
10.8 och diagram 10.3 redovisas budgetsaldots
utveckling 2010–2015. Utöver det förbättrade
konjunkturläget bidrar även ett beräkningstekniskt antagande om försäljningar av delar av
statens innehav av aktier i noterade och
onoterade aktiebolag till att överskottet ökar
samtliga år 2011–2015. Detta antagande ökar
statens försäljningsinkomster med 15 miljarder
kronor per år 2012–2015 (se vidare avsnitt 7.2.2).
Tabell 10.8 Statens budgetsaldo 2010–2015
Miljarder kronor. Utfall för 2010, prognos för 2011–2015.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Inkomster

780

863

833

857

910

956

Utgifter exkl.
statsskuldsräntor 1

763

775

792

793

793

798

Statsskuldsräntor
m.m.2

23

36

22

23

23

32

-9

10

0

0

-2

-2

Riksgäldskontorets
nettoutlåning
varav
In-/utlåning från
myndigheter
(räntekonto)
Inbetalning av
premiepensionsmedel inkl. ränta
Utbetalning av
premiepensionsmedel
CSN, studielån
Insättningsgarantin
Stabilitetsfond
Lån Riksbanken
Lån till andra
länder
Nettoutlåning –
Infrastrukturinvesteringar 3
Apoteket AB
Övrigt, netto

de viktigaste faktorerna för ränteutgifternas
storlek. Ränteutgifterna påverkas även till stor
del av Riksgäldskontorets låneplaner. Statsskuldsräntorna blir förhållandevis höga 2011,
trots att marknadsräntorna fortfarande är lägre
än de skulle vara i konjunkturell balans. Det
beror delvis på valutaförluster som uppkommer i
samband med att schweizerfrancen har stärkts
kraftigt. Eftersom ca 20 procent av den svenska
valutaskulden är i schweizerfranc får detta en
betydande effekt på ränteutgifterna. Därtill har
Riksgäldskontoret emitterat en ny tioårig statsobligation som ger lägre överkurser och därmed
högre ränteutgifter 2011. Även 2015 är ränteutgifterna höga i förhållande till övriga år under
prognosperioden. Anledningen är att en realobligation förfaller, vilket ökar utgifterna med ca
12 miljarder kronor.
Diagram 10.3 Statens budgetsaldo 2000–2015
Miljarder kronor. Utfall för 2000–2010, prognos för 2011-2015
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Källor: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

Riksgäldskontorets nettoutlåning tillfälligt hög
2011
Riksgäldskontorets nettoutlåning171 beräknas
2011 uppgå till 10 miljarder kronor. År 2012 och
2013 beräknas nettoutlåningen vara mindre än
500 miljoner kronor, varefter en nettoinlåning
bedöms uppkomma 2014 och 2015.
Till nettoutlåningen 2011–2013 bidrar bl.a.
lånen till Island och Lettland samt den planerade

1

Inklusive förändring av anslagsbehållningar.
2
Avser utgifterna under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
3
Avser infrastrukturlån (netto) för Botniabanan AB och Trafikverket (Banverket
och Vägverket t.o.m. den 31 mars 2010).
4
Den kassamässiga korrigeringen 2009–2013 avser främst förfall av lån som
staten övertog från Venantius AB 2007.
Källor: Riksgäldskontoret, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

Tillfälligt höga statsskuldsräntor 2011 och 2015
Storleken på statsskulden, räntenivåerna och den
svenska kronans växelkurs mot andra valutor är

171 Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av myndighetens in- och

utlåning till myndigheter, affärsverk, vissa statliga bolag och fonder. De
största delposterna utgörs normalt av in- och utbetalningar av premiepensionsmedel,

Centrala

studiestödsnämndens

nettoupplåning

för

finansiering av studielån samt nettoutlåningen för infrastrukturinvesteringar. Inbetalningar av premiepensionsmedel placeras tillfälligt på ett
konto i Riksgäldskontoret fram till dess att de definitiva pensionsrätterna
fastställts och tillgodoförs på pensionsspararnas konton hos Pensionsmyndigheten.
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utlåningen till Irland, utlåningen till infrastrukturinvesteringarna och upphörandet av den
tillfälliga placeringen av försäljningsinkomster
från Apoteket Omstrukturering AB. År 2010
placerade det statliga bolaget Apoteket
Omstrukturering AB tillfälligt likviden från försäljningen av apotek till privata apoteksföretag
på ett konto i Riksgäldskontoret. Under 2011
upphör den tillfälliga placeringen och likviden
betalas i stället in på inkomsttitel.
Riksgäldskontorets nettoutlåning påverkas av
lån till andra länder. Islands möjlighet att låna
från den svenska staten löpte ut den 31
december 2010, men förlängdes efter beslut i
riksdagen den 21 juni 2011 t.o.m. den 31
december 2011. Tillgänglighetsperioden för
krediten till Lettland löper ut den 22 december
2011. Regeringen avser att återkomma till
riksdagen med en proposition om Sveriges kredit
till Irland. I beräkningarna ingår låneramarna för
krediten till Island om 495 miljoner euro, till
Lettland om 720 miljoner euro och för krediten
till Irland om 600 miljoner euro. Det är dock
oklart hur stor del av låneramarna som kommer
att tas i anspråk. Under 2009 och 2010 erhöll
Island 247,5 miljoner euro från svenska staten. I
prognosen antas att resterande del av lånet
betalas ut under 2011. Island ska börja återbetala
lånet med lika stora belopp varje kvartal under
sju år med start fem år efter första utbetalningen.
Återbetalningen börjar därmed i december 2014
och beräknas bidra med ca 1 miljard kronor till
nettoinlåningen 2015. I beräkningen antas vidare
att Lettland utnyttjar sin möjlighet att låna från
den svenska staten. Den lettiska regeringen har
dock uppgett att den inte har för avsikt att
använda lånemöjligheten. Låneavtalet med Irland
är under förhandling och antas i beräkningen
belasta nettoutlåningen 2012 och 2013.
År 2009 lånade Riksbanken motsvarande
97 miljarder kronor i Riksgäldskontoret för att
öka valutareserven. Lånet tecknades i euro och
dollar. I takt med att lån förfaller och nya lån
tecknas uppstår valutakursdifferenser. Då
kronan har stärkts sedan lånen tecknades har
valutakursvinster uppkommit vid omsättningar
av lånet både 2009 och 2010. Även 2011 och
2012 beräknas valutakursvinster uppstå med nära
12 miljarder kronor 2011 och 3 miljarder kronor
2012, vilket minskar nettoutlåningen. Amorteringen av lånet till Riksbanken har beräkningstekniskt satts till 0 kronor under prognosperioden.
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För att förbättra likviditetshanteringen i
staten har sedan början av 1990-talet den s.k.
räntekontomodellen använts. Enligt denna förs
alla medel som myndigheterna disponerar i sin
verksamhet till ett s.k. räntekonto. Praktiskt
taget alla myndigheter har ett räntekonto i
Riksgäldskontoret och från detta görs samtliga
betalningar som avser myndigheternas egna
verksamheter. De myndigheter som är helt
anslagsfinansierade har normalt en relativt låg
räntekontobehållning. En del myndigheter har
dock mycket stora räntekontobehållningar, till
viss del beroende på att de har stora avgifts- eller
bidragsinkomster. Sedan 2004 har den genomsnittliga behållningen på räntekontona ökat med
4 miljarder kronor per år. År 2011–2015 antas
denna ökning fortsätta, vilket minskar nettoutlåningen med 4 miljarder kronor per år.
Statens budgetsaldo justerat för större
engångseffekter
År 2011 beräknas engångseffekter påverka
budgetsaldot positivt med 27 miljarder kronor
(se tabell 10.9). För 2011 görs ett beräkningstekniskt antagande om försäljningar av aktieinnehav i statliga bolag om 25 miljarder kronor.
Hittills under 2011 har försäljningarna av delar
av statens innehav i Nordea Bank AB och
TeliaSonera AB:s återköp av aktier inneburit
inkomster om 23 miljarder kronor. Även
Riksgäldskontorets upplåning för Riksbanken
2009 påverkar, som tidigare anförts, budgetsaldot positivt 2011. Lånet tecknades i euro och
dollar och det faktum att kronan har stärkts
sedan dess har medfört valutavinster. Effekten
på budgetsaldot av dessa tillfälliga inkomstökningar motverkas något av utlåningen till
Island och Lettland.
År 2012–2015 beräknas de årliga större
engångseffekterna öka budgetöverskottet med
mellan 12 och 19 miljarder kronor. Även dessa år
görs ett beräkningstekniskt antagande om försäljningar av aktier i statliga bolag. För 2012–
2015 antas dessa försäljningsinkomster uppgå till
15 miljarder kronor per år.
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Tabell 10.9 Statens budgetsaldo samt justering för större
engångseffekter 2010–2015

Tabell 10.10 Ålderspensionssystemet
Miljarder kronor om inte annat anges. Utfall för 2010, prognos för
2011–2015.

Miljarder kronor. Utfall för 2010, prognos för 2011–2015.

Statens
budgetsaldo
Större
engångseffekter

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-1

41

19

39

96

128

-10

-27

-18

-12

-15

-16

varav
Försäljning av
statligt
aktieinnehav
Apoteket Omstrukturering AB
Extra utdelningar
Kapitaltillskott 1
Lån till
Riksbanken 2
Lån till andra
länder
Venantius AB,
förfalloprofil
övertagna lån
Swedavia AB
Carnegie Investment Bank AB
Övrigt, netto 3
Statens budgetsaldo justerat för
större engångseffekter

-25

-15

-15

-15

-15

2012

2013

2014

2015

208

217

220

227

239

250

Pensioner

220

220

236

247

257

265

Avgiftsöverskott

-12

-3

-16

-20

-18

-15

Räntor, utdelningar

22

23

25

24

26

29

Förvaltningsutgifter
m.m.

-5

-4

-4

-4

-4

-4

Finansiellt sparande

6

17

6

0

4

10

0,2

0,5

0,2

0,0

0,1

0,2

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

-4

-4

-12

-3

2

9

3

3

1
-1

1

1

27

-1

-1
-1

14

2011

Avgifter

Procent av BNP

-6
-3
3

-12

2010

81

112

Anm.: De tillfälliga stabiliseringspolitiska åtgärder som införts i samband med
krisen i form av bl.a. tillfälligt högre statsbidrag till kommunsektorn, utbildningsåtgärder och tidigareläggning av infrastrukturåtgärder har inte inkluderats
i denna tabell. Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med
summan.
1
Avser 1,3 miljarder kronor till SAS nyemission och 2 miljarder kronor till
Inlandsinnovation.
2
Avser Riksbankens lån i Riksgäldkontoret.
3
Avser omfinansiering av infrastrukturlån.
Källor: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

Alla inkomstpensioner och tilläggspensioner
efter 65 års ålder är följsamhetsindexerade. I ett
läge då pensionssystemets finanser är i balans
bygger följsamhetsindexeringen på förändringen
av inkomstindex.172 Om balanstalet understiger 1,0000, dvs. om pensionssystemets skulder
överstiger systemets tillgångar, aktiveras balanseringen. Balanseringen är ett sätt att, genom en
justering av indexeringen, säkerställa att
pensionssystemets utgifter inte långsiktigt överstiger dess inkomster. Detta sker genom att
pensionerna bestäms utifrån förändringen av
balansindex istället för inkomstindex. Balansindex beror av utvecklingen av inkomstindex
och balanstalets storlek. Balanseringen är aktiverad så länge balansindex understiger inkomstindexets nivå.
Diagram 10.4 Inkomstindex och balansindex

10.2.2 Ålderspensionssystemet
Det finansiella sparandet i ålderspensionssystemet uppgick 2010 till 6 miljarder kronor
eller 0,2 procent av BNP (se tabell 10.10). Överskottet ökar 2011 till följd av att avgiftsöverskottet blir mindre negativt. Det beror på en
nedskrivning av inkomstpensionerna med
4,3 procent 2011 jämfört med 3,0 procent 2010
(se tabell 10.11). För den resterande prognosperioden, 2012–2015, väntas det finansiella sparandet vara svagt positivt eller i balans.

Index
180
Inkomstindex

Balansindex

160

140

120
09

10

11

12

13

14

15

Källor: Pensionsmyndigheten och egna beräkningar.

172 Omräkning görs med hänsyn tagen till normen på 1,6 procent, se
prop. 1997/98:151 s. 189.
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Balanseringen förväntas vara aktiverad under
hela prognosperioden (se diagram 10.4). Detta
innebär att pensionerna stiger med mer än utvecklingen av inkomstindex om balanstalet överstiger 1,0000. Balanseringen av ålderspensionsutgifterna medför att avgiftsunderskottet
minskar 2010 och 2011. Eftersom balanstalet
överstiger 1,0000 under 2012, och väntas göra
det även 2013, ökar balansindex mer än inkomstindex under dessa år. Omvänt väntas en svagare
ökning av balansindex under 2014 och 2015, till
följd av att balanstalet under dessa år understiger
1,0000 (se tabell 10.11).
Pensionsutbetalningarna överstiger avgiftsinkomsterna under hela prognosperioden, vilket
framför allt kan förklaras av att de stora årskullarna födda på 1940-talet går i pension.
Direktavkastningen på AP-fondernas tillgångar
täcker dock avgiftsunderskottet, vilket leder till
att det finansiella sparandet i ålderspensionssystemet i genomsnitt beräknas uppgå till
0,2 procent av BNP per år 2011–2015.
Procentuell förändring om annat ej anges, Utfall för 2010–2012,
prognos för 2013–2015.
2011

2012

2013

2014

2015

Inkomstindex

0,3

1,9

4,9

2,0

3,1

4,0

Balansindex

-1,4

-2,7

5,2

3,1

2,5

1,8

Följsamhetsindexering1

-3,0

-4,3

3,5

1,5

0,8

0,2

Balanstal

2

0,9826 0,9549 1,0024 1,0104 0,9938 0,9792

1
Följsamhetsindexering innebär att inkomst- och tilläggspensionerna varje år
räknas om med utvecklingen av inkomstindex (eller balansindex) minus normen
1,6 procent. Normen motsvarar det förskott som läggs till pensionen när den
beviljas.
2
Balanstalet uttrycker inte procentuell förändring, utan anger systemets tillgångar i förhållande till dess skulder.
Källor: Pensionsmyndigheten och egna beräkningar.

10.2.3 Kommuner och landsting
Kommunsektorns finansiella sparande uppgick
2010 till 6 miljarder kronor, eller 0,2 procent av
BNP. Sektorn redovisade samtidigt ett
ekonomiskt resultat före extraordinära poster på
18 miljarder kronor (se tabell 10.12). De starka
finanserna kan i huvudsak förklaras av att
inkomsterna hölls uppe av tillfälliga statsbidrag
och en oväntat stark tillväxt av skatteunderlaget.
För 2011 beräknas skatteunderlaget växa
något snabbare än 2010. Samtidigt bidrar utfasningen av de tillfälliga statsbidragen till lägre
inkomster i kommunsektorn. Sammantaget ökar
sektorns inkomster med 1,5 procent.
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Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2010, prognos för
2011–2015.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Totala inkomster

786

797

816

842

877

907

Procent av BNP

23,8

23,0

23,2

22,9

22,6

22,3

Inkomstskatter

524

535

553

574

602

628

Kommunal
fastighetsavgift

14

15

15

16

16

16

Statsbidrag exkl.
mervärdesskatt

138

137

135

135

136

134

Skatter och bidrag
som procent av BNP

20,5

19,9

20,0

19,7

19,4

19,1

Övriga inkomster

110

110

113

117

123

129

varav moms

47

48

49

51

53

55

Totala utgifter

780

804

822

848

881

916

Procent av BNP

23,6

23,3

23,4

23,1

22,7

22,5

Konsumtions
utgifter

659

676

690

711

737

765

Kostnadsvolym
procentuell
utveckling

2,2

0,5

-0,4

0,5

0,8

0,9

Övriga utgifter

121

128

132

136

143

151

6

-8

-6

-5

-4

-9

Procent av BNP

0,2

-0,2

-0,2

-0,1

-0,1

-0,2

Resultat före extra
ordinära poster

18

8

8

9

10

6

Finansiellt sparande

Tabell 10.11 Inkomstindex, balanstal och balansindex

2010

Tabell 10.12 Kommunsektorns finanser

Anm.: Skatter och bidrag som andel av BNP inkluderar inkomster från den
kommunala fastighetsavgiften. Faktisk utveckling av statsbidrag.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Den höga resultatnivån 2010 medför att utgifterna för kommunal konsumtion bedöms
kunna öka mer än inkomsterna, utan att
resultatet riskerar att bli negativt. För 2011
prognostiseras utgifterna för kommunal konsumtion i löpande priser öka med 2,7 procent,
samtidigt som konsumtionen mätt som kostnader i fasta priser ökar med 0,5 procent. Det
medför att resultatet minskar till 8 miljarder
kronor, medan det finansiella sparandet beräknas
bli negativt.
Trots den förväntade inbromsningen i tillväxten 2012 fortsätter inkomsterna att öka svagt.
Samtidigt bedöms utgifterna för kommunal
konsumtion anpassas till inkomsttillväxten och
växa med 2,7 procent i löpande priser samt
minska med 0,4 procent mätt som kostnader i
fasta priser. Det finansiella sparandet förstärks
något, medan det ekonomiska resultatet i stort
sett är oförändrat jämfört med 2011.
När tillväxten i ekonomin åter väntas ta fart
2013 förbättras de ekonomiska förutsättningarna
för kommuner och landsting. Inkomsterna från
skatter och bidrag beräknas sammantaget öka
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med ca 3–4 procent per år 2013–2015. Den förväntade starkare ekonomiska tillväxten möjliggör för sektorn att hålla uppe konsumtionen.
Utgifterna för konsumtion i kommuner och
landsting i löpande priser beräknas därför också
öka med ca 3–4 procent per år 2013–2015.
Konsumtionsutgifterna mätt som kostnader i
fasta priser prognostiseras öka med 0,5–
0,9 procent per år.
Diagram 10.5 Utvecklingen av kommunsektorns inkomster
och utgifter samt finansiella sparande
Utfall 2000–2010, prognos för 2011–2015.
Procentuell utveckling

Miljarder kronor

nader, medan infrastrukturen ger en samhällsekonomisk avkastning.
Tabell 10.13 Den offentliga sektorns tillgångar och skulder
Miljarder kronor. Utfall 2007–2010.

Tillgångar
Finansiella
varav aktier
Kapitalstock
Skulder
Finansiella
Maastrichtskuld
Övriga

2007

2008

2009

2010

3 704

3 726

3 963

4 170

1 950

1 837

2 056

2 184

1 036

876

1 024

1 078

1 754

1 889

1 907

1 986

1 881

1 923

1 964

1 953

1 403

1 433

1 443

1 441

1 257

1 243

1 321

1 313

146

190

122

128

478

489

521

512

10

20

8

16

Förmögenhet

1 823

1 803

1 998

2 217

6

12

Procent av BNP

58,3

56,3

64,7

67,1

4

8

32

132

183

288

2

4

907

710

825

889

884

962

991

1 040

0

0

-2

-4
Inkomster
Utgifter
Finansiellt sprande (höger axel)

-4
-6
-8

-8
-12
-16

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Det finansiella sparandet för kommunsektorn
beräknas förstärkas jämfört med 2012, men vara
negativt samtliga år 2013–2015 (se diagram
10.5). Kommunsektorn väntas dock sammantaget redovisa ett resultat kring 10 miljarder
kronor per år mellan 2013–2015.

10.3

Den ekonomiska ställningen och
skuldutvecklingen

10.3.1 Den ekonomiska ställningen
Den offentliga sektorns förmögenhet består av
realkapital och finansiella tillgångar med avdrag
för skulder. Realkapitalet eller kapitalstocken
innefattar såväl materiella tillgångar, t.ex. byggnader och anläggningar, som immateriella tillgångar, t.ex. dataprogram. Större delen av den
offentliga sektorns kapitalstock består av byggnader, vägar och annan infrastruktur som inte
ger någon direkt avkastning. En del av kapitalstocken används för produktion av offentliga
tjänster, t.ex. skolor, sjukhus och kontorsbygg-

Pensionsskuld

Staten
Ålderspensionssystemet
Kommunsektorn

Anm.: Finansiella tillgångar och skulder redovisas exklusive periodiseringsposterna i finansräkenskaperna.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

De finansiella tillgångarna omfattar förutom
olika fordringar på den privata sektorn och på
utländska aktörer även aktier. Aktierna kan vara
en likvid tillgång med ett tydligt avkastningskrav, som t.ex. AP-fondernas aktieinnehav.
Aktier kan också vara en form för kontroll av
realkapital, t.ex. statens ägande av Statens
Järnvägar AB och Vattenfall AB.
Skulderna omfattar finansiella skulder samt
statens och den kommunala sektorns åtaganden
för tjänstepensioner. Den s.k. Maastrichtskulden, som till övervägande del utgörs av
statsskulden, redovisas till nominellt värde. I
övriga skulder ingår skillnaden mellan marknadsvärden och den nominellt värderade Maastrichtskulden.
För ålderspensionssystemet ingår endast tillgångarna i buffertfonderna (AP-fonderna).
Varken avgiftstillgången eller pensionsskulden
tas med i detta sammanhang. Det allmänna
pensionssystemets fördelningsdel definieras i
NR som socialförsäkring, vars åtaganden
finansieras av avgifter från den aktiva befolkningen och inte av fonderade medel.
Vid utgången av 2010 uppgick den offentliga
sektorns förmögenhet till 2 217 miljarder kronor
eller 67,1 procent av BNP. Kapitalstocken uppgick till 1 986 miljarder kronor eller 60,1 procent
av BNP. Den finansiella förmögenheten, dvs.
skillnaden mellan finansiella tillgångar och
skulder, uppgick till 743 miljarder kronor, mot639
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svarande 22,5 procent av BNP. Åtagandena för
statliga och kommunala tjänstepensioner uppgick till 512 miljarder kronor.
Statens andel av förmögenheten är lägst, då
den offentliga sektorns skuld huvudsakligen
består av statsskulden. Den kommunala sektorns
förmögenhet består till övervägande del av reala
tillgångar, medan ålderspensionssystemets förmögenhet utgörs av finansiella tillgångar (se
tabell 10.13).
Utvecklingen av den offentliga sektorns förmögenhet bestäms av nettosparandet och värdeförändringar på finansiella och reala tillgångar.
Förändringen av BNP påverkar förmögenheten
beräknat som andel av BNP genom den s.k.
tillväxtfaktorn. Denna ger vanligtvis ett negativt
bidrag till förmögenheten som andel av BNP
eftersom BNP normalt ökar, i synnerhet
nominellt. Sedan 1970 har BNP minskat
nominellt endast 1992 och 2009. Som andel av
BNP har förmögenheten ökat varje år utom
2002 och 2008, då främst värdeminskningar
bidrog till att förmögenheten minskade i relation
till BNP (se diagram 10.6).
Diagram 10.6 Bidrag till förändringen av den offentliga
sektorns förmögenhet
Procent av BNP. Utfall för 1998–2010.

Tillväxt
Övrigt
Sparande

5

0
99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

-5

-10

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

År 2010 ökade förmögenheten i förhållande till
BNP med 2,4 procentenheter, trots att den
starka ökningen av BNP reducerade förmögenheten som andel av BNP med 4,2 procentenheter.
Sedan 1998 har förmögenheten i förhållande
till BNP ökat med motsvarande 47 procentenheter. Av ökningen svarade nettosparandet för
23 procentenheter,
värdeförändringar
för
43 procentenheter, medan BNP-ökningen redu-
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Diagram 10.7 Den offentliga sektorns tillgångar och skulder
Procent av BNP. Utfall för 1998–2010.
100
75

Kapitalstock

Förmögenhet

Pensionsskuld

Finansiellt netto

Mastrichtskuld
50
25
0
-25
-50
-75
98

99

00
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10

Anm.: Pensionsskulden och Maastrichtskulden är angivna med negativt tecken.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

15

10

cerade förmögenheten som andel av BNP med
19 procentenheter.
Ökningen av förmögenheten mellan 19982010 med 47 procent som andel av BNP beror
huvudsakligen på att den finansiella ställningen
som andel av BNP förstärkts med 44 procentenheter, och då till största delen till följd av att
Maastrichtskulden har minskat med 30 procentenheter. Kapitalstocken har ökat med 3 procentenheter, medan pensionsskulden var oförändrad
som andel av BNP mellan 1998 och 2010 (se
diagram 10.7).

Den offentliga sektorns finansiella förmögenhet
förstärks
Den offentliga sektorns finansiella förmögenhet
uppgick 2010 till 743 miljarder kronor, vilket
motsvarade 22,5 procent av BNP. Enligt NR
redovisas detta mått exklusive statens och större
delen av den kommunala sektorns åtaganden för
de förmånsbestämda tjänstepensionerna. Skulderna för de fonderade avgiftsbestämda tjänstepensionerna ingår, i likhet med premiepensionssystemet, inte heller i den offentliga sektorn utan
redovisas i försäkringssektorn.
Sedan 2005 är den finansiella förmögenheten
positiv, dvs. de finansiella tillgångarna överstiger
skulderna (se diagram 10.8). Den offentliga
sektorns kapitalinkomster i form av räntor och
utdelningar överstiger också ränteutgifterna.
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Diagram 10.8 Den offentliga sektorns finansiella
förmögenhet

10.3.2 Skuldutvecklingen

Procent av BNP. Utfall för 1990–2010, prognos för 2011–2015.

Statsskulden minskar
Efter att skuldkvoten, dvs. statsskulden som
andel av BNP, minskat under hela 2000-talet
ökade den 2009 (se diagram 10.9). Redan under
2010 minskade skuldkvoten åter och uppgick till
33,7 procent (se tabell 10.15).
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Diagram 10.9 Statsskuldens utveckling 2000–2015
Utfall för 2000– 2010, prognos för 2011–2015.
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Anm.: Finansiella förmögenheten redovisas exklusive periodiseringsposterna i
finansräkenskaperna.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

I prognosen ingår inga andra värdeförändringar
utöver de förutsedda valutakursförändringarnas
effekt på statsskulden. Mellan 2010 och 2015
beräknas den finansiella förmögenheten öka med
256 miljarder kronor. Det ackumulerade
finansiella sparandet uppgår under samma period
till 244 miljarder kronor. Sammantaget beräknas
den finansiella förmögenheten 2015 uppgå till
999 miljarder
kronor,
vilket
motsvarar
24,5 procent av BNP.
Tabell 10.14
förmögenhet

Den

offentliga

sektorns

finansiella

Miljarder kronor, procent av BNP. Utfall för 2010, prognos för 2011–
2015.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Staten
Ålderspensionssystemet

-266

-258

-259

-229

-147

-14

889

906

911

911

916

925

Kommunsektorn

120

112

106

101

96

88

Offentlig sektor

743

760

759

783

865

999

Procent av BNP

22,5

22,0

21,6

21,3

22,3

24,5

Anm.: Finansiella förmögenheten redovisas exklusive periodiseringsposterna i
finansräkenskaperna.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Källor: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

Från och med 2011 bidrar de snabbt växande
budgetöverskotten till att statsskulden minskar,
både nominellt och som andel av BNP. I slutet
av 2012 beräknas statsskulden vara lägre än den
var i slutet av 2008 då finanskrisen bröt ut.
Skuldkvoten beräknas till 19,4 procent 2015.
Utöver konjunkturåterhämtningen bidrar även
det beräkningstekniska antagandet om försäljningar av statens innehav av aktier i noterade och
onoterade bolag till detta. De antagna försäljningarna minskar lånebehovet med 25 miljarder
kronor 2011 och med 15 miljarder kronor per år
2012–2015, samt minskar sammantaget statsskulden med 85 miljarder kronor fram till 2015.
Exklusive detta beräkningstekniska antagande,
men inklusive de försäljningar som redan är
genomförda 2011 och som uppgår till
23 miljarder kronor, skulle skuldkvoten uppgå
till 20,9 procent 2015.
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Tabell 10.15 Statsskuldens förändring 2010–2015
Miljarder kronor. Utfall för 2010, prognos för 2011–2015.
2010

Okonsoliderad statsskuld vid ingången av
året
Förändring av
okonsoliderad
statsskuld

2011

1 189 1 151

2012

2013

2014

1 104 1 090 1 054

2015

963

-38

-47

-14

-36

-91

-128

1

-41

-19

-40

-96

-128

-39

-6

5

4

4

0

963

835

-43

-45

920
-92

790
-130

23,7

19,4

2010 till 39,7 procent av BNP, vilket kan jämföras med referensvärdet inom EU på högst
60 procent av BNP (se diagram 10.10).
Diagram 10.10 Den konsoliderade bruttoskulden
Miljarder kronor och procent av BNP. Utfall för 1994–2010, prognos
för 2011–2015
1600

80
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20

varav:
Lånebehov1
Skulddispositioner
m.m.2
Okonsoliderad
statsskuld3
Eliminering av
myndigheters innehav
av statspapper

1 151 1 104
-38

-41

Statsskuld vid årets
1 113 1 063
slut4
Statsskuldsförändring 5
-37
-50
Statsskuld i procent
av BNP
33,7 30,8

1 090 1 054
-41

-42

Nominellt, vänster axel

1 049 1 012
-14
-37
29,8

27,5

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.
1 Identiskt med statens budgetsaldo med omvänt tecken.
2
Utgörs bl.a. av förfalloprofil av övertagna lån för Venantius AB.
3
I den okonsoliderade statsskulden ingår statliga myndigheters innehav av
statspapper.
4
Här avses konsoliderad statsskuld vilket innebär att statliga myndigheters
innehav av statspapper räknats bort.
5
Avser statsskuldsförändring beräknad på den konsoliderade statsskulden.
Källor: Riksgäldskontoret och egna beräkningar.

Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld
minskar nominellt
Den konsoliderade bruttoskulden, den s.k.
Maastrichtskulden, definieras av EU-regler och
används vid bedömningen av medlemsländernas
offentliga finanser. För svenska förhållanden
innebär definitionen att skulden består av statsskulden och den kommunala sektorns skulder på
kapitalmarknaden, med avdrag för AP-fondernas
innehav av statsobligationer.
Inför Sveriges EU-inträde årsskiftet 1994/95
uppgick den konsoliderade bruttoskulden till
1 216 miljarder kronor, vilket motsvarade
72 procent av BNP. Sedan dess har det nominella värdet på skulden varierat, för att vid
utgången av 2010 uppgå till 1 313 miljarder
kronor. Skulden har således ökat med nästan
100 miljarder kronor, trots att överskotten i det
finansiella sparandet ackumulerat under 1995–
2010 uppgick till 137 miljarder kronor. Det
beror huvudsakligen på att överskotten i APfonderna investerats i aktier och andra tillgångar,
samtidigt som fonderna minskat sitt innehav av
statsobligationer.
Som andel av BNP har emellertid skulden
minskat kraftigt och uppgick vid utgången av
642

Procent av BNP

0
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Utvecklingen av skulden beror på det finansiella
sparandet, som kan fördelas på primärt sparande
och ränteutgifter, samt det s.k. stock-flödet.
Detta flöde utgörs av finansiella transaktioner
och periodiseringar som inte påverkar det
finansiella sparandet. För 2010 bidrog stockflödet till en minskning av skulden, delvis genom
försäljningar av statens aktieinnehav.
Tabell 10.16 Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld och bidrag till förändringen
Procent av BNP. Utfall för 2010 och prognos för 2011–2015.
2010
2011
2012
2013
2014

2015

Skuldens nivå
Förändring
Bidrag till
förändringen
Primärt
finansiellt
sparande
Ränteutgifter
(EDP)

39,7

36,9

36,2

34,0

30,2

26,0

-3,1

-2,8

-0,7

-2,2

-3,7

-4,2

-0,8

-1,3

-1,0

-1,8

-3,1

-4,2

0,7

0,9

0,9

1,0

1,0

0,9

Stock-Flöde
Försäljning
av aktier

-0,1

-0,7

0,0

0,2

0,1

0,6

-0,3

-0,7

-0,5

-0,4

-0,4

-0,4

Periodisering
av räntor och
skatter

0,5

-0,5

0,0

0,1

-0,1

0,4

Övrigt

-0,3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Nominell BNPförändring

-2,8

-1,7

-0,6

-1,6

-1,7

-1,5

Anm.: Ränteutgifterna redovisade inklusive effekten av ”swappar”.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Mellan 2010 och 2015 minskar skulden även
nominellt. Det beror på att överskotten i det
finansiella sparandet till övervägande del består
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av statens sparande och därmed bidrar till att
amortera skulden. Till detta kommer försäljningar av statens aktieinnehav. Sammantaget
beräknas skulden minska med 253 miljarder
kronor mellan 2010 och 2015. En del av minskningen, 85 miljarder kronor, är en följd av redan
genomförda och beräkningstekniskt antagna försäljningar av statens aktieinnehav. BNP-tillväxten under prognosperioden bidrar till att
skulden 2015 minskar till 26 procent av BNP (se
tabell 10.16).

Tabell 10.17 Offentliga sektorns inkomster och utgifter.
Aktuell prognos och förändringar jämfört med 2011 års
ekonomiska vårproposition
Miljarder kronor och procent av BNP.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Finansiellt sparande i
2011 års ekonomiska
vårproposition

-11

10

65

106

143

182

procent av BNP

-0,3

0,3

1,8

2,8

3,6

4,4

Inkomster

4

-10

-58

-81

-73

-62

Skatter

3

-10

-54

-75

-66

-57

Övriga inkomster

1

0

-4

-6

-7

-5
-14

Förändringar

Utgifter

10.4

Jämförelse med 2011 års
ekonomiska vårproposition

10.4.1 Den offentliga sektorns finanser
jämfört med 2011 års ekonomiska
vårproposition
Den offentliga sektorns finansiella sparande har
reviderats upp något i utfallet för 2010, medan
prognosen för 2011 har reviderats ned med
6 miljarder kronor eller 0,2 procent av BNP,
jämfört med bedömningen i 2011 års
ekonomiska vårproposition. För 2012 och 2013
har det finansiella sparandet reviderats ned med
ca 2 procent av BNP och för 2015 med 1 procent
av BNP. Att nedrevideringen avtar för 2014 och
2015 är en följd av att skillnaden i BNP-nivå
minskar mellan den nuvarande prognosen och
prognosen i vårpropositionen (se tabell 10.17).
Försvagningen av de offentliga finanserna
beror huvudsakligen på en lägre BNP-tillväxt
och en högre arbetslöshet än vad som beräknades i 2011 års ekonomiska vårproposition. Det
leder till lägre skatteinkomster och högre
utgifter för arbetslösheten. De förslag till finanspolitiska åtgärder som lämnas i denna proposition minskar det finansiella sparandet med i
genomsnitt ca 0,4 procent av BNP per år 2012–
2015.
Nedrevideringen av den offentliga sektorns
finansiella sparande påverkar främst staten. För
ålderspensionssystemet har inkomsterna sänkts
fr.o.m. 2012 både genom lägre avgiftsinkomster
och kapitalinkomster, medan utgifterna höjts för
2012 och sänkts 2013–2015 främst till följd av
först högre och sedan lägre följsamhetsindexering än vad som bedömdes i vårpropositionen.

0

-4

9

-3

-10

Kommunal
konsumtion

0

1

-6

-11

-11

-8

Ålderspensioner

0

0

2

-2

-6

-14

Övriga primära
utgifter

-1

-1

20

15

11

10

1

-3

-6

-5

-4

-1

5

-6

-67

-78

-63

-48

Ränteutgifter
Finansiellt sparande
procent av BNP

0,1

-0,2

-1,8

-2,0

-1,5

-1,1

Staten

0

-10

-61

-70

-59

-48

Ålderspensionssystemet

1

3

-5

-7

-3

5

Kommunsektorn

4

1

0

-1

-1

-6

Finansiellt sparande i
budgetpropositionen
för 2012
procent av BNP

-7

4

-2

27

80

134

-0,2

0,1

0,0

0,7

2,1

3,3

Anm.: För 2010 är utfallet reviderat.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Den kommunala sektorns finansiella sparande
påverkas i mindre grad än staten av lägre skatteintäkter, eftersom de kommunala konsumtionsutgifterna har sänkts i motsvarande grad.
Utfallet för den offentliga sektorns finansiella
nettoställning 2010 har reviderats upp med
31 miljarder kronor eller 0,9 procent av BNP.
Detta höjer nivån framöver, vilket medför att
även nettoställningen för 2011 har reviderats
upp, trots att det finansiella sparandet har reviderats ned. Försvagningen av det finansiella
sparandet jämfört med bedömningen i 2011 års
ekonomiska vårproposition får dock successivt
genomslag på den finansiella ställningen, som för
2015 reviderats ned med 232 miljarder kronor
eller 5 procent av BNP.
Den konsoliderade bruttoskulden 2010 har i
förhållande till BNP reviderats ned med
0,1 procentenhet till följd av att BNP-nivån reviderats upp i NR. För prognosperioden 2011–
2015 medför nedrevideringen av det finansiella
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sparandet att skulden justerats upp jämfört med
beräkningen i 2011 års ekonomiska vårproposition. Därtill kommer att det beräkningstekniska antagandet om statens aktieförsäljningar sänkts från 75 till 60 miljarder kronor
ackumulerat under perioden 2012–2015, vilket
höjer skulden 2015 med 15 miljarder kronor.
Sammantaget har skulden reviderats upp med
272 miljarder kronor eller 7 procent av BNP (se
tabell 10.18).
Tabell 10.18 Offentliga sektorns finansiella ställning.
Förändringar jämfört med 2011 års ekonomiska
vårproposition
Miljarder kronor och procent av BNP.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Nettoställning

31

25

-42

-120

-184

-232

procent av BNP
Konsoliderad
skuld

0,9

0,7

-0,5

-2,4

-4,0

-5,1

procent av BNP

0
-0,1

3
0,1

64
2,8

150
5,1

227
6,5

272
7,0

Anm.: För 2010 är utfallet reviderat.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

10.4.2 Statens budgetsaldo jämfört med
2011 års ekonomiska vårproposition
Jämfört med bedömningen i 2011 års
ekonomiska vårproposition är prognoserna för
budgetsaldot kraftigt nedreviderade samtliga år
2012–2015. Sedan vårpropositionen beslutades
har det ekonomiska läget försämrats och
dämpningen i tillväxten leder till att statens
inkomster beräknas bli lägre samtidigt som
utgifterna bedöms bli högre. Inkomsterna är mer
konjunkturkänsliga än utgifterna och beräknas
bli 47 miljarder kronor lägre 2012, 69 miljarder
kronor lägre 2013 och 2014 samt 26 miljarder
kronor lägre 2015 än vad som bedömdes i
vårpropositionen. Lägre skatteinkomster förklarar merparten av nedrevideringen. Även
statens övriga inkomster beräknas bli lägre 2012–
2014, vilket främst beror på en förändring i det
beräkningstekniska antagandet om försäljningar
av innehav i noterade eller onoterade statliga
bolag. I vårpropositionen antogs dessa försäljningsinkomster inbringa 25 miljarder kronor per
år 2011–2014. I denna proposition görs i stället
ett beräkningstekniskt antagande om försäljningsinkomster om 25 miljarder kronor 2011
och 15 miljarder kronor per år 2012–2015 (se
tabell 10.19).
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Tabell 10.19 Förändring av statens budgetsaldo 2011–
2015 jämfört med 2011 års ekonomiska vårproposition
Miljarder kronor
2011

2012

2013

2014

2015

Statsbudgetens saldo i 2011
års ekonomiska
vårproposition

41

81

128

171

169

Inkomster

-5

-47

-69

-69

-26

Statens skatteinkomster
Övriga inkomster

-6
1

-34
-13

-58
-11

-58
-11

-41
15

Utgifter m.m.
Utgifter exkl.
statsskuldsräntor
Statsskuldsräntor
Riksgäldskontorets
nettoutlåning m.m.
Kassamässig korrigering

-6

15

20

15

14

0
4

20
-2

20
0

15
-1

14
1

-10
0

-3
0

0
0

0
0

0
0

1

-62

-88

-76

-41

41

19

40

96

128

Förändring av
statsbudgetens saldo
Statsbudgetens saldo i
budgetpropositionen för
2012

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

Konjunkturavmattningen innebär även att
statens utgifter beräknas bli högre nu jämfört
med den bedömning som gjordes i 2011 års
ekonomiska vårproposition. Till detta kommer
de reformer som regeringen presenterar i denna
proposition. Dessa reformer försämrar budgetsaldot med ca 15 miljarder kronor 2012. En del
reformer är temporära och budgeteffekten är
lägre mellan åren 2013–2015.
Jämfört med bedömningen i vårpropositionen
har inga större revideringar gjort på statsskuldsräntorna för åren 2012–2015. Däremot
bedöms ränteutgifterna bli 4 miljarder kronor
högre 2011 än vad som beräknades i vårpropositionen. Upprevideringen beror nästan
uteslutande på utvecklingen på valutaförluster
som uppkommer i samband med att schweizerfrancen har stärkts kraftigt. Eftersom ca
20 procent av den svenska valutaskulden består
av schweizerfranc får detta en betydande effekt
på ränteutgifterna.
Riksgäldskontorets nettoutlåning beräknas bli
10 miljarder kronor lägre för 2011 och 3
miljarder kronor lägre för 2012 jämfört med
bedömningen i vårpropositionen. Revideringen
förklaras huvudsakligen av valutavinster. År 2009
lånade Riksbanken motsvarande 97 miljarder
kronor i Riksgäldskontoret för att öka valutareserven. Lånet tecknades i euro och dollar. I
takt med att lån förfaller och nya lån tecknas
uppstår valutakursdifferenser. Då kronan har
stärkts sedan lånen tecknades har valuta-
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kursvinster uppkommit både 2009 och 2010.
Även 2011 och 2012 beräknas valutakursvinster
uppstå med nära 12 miljarder kronor 2011 och
med 3 miljarder kronor 2012, vilket minskar
nettoutlåningen.

10.5

Finansiellt sparande i EU, Japan
och Förenta staterna samt
bruttoskuld i EU-länderna

Stora underskott uppstod under krisen
Den finansiella krisen som inleddes under 2008
har medfört en kraftig försämring av de
offentliga finanserna inom EU. Den offentliga
sektorns finansiella sparande försämrades med ca
5,5 procent av BNP mellan 2007 och 2010 för
EU som helhet och för euroområdet. Då de
flesta länderna hade svaga offentliga finanser
redan 2007 var det endast Sverige, Danmark,
Finland, Estland och Luxemburg, som under
krisen klarade underskottsgränsen inom EU på
3 procent av BNP.
Diagram 10.11 Den offentliga sektorns finansiella sparande
i EU, Japan och USA
Procent av BNP

Hög och ökande skuld i EU-länderna
Stöd i form av lån och kapitaltillskott till framför
allt det finansiella systemet har medfört att EUländernas skulder ökat mer än vad som följt av
underskotten i det finansiella sparandet. Mellan
2007 och 2010 ökade skuldkvoten för alla EUländer förutom Bulgarien och Sverige. Den
största ökningen skedde för Irland där skuldkvoten ökade med 71 procentenheter. För EU
som helhet ökade skuldkvoten mellan 2007 och
2010 med 21 procentenheter till 80,2 procent av
BNP. För euroområdet uppgick skulden 2010
till 85,4 procent av BNP. Av EU-länderna hade
9 länder en skuldkvot på över 80 procent av
BNP. För Grekland uppgick skulden 2010 till
143 procent av BNP. Emellertid hade 13 EUländer fortfarande 2010 skulder under referensvärdet på högst 60 procent av BNP (se diagram
10.12).
Även i Förenta staterna och Japan har
skulderna ökat kraftigt. Den offentliga sektorns
bruttoskuld 173 som andel av BNP uppgick 2010
för Förenta staterna till 93,6 procent och för
Japan till 199,7 procent, enligt OECD. Motsvarande värde för EU-området var 92,7 procent.
Diagram 10.12 Den offentliga sektorns konsoliderade
bruttoskuld i EU
Procent av BNP
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Källa: EU-kommissionen.

För Japan har utvecklingen varit likartad som
inom EU, men underskottet fortsatte att öka
2010. En mycket kraftig försämring av de offentliga finanserna har även skett i Förenta staterna,
där underskottet för 2010 uppgick till drygt
11 procent av BNP, vilket kan jämföras med
6,4 procent av BNP i EU som helhet (se diagram
10.11).
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Källa: EU-kommissionen.

173 Detta skuldmått används av OECD och avviker från definitionen av

den konsoliderade bruttoskulden för EU-länderna (den s.k. Maastrichskulden).
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11

Lån, garantier och beställningsbemyndiganden

Sammanfattning

•

Den totala låneramen för investeringar i
anläggningstillgångar som används i statens
verksamhet föreslås uppgå till 34,4 miljarder
kronor för 2012, vilket är en ökning med
1,4 miljarder kronor jämfört med 2011.

•

Den totala kreditramen för rörelsekapital
föreslås uppgå till 20,9 miljarder kronor,
vilket är en minskning med 0,4 miljarder
jämfört med 2011.

•

För 2012 föreslår regeringen beställningsbemyndiganden som uppgår till totalt
290,8 miljarder kronor, vilket är en minskning med 16,6 miljarder kronor jämfört med
2011.

I detta avsnitt redovisas lån, garantier och
beställningsbemyndiganden. Avsnittet inleds
med att regeringen lämnar förslag om en total
låneram och en total ram för myndigheternas
räntekonton för 2012 för statens egen verksamhet. Därefter redovisas övrig utlåning från
Riksgäldskontoret, statliga garantier och beställningsbemyndiganden. Avslutningsvis lämnar
regeringen förslag om bemyndigande att överskrida anslag.

11.1

Finansiering av
anläggningstillgångar och
rörelsekapital

Enligt 7 kap. 4 § budgetlagen (2011:203) beslutar
riksdagen årligen en total låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar
som används i statens verksamhet. Vidare
beslutar riksdagen enligt 7 kap. 4 § samma lag
årligen en total kreditram i Riksgäldskontoret
för att täcka behovet av rörelsekapital i statens
verksamhet.
11.1.1 Låneramar för 2012

Regeringens förslag: Regeringen får för 2012

besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i
statens verksamhet intill ett belopp av
34 350 000 000 kronor.

I tabell 11.1 redovisas de för varje utgiftsområde
beräknade sammanlagda låneramarna för
investeringar i anläggningstillgångar i statens
verksamhet för 2012. Den totala låneramen avser
summan av lån för detta ändamål som regeringen
och myndigheterna under regeringen högst får
ha i Riksgäldskontoret under 2012.
Beloppen för respektive utgiftsområde är
preliminära eftersom regeringen normalt fattar
beslut om respektive myndighets låneram i
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samband med regleringsbreven. Summan per
utgiftsområde innefattar också tidigare tagna lån.
Regeringen beräknar att det behövs en total
låneram på 34,4 miljarder kronor för 2012, varav
ca 0,2 miljarder kronor initialt inte kommer att
fördelas till myndigheterna.
Jämfört med den låneram som riksdagen
beslutat för 2011 innebär förslaget till låneram
för 2012 en ökning med 1,4 miljarder kronor
eller 4,1 procent. Den genomsnittliga ökningstakten för låneramen 2003–2011 har uppgått till
ca 4,4 procent per år.
Myndigheternas totala skuld avseende investeringar i anläggningstillgångar uppgick vid
halvårsskiftet 2011 till 25,9 miljarder kronor,
vilket är ca 1,9 miljarder kronor mer än vid
samma tidpunkt ett år tidigare.

Tabell 11.1 Låneram för 2012
Miljoner kronor

Utgiftsområde 1

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

20
21
22
23
24

Rikets styrelse 2
Samhällsekonomi och
finansförvaltning3
Skatt, tull och exekution
Rättsväsendet
Internationell samverkan
Försvar och samhällets
krisberedskap
Internationellt bistånd
Migration
Hälsovård, sjukvård och
social omsorg
Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och handikapp
Ekonomisk trygghet vid
ålderdom
Ekonomisk trygghet för
familjer och barn
Integration och
jämställdhet
Arbetsmarknad och
arbetsliv
Studiestöd
Utbildning och
universitetsforskning
Kultur, medier,
trossamfund och fritid
Samhällsplanering,
bostadsförsörjning,
byggande samt
konsumentpolitik
Allmän miljö- och
naturvård
Energi
Kommunikationer
Areella näringar,
landsbygd och livsmedel
Näringsliv
Ej fördelat

Summa
1

Ram 2011 i
regleringsbrev

Skuld
30/6 2011

Preliminär
låneram
2012

1 261

859

1 281

571
1 640
5 428
23

428
1 291
4 389
9

593
1 627
5 408
25

8 608
119
254

7 658
105
230

8 348
145
240

414

176

414

2 020

1 752

2 015

190

131

215

6

2

4

10

4

8

539
140

296
79

644
140

5 845

4 295

6 140

674

506

675

538

301

514

124
25
3 098

71
20
2 295

123
25
3 739

1 135
265

823
191

1 500
344
184

32 927

25 910

34 350

Låneramarna har fördelats till de utgiftsområden som de tillhör i statens
budget för 2012.
2
Exklusive Riksdagsförvaltningen och Riksdagens ombudsmän.
3
Exklusive Riksrevisionen.
Källa: Riksgäldskontoret och egna beräkningar.
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Diagram 11.1 Myndigheternas investeringslån juni 2001–
juni 2011

11.1.2 Räntekontokrediter för 2012

Miljoner kronor

Regeringens förslag: Regeringen får för 2012

30 000

besluta om krediter för myndigheternas räntekonton i Riksgäldskontoret intill ett belopp av
20 900 000 000 kronor.

25 000
20 000
15 000
10 000
5 000

jun 00
dec 00
jun 01
dec 01
jun 02
dec 02
jun 03
dec 03
jun 04
dec 04
jun 05
dec 05
jun 06
dec 06
jun 07
dec 07
jun 08
dec 08
jun 09
dec09
jun10
dec10
jun11

0

Källa: Riksgäldskontoret och egna beräkningar.

Diagram 11.1 visar utvecklingen av lånevolymen
sedan juni 2000.
Tabell 11.2 Investeringslån och låneramar 2002–2011
Miljoner kronor

Lån 30/6

Låneram

Nyttjandegrad 30/6

2002

14 878

22 500

66%

2003

14 618

23 500

62%

2004

16 494

25 000

66%

2005

18 594

26500

70%

2006

19 752

28000

71%

2007

20 384

28500

72%

2008

22 155

30300

73%

2009

23 559

31700

74%

2010

24 055

32500

74%

2011

25 910

33000

79%

Källa: Riksgäldskontoret och egna beräkningar.

Som framgår av tabell 11.2 har lånevolymen ökat
med 10,5 miljarder kronor sedan 2002, medan
nyttjandegraden ökat med 13 procentenheter till
79 procent. Det bör också observeras att
upplåningen som regel ökar under det andra
halvåret, varför nyttjandegraden som redovisas
ovan i regel är lägre än nyttjandegraden vid
utgången av respektive år. Regeringens målsättning är att nyttjandegraden ska fortsätta att
öka i förhållande till den begärda låneramen, i
enlighet med vad finansutskottet uttalat (bet.
2010/11:FiU1).

Myndigheterna placerar överskottslikviditet och
finansierar sitt behov av rörelsekapital i Riksgäldskontoret. Respektive myndighet har för
dessa ändamål ett räntekonto med kredit.
Storleken på räntekontokrediten varierar men
ligger normalt i intervallet 5–10 procent av
summan av respektive myndighets anslag, bidrag
och avgiftsinkomster. De beräknade kreditramarna för 2012 redovisas per utgiftsområde i
tabell 11.3, tillsammans med det totala saldot
och bruttoskulden på räntekontona per den 30
juni 2011. Vid beräkningen av bruttoskulden
ingår endast de myndigheter som hade ett
negativt saldo på räntekontot och som därmed
utnyttjat sin kredit.
Regeringen föreslår att summan av kreditramarna för myndigheternas räntekonton får
uppgå till högst 20,9 miljarder kronor för 2012,
varav 0,1 miljarder kronor initialt inte kommer
att fördelas till myndigheterna. Den föreslagna
totala ramen har minskats med 0,4 miljarder
kronor jämfört med den ram som riksdagen
beslutade för 2011.
Av den första kolumnen i tabell 11.3 framgår
att flera myndigheter vid halvårsskiftet 2011
hade en betydande inlåning på sina räntekonton.
En anledning till att inlåningen är större än
utlåningen är det anslagssparande som myndigheterna har byggt upp. Den stora inlåningen kan
också bero på att det för den avgiftsfinansierade
verksamheten uppstår en likviditet som placeras
på räntekontot. Endast 13 av de drygt 200
myndigheter som har räntekonton med kredit i
Riksgäldskontoret utnyttjade sin kredit per den
30 juni 2011; dock hade 43 myndigheter
utnyttjat sin kredit någon gång under 2011 och
då särskilt strax före utbetalningarna till räntekontot. Merparten av myndigheterna har dock
stadigvarande överskottslikviditet på sina räntekonton. Myndigheter vars verksamhet finansieras från anslag under utgiftsområde 16
Utbildning och universitetsforskning har det
senaste året ökat sin inlåning hos Riksgäldskontoret med nästan 13 procent, från
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20,7 miljarder kronor den 30 juni 2010 till
23,3 miljarder kronor den 30 juni 2011.
Tabell 11.3 Räntekontokreditram för 2012
Miljoner kronor

Utgiftsområde

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

20
21
22
23
24
Summa
1

1

Rikets styrelse 3
Samhällsekonomi och
finansförvaltning4
Skatt, tull och exekution
Rättsväsendet
Internationell
samverkan
Försvar och samhällets
krisberedskap
Internationellt bistånd
Migration
Hälsovård, sjukvård och
social omsorg
Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och handikapp
Ekonomisk trygghet vid
ålderdom
Ekonomisk trygghet för
familjer och barn
Integration och
jämställdhet
Arbetsmarknad och
arbetsliv
Studiestöd
Utbildning och
universitetsforskning
Kultur, medier,
trossamfund och fritid
Samhällsplanering,
bostadsförsörjning,
byggande samt
konsumentpolitik
Allmän miljö- och
naturvård
Energi
Kommunikationer
Areella näringar,
landsbygd och
livsmedel
Näringsliv
Ej fördelat

Preliminär
kreditram
2012

Av 6 kap. 3 § budgetlagen följer att regeringen
får besluta om utlåning som finansieras med lån i
Riksgäldskontoret intill det belopp som riksdagen beslutat om.
Totalt uppgick denna utlåning i Riksgäldskontoret till 189,5 miljarder kronor den 30 juni
2011. Utlåningen som avser studielån är störst
och uppgick till 161 miljarder kronor. I tabell
11.4 presenteras en översikt av utlåning som
finansieras med lån i Riksgäldskontoret. Utöver
den utlåning som framgår av tabellen hade
Riksgäldskontoret vid halvårsskiftet 2011 även
lånat ut 87,1 miljarder kronor till Riksbanken för
att tillgodose behovet av valutareserv.
Förslagen till beslut om nya eller ändrade
ramar för utlåning som finansieras med lån i
Riksgäldskontoret finns i respektive utgiftsområdesbilaga.

Saldo
30/6
20112

Bruttoskuld
30/6 2011

-1 068

0

687

-1 905
-1 142
-2 092

3
0
0

380
1023
3 620

1

1

3

-1 522
-58
-150

126
0
0

3 203
32
210

-641

0

408

-694

0

751

718

718

1295

-7

0

5

-10

0

8

-675
-136

0
0

558
75

-23 279

0

3 134

-249

8

278

-1 132

75

404

22
22
15
13
24
2
2

-192
-23
-6 227

0
0
0

28
29
4 076

22
24
22

-781
-307

107
0

345
200
149

-41 572

1 037

20 900

Tabell 11.4 Statlig utlåning 2012
Miljoner kronor
Utgiftsområde

Summa

Räntekontokrediterna har fördelats till de utgiftsområden som de tillhör i
statens budgeten för 2012.
2
Ett negativt belopp för saldo den 30 juni 2011 innebär en behållning i
Riksgäldskontoret.
3
Exklusive Riksdagsförvaltningen och Riksdagens ombudsmän.
4
Exklusive Riksrevisionen.
Källa: Riksgäldskontoret och egna beräkningar.
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11.1.3 Statlig utlåning

1

Myndighet/verksamhet

A-train AB
Botniabanan AB
Studielån
Hemutrustningslån1
Civila flygutvecklingsprojekt
Lån till Lettland
Lån till Island
Svensk-Danska
broförbindelsen SVEDAB AB2
Svensk exportkredit AB
Swedavia AB

Skuld
30/6 2011

Kreditram
2012

1 000
16 540
161 188
1 200
581
0
2 400

1 000
16 500
176 600
0
1 110
6 892
4 765

4 831
0
1 783

3 361
100 000
2 313

189 523

312 541

Hemutrustningslån föreslås fr.o.m. 2012 finansieras med anslag.
2
Kreditramen för Svensk-Danska broförbindelsen SVEDAB AB anges exklusive
mervärdesskatt medan skulden anges inklusive mervärdesskatt (prop.
1996/97:161, bet. 1997/98:TU6, rskr. 1997/98:32).
Källa: Riksgäldskontoret och egna beräkningar.
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11.1.4 Övriga kreditramar

11.2

Statliga garantier

Av 7 kap. 6 § budgetlagen följer att riksdagen för
en viss myndighet, ett visst lån eller en viss
anskaffning kan besluta att finansiering ska ske
på annat sätt än vad som följer av 7 kap. 1–5 §§
samma lag.
Totalt uppgick skulden i Riksgäldkontoret för
dessa kreditramar till 25,5 miljarder kronor den
30 juni 2011. Statens fastighetsverks skuld är
störst och uppgick till 11,3 miljarder kronor. I
tabell 11.5 presenteras en översikt av övriga
kreditramar i Riksgäldskontoret.
Förslagen till beslut om nya eller ändrade kreditramar i Riksgäldskontoret finns i respektive
utgiftsområdesbilaga.

Statens garantiåtaganden omfattar huvudsakligen
insättningsgarantin
och
investerarskyddet,
garantier till banker, kreditgarantier, garantier
om tillförsel av kapital samt pensionsgarantier.
En samlad och utförlig redovisning av den
statliga garantiverksamheten ges i skrivelsen Årsredovisning för staten 2010 (skr. 2010/11:101). I
tabell 11.6 redovisas omfattningen av de statliga
garantiåtagandena per den 30 juni 2011 och en
översiktlig sammanställning över begärda
garantiramar 2012. Förslagen till beslut om
garantiramar återfinns i respektive utgiftsområdesbilaga.

Tabell 11.5 Övriga kreditramar 2012
Miljoner kronor
Utgiftsområde

2
2
2
6
6
17
21
22
22
22
22
22
2
2/23
2
6
6
6
11
Summa

Myndighet/verksamhet

Låneramar:
7:e AP-fonden
Fortifikationsverket
Statens fastighetsverk
Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
Socialstyrelsen
Distrubitionskontot för tvdistrubition
Affärsverket Svenska kraftnät
Luftfartsverket
Prioriterade järnvägsprojekt
m.m.
Prioriterade vägprojekt m.m.
Sjöfartsverket
Statens järnvägar
Övriga krediter:
7:e AP-fonden
Kammarkollegiet
Statens tjänstepensionsverk
Försvarets materielverk
Försvarsexportmyndigheten
Regeringen
Pensionsmyndigheten

Skuld
30/6
20111

Kreditram
2012

8 690
11 268

5
10 200
12 300

208

500
350

1 644

-396
3 206
154
-542
-73
1 262

500
6 000
1 500
16 900
8 900
335
5 000

0
67

185
460
100
12 000
7 000
40 000
9 000

25 488

131 235

Anm.: Affärsverk har även möjlighet att låna utanför Riksgäldskontoret.
1
Visar nettot av skulden för de myndigheter som har flera kreditramar.
Källa: Riksgäldskontoret och egna beräkningar.
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Tabell 11.6 Garantiramar och utfärdade garantier
Miljoner kronor
Beslutade
garantiramar

Utfärdade
garantier
30/6 2011

Begärda
garantiramar 2012

Obegränsad1

1 138 532 2

Obegränsad

3

Uppgift saknas

Obegränsad

4

135 903

250 000

5

0

20 000

3 6846

Obegränsad

22 382

6 4187

6 135

7

268

30 000

8 2538

50

1

Exportkreditgarantier

500 000

280 000

500 000

Investeringsgarantier

10 000

0

10 000

10 220

3 923

10 2039

Kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder, av lösen av kommunala
borgensåtaganden samt för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid
förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt

10 000

2 56210

10 000

Kreditgarantier till kreditinstitut som lånar ut pengar till enskilda för förvärv av
bostad (förvärvsgarantier)

5 000

0,1

5 000

Riksgäldskontoret
Insättningsgarantin
Investerarskyddet
Garantier till banker m.fl. för skuldförbindelser
Kreditgaranti till AB Svensk Exportkredit för upplåning
Kreditgarantier till företag i fordonsklustret för lån i Europeiska investeringsbanken
för omställning till grön teknologi m.m.
Kreditgarantier till Öresundsbro Konsortiets upplåning
Nordiska investeringsbanken, garantier för projektinvesteringslån
Nordiska investeringsbanken, garantier för miljöinvesteringslån
Pensionsgarantier
Kreditgarantier till UD-anställda

949

250 000

Exportkreditnämnden

Biståndsverksamhet
Sidas biståndsgarantier och garantier för lån inom ramen för Lomé IV Bis och
Cotonou-avtalet
Statens bostadskreditnämnd

Garantikapital

11

Summa utfärdade garantier
1

102 940
1 704 583

Regleras i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.
2
Åtagandet för insättningsgarantin avser 2011. Maximalt ersättningsbeloppet 100 000 euro per kund och bank.
3
Regleras i lagen (1999:158) om investerarskydd.
4
Regleras i lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut. Regeringen har genom förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl. beslutat en
garantiram på 750 miljarder kronor.
5
Av riksdagen beslutad garantiram, regeringen har valt att inte vidarefördela garantin till Riksgäldskontoret.
6
Avser Saab Automobile AB, uppgår till 216 900 000 euro. Omräkningen till kronor är gjord med slutkursen för euro den 30 juni 2011, 9,147. Garantin till Volvo
Personvagnar uppgår till 1 700 000 000 kronor.
7
Garantiramen för projektinvesteringslån uppgår till 670 755 434 euro och garantiramen för miljöinvesteringslån uppgår till 103 720 437 euro (prop. 2003/04:162, bet.
2004/05:FiU15, rskr. 2004/05:16). Omräkningen till kronor är gjord med slutkursen för euro den 30 juni 2011, 9,147.
8
Åtagandet för pensionsgarantier avser 2010. Omfattar upparbetade avtalspensioner för de som var anställda när statliga myndigheter bolagiserats, t.ex. Posten och
Akademiska hus.
9
Av garantiramen utgör Sidas biståndsgarantier 10 000 000 000 kronor och Lomé IV Bis och Cotonou-avtalet 22 162 356 euro. Omräkningen ovan är gjord med
slutkursen för euro den 30 juni 2011, 9,147.
10
Av de utstående garantierna avser 680 miljoner kronor garantier för lån under byggtiden. Garantibeloppet för denna del ökar i takt med att bygget fortskrider. Det totala
garantibeloppet för dessa garantier är 1 059 miljoner kronor. Differensen mellan utstående och utlovat garantibelopp är därmed 379 miljoner kronor.
11
Utgörs av garantiåtaganden gentemot Afrikanska utvecklingsbanken, Asiatiska utvecklingsbanken, Europarådets utvecklingsbank, Europeiska utvecklingsbanken,
Europeiska investeringsbanken, Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken, Interamerikanska utvecklingsbanken, Multilaterala investeringsgarantiorganet
samt Nordiska investeringsbanken.
Källor: Utfallsbeloppen är hämtade från Riksgäldskontoret, Exportkreditnämnden, Sida och Statens bostadskreditnämnd.
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Statens utestående garantiåtaganden, exklusive
garantikapital, hade fram till den 30 juni 2011
ökat med ca 157 miljarder kronor jämfört med
vad som redovisades i skrivelsen Årsredovisning
för staten 2010 (skr. 2010/11:101 s. 211).
Ökningen är huvudsakligen hänförlig till
insättningsgarantin, som ökat med 191 miljarder
kronor. Detta belopp är dock inte knutet till
halvåret utan avser hela 2011. Ökningen beror
huvudsakligen på att omfattningen av garantin
har ökat från 50 000 till 100 000 euro per kund
och bank. Exportkreditnämndens exportkreditgarantier har minskat med 33 miljarder kronor.
Minskningen beror delvis på valutakurseffekter,
men även på en något lägre efterfrågan under
perioden. Garantier till banker m.fl. för
skuldförbindelser har samtidigt minskat med
60 miljarder kronor. Detta beror dels på normala
förfall, dels på förtidsinlösningar. Garantikapitalet inkluderas inte i jämförelsen då det inte
omfattas av garantimodellen (jfr. skr.
2010/11:101 s. 217).
Sedan den 1 januari 1998 ställs krav på kostnadstäckning i hanteringen av statliga garantier.
Kravet på att en avgift ska tas ut som motsvarar
den förväntade kostnaden för garantin finns i
6 kap. 4 § budgetlagen. Detta innebär att förlustrisken i varje garantiengagemang eller grupp av
engagemang ska beräknas. Utifrån detta bestäms
en avgift för garantin som debiteras garantitagaren. Riksdagen kan emellertid besluta att en
lägre eller ingen avgift ska debiteras för ett visst
åtagande. Till den del full kostnadstäckning inte
erhålls från garantitagaren är det fråga om en
statlig subvention som ska belasta ett anslag.
Avgiftsinkomster och i förekommande fall
anslagsmedel motsvarande subventionen förs till
ett konto, en garantireserv, i Riksgäldskontoret.
Till reserven förs också eventuella återvinningar
från tidigare infriade garantier. Konstaterade
förluster i garantiverksamheten ska täckas med
medel från garantireserven. Garantiverksamheten ska över tid vara självbärande.
Den 1 april trädde en ny budgetlag i kraft
(prop. 2010/11:40, bet 2010/11:KU 14, rskr.
2010/11:177). Den nya budgetlagen innehåller
en rad ändrade och nya bestämmelser som bl.a.
berör statliga garantier och statlig utlåning med
kreditrisk. Den största skillnaden mot tidigare
ordning inom detta område är att garanti- och
kreditgivning kommer att behandlas enligt
samma principer.

Värdet på tillgångarna i garantiverksamheten,
exklusive Exportkreditnämndes exportkrediter,
uppgick vid halvårsskiftet 2011 i huvudsak av
23 miljarder kronor hänförliga till insättningsgarantin och 36 miljarder kronor hänförliga till
stabilitetsfonden.
I tabell 11.7 presenteras en översikt avseende
de anslag som under 2012 finansierar avsättningar till garantireserven eller infrianden av
garantiåtaganden. Regeringens förslag återfinns
under respektive utgiftsområde.
Tabell 11.7 Anslag vars ändamål 2012 omfattar garantiverksamhet
UO

Anslag

Garantiåtagande

2

1:14 Vissa garanti- och
medlemsavgifter

A/O dom Shvetsii

7

1:1 Biståndsverksamhet

Garantier för u-krediter,
fristående garantier samt
systemet för finansiering av
utvecklingslån och
garantier 1

16

2:10 Stockholms universitet:
Forskning och
forskarutbildning

Fysikhuset Stockholm KB

Vissa internationella
finansieringsinstitut

2:18 Kungl. Tekniska
högskolan:
Forskning och
forskarutbildning
22

1:2 Banhållning

Arlandabanan Infrastructure AB

1

För garantier utställda till offentliga motparter, uttas premier upp till 6 procent
av garantibeloppet av garantitagaren. Resterande belopp subventioneras från
anslaget 1:1 Biståndsverksamhet.

11.3

Beställningsbemyndiganden

Enligt 6 kap. 1 § första stycket budgetlagen får
regeringen, för det ändamål och intill det belopp
som riksdagen beslutat för budgetåret, beställa
varor eller tjänster samt besluta om bidrag, ersättning, lån eller liknande som medför utgifter
under senare budgetår än det budgeten avser.
Under de olika utgiftsområdena motiverar regeringen behovet av och föreslår att riksdagen
ska lämna nödvändiga bemyndiganden. I
anslagsavsnitten redovisas tabeller med informa–
tion om bl.a. nya och infriade åtaganden under
2010–2012.
I tabell 11.8 görs en sammanfattning av begärda bemyndiganden för 2012. I kolumnen
Ingående åtaganden redovisas de åtaganden som
staten vid ingången av 2012 beräknas ha i form
av beställningar av varor och tjänster, beslut om
bidrag m.m. I nästa kolumn anges de nya
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åtaganden av denna typ som staten förväntas
göra under 2012. Kolumnen Infriade åtaganden
visar åtaganden som förväntas bli betalda under
2012 och som regeringen ingått tidigare år.
Kolumnen Utestående åtaganden utgör summan
av ingående och nya åtaganden minus infriade
åtaganden. I den sista kolumnen, Begärda
bemyndiganden, redovisas omfattningen av de
bemyndiganden som regeringen begär under de
olika utgiftsområdena i denna proposition.
Bemyndigandena innebär att riksdagen medger
att regeringen får ingå ekonomiska åtaganden
som innebär utgifter för staten efter 2012.
Av tabell 11.8 framgår att regeringen begär
bemyndiganden om totalt 290,8 miljarder kronor. Jämfört med de beställningsbemyndiganden
som riksdagen lämnat i enlighet med förslagen i

budgetpropositionen för 2011 innebär förslagen
för 2012 en minskning med 16,6 miljarder
kronor, eller 5,4 procent. I förändringen ingår
såväl stora minskningar som ökningar. De
största minskningarna kan hänföras till utgiftsområde 22 Kommunikationer (9,7 miljarder
kronor) och utgiftsområde 7 Internationellt
bistånd (8,0 miljarder kronor). De största
ökningarna kan hänföras till utgiftsområde 16
Utbildning och universitetsforskning (4,3
miljarder kronor) samt utgiftsområde 6 Försvar
och samhällets krisberedskap (2,6 miljarder
kronor).
Härutöver begär regeringen ett bemyndigande
att ikläda staten de åtaganden som följer av EUbudgeten för 2012 (se utg.omr. 27 avsnitt 3).

Tabell 11.8 Sammanfattande redovisning av beställningsbemyndiganden avseende 2012
Miljoner kronor
Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

5

Internationell samverkan

6

Ingående
åtaganden
2012

Nya
åtaganden
2012

Infriade
åtaganden
2012

Utestående
åtaganden
2012

Begärda
bemyndiganden
2012

185

176

175

186

186

30

75

30

75

75

144

118

95

166

169

Försvar och samhällets krisberedskap

57 230

21 610

15 723

63 117

63 155

7

Internationellt bistånd

51 091

13 412

17 915

46 588

46 665

8

Migration

407

225

187

445

445

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1 343

545

649

1 239

1 241

1 015

1 005

1 015

1 005

1 005

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
handikapp

13

Integration och jämställdhet

1 102

455

513

1 044

1 060

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

15 488

11 607

10 520

16 575

17 341

15

Studiestöd

7

7

7

7

7

16

Utbildning och universitetsforskning

14 736

10 831

7 155

18 412

18 475

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

358

297

264

391

393

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning,
byggande samt konsumentpolitik

43

70

28

85

85

19

Regional tillväxt

6 274

1 550

2 602

5 223

5 469

20

Allmän miljö- och naturvård

3 262

1 946

1 477

3 731

3 838

21

Energi

22

Kommunikationer

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

24

Näringsliv

Summa:

4 802

2 209

1 858

5 153

5 533

109 405

24 861

21 105

113 161

115 315

10 930

1 643

5 367

7 206

7 213

2 607

1 820

1 299

3 128

3 179

280 459

94 462

87 984

286 937

290 849

Anm: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.
Källa: Egna beräkningar.
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11.4

Bemyndigande att överskrida
anslag

Regeringen bemyndigas
att under 2012, med de begränsningar som
följer av 3 kap. 8 § andra stycket budgetlagen
(2011:203), besluta att ett anslag som inte
avser förvaltningsändamål får överskridas om

Regeringens förslag:

1.

ett riksdagsbeslut om ändring av anslaget
inte hinner inväntas, och

2.

överskridandet ryms inom det fastställda
utgiftstaket för staten.

Enligt 3 kap. 8 § andra stycket budgetlagen får
regeringen med riksdagens bemyndigande
besluta att ett anslag får överskridas, om detta
är nödvändigt för att i en verksamhet täcka
särskilda utgifter som inte var kända då
anslaget anvisades eller för att ett av riksdagen
beslutat ändamål med anslaget ska kunna
uppfyllas.
För de flesta anslag kan oundvikliga
utgiftsökningar i förhållande till anvisade
medel rymmas inom den högsta tillåtna
anslagskrediten på tio procent som föreskrivs i
3 kap. 8 § första stycket budgetlagen. I fråga
om anslag för förvaltningsändamål är det
nästan aldrig aktuellt att överskrida anslaget
mer än vad som ryms inom den högsta tillåtna
anslagskrediten. Något särskilt bemyndigande
som ger regeringen befogenhet att besluta om
överskridande av anslag som anvisats för
förvaltningsändamål behöver därför inte
inhämtas. Vid behov kommer i stället
regeringen föreslå ändringar i statens budget.
När det däremot gäller anslag som anvisats
för regelstyrd verksamhet, icke påverkbara
EU-relaterade utgifter och oförutsedda
utgifter kan så stora förändringar inträffa att
utgifterna inte ryms inom den högsta tillåtna
anslagskrediten. Regeringen avser i sådana fall
att i första hand återkomma till riksdagen med
förslag om ändrade anslag. Förändringarna kan
dock inträffa snabbt och betalningarna kan

behöva göras utan dröjsmål. Regeringen bör
därför bemyndigas att, om beslut om ändring i
budgeten inte hinner inväntas, besluta om
överskridande när de förutsättningar som
anges i 3 kap. 8 § andra stycket budgetlagen är
uppfyllda, dvs. om det är nödvändigt för att i
en verksamhet täcka särskilda utgifter som inte
var kända då anslaget anvisades eller för att ett
av riksdagen beslutat ändamål med anslaget
ska kunna uppfyllas. Överskridandet får inte
vara större än att det ryms inom det fastställda
utgiftstaket för staten. Bemyndigandet begärs
för ett budgetår i taget. Regeringens avsikt är
att även fortsättningsvis föreslå ändringar av
berörda anslag som ersätter de medgivna
överskridandena.
I skrivelsen Årsredovisning för staten 2010
(skr. 2010/11:101 avsnitt 5.3.4) lämnades en
redovisning av vilka anslag som regeringen
medgivit överskridanden för under 2010.
Under 2011 har regeringen medgivit
följande överskridanden:
-

utgiftsområde 5 Internationell samverkan
anslaget 1:4 Ekonomiskt bistånd till
enskilda utomlands samt diverse kostnader
för rättsväsendet med 4,5 miljoner kronor,
samt

-

utgiftsområde 23 Areella näringar,
landsbygd och livsmedel anslaget 1:7
Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar med 48 miljoner kronor.

Regeringen föreslår i propositionen Höständringsbudget för 2011 att de ovan angivna
anslagen tillförs medel som täcker de
medgivna överskridandena (prop. 2011/12:2).
Ett eventuellt utnyttjande av bemyndigandet senare under 2011 kommer att redovisas
i årsredovisningen för staten 2011.
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12

Granskning av finanspolitiken och
ekonomisk styrning

I detta avsnitt redovisar regeringen sin syn på
dels Europeiska kommissionens granskning av
den ekonomiska politiken i Sverige, dels
Finanspolitiska rådets granskning av finanspolitiken. Vidare lämnas en redovisning av den
utveckling som sker av den ekonomiska
styrningen i staten. Avslutningsvis redovisas två
översyner som genomförts med anledning av
den nya budgetlagen.

12.1

Granskning av finanspolitiken

12.1.1 EU 2020 och den europeiska
terminen
I juni 2010 antog Europeiska rådet Europa 2020
– en strategi för smart och hållbar tillväxt. I syfte
att få till stånd ett effektivt genomförande av
strategin, i överensstämmelse med stabilitetsoch tillväxtpakten, beslutade rådet i september
2010 att introducera en ny årscykel – den
europeiska terminen – med syfte att få till stånd
en förbättrad ekonomisk samordning inom EU.
Den första europeiska terminen inleddes i
januari 2011 med att kommissionen presenterade
tillväxtrapporten Annual Growth Survey med
förslag till prioriteringar för den ekonomiska
politiken i EU för det kommande året. Vid
Europeiska rådets möte i mars fastställdes
vägledningen av Europeiska rådet inför
medlemsstaternas årliga rapportering inom
ramen för Europa 2020-strategin (nationella
reformprogram) och stabilitets- och tillväxtpakten (stabilitets- och konvergensprogram).

Efter att samtliga medlemsstater under våren
2011 skickat in sina nationella reformprogram
och stabilitets- eller konvergensprogram analyserade kommissionen programmen integrerat, dvs.
utifrån båda programmen sammantagna, samt
med hänsyn till medlemsstaternas relativa
utgångslägen och nationella förutsättningar. I ett
meddelande från den 7 juni 2011 sammanfattade
kommissionen resultatet av denna analys.
Samtidigt presenterades förslag till landspecifika
rekommendationer och rekommendationsförslag avseende euroområdet som helhet.
Rekommendationerna

I kommissionens meddelande av den 7 juni 2011
betonas vikten av förstärkt ekonomisk-politisk
samordning som en förutsättning för att säkra
en hållbar ekonomisk återhämtning inom EU,
främja tillväxt och stärka unionens globala
konkurrenskraft. Den europeiska terminen
presenteras som en ny arbetsmetod som
möjliggör att gemensamma prioriteringar på
EU-nivå på ett effektivt sätt kan reflekteras i de
nationella beslutsprocesserna.
De landspecifika rekommendationerna för
samtliga 27 medlemsstater (samt till eurogruppen som helhet) baseras på en integrerad
analys av ländernas nationella reformprogram
samt stabilitets- och konvergensprogram där
hänsyn tagits till de nationella förutsättningarna.
Rekommendationerna identifierar de utmaningar som medlemsstaterna bör prioritera de
närmaste 12–18 månaderna med utgångspunkt i
de övergripande prioriteringar som identifierades
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i den årliga tillväxtrapporten från början av året. I
denna rapport lyfts tre huvudområden fram.
Länderna bör prioritera:
-

att skapa förutsättning för tillväxt genom
att konsolidera de offentliga finanserna,
påskynda budgetsanering, korrigera makroekonomiska obalanser och stabilisera
banksektorn.

-

att mobilisera arbetsmarknaderna för att
skapa arbetstillfällen genom bl.a. insatser
som stärker incitamenten till arbete och
minskar risken för utanförskap, minskar
skolavhoppen,
reformerar
pensionssystemen och underlättar för arbetslösa att
återgå till arbete.

-

tillväxtfrämjande åtgärder som bidrar till att
fullt utnyttja den inre marknadens
tillväxtpotential, satsa mer på forskning och
utveckling
och
främja
innovation,
mobilisera privat kapital till tillväxtfrämjande insatser, minska administrativa
regelbördor samt skapa kostnadseffektiv
tillgång till energi.

Enligt kommissionens meddelande i juni 2011
utgör medlemsstaternas rapportering en bra
utgångspunktpunkt för möjligheterna att stödja
Europas återhämtning, ta itu med finanspolitiska
utmaningar och vidta ambitiösa reformer på
nationell nivå. Kommissionen menar att de
övergripande prioriteringarna i den årliga
tillväxtrapporten från januari 2011 i stora drag
återspeglas i de nationella ansträngningarna.
Antagandet
av
nationella
mål
tolkar
kommissionen som att det finns ett betydande
engagemang för att uppnå Europa 2020strategins målsättningar. Samtidigt framhålls att
medlemsstaternas samlade åtaganden inte är
tillräckliga för att EU som helhet ska kunna nå
de överordnade målen till 2020. Baserat på de
nationella åtagandena är EU på väg att uppnå
målen för minskning av växthusgaser och
förnybar energi samt minskning av tidiga
skolavhopp. Ytterligare ansträngningar krävs
dock, enligt kommissionen, för att uppnå målen
rörande sysselsättning, forskning och utveckling,
energieffektivitet,
högre
utbildning
och
fattigdom.
Kommissionens meddelande innehåller även
en övergripande utvärdering av åtagandena inom
ramen för europluspakten, dvs. den ”pakt för
konkurrenskraft” som lanserades i samband med
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Europeiska rådets möte den 4 februari 2011.
Kommissionen konstaterar att de 23 medlemsstater som ingår i pakten – Sverige ingår inte –
har presenterat sammanlagt mer än 100 åtaganden inom de fyra områden som pakten berör:
främja konkurrens och sysselsättning, bidra till
hållbara offentliga finanser samt stärka den
finansiella stabiliteten. Kommissionens övergripande bedömning är att det krävs en högre
ambitionsnivå och konkretisering vad gäller de
åtgärder som presenterats.
Kommissionen framhåller vidare att den nya
årscykeln, där den europeiska terminen följs av
den ”nationella terminen”, innebär
bättre
förutsättningar för medlemsländerna att beakta
vägledningen på EU-nivå i den nationella
politiken. Samtliga medlemsländer har fått
rekommendationer från kommissionen. Antalet
och innehållet i rekommendationerna varierar
mellan medlemsstaterna. De länder som redan
har särskilda externa stödprogram har enbart fått
en rekommendation som uppmanar dem att
vidta nödvändiga åtgärder inom ramen för dessa
program. Övriga medlemsstater har fått 3–7
rekommendationer. Kommissionen lämnade tre
rekommendationer riktade till Sverige. De rör
finanspolitiken,
makroekonomiska
risker
förknippade med stigande huspriser och
hushållens skuldsättning samt deltagandet på
arbetsmarknaden bland unga och andra grupper
med svag förankring på arbetsmarknaden.
I juni 2011 fastställde Europeiska rådet de
landspecifika
rekommendationerna,
vilka
därefter formellt antogs av Ekofinrådet den
12 juli 2011. Rekommendationerna är inte
bindande för medlemsländerna, men utgör en
viktig del i genomförandet av Europa 2020strategin och den europeiska terminen.
I nästa års tillväxtrapport, som ska presenteras
i januari 2012, avser kommissionen att på en
övergripande EU-nivå utvärdera medlemsstaternas framsteg och genomförandet av rådets
landspecifika rekommendationer. Utvärderingen
kommer att presenteras i samband med att nästa
års landspecifika rekommendationer lämnas
under våren 2012.
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Rekommendationerna till Sverige

I rådsbeslutet den 12 juli rekommenderas Sverige
att (i den officiella översättningens termer):
-

föra en finanspolitik som säkerställer att det
medelfristiga målet fortfarande uppfylls,

-

vidta förebyggande åtgärder för att hantera
de makroekonomiska riskerna med
stigande huspriser och hushållens ökande
skuldsättning. En bred uppsättning
åtgärder kan övervägas, exempelvis översyn
av bolånesystemet, inklusive kapitaltäckningskrav på banker, hyresreglering,
fastighetsbeskattning och byggnadslov,
samt

-

övervaka och förbättra deltagandet på
arbetsmarknaden bland unga och andra
svaga grupper.

Regeringens syn på rekommendationerna

Regeringen
välkomnar
de
landspecifika
rekommendationerna. De utgör en viktig del av
den europeiska terminen som bidrar till
effektivisering av den ekonomiska samordningen
inom EU och ett ambitiöst genomförande av
Europa 2020-strategin samt stabilitets- och
tillväxtpakten. Vidare anser regeringen att det är
viktigt att medlemsstaterna nu genomför
nödvändiga reformer, inte minst mot bakgrund
av den senaste tidens oroande ekonomiska
utveckling. Den europeiska terminen förbättrar
förutsättningarna för att de landspecifika
rekommendationerna beaktas i de nationella
budgetprocesserna, samtidigt som de nationella
parlamentens roll respekteras.
Rekommendationerna till Sverige ligger
huvudsakligen i linje med regeringens politik.
Vad gäller den första rekommendationen, som
rör finanspolitiken, delar regeringen bedömningen i rekommendationen att det är viktigt att
säkerställa att överskottsmålet för de offentliga
finanserna nås. Detta gäller inte minst mot
bakgrund av den finansiella oro som brett ut sig
den senaste tiden och som har sin grund framför
allt i en ökad osäkerhet kring skuldtyngda
nationers förmåga att hantera betydande
offentliga underskott och mycket stora skulder.
Oron har snabbt spridit sig över landsgränserna
och även Sverige har, som en liten öppen
ekonomi, påverkats. Starka offentliga finanser

med väl tilltagna säkerhetsmarginaler och ett
stabilt finansiellt system utgör viktiga
förutsättningar för att effekterna av den
finansiella oron på den svenska ekonomin,
sysselsättningen och välfärden ska kunna
begränsas.
Sverige har tack vare starka offentliga finanser
kunnat genomföra några av de kraftigaste
stimulansåtgärderna bland EU-länderna för att
minska effekterna av finanskrisen på den svenska
ekonomin. Åtgärderna begränsade uppgången i
arbetslösheten samtidigt som de förbättrade
förutsättningarna för en snabb återhämtning.
Det offentliga finansiella sparandet väntas vara
nära balans 2012 och uppvisa successivt ökande
överskott under de närmaste åren därefter.
Härmed
säkerställs,
enligt
regeringens
bedömning, att det medelsiktiga målet för de
offentliga finanserna fortfarande uppfylls.
Samtidigt väntas den konsoliderade bruttoskulden minska som andel av BNP. Att säkra
starka offentliga finanser är av högsta prioritet i
den ekonomiska politiken. De offentliga
finanserna behandlas närmare i avsnitt 1.4.
Vad gäller den andra rekommendationen delar
regeringen uppfattningen att det är viktigt med
en förebyggande politik för att motverka de
makroekonomiska riskerna med en hög skuldsättning hos hushållen. En viktig förutsättning
för att sådana risker ska kunna motverkas är att
det råder stabilitet i det finansiella systemet.
Sverige har ett robust ramverk för att säkra
stabiliteten i det finansiella systemet. Detta
ramverk inkluderar ett starkt regelverk för
finanssektorn, effektiva tillsynsstrukturer, krishanteringssystem och insättningsgarantiskydd.
Beträffande de särskilda åtgärder som
omnämns i den andra rekommendationen till
Sverige kan nämnas att lättnader i
hyresregleringen har genomförts genom de
förändringar av hyreslagstiftningen som
beslutades 2010 och trädde i kraft den 1 januari
2011. Dessa åtgärder, tillsammans med det nya
regelverket för allmännyttiga bostadsföretag,
som också trädde i kraft den 1 januari 2011,
kommer att främja konkurrensen på bostadsmarknaden. För att ytterligare stärka den
finansiella stabiliteten har skärpta krav avseende
bolånetak införts. Regeringen har således redan
vidtagit viktiga åtgärder på de områden som lyfts
fram i rekommendationen.
För att ytterligare stärka förutsättningarna för
ett väl fungerande finansiellt system föreslås i
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denna budgetproposition en förstärkning av
resurserna till övervakningen av finansmarknaderna. Regeringen har vidare initierat ett
arbete med att ta fram förslag avseende
kapitaltäckningsregler för bankerna som ska ge
större motståndskraft mot finansiell turbulens
etc. Enligt den s.k. Basel III-överenskommelsen
föreslås nya kapitaltäckningsregler med krav på
mer och bättre kapital i kreditinstituten. Sverige
har en stor banksektor i förhållande till BNP.
För att värna den finansiella stabiliteten och
skattebetalarnas pengar anser regeringen att det
måste vara möjligt för enskilda medlemsstater att
lagstifta om högre kapitaltäckningskrav än vad
de nya internationella minimikraven som följer
av Basel III-överenskommelsen innebär.
En särskild utredning, finanskrisutredningen,
ska vidare utreda hur avgiften till den tidigare
inrättade stabilitetsfonden ska kunna sättas
utifrån de risker respektive bank tar (dir.
2011:6). På så sätt läggs större kostnader på de
banker som riskerar stabiliteten i systemet.
Utredningen ska göra en samlad översyn över
hela det finansiella ramverket och lägga fram
förslag om hur det kan stärkas. I avsnitt 1.5
redogörs närmare för regeringens politik för att
stärka det finansiella systemet.
Rekommendationen gällande sysselsättningspolitiken överensstämmer väl med regeringens
politik och vidtagna åtgärder. Regeringens
främsta mål är att föra Sverige mot full sysselsättning genom minskat utanförskap. Sverige har
under såväl denna regering som under tidigare
regeringar varit en aktiv och pådrivande part för
EU:s
gemensamma sysselsättningsstrategi.
Regeringen delar uppfattningen som kommer till
uttryck i rekommendationen att deltagandet på
arbetsmarknaden, särskilt sysselsättningsgraden
för unga och andra grupper med svag förankring
på arbetsmarknaden, behöver förbättras. Regeringens politik är inriktad på att kontinuerligt
följa upp och förbättra arbetsmarknadssituationen för grupper med svag förankring på
arbetsmarknaden. En rad åtgärder har under de
senaste åren vidtagits inom flera områden för att
förbättra ungas arbetsmarknadssituation, särskilt
inom utbildningspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och skattepolitiken. Som exempel kan
nämnas införandet av en särskild jobbgaranti för
unga, sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga
samt förenklingarna för arbetsgivarna att
visstidsanställa. Inom utbildningssystemet har
flera reformer genomförts i syfte att förbättra
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studieprestationerna och öka genomströmningen.
Regeringen bedömer det som ytterst
angeläget att fortsätta arbetet med att motverka
ungdomsarbetslösheten. I denna proposition
föreslår därför regeringen en rad åtgärder som
kan förväntas öka sysselsättningen bland unga.
Stora satsningar föreslås för att förbättra
utbildningssystemet. Ett väl fungerande utbildningssystem som förser unga med adekvata
färdigheter är sannolikt det mest effektiva sättet
att förbättra de ungas arbetsmarknadssituation
och motverka en hög ungdomsarbetslöshet.
Ytterligare insatser i den reguljära utbildningen
är motiverade för att möta strukturomvandlingen och en sämre arbetsmarknadsutveckling
de kommande åren. Mot denna bakgrund
föreslås fler platser till yrkesvuxenutbildningen,
varav en del föreslås bli öronmärkta till unga.
Vidare föreslås åtgärder för att höja kvaliteten i
jobbgarantin för ungdomar. Regeringen har
därtill aviserat att den avser att införa två nya
anställningsformer för unga, lärlingsanställning
och lärlingsprovanställning, för att underlätta
inträdet på arbetsmarknaden.
En förhållandevis stor del av de sysselsatta
inom restaurangbranschen är unga. Det förslag
som läggs fram i denna proposition om sänkt
mervärdeskatt från 25 procent till 12 procent på
restaurang- och cateringverksamhet kan därmed
bidra till att öka arbetstillfällena och minska
arbetslösheten, särskilt bland unga. Sysselsättningspolitiken och åtgärderna för att förstärka
deltagandet på arbetsmarknaden bland unga och
andra grupper med svag förankring på
arbetsmarknaden behandlas närmare i avsnitt
1.6.
Regeringen har noterat att flera länder – dock
inte Sverige – har fått rekommendationen att
reformera sina lönebildningssystem. Regeringen
vill i detta sammanhang framhålla att kommissionen har en övervakande roll avseende den
ekonomiska utvecklingen och den ekonomiska
politiken samt att sysselsättningspolitiken är av
gemensamt intresse. Samtidigt kan det
konstateras att ramverken för arbetsmarknaden
är olika i olika länder. I Sverige är lönebildningen
en fråga för arbetsmarknadens parter.
Regeringen vill framhålla vikten av att riksdagens
respektive arbetsmarknadens parters roller
respekteras i arbetet med samordning och
styrning av den ekonomiska politiken i EU.
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12.1.2 Finanspolitiska rådet
Finanspolitiska rådet har till uppgift att
utvärdera måluppfyllelsen och inriktningen på
finanspolitiken samt bedöma om finanspolitiken
bidrar till en uthållig hög tillväxt och
sysselsättning. Rådet ska också granska om
grunderna för den ekonomiska politiken är
tydligt presenterade i de ekonomiska propositionerna. Vidare ska rådet bedöma kvaliteten i
regeringens underlag och beräkningsmodeller
samt verka för en ökad samhällsdebatt om den
ekonomiska politiken.
Den 16 maj 2011 lämnade Finanspolitiska
rådet sin årliga rapport till regeringen (Svensk
finanspolitik 2011). I följande avsnitt redovisas
rådets huvudsakliga synpunkter i korthet
tillsammans med regeringens kommentarer till
dessa.
Orsakerna till överskotten

Finanspolitiska rådet anser att de starka
offentliga finanserna beror på både de stora
överskotten före finanskrisen och på en
anmärkningsvärt liten försvagning under krisen.
Regeringen delar denna bedömning.
Beräkningarna av det strukturella sparandet

Finanspolitiska rådet anser att regeringen vid
uppföljningen av överskottsmålet har börjat fästa
större vikt vid beräkningen av det strukturella
sparandet, som ska visa budgetutfallet i ett
normalt konjunkturläge. Rådet menar att
beräkningarna av det strukturella sparandet har
stora brister och behöver förbättras.
Regeringen anser inte att den fäster större vikt
vid det strukturella sparandet än tidigare. Det
framgår tydligt i de ekonomiska propositionerna
att regeringen gör en samlad bedömning av
reformutrymmet inför nästkommande budgetår
utifrån flera olika indikatorer, med hänsyn tagen
till osäkerheten i bedömningen och riskbilden.
Det strukturella sparandet är en av flera
indikatorer som används och dess vikt vid
bedömningen av reformutrymmet har inte ökat
över tiden. Det finns inte någon vedertagen
metod för att beräkna det strukturella sparandet.
Alla metoder har sina styrkor och svagheter.
Osäkerheten i hur det strukturella sparandet

beräknas är en av orsakerna till varför regeringen
använder flera indikatorer – inte bara strukturellt
sparande – vid uppföljningen av överskottsmålet.
Som framgår av fördjupningsrutan Alternativa
bedömningar av det strukturella sparandet i 2011
års
ekonomiska
vårproposition
(prop.
2010/11:100 s. 197) har regeringen sedan en tid
tillbaka arbetat med att analysera olika metoder
för att beräkna det strukturella sparandet. Detta
arbete fortsätter framöver.
Reformutrymmet

Finanspolitiska rådet anser att regeringen bättre
bör förklara hur reformutrymmet uppstår. Det
skulle enligt rådet ge väljarna större möjligheter
att väga de skattesänkningar och utgiftsökningar
som reformutrymmet används till mot
finansieringen av dessa.
När det gäller rådets förslag till en ny metod
för att precisera hur reformutrymmet uppstår
menar regeringen att denna metod är tveksam.
Utgångspunkten för överväganden om reformutrymmet måste vara regeringens prognos för
den makroekonomiska utvecklingen och den
politik som är beslutad av riksdagen. Finanspolitiska rådet föreslår en metod som innebär att
regeringen ska särredovisa en fiktiv utveckling
för ett antal utgifter som är baserade på något
annat än de beslut som tidigare fattats av
riksdagen. Eftersom det krävs riksdagsbeslut för
att förändra utgifterna skulle en sådan metod
innebära att riksdagsbeslut föregicks. Det kan
därför i högsta grad ifrågasättas om detta leder
till ökad transparens och ökad budgetdisciplin.
Regeringen anser att uppföljningen av överskottsmålet fungerar väl och ser ingen anledning
att ändra metod för denna. Efter kritik från
Finanspolitiska rådet och Riksrevisionen har
regeringen gjort en rad förtydliganden av hur
uppföljningen sker. Det görs exempelvis fr.o.m.
2010 års ekonomiska vårproposition en tydligare
uppdelning mellan en bakåt- respektive framåtblickande analys. När det gäller rådets
återkommande kritik att regeringen använder för
många indikatorer vid uppföljningen av
överskottsmålet menar regeringen att detta
förfarande är motiverat eftersom överskottsmålet är definierat som ett genomsnitt över en
konjunkturcykel. Eftersom konjunkturläget inte
kan mätas entydigt använder regeringen flera
olika indikatorer som kompletterar varandra,
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och gör en samlad bedömning av måluppfyllelsen utifrån dessa indikatorer. Vidare vill
regeringen framhålla vikten av att väga in
osäkerheten i det ekonomiska läget, som kan
vara olika stor vid olika tillfällen, vid
utvärderingen av överskottsmålet. Regeringen
lägger stor vikt vid att tydligt redogöra för alla de
faktorer som den tar hänsyn till vid den samlade
bedömningen av måluppfyllelsen för överskottsmålet.
Reformambitionerna

Finanspolitiska rådet anser att det finns en risk
för att reformer av den storleksordning som
regeringen överväger i 2011 års ekonomiska
vårproposition kan bidra till att konjunkturuppgången blir alltför stark. Rådet menar att den
finanspolitiska disciplinen kan hotas om både
stora utgiftsökningar och skattesänkningar
kommer till stånd.
Regeringen vill framhålla att även om
prognoserna i 2011 års ekonomiska vårproposition visade på en betydligt starkare ekonomisk
utveckling för 2012 än de prognoser som görs i
denna proposition antogs det då fortfarande
finnas ledig kapacitet i ekonomin, samtidigt som
uppföljningen av överskottsmålet visade på ett
reformutrymme. Mot denna bakgrund ansåg
regeringen att det var förenligt med dåvarande
prognos av konjunkturläget att presentera vissa
reformambitioner. Därtill bedömdes de stora
reformambitionerna i form av en utökning av
jobbskatteavdraget och sänkt mervärdesskatt för
restaurang- och cateringtjänster leda till en högre
potentiell produktion och sysselsättning.
Det är vidare viktigt att poängtera att
regeringen tydligt angav att ett slutligt
ställningstagande till de redovisade reformambitionerna skulle göras i budgetpropositionen
för 2012. Som redovisats tidigare i denna
proposition har reformutrymmet för 2012
reviderats ned jämfört med bedömningen i 2011
års ekonomiska vårproposition och regeringen
har därför valt att skjuta på vissa av reformambitionerna.
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Utgiftstaket

Finanspolitiska rådet anser att utgiftstaket bör
revideras ned om regeringen genomför de
skattesänkningar som aviserades i 2011 års
ekonomiska vårproposition. Om inte taket
sänks, bör inte skattesänkningarna genomföras.
Regeringen vill framhålla att den praxis som
utvecklats innebär att utgiftstaket inte ändras
efter att det fastställts av riksdagen, vilket också
var en grundtanke när utgiftstaket infördes.
Utgiftstakets begränsande effekt på de statliga
utgifterna ska vara densamma, från det att
utgiftstaket för ett nytt år fastställs till dess att
det året passerat. Utgiftstakets nivå justeras dock
regelbundet av tekniska skäl. Syftet med
tekniska justeringar är att neutralisera effekten
av vissa typer av budgettekniska omläggningar
som annars skulle påverka utgiftstakets
begränsande effekt på de statliga utgifterna. Det
har aldrig inträffat att en regering på eget initiativ
föreslagit en förändring av den reella nivån på ett
utgiftstak, om samma regering själv föreslagit
denna nivå. Det är oklart vilka långsiktiga
konsekvenser, framför allt för budgetdisciplinen,
som kan följa om utgiftstaket av budgetpolitiska
skäl skulle justeras i större utsträckning än
tidigare.
I budgetpropositionen för 2011 bedömdes
budgeteringsmarginalen 2014 motsvara knappt
hälften av det bedömda överskottet i de
offentliga finanserna samma år i termer av
strukturellt sparande. Det strukturella sparandet
bedömdes uppgå till 3,2 procent av BNP.
Budgeteringsmarginalen, exklusive säkerhetsmarginalen, bedömdes uppgå till 1,2–1,3 procent
av BNP, vilket är det maximala utrymme för nya
planerade utgifter som utgiftstaket för 2014
medgav. Ett räkneexempel visar att hypotetiska
utgiftsökningar av denna storlek, tillsammans
med regeringens reformambitioner för skattepolitiken på 0,6 procent av BNP (se prop.
2010/11:1 Förslag till statsbudget, finansplan
m.m. avsnitt 1.7.4), skulle inneburit en försvagning av de offentliga finanserna på väsentligt
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mindre än 2 procent av BNP.174 Regeringen
anser mot denna bakgrund att den nivå på
utgiftstaket som föreslogs i budgetpropositionen
för 2011 ger ett rimligt stöd till överskottsmålet
utan att redan fastställda nivåer på utgiftstak
behöver ändras, trots att budgeteringsmarginalen
2014 är större än vad som följer av regeringens
riktlinje för budgeteringsmarginalens minsta
storlek för denna tidshorisont.
Offentliga investeringar

Finanspolitiska rådet anser att regeringen inte
har åtgärdat den bristfälliga redovisningen av de
offentliga investeringarna och kapitalstocken.
Rådet anser att dessa bör redovisas för riksdagen
i en särskild skrivelse eller i ett återkommande
kapitel i de ekonomiska propositionerna.
Regeringen delar rådets syn att det vore önskvärt att förbättra redovisningen av de offentliga
investeringarna. Regeringen arbetar därför
kontinuerligt med att förbättra redovisningen av
dessa i de ekonomiska propositionerna. Detta
arbete kommer att fortsätta framöver.
Hållbarhetsanalyser

Finanspolitiska rådet anser att regeringen
avsätter för små resurser till finanspolitiska
hållbarhetskalkyler. Rådet menar att det utan
ordentliga generationanalyser inte går att
bedöma hur fördelningen mellan generationer
påverkas av överskottsmålet och olika skatteoch utgiftsförändringar.
Regeringen vill framhålla att det för närvarande pågår ett utvecklingsarbete i Regeringskansliet med syfte att utveckla hållbarhetskalkylerna och möjliggöra generationsanalyser.

174 Användningen av strukturellt sparande i detta räkneexempel ska inte

tolkas som att regeringen lägger större vikt vid den indikatorn än tidigare
vid

uppföljningen

av

överskottsmålet

eller

bedömningen

av

reformutrymmet. Överskottsmålet och reformutrymmet stäms av med
flera indikatorer där en samlad bedömning görs med hänsyn tagen till
bl.a. osäkerheten i bedömningen och riskbilden. I detta räkneexempel
används strukturellt sparande enbart för att illustrera att det föreslagna

Finansiell stabilitet

Finanspolitiska rådet anser att det behövs ett
starkare ramverk för finansiell stabilitet. Rådet
menar att ansvarsfördelningen mellan olika
myndigheter är alltför diffus. Antingen bör
Riksbanken få ett tydligt ansvar eller också bör
ett finansiellt stabilitetsråd inrättas.
Ramverket för finansiell stabilitet har
kontinuerligt utvecklats och även regeringen ser
ett behov av fortsatt utveckling av detta.
Regeringen delar också bedömningen att det
mot bakgrund av behovet av en tydlig
rollfördelning mellan myndigheterna finns skäl
att överväga Riksbankens ansvarsområde för den
finansiella stabiliteten i förhållande till det ansvar
Finansinspektionen har. Finanskriskommittén
(dir. 2011:6) ska därför analysera ansvarsfördelningen och samspelet mellan Riksbanken,
Riksgäldskontoret, Finansinspektionen och
Regeringskansliet (främst Finansdepartementet)
samt möjligheten till ansvarsutkrävande. Finanskriskommittén ska överväga hur Riksbankens
uppgifter för finansiell stabilitet kan tydliggöras
inklusive frågan om ansvaret för stabilitet på
makronivå, bl.a. i förhållande till Finansinspektionens uppgifter. Även EU:s olika arrangemang
för stabilitet inklusive nya tillsynsstrukturer ska
beaktas i det sammanhanget. Kommittén ska
vidare se över de verktyg som Riksbanken och
Finansinspektionen har i sin stabilitetsfrämjande
roll och vid behov föreslå författningsändringar.
Uppdraget ska slutredovisas senast den
15 augusti 2012.
Bedömningen av den framtida
arbetsmarknadsutvecklingen

Finanspolitiska rådet anser att regeringens
optimistiska bedömning om den framtida arbetsmarknadsutvecklingen inte är orimlig. Rådet
framhåller dock att osäkerheten är mycket stor.
Regeringen delar rådets uppfattning att
bedömningar av den framtida utvecklingen på
arbetsmarknaden och effekter av regeringens
reformer är behäftade med stor osäkerhet. Det
ligger i sakens natur och beror bl.a. på att
kunskapen kring politikens effekter på arbetsmarknaden inte är fullständig. Det är dock
alltjämt viktigt att redovisa sådana beräkningar
för att t.ex. tydliggöra behovet av
stabiliseringspolitiska insatser och bestämma det

utgiftstaket ger stöd åt överskottsmålet.
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långsiktiga reformutrymmet i statsfinanserna.
Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete i
Regeringskansliet i syfte att förbättra metoderna
för att bedöma arbetsmarknadens funktionssätt.

arbete har inletts och regeringen avser att
återkomma till riksdagen i frågan.
Arbetslöshetsförsäkringen

Jobbskatteavdraget

Finanspolitiska rådet anser att regeringen nu är
mer öppen än tidigare om jobbskatteavdragets
lönedämpande effekter. Rådet menar att
ytterligare jobbskatteavdrag sannolikt har
positiva sysselsättningseffekter, men att
argumenten för höjda avdrag blir svagare ju
större avdrag som införts.
Regeringen vill peka på att den analys som
redovisas i 2011 års ekonomiska vårproposition
indikerar att den sammanlagda löneanpassningen, givet de bedömda sysselsättningseffekterna av jobbskatteavdraget, förändringarna
i arbetslöshetsförsäkringen och sänkningen av
socialavgifterna, är liten (prop. 2010/11:100 s.
96). Regeringen bedömer att jobbskatteavdraget
enskilt minskar reallönenivån före skatt med ca
1,1 procent. Nettoeffekten av regeringens
reformer för lönerna efter skatt bedöms vara en
ökning om ca 5 procent till följd av den
inkomstförstärkning som jobbskatteavdraget
innebär.
Regeringen vill peka på att de analyser som
gjorts inom Finansdepartementet visar att
ytterligare jobbskatteavdrag skulle ha positiva
effekter på arbetsutbud och sysselsättning. 175
Beräkningarna visar även att ytterligare jobbskatteavdrag inom ett förhållandevis stort
intervall inte har en avtagande effekt på arbetsutbudet. Den främsta orsaken till att effekterna i
stort väntas vara lika stora som vid tidigare
förändringar av jobbskatteavdraget är det
alltjämt stora potentiella arbetsutbud som finns
hos dem med svag anknytning till arbetsmarknaden.
Riksdagen har tillkännagivit för regeringen
som sin mening att jobbskatteavdraget behöver
utvärderas och dessutom prövas mot andra
reformer som ger liknande effekt (bet.
2010/11:FiU20, rskr. 2010/11:319). Regeringen
välkomnar utskottets tillkännagivande. Ett

175 Se departementspromemorian Arbetsutbudseffekter av ett förstärkt

jobbskatteavdrag och förändrad statlig inkomstskatt (Ds 2010:37).
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Finanspolitiska rådet anser att arbetslöshetsförsäkringen bör reformeras. Rådet menar även
att de differentierade avgifterna bör avskaffas om
den nuvarande frivilliga försäkringen bibehålls.
Vidare anser rådet att det finns starka principiella
skäl för en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.
Regeringen anser att utgångspunkten för en
modern välfärdsstat bör vara att alla med fast
förankring på arbetsmarknaden ska vara
berättigade till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning. I syfte att stärka människors trygghet
och stabiliteten på arbetsmarknaden bör en
obligatorisk arbetslöshetsförsäkring därför införas. Regeringen har under våren 2010 tillsatt
den parlamentariska kommittén om hållbara
försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet för
att se över hur sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna långsiktigt kan förbättras för att
bli sammanhållna, balanserade och hållbara, samt
bidra till långsiktigt högre sysselsättning (dir.
2010:48). Regeringen vill införa en allmän
obligatorisk inkomstförsäkring vid arbetslöshet.
När utredningen lämnat sitt förslag kommer
regeringen att ta ställning till när och hur en
obligatorisk arbetslöshetsförsäkring kan införas.
Reformer inom arbetslöshetsförsäkringen ska
även fortsättningsvis syfta till att förbättra
arbetsmarknadens funktionssätt och motverka
en varaktigt hög arbetslöshet.
Principerna i skattesystemet

Finanspolitiska rådet anser att skattesystemet
allt mer har avlägsnat sig från de bärande
principerna i skattereformen. Rådet menar att en
del förändringar har varit befogade medan andra
inte varit det. Enligt rådet leder allt för många
särlösningar till godtycke och en total översyn av
skattesystemet bör därför genomföras.
Regeringen delar rådets synpunkt att det kan
finnas problem med särlösningar, men vill
samtidigt peka på att särlösningar många gånger
införts för att öka effektiviteten i ekonomin.
Detta gäller t.ex. jobbskatteavdraget. Regeringen
menar i det avseendet att enkelhet inte alltid är
ett självändamål utan att strukturellt riktiga
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åtgärder bör genomföras även om de innebär
särlösningar. Det är dock viktigt att nya
särlösningar är väl motiverade och bereds noga
för att undvika godtycke.
Värnskatten

Finanspolitiska rådet anser att ett slopande av
värnskatten ger större samhällsekonomiska
vinster än höjd skiktgräns för statlig skatt och
ytterligare jobbskatteavdrag. Rådet menar att det
leder till fler arbetade timmar och förstärker
drivkrafterna för högre utbildning.
Enligt regeringen är jobbskatteavdraget en
mer effektiv åtgärd för att öka sysselsättningen.
Samtidigt skulle slopad värnskatt och en höjd
skiktgräns för statlig skatt leda till fler arbetade
timmar samt stärkta drivkrafter för utbildning
och företagande. Höjd skiktgräns sänker
samtidigt marginalskatten kraftigt för en relativt
stor inkomstgrupp. Vidare måste fördelningspolitiska aspekter vägas in.

och läraryrkets attraktionskraft. Regeringen
föreslår därför en karriärutvecklingsreform med
utvecklingssteg för yrkesskickliga lärare inom
grund- och gymnasieskolan. Syftet är att
premiera de bästa lärarna. Utvecklingsstegen
med eventuella behörighetskrav ska beskrivas i
skollagen. Beslut om vem som ska anställas samt
om ansvarsområden och arbetsinnehåll fattas av
arbetsgivaren. En given utgångspunkt för denna
reform är att lönesättningen för lärare är en fråga
för parterna. Reformerna innebär inte en
övergång till statlig lönepolitik. Anställningsvillkoren beslutas i sedvanlig ordning av
arbetsgivaren och av parterna. För att genomföra
reformen krävs samförstånd mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting.
Vidare satsar regeringen bl.a. på en utvidgad
och förbättrad utvärdering av utbildningssystemet, på att göra informationen om olika
skolor och dess resultat mer tillgängliga och
relevanta samt på en ytterligare kvalitetssatsning
på de nationella proven.

Utbildning

12.2

Ekonomisk styrning

Finanspolitiska rådet anser att regeringens
utbildningsreformer sannolikt inte är tillräckliga.
Rådet menar att regeringen har identifierat rätt
utmaningar men har allt för stor tilltro till
effekten av normbildande signaler. Enligt rådet
behöver mer göras för att uppnå de
utbildningspolitiska målen.
Regeringen vill peka på att det pågår ett
långsiktigt arbete för att höja kvaliteten i
utbildningssystemet. Regeringen har sedan den
tillträdde beslutat om en rad konkreta reformer
inom utbildningsområdet. Som exempel kan
nämnas att lärarnas kompetens stärks genom ett
omfattande lärarlyft och en reformerad
lärarutbildning. Ledarskapet i skolan stärks
vidare genom en ny rektorsutbildning. En
yrkeslegitimation för lärare och förskollärare
införs. För att förbättra basfärdigheterna
genomförs bl.a. en särskild satsning i att läsa,
skriva och räkna för årskurserna 1−3, och
undervisningstiden i matematik utökas.
I denna proposition föreslår regeringen
ytterligare åtgärder för att stärka utbildningssystemet. Ett stort antal av dessa insatser
sammanfaller med rådets förslag. Tyngdpunkten
ligger på att fortsatt stärka lärarnas kompetens

12.2.1 Resultatstyrningen
Regeringen anser att det är naturligt och
önskvärt att den politiska viljeinriktningen och
de politiska prioriteringarna formuleras i termer
av mål, och att dessa mål underställs riksdagen
för beslut. I 10 kap. 3 § budgetlagen (2011:203)
finns det därför en bestämmelse som anger att
regeringen i budgetpropositionen ska redovisa
de resultat som har uppnåtts i verksamheten i
förhållande till de av riksdagen beslutade målen.
Riksdagen har för samtliga utgiftsområden
beslutat om ett eller flera mål.
Resultaten inom varje utgiftsområde analyseras och redovisas med hjälp av resultatindikatorer eller andra bedömningsgrunder som
beskriver hur resultaten utvecklas i förhållande
till målen. Regeringen strävar efter att
kontinuerligt utveckla resultatstyrningen i syfte
att tydliggöra kopplingen mellan budgetförslagen och de resultat som uppnås.
Regeringen anser att även myndigheternas
resultatredovisningar fortsatt bör utvecklas.
Myndigheterna har genom förändringar i
förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag fått ett större ansvar för att
669
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utforma resultatredovisningarna, där verksamhetens resultat i förhållande till myndighetens
grundläggande uppdrag ska redovisas och kommenteras. Regeringen bedömer att resultatstyrningen utvecklas i rätt riktning, men vill
samtidigt framhålla att den noga följer utvecklingen av myndigheternas resultatredovisning.
12.2.2 Den finansiella styrningen
I budgetpropositionen för 2011 redogjorde
regeringen för den översyn som en utredare
hade genomfört av lagen (1996:1059) om
statsbudgeten. Efter detta har riksdagen
beslutat om en ny budgetlag (2011:203) som
trädde i kraft den 1 april 2011 (prop.
2010/11:40,
bet.
2010/11:KU14,
rskr.
2010/11:177).
Den nya budgetlagen innehåller flera viktiga
ändringar. Principerna för hur statens inkomster
och utgifter ska budgeteras har förtydligats och
stramats upp. Statens utlåning till företag, stater
m.fl. har reglerats på samma sätt som statens
garantigivning. Den ordning som har tillämpats i
fråga om förvärv av aktier eller kapitaltillskott
har lagfästs. Det innebär att regeringen, med
vissa undantag, inte får förvärva aktier eller göra
kapitaltillskott utan att ha inhämtat riksdagens
godkännande. I lagen finns mer omfattande
bestämmelser om innehåll, avgränsning, uppställningsformer och vissa grundläggande
principer avseende årsredovisningen för staten.
Slutligen har lagen (1988:1387) om statens
upplåning och skuldförvaltning upphävts och i
stället har bestämmelserna förts in som ett
kapitel i den nya budgetlagen.
Med anledning av den nya budgetlagen har
regeringen beslutat om nya och ändrade
förordningar inom det ekonomiadministrativa
området vilka trädde i kraft den 1 april 2011.
Bestämmelserna om utlåning i budgetlagen är
nya och förutsätter ändrade principer för
hantering av förväntade förluster som avser
studielån som lämnas enligt studiestödslagen
(1999:1395) och en översyn av finansieringen av
hemutrustningslån för nyanlända invandrare
som omfattas av flyktingmottagandet. Regeringen gav Centrala studiestödsnämnden (CSN) i
uppdrag att dels ta fram en modell för beräkning
och avsättning av förväntade förluster för
studielån, dels utreda förutsättningar och
konsekvenser av att hemutrustningslån finans670

ieras genom anslag i stället för genom lån i
Riksgäldskontoret. CSN har avrapporterat båda
uppdragen våren 2011 (dnr U2011/1382 och
A2011/2009).
Enligt budgetlagen får endast utlåning för
vilken den förväntade förlusten är låg finansieras
med lån i Riksgäldskontoret. För hemutrustningslån beräknas den förväntade förlusten ligga
i genomsnitt på 30 procent. Som en följd av
bestämmelserna i budgetlagen föreslås i denna
proposition att hemutrustningslån fr.o.m. den
1 januari 2012 finansieras med anslag i stället för
med lån i Riksgäldskontoret (se utg.omr. 13
avsnitt 8.2.1).
Frågan om ändrade principer för hantering av
förväntade förluster som avser studielån bedöms
ha stora finansiella konsekvenser för anslagsbelastningen och bereds för närvarande i Regeringskansliet. Övergångsbestämmelserna till budgetlagen innebär att lagens bestämmelser om
avgiftsuttag för garantier och lån ska börja
tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2012. I avvaktan
på resultatet av beredningen föreslår regeringen
att övergångsbestämmelserna till budgetlagen
ändras så att 6 kap. 4 och 5 §§ budgetlagen, i
fråga om studielån som lämnas enligt studiestödslagen (1999:1395), ska tillämpas först
fr.o.m. den 1 januari 2013 (se utg.omr. 15 avsnitt
2.1 och 3.8.3).
Den nya budgetlagen förutsätter vidare att en
invärdering görs av statens utestående garantier
och lån för att säkerställa att tillgångarna på
reservkontona motsvarar de förväntade förlusterna i garanti- och utlåningsverksamheten.
Formerna för en sådan invärdering bereds för
närvarande i Regeringskansliet.
12.2.3 Rätt utbetalningar från
välfärdssystemen
Sedan flera år pågår ett omfattande arbetet med
att minska de felaktiga utbetalningarna från
välfärdssystemen, skattefusket och svartarbetet.
De felaktiga utbetalningarna bedöms fortfarande
vara omfattande. Det är angeläget för både
legitimiteten och stabiliteten i välfärdssystemen
att arbetet med såväl riktade som breda insatser
på området fortsätter.
Det är viktigt att utbetalningar från
välfärdssystemen sker i rätt tid, till rätt person
och med rätt belopp. Arbetet med att bekämpa
felaktiga utbetalningar, svartarbete och skatte-
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fusk ska fortsätta att integreras i berörda
myndigheters och arbetslöshetskassors löpande
verksamhet. Regeringen ser positivt på det
målinriktade arbete som bedrivs på myndigheterna och arbetslöshetskassorna. Det är viktigt
att effektiviseringen av kontrollen och administrationen av systemen fortsätter.
Med utgångspunkt i bl.a. de förslag som
Delegationen mot felaktiga utbetalningar (FUTdelegationen) lämnade i sitt slutbetänkande Rätt
och riktigt (SOU 2008:74) har många åtgärder
vidtagits. Nedan följer en redovisning av de
åtgärder som vidtagits sedan budgetpropositionen för 2011 beslutades, samt av
aktuella utredningar och uppdrag.
Regelförändringar

Sedan 2011 finns nya och ändrade föreskrifter till
förordningen (2007:603) om intern styrning och
kontroll. Av föreskrifterna framgår att
myndigheterna ska samarbeta inom området
systemövergripande risker och återkomma till
regeringen om lösningar inte kan nås i dessa
frågor mellan de berörda myndigheterna.
Personer bosatta utomlands återbetalar sina
studielån i betydligt mindre omfattning än
låntagare bosatta i Sverige. I syfte att ytterligare
effektivisera återbetalningen av studielån har
riksdagen med anledning av regeringens förslag i
propositionen Ökad flexibilitet och förbättrad
återbetalning inom studiestödssystemet beslutat
att förlänga preskriptionstiden för studieskulder
till 25 år och infört en skyldighet för låntagare
och återbetalningsskyldiga att lämna en aktuell
adress till CSN (prop. 2010/11:113, bet.
2010/11:UbU18, rskr. 2010/11:311).
Regeländringar för utökat elektroniskt
informationsutbyte har möjliggjort för Statens
tjänstepensionsverk (SPV) att samköra information med Skatteverket vid bedömning av
anmälda inkomster i förhållande till utbetalning
av bl.a. pensionsersättningar och inkomstgarantier (prop. 2007/08:160, bet. 2008/09:KU2,
rskr. 2008/09:28). Den första samkörningen
resulterade i att 1 229 förmåner kontrollerades
för inkomståret 2008. Under 2010 har
9,2 miljoner kronor återkrävts.
Inom arbetsmarknadsområdet har förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb,
setts över och ändrats i syfte att minska riskerna
för att stödet nyttjas på ett felaktigt sätt.

Utredningar

Våren 2011 lämnade Månadsuppgiftsutredningen sitt slutbetänkande Månadsuppgifter –
snabbt och enkelt (SOU 2011:40). I
betänkandet föreslås bl.a. att uppgifter om lön
ska lämnas månadsvis på individnivå. Syftet med
förslagen är att ge bl.a. Försäkringskassan och
Skatteverket bättre kontrollmöjligheter, effektivisera arbetsgivarnas uppgiftslämnande till
olika myndigheter genom bättre samordning
samt att säkerställa att korrekta inkomstrelaterade ersättningar lämnas från välfärdssystemen. Betänkandet är under remissbehandling fram till den 7 november 2011.
Utredningarna om återkrav och bidragsspärr
har som redovisades i budgetpropositionen för
2011 (prop. 2009/10:1 Förslag till statsbudget,
finansplan m.m. avsnitt 12.4) lämnat sina
betänkanden (SOU 2009:6 respektive SOU
2008:100). Utredningarnas förslag bereds i
Regeringskansliet.
Utredningen om sanktionsavgifter på
trygghetsområdet har i januari 2011 lämnat
betänkandet Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3). Utredningen föreslår att
det införs ett administrativt sanktionssystem på
trygghetsområdet. I korthet går förslaget ut på
att den som lämnar en oriktig uppgift eller
underlåter att fullgöra sin anmälningsplikt, dvs.
underlåter att anmäla ändrade förhållanden, ska
kunna påföras en administrativ sanktionsavgift.
Syftet med sanktionssystemet är att förmå
enskilda att i större utsträckning dels lämna
korrekta uppgifter i samband med ansökan om
ersättning/bidrag, dels fullgöra sin anmälningsskyldighet. Ytterst handlar det om att värna
trygghetssystemen och minska antalet felaktiga
utbetalningar. Betänkandet är för närvarande
föremål för remittering.
Uppdrag till myndigheter

Den andra av tre årsrapporter från ESV har
lämnats inom ramen för det regeringsuppdrag
där ett stort antal myndigheter tillsammans
arbetar med att bl.a. utveckla metoder för och
redovisning av resultat av arbetet mot felaktiga
utbetalningar från välfärdssystemen (dnr
Fi2009/2137). ESV leder detta arbete. De övriga
myndigheter som ingår i samverkansuppdraget
är Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkrings671
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kassan, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Inspektionen för socialförsäkringen,
Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, SPV,
Socialstyrelsen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Inom ramen för uppdraget
genomfördes en omfattningsstudie under 2010
(ESV 2011:1). I studien bedöms att de felaktiga
utbetalningarna från de statliga transfereringssystemen under 2010 uppgick till 3,3 procent av
de totala utbetalningarna i transfereringssystemen, vilket motsvarar drygt 16 miljarder
kronor. Trots stora osäkerhetsintervall – mellan
0,9 och 5,8 procent, dvs. mellan 4 och 29
miljarder kronor – är det uppenbart att de
felaktiga
utbetalningarna
fortfarande
är
omfattande. De transfereringssystem som
bedöms ha störst andel felaktiga utbetalningar är
aktivitetsstödet (14,4 procent), sjukpenningen
(13,4 procent)
och
assistansersättningen
(12,2 procent). Beloppsmässigt är det sjuk- och
aktivitetsersättningen (4,6 miljarder kronor),
sjukpenningen (2,6 miljarder kronor) och
assistansersättningen (2,1 miljarder kronor) som
bedöms ha störst felaktiga utbetalningar. Den
attitydundersökning som har genomförts inom
ramen för uppdraget visar att allmänhetens
inställning till fusk och bidragsbrott i huvudsak
är oförändrad jämfört med 2007, när FUTdelegationen senast genomförde en motsvarande
undersökning; 20 procent av befolkningen
accepterar bidragsfusk. Enligt undersökningen är
det män samt unga och arbetslösa som är mest
tillåtande till fusk. Acceptansen för svartarbete
har dock minskat, från 28 till 19 procent.
Resultatet av undersökningen indikerar också att
medborgarna upplever att det blivit svårare att få
ut mer bidrag eller ersättning än vad man har rätt
till (ESV 2011:11, bilaga 5). Återrapporteringen
pekar vidare på att kunskapen om lagen
(2008:206) om underrättelseskyldighet vid
felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen är
låg hos flera myndigheter. Mot denna bakgrund
är det angeläget att såväl ESV som de deltagande
myndigheterna
upprätthåller
en
hög
ambitionsnivå under uppdragets sista år.
Sveriges Kommuner och Landsting har
genomfört en enkätundersökning riktad till
samtliga kommuner som visar att det pågår
insatser i många kommuner för att förhindra
felaktiga utbetalningar av det ekonomiska
biståndet. Omfattningen av arbetet varierar dock
kraftigt mellan kommunerna och arbetet kan bli
betydligt effektivare (Sveriges Kommuner och
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Landsting: Kommunernas arbete med felaktiga
utbetalningar 2011-05-30).
Regeringen har gett ESV i uppdrag att
utveckla en metod för att utvärdera den kontroll
som sker av utbetalningar i välfärdssystemen och
lämna förslag på vilka myndigheter som bör
omfattas av en sådan utvärdering (dnr
Fi2009/4747). En självutvärderingsmetod har
utvecklats och prövats. Av återrapporteringen i
april 2011 framgår att myndigheternas arbete
med intern styrning och kontroll har utvecklats
på ett sådant sätt att det inte finns anledning att
ha en särskild självutvärderingsmetod.
Statskontoret presenterade under våren 2010
resultatet av ett regeringsuppdrag att analysera
olika drivkrafters betydelse för dimensioneringen av kontroller och åtgärder mot felaktiga
utbetalningar hos Försäkringskassan (dnr
S2009/4235). Försäkringskassan har under 2010,
som Statskontoret föreslagit, samordnat
myndighetens kontrollarbete genom att
koncentrera sin kontrollorganisation till ett
mindre antal orter samt skapat en sammanhållen
ledning och styrning av kontrollverksamheten.
Regeringen följer Försäkringskassans utveckling
av kontrollarbetet.
Övrig verksamhet

Riksrevisionen har i sin granskningsrapport
Informationsutbyte mellan myndigheter med
ansvar för trygghetssystemen (RiR 2010:18)
granskat effektiviteten i myndigheternas
elektroniska informationsutbyte. Riksrevisionen
bedömer att det elektroniska informationsutbytet kan förbättras och lämnar rekommendationer avseende bl.a. lagstiftning, ansvarsfördelning och kommunikation kring behoven.
Enligt det samverkansuppdrag som regeringen
har gett till ESV ska myndigheterna samråda
kring och utvärdera det elektroniska informationsutbytet. Uppdraget ska slutredovisas senast
den 22 februari 2012. Regeringen har för avsikt
att behandla de båda rapporterna gemensamt.
Inom ramen för mobiliseringen mot den
grova organiserade brottsligheten samarbetar
myndigheter inom rättsväsendet med bl.a.
Försäkringskassan och Skatteverket. De nya
arbetsformerna har bidragit till snabbare
kommunikationsvägar
och
ett
utökat
informationsutbyte mellan myndigheterna.
Samarbetet är till gagn för de deltagande
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myndigheterna på många olika sätt. Exempelvis
innebär den nära kontakten mellan polisen och
Försäkringskassan att staten ges ökade
möjligheter att identifiera yrkeskriminella som
på felaktiga grunder uppbär ersättning från
välfärdssystemen. Detta leder till att felaktiga
ersättningar kan återkrävas och fortsatta utbetalningar stoppas.
Riksrevisionen publicerade i maj 2011 sin
rapport Vad blev det av de misstänkta
bidragsbrotten? (RiR 2011:20). I rapporten
påtalar Riksrevisionen flera effektivitetsbrister
såväl i myndigheternas arbete med bidragsbrott
som i regeringens styrning. Regeringen kommer
under hösten 2011 att lämna en skrivelse till
riksdagen där regeringens bedömning av
Riksrevisionens iakttagelser och åtgärder med
anledning av dessa redovisas.
Arbetsförmedlingen har genomfört en
granskning av i princip samtliga anordnare av
sysselsättningsplatser inom sysselsättningsfasen
(fas tre) av jobb och utvecklingsgarantin.
Genomgången har resulterat i att Arbetsförmedlingen i 269 fall har avbrutit samarbetet
och i ytterligare 270 fall krävt korrigeringar för
att samarbetet ska fortsätta. Regeringen ser
positivt på att kvaliteten i åtgärden värnas genom
bl.a. den förstärkta kontrollen av anordnarstödet.
12.2.4 Intern styrning och kontroll samt
internrevision
Sedan den 1 januari 2008 finns ett gemensamt
ramverk för intern styrning och kontroll vid
statliga myndigheter. Enligt förordningen
(2007:603) om intern styrning och kontroll, som
gäller för de myndigheter som ska följa internrevisionsförordningen (2006:1228), ska myndigheternas ledning kontinuerligt genomföra
analyser av verksamheter och hantera risker
förknippade med verksamhetsansvaret.

och kontroll som fungerar på ett betryggande
sätt är enligt regeringen nödvändig för att
myndigheterna ska kunna fullgöra sina
instruktionsenliga uppgifter och samtidigt
uppfylla sitt verksamhetsansvar. Respektive
myndighetsledning har ett odelat ansvar för att
säkerställa att arbetet med att förbättra den
interna styrningen och kontrollen i den egna
organisationen fortsätter och utvecklas.
I arbetet med att förbättra den interna styrningen och kontrollen måste hänsyn tas till
verksamheternas olika karaktärer och vilka risker
ledningen kan acceptera. Arbetet med intern
styrning och kontroll kommer därför att se olika
ut på olika myndigheter.
Regeringen konstaterar att införandet av
regelverket för intern styrning och kontroll har
inneburit att strukturen för den interna
styrningen och kontrollen inom myndigheterna
har blivit tydligare och graden av systematik med
vilken myndigheterna arbetar med risker har
ökat generellt (se även bedömningen i rapporten
Intern styrning under kontroll?, ESV 2010:33).
Riskhanteringen har hos flera myndigheter
integrerats i myndighetens modell för verksamhetsstyrning och uppföljning. För myndigheterna har dessa förändringar inneburit ökade
möjligheter till överblick över risker samt en
bättre prioritering mellan risker och åtgärder
inom olika delar av myndigheten. Även
myndighetsledningens engagemang för den
interna styrningen och kontrollen har ökat på
flera av myndigheterna.
Regeringen bedömer att införandet av
regelverket för intern styrning och kontroll på
myndigheterna generellt sett har fungerat väl
och ser därför inget behov av förändringar i det
befintliga regelverket. Regeringen kommer att
kontinuerligt förbättra uppföljningen av
myndigheternas arbete med den interna
styrningen och kontrollen.
Internrevision

Intern styrning och kontroll

Regeringen har i och med införandet av
myndighetsförordningen
(2007:515)
och
förordningen (2007:603) om intern styrning och
kontroll tydliggjort ansvaret för ledningen vid
statliga myndigheter när det gäller den interna
styrningen och kontrollen. En intern styrning

ESV svarar för samordning av den statliga
internrevisionen. En viktig uppgift för ESV är att
årligen till regeringen samlat redovisa hur väl
internrevisionen vid de statliga myndigheterna
fungerar. För närvarande är 66 myndigheter
skyldiga att följa internrevisionsförordningen.
Utifrån ESV:s årliga rapport om den statliga
internrevisionen (ESV 2011:15) bedömer
673
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regeringen att den interna styrningen och
kontrollen på myndigheterna i allt väsentligt
fungerar tillfredsställande, men att myndigheterna behöver vidta åtgärder för att stärka
internrevisionen på vissa områden. Exempelvis
uppfyller två av myndigheterna inte internrevisionsförordningens krav på att internrevisionen ska vara administrativt placerad direkt
under myndighetens chef. Regeringen anser att
det är angeläget att internrevisionen är fristående
från den operativa verksamheten för att
säkerställa att kravet på internrevisionens
oberoende och objektivitet uppfylls.
Vidare har två myndigheter inte fastställt
arbetssätt och processer för att säkerställa att
internrevisionen utförs i enlighet med god sed.
När
det
gäller
kvalitetssäkring
och
kvalitetsförbättring konstaterar regeringen att
det fortfarande är en fjärdedel av myndigheterna
som saknar ett internt kvalitetsprogram.
Regeringen anser att det är av stor vikt att
internrevisionen utförs i enlighet med god sed
och att revisionen håller hög kvalitet.
En trend som håller i sig från föregående år är
att antalet ensamrevisorer respektive antalet
myndigheter med ensamrevisorer ökar jämfört
med året innan. Nio myndigheter har använt
mindre än en årsarbetskraft, inklusive köpta
tjänster, för internrevision. I tre myndigheter har
antalet årsarbetskrafter, inklusive externa
konsulter, understigit en halv årsarbetskraft.
Enligt regeringens uppfattning är det en
oroväckande trend att antalet myndigheter med
bara en internrevisor ökar och att dessa
myndigheter i många fall inte anställer en revisor
på heltid. Det är myndighetsledningens ansvar
att analysera hur stora resurser internrevisionen
vid respektive myndighet bör ha för att uppfylla
kraven i internrevisionsförordningen och
därmed kunna utgöra ett stöd till ledningen
genom att granska den interna styrningen och
kontrollen.
Regeringen anser att det är angeläget att ESV
fortsätter att genomföra riktade informationsinsatser till berörda myndighetsledningar och till
motsvarande huvudmän i Regeringskansliet
inom områdena internrevision samt intern
styrning och kontroll.
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12.3

Översyn av vissa bestämmelser i
budgetlagen

Regeringen aviserade i propositionen om
budgetlagen (prop. 2010/11:40) två översyner av
budgetlagens bestämmelser dels regeringens
befogenhet att besluta om försäljning av aktier,
dels hur skattenedsättningar bör hanteras vid
budgetering.
I det följande redovisar regeringen resultatet
av dessa översyner.
Översyn av regeringens befogenhet att
besluta om försäljning av aktier
I budgetlagen finns bestämmelser om
regeringens befogenhet att besluta om
försäljning av aktier som tillhör staten (8 kap.
4 §). Dessa bestämmelser innebär att regeringen
får besluta om försäljning av aktier i ett företag
där staten har mindre än hälften av rösterna, om
inte riksdagen bestämt annat för det berörda
företaget. Om staten har hälften eller mer än
hälften av rösterna får regeringen inte utan
riksdagens bemyndigande besluta om försäljning
eller på annat sätt minska statens ägarandel i
företaget.
I propositionen med förslag till en reformerad
budgetlag överfördes dessa bestämmelser med
oförändrad lydelse i förhållande till den tidigare
regleringen
i
lagen
(1996:1059)
om
statsbudgeten. Regeringen anförde dock att den
ansåg att det fanns skäl att se över
bestämmelserna utifrån de erfarenheter som
vunnits sedan den sistnämnda lagen trädde i
kraft (prop. 2010/11:40 s. 88).
Bestämmelsens tillkomst

I propositionen med förslag till lag om
statsbudgeten konstaterade regeringen att lös
egendom som förvärvats enligt riksdagens beslut
för att användas som statsegendom enligt praxis
inte fick säljas utan riksdagens hörande (prop.
1995/96:220 s. 59 f.). Av detta ansågs följa att
det är riksdagen som beslutar om försäljning av
statens aktier. Regeringen anförde också att
starka sakskäl kunde åberopas för att riksdagens
bemyndigande ska inhämtas vid aktieförsäljningar. Det ursprungliga beslutet om ett
engagemang hade enligt regeringen genom-
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gående fattats under riksdagens medverkan, t.ex.
i form av att medel för aktieteckning anvisats. I
många fall hade detta skett för att allmänna
intressen av skilda slag skulle tillgodoses. I vissa
fall hade bolagsformen valts som ett alternativ
till att bedriva verksamheten i myndighetsform.
Till detta kom att försäljningar av aktier i
statsägda bolag ofta avsåg stora värden. Såväl av
statsfinansiella skäl som med hänsyn till
effekterna på samhället i övrigt, ansågs ändringar
i statens aktieinnehav i allmänhet ha större
betydelse än t.ex. ändringar i det statliga
fastighetsbeståndet.
Även om regeringen 1996 ansåg att det i
princip krävdes riksdagens samtycke för
överlåtelse av statens aktier eller andra åtgärder
som leder till en minskning av statens ägarandel,
gjorde den bedömningen att det inte var rimligt
att alla beslut om försäljning av statens aktier
skulle prövas av riksdagen. Regeringen ansåg att
det var av vikt att kravet på fortsatt inflytande
från riksdagens sida över väsentliga ändringar
inom den statliga företagssektorn kunde förenas
med behovet av flexibilitet i fråga om
ägarstruktur och kapitalanskaffning. Enligt
regeringens uppfattning borde därför beslut om
försäljning av aktier i bolag där staten inte hade
en röstmajoritet – och där aktierna således
knappast innehades för att staten i bolagsform
skulle driva en verksamhet av statligt intresse – i
de flesta fallen kunna ingå i regeringens
befogenheter. De ärenden som var av sådan vikt
att riksdagen borde fatta beslut bestod i stället
främst av försäljningar av aktier i bolag där staten
hade en röstmajoritet (prop. 1995/96:220 s. 60).
Regeringen anförde att den beträffande ett
visst majoritetsägt bolag kunde vilja ha större
befogenheter. För att skaffa sig önskad
handlingsfrihet kunde regeringen då utverka ett
särskilt bemyndigande av riksdagen att
beträffande just det företaget få vidta vissa
åtgärder. I andra fall kunde det av olika skäl
tänkas vara viktigt för staten att ha kvar en
minoritetspost i ett företag. Riksdagen kunde
därför vilja förbehålla sig rätten att besluta om en
eventuell försäljning, trots att staten ägde mindre
än hälften av rösterna. Enligt regeringens
uppfattning borde riksdagen uttryckligen i varje
särskilt fall tillkännage om den ville förbehålla sig
rätten att besluta om försäljning av aktier i bolag
där staten hade en minoritet av rösterna. Om
riksdagen inte fattade något sådant beslut borde

regeringen ha rätt att besluta om en försäljning
av aktierna (prop. 1995/96:220 s. 61).
Av intresse i sammanhanget är att riksdagen
inte bara kan ge regeringen befogenheter att
besluta om försäljning av statens aktier, utan
även begränsa regeringens befogenheter enligt
budgetlagen och dessutom återkalla ett tidigare
lämnat bemyndigande om beslut om försäljning
av statens aktier.
Bestämmelsen har fungerat väl

När staten köper aktier eller bildar ett bolag sker
detta i allmänhet för att bedriva eller kontrollera
en verksamhet som anses vara av samhällspolitisk betydelse. Om staten ska bedriva en
sådan verksamhet i ett bolag måste den ha ett
avgörande inflytande och inte behöva ta hänsyn
till minoritetsinnehavares intressen. De allra
flesta statliga aktieinnehav avser därför helägda
företag. I några få företag innehas aktier som
motsvarar mer än hälften, men mindre än
samtliga röster och endast i ett mycket fåtal
företag har staten aktier som motsvarar mindre
än hälften av rösterna.
Mot denna bakgrund är det inte överraskande
att den huvudregel i budgetlagen som föreskriver
att regeringen får besluta om försäljning av aktier
i företag där staten har mindre än hälften av
rösterna inte har utnyttjats i någon större
utsträckning. Enligt vad som framkommit i
översynen har regeringen sedan 1997 inte
genomfört någon försäljning av ett minoritetsinnehav utan stöd av ett särskilt bemyndigande
från riksdagen.
Det är således de särskilda bemyndiganden
som riksdagen beslutat som framför allt varit
styrande för regeringen och inte regleringen i
budgetlagen. Det betyder att riksdagens
inflytande i praktiken varit större än vad
lagregleringen kan ge intryck av.
Sedan lagen om statsbudgeten trädde i kraft
1997 har åtminstone ett tjugotal av statens aktieinnehav i ursprungligen hel- eller majoritetsägda
bolag avyttrats eller minskats. Även om det i
riksdagen funnits skilda uppfattningar om en del
av försäljningarnas lämplighet, förefaller det inte
ha uppkommit någon diskussion i något av de
berörda utskotten om den rådande formella
fördelningen av befogenheterna att besluta om
försäljning av statens aktier mellan regeringen
och riksdagen. Någon konkret kritik har heller
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inte funnits om att regeringen skulle ha
missbrukat sin befogenhet att besluta om
försäljning av aktier som utgör minoritetsinnehav. I den meningen kan det konstateras att
budgetlagens bestämmelser har medverkat till att
skapa den avsedda klarheten och stadgan på
området.
Flexibiliteten, som närmast avser möjligheten
att anpassa regeringens befogenheter till de
förutsättningar som föreligger i fråga om ett
visst innehav, avsågs skapas genom att
regeringen av riksdagen kan få ett bemyndigande
att besluta om försäljning av aktier i ett visst
företag, trots att staten har hälften eller fler av
rösterna. På motsvarande sätt kan riksdagen
inskränka regeringens befogenhet att avyttra
aktier även om antalet röster är mindre än
hälften. Möjligheten till flexibilitet skapas således
genom att riksdagen i förhållande till
huvudregeln både kan vidga och snäva in
regeringens befogenheter att besluta om
försäljning av aktier i namngivna företag.
Med stöd av bestämmelserna i budgetlagen
kan regeringen besluta om försäljning av aktier i
företag där statens röstandel är lägre än
50 procent, om riksdagen inte beslutat något
annat. Det finns för närvarande endast två bolag
där ägarandelen kan minska utan föregående
beslut av riksdagen och det är i bolagen A/O
Dom Shvetsii (36 procent) och Norrland Center
AB (33 procent). Norrland Center AB är dock
under likvidation efter ett beslut av övriga
aktieägare. Staten har inte någon rösträtt för sin
tredjedel av aktierna. Ytterligare information om
detta lämnas under utgiftsområde 24, avsnitt
3.5.2.
Enligt bestämmelserna i budgetlagen kan
regeringen däremot inte utan särskilt bemyndigande minska ägarandelarna i de omkring 40
bolag som är helägda av staten, t.ex. Vattenfall
Aktiebolag, Samhall Aktiebolag, Systembolaget
Aktiebolag, Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, AB Svenska Spel, SJ AB, Sveaskog AB
eller Green Cargo AB. Samma sak gäller några få
bolag där staten har mellan 50 och 100 procent
av rösterna, t.ex. Botniabanan AB och SOS
Alarm Sverige AB. Vidare har regeringen
befogenheter att avyttra aktier som tillfallit
staten genom testamente eller gåva, förutsatt att
aktierna inte representerar hälften eller mer än
hälften av röstvärdet i ett företag.
Den genomgång som gjorts av de erfarenheter
som vunnits av tillämpningen av budgetlagens
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bestämmelser om regeringens befogenheter att
besluta om försäljning av aktier som tillhör
staten leder till slutsatsen att bestämmelserna har
medverkat till att skapa den klarhet, stadga och
flexibilitet på området som är önskvärd.
Riksdagens beslut våren 2011 att återkalla
tidigare lämnade bemyndiganden till regeringen
att minska ägandet i SBAB Bank AB (publ),
PostNord AB och TeliaSonera Aktiebolag visar
också att riksdagens avgörande inflytande över
försäljningar av statens aktier har upprätthållits.
Några negativa konsekvenser av bestämmelserna
har inte framkommit. Mot bakgrund av dessa
erfarenheter saknas det skäl att ändra
bestämmelserna.
Det bör i sammanhanget framhållas att
regeringen enligt budgetlagen inte utan
riksdagens bemyndigande kan förvärva aktier
eller andelar i ett företag, om detta inte sker som
ett led i förvaltningen av egendom som tillfallit
staten genom testamente eller gåva. Riksdagen
måste således aktivt ta ställning till varje nytt
aktieförvärv. Det framstår som naturligt att
riksdagen i samband med sådana förvärv tar
ställning till om den vill begränsa regeringens
möjligheter att besluta om försäljning av
aktierna, utöver vad som redan följer av
budgetlagen.
Översyn av utgifter på budgetens
inkomstsida och skattenedsättningar
Bakgrund

I den nya budgetlagen föreskrivs att utgifter inte
får budgeteras och redovisas mot inkomsttitlar
(3 kap. 5 §). Bestämmelsen följer av bruttoprincipen men det har ansetts motiverat att
uppställa ett uttryckligt förbud. Av förarbetena
framgår att bestämmelsen tar sikte på sådana
stöd som normalt ska finansieras med anslag och
som inte har någon koppling till skattelagstiftningen vare sig i form av skattenedsättningar eller på annat sätt är en del av
skattelagstiftningen (se prop. 2010/11:40 s. 47).
Bestämmelsen utgör inte något hinder mot att
korrigeringar, omföringar, avräkningar och
överföringar till t.ex. EU, kommuner och APfonder görs av skatteinkomster m.m. Det är i
sådana sammanhang i allmänhet fråga om
utbetalningar av medel som inte tillhör staten.
Bestämmelsen utgör inte heller något hinder
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mot att använda s.k. negativa inkomsttitlar för
att öka tydligheten i beräkningen och
redovisningen av statens inkomster, vilket
används för arbetsgivaravgifter och egenavgifter.
Om regeringen – eller riksdagen – likväl
önskar finansiera utgifter på budgetens
inkomstsida kommer detta att utgöra en
avvikelse från budgetlagen. Riksdagen kan
genom en särskild lag besluta att så ändå ska ske.
I sådant fall bör som huvudregel en teknisk
justering göras av utgiftstaket.
Utgifter på budgetens inkomstsida

Som framgår av bl.a. betänkandet från
Utredningen Översyn av budgetlagen (SOU
2010:18) infördes det från 1999 och framåt ett
relativt stort antal stöd på inkomstsidan på
statens budget. Dessa stöd utbetalades genom
s.k. skattekontokrediteringar.
Exempel på de krediteringar som infördes
under första halvan av 2000-talet var plusjobb,
sysselsättningsstöd riktade till kommunsektorn
samt ett antal stöd inom miljö- energi- och
byggområdet. Kulmen för omfattningen av dessa
stöd nåddes 2005 när de omfattade uppemot
15 miljarder kronor. Stöden utgick i form av
ersättningar för lönekostnader, investeringskostnader och utbildningskostnader. Införandet
av dessa stöd stred mot grunderna i den tidigare
lagen om statsbudgeten eftersom detta
budgeteringssätt avvek från bruttoredovisningsprincipen. Vidare stred det mot intentionerna
med utgiftstaket eftersom utgiftstaket inte
justerades när utgifter placerades på budgetens
inkomstsida
I budgeten för 2007 infördes nya
inkomsttyper
bl.a.
för
att
tydliggöra
redovisningen av de utgifter som redovisas på
budgetens inkomstsida. Flertalet stöd som
tidigare redovisats som nedsättning av skatter
överfördes till inkomsttyp 8100 Utgifter som
ges som skattekrediteringar. Dessa stöd har
därefter antingen flyttats över till utgiftssidan
eller fasats ut.
I regeringens budgetförslag har jämställdhetsbonusen överförts till budgetens utgiftssida
2012. När jämställdhetsbonusen infördes 2008
gjordes en teknisk nedjustering av utgiftstaket
för staten i enlighet med det tillvägagångssätt
som nu tydligt anges i förarbetena till
budgetlagen. I samband med att jämställdhets-

bonusen nu förs över till budgetens utgiftssida
föreslår regeringen därför att det görs en teknisk
justering (höjning) av utgiftstaket.
Från 1999 och fram till 2006 infördes vissa
stödordningar för vilka man av skattetekniska
och administrativa skäl använde metoden med
att kreditera stödmottagarnas skattekonton i
stället för att hantera stöden via skattelagstiftningen. Ett exempel är sjöfartsstödet som
infördes 2001. I budgetförslaget för 2012 finns
det två nedsättningar som utbetalas som
krediteringar till skattekonto: sjöfartsstöd
(inkomsttitel 1281) och nystartsjobb (inkomsttitel 1285). Dessa krediteringar är kopplade till
nivån på de skatter som arbetsgivaren betalar för
sina anställda och är tänkta att vara ett substitut
för en skattelättnad och kompensera för enskilda
arbetsgivares kostnader för löneskatter.
Sjöfartsstöd lämnas till fysiska och juridiska
personer samt till partrederier som har eller har
haft sjömän anställda för arbete ombord på
svenskregistrerade fartyg som huvudsakligen
används i utrikestrafik av betydelse för den
svenska utrikeshandeln eller den svenska tjänsteexporten. För sjöfartsstödet motsvarar stödet
summan av arbetsgivaravgifter på sjöinkomst
samt den preliminärskatt på sjöinkomst som
arbetsgivaren betalar.
Nystartsjobb ska gälla för personer som varit
arbetslösa, deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt
program eller uppburit sjukpenning, sjuk- eller
aktivitetsersättning på heltid i mer än ett år. För
nystartsjobben motsvarar nedsättningen dubbla
arbetsgivaravgiften, utom för personer under 26
år för vilka nedsättningen motsvarar den
arbetsgivaravgift som arbetsgivaren skulle ha
betalat om personen varit över 26 år. 176
Utöver dessa två åtgärder som görs genom
krediteringar finns det ett stort antal skattenedsättningar som hanteras direkt i skattesystemet och därmed genom skatteinbetalningen
för företag och privatpersoner. Detta gäller
exempelvis nedsättningar av punktskatter såsom
energi- och koldioxidskatt. De övriga skatte-

176 För ungdomar under 26 år som kvalificerat sig för nystartsjobb

genom att ha varit sjukskrivna eller haft aktivitetsersättning motsvarar
nedsättningen den arbetsgivaravgift som arbetsgivaren skulle ha betalat
om personen var 26 år eller över plus den arbetsgivaravgift som
arbetsgivaren faktiskt betalar. Detta är dock en väldigt liten grupp inom
nystartsjobben, ca 850 av totalt 45 400 personer med nystartsjobb i april
2011.
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nedsättningarna som berör socialavgifter är
regional nedsättning av arbetsgivaravgifter och
egenavgifter, nedsättning av arbetsgivaravgifter
och egenavgifter för ungdomar samt generell
nedsättning av egenavgifter.
Detta och andra slag av särregler i skattelagstiftningen redovisas, liksom de nu behandlade krediteringarna, årligen som skatteutgifter i
den skrivelse som lämnas i anslutning till den
ekonomiska vårpropositionen.
Regeringen gör bedömningen att de två
åtgärderna sjöfartsstöd och nystartsjobb även
fortsättningsvis bör redovisas på budgetens
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inkomstsida på motsvarande sätt som de
skattenedsättningar som hanteras direkt i
skattesystemet. Skälen till detta är att dessa två
åtgärder har en bakgrund i skattesystemet och
vissa bestämda skatter samt att konstruktionen
med kreditering av skattekontot valts som ett
substitut för en skattenedsättning på grund av
skattetekniska och administrativa skäl. Dessa
åtgärder får därmed anses ha en sådan
anknytning till skattesystemet att det motiverar
att de redovisas på budgetens inkomstsida utan
att det krävs en teknisk justering av utgiftstaket.
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1 Specifikation av budgetens utgifter för
2012

I det följande sammanställs budgetens anslag för 2012. Anslagen är fördelade på utgiftsområden.
Samtliga anslag är ramanslag.
1000-tal kronor

1

Rikets styrelse

11 808 950

1
1

Statschefen
Kungliga hov- och slottsstaten

2
1
2
3
4

Riksdagen samt JO m.m.
Riksdagens ledamöter och partier m.m.
Riksdagens förvaltningsanslag
Riksdagens fastighetsanslag
Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen

3
1

Sametinget
Sametinget

4
1

Regeringskansliet m.m.
Regeringskansliet m.m.

6 612 238
6 612 238

5
1

Länsstyrelserna
Länsstyrelserna m.m.

2 357 432
2 357 432

6
1
2
3
4
5
6

Demokratipolitik
Allmänna val och demokrati
Justitiekanslern
Datainspektionen
Svensk författningssamling
Valmyndigheten
Stöd till politiska partier

123 501
123 501
1 663 666
815 269
678 582
90 000
79 815
34 693
34 693

297 867
35 340
34 488
37 393
1 200
18 246
171 200
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1000-tal kronor
7
1
2

Nationella minoriteter
Åtgärder för nationella minoriteter
Åtgärder för den nationella minoriteten romer

101 417
89 917
11 500

8
1
2
3

Mediefrågor
Presstödsnämnden
Presstöd
Myndigheten för radio och tv

599 094
6 543
567 119
25 432

9
1

Sieps samt EU-information
Svenska institutet för europapolitiska studier samt EUinformation

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

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

Statskontoret
Kammarkollegiet
Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen
Arbetsgivarpolitiska frågor
Statliga tjänstepensioner m.m.
Finanspolitiska rådet
Konjunkturinstitutet
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Bidragsfastigheter
Finansinspektionen
Riksgäldskontoret
Bokföringsnämnden
Vissa garanti- och medlemsavgifter
Riksrevisionen
Finansmarknadsforskning
Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter

3

Skatt, tull och exekution

1
2
3

Skatteverket
Kronofogdemyndigheten
Tullverket

4

Rättsväsendet

1
2
3
4
5
6
7
8

Polisorganisationen
Säkerhetspolisen
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Sveriges Domstolar
Kriminalvården
Brottsförebyggande rådet
Rättsmedicinalverket

6

19 042
19 042

13 358 542
89 279
64 495
44 933
2 443
11 133 000
8 931
55 435
104 684
540 797
344 500
306 919
311 567
11 349
2 370
300 685
30 005
7 150

10 178 582
6 792 911
1 758 441
1 627 230

37 870 897
20 066 787
1 047 199
1 238 070
438 206
4 899 954
7 529 804
69 240
327 858
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1000-tal kronor
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Gentekniknämnden
Brottsoffermyndigheten
Ersättning för skador på grund av brott
Rättsliga biträden m.m.
Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.
Avgifter till vissa internationella sammanslutningar
Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Domarnämnden

5

Internationell samverkan

1
2
3
4

8
9
10
11

Avgifter till internationella organisationer
Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
Nordiskt samarbete
Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse
kostnader för rättsväsendet
Inspektionen för strategiska produkter
Forskning, utredningar och andra insatser rörande
säkerhetspolitik och nedrustning
Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut
(SIPRI)
Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)
Svenska institutet
Information om Sverige i utlandet
Samarbete inom Östersjöregionen

6

Försvar och samhällets krisberedskap

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Försvar
Förbandsverksamhet och beredskap
Fredsfrämjande förbandsinsatser
Anskaffning av materiel och anläggningar
Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar
Forskning och teknikutveckling
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Officersutbildning m.m.
Försvarets radioanstalt
Totalförsvarets forskningsinstitut
Nämnder m.m.
Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m.
Försvarsexportmyndigheten
Försvarsunderrättelsedomstolen
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

41 631 721
21 775 514
2 286 985
8 961 634
6 526 369
731 539
27 924
232 564
746 585
163 614
5 801
77 771
75 860
7 449
12 112

2
1
2
3

Samhällets krisberedskap
Kustbevakningen
Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
Ersättning för räddningstjänst m.m.

3 551 765
999 473
39 850
21 080

5
6
7

4 351
34 045
89 474
2 025 657
37 163
18 674
21 157
16 758
6 500

2 023 930
1 448 054
135 645
15 995
3 826
29 291
55 626
24 094
13 997
94 212
14 475
188 715

45 578 001

7
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1000-tal kronor
4
5
6
7
8

Krisberedskap
Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet
Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst
enligt avtal
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Statens haverikommission

3
1

Strålsäkerhet
Strålsäkerhetsmyndigheten

4
1

Elsäkerhet
Elsäkerhetsverket

7

Internationellt bistånd

1
1
2
3
4
5
6

Internationellt utvecklingssamarbete
Biståndsverksamhet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Nordiska Afrikainstitutet
Folke Bernadotteakademin
Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete
Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete

2
1

Reformsamarbete i Östeuropa
Reformsamarbete i Östeuropa

8

Migration

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Migrationsverket
Ersättningar och bostadskostnader
Migrationspolitiska åtgärder
Domstolsprövning i utlänningsärenden
Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden
Offentligt biträde i utlänningsärenden
Utresor för avvisade och utvisade
Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och
flyktingar
Ramöverenskommelse om migrationspolitik

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1
1
2
3
4
5
6

Hälso- och sjukvårdspolitik
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Tandvårdsförmåner m.m.
Bidrag för läkemedelsförmånerna
Bidrag till folkhälsa och sjukvård

8

1 110 761
100 000
193 671
1 044 528
42 402
343 419
343 419
51 096
51 096

30 263 823
28 952 160
27 869 770
945 780
15 506
58 218
40 000
22 886

1 311 663
1 311 663

9 067 976
2 499 473
3 977 963
415 897
504 832
158 800
210 255
294 202
156 554
850 000

60 078 114
32 560 702
10 000
56 702
112 565
5 454 300
22 550 000
1 711 923
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1000-tal kronor
7
8
9
10
11
12

Sjukvård i internationella förhållanden
Bidrag till psykiatri
Prestationsbunden vårdgaranti
Bidrag för mänskliga vävnader och celler
Läkemedelsverket
Myndigheten för vårdanalys

583 692
867 330
1 000 000
74 000
113 190
27 000

2
1
2
3
4
5
6
7
8

Folkhälsopolitik
Statens folkhälsoinstitut
Smittskyddsinstitutet
Alkoholsortimentsnämnden
Bidrag till Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap
Bidrag till WHO
Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak, samt spel
Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar
Insatser för vaccinberedskap

936 348
136 650
215 643
224
20 035
34 665
298 629
145 502
85 000

3
1
2

Funktionshinderspolitik
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Bidrag till handikapporganisationer

203 316
20 574
182 742

4
1
2
3
4
5
6
7

Politik för sociala tjänster
Personligt ombud
Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet
Bilstöd till personer med funktionsnedsättning
Kostnader för statlig assistansersättning
Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
Statens institutionsstyrelse
Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

5
1
2
3

Barnrättspolitik
Barnombudsmannen
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter
i Sverige

67 243
21 030
14 752
31 461

6
1
2

Forskningspolitik
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning

439 724
25 564
414 160

7
1

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen

953 409
953 409

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

1
1
2
3

Ersättning vid sjukdom och handikapp
Sjukpenning och rehabilitering m.m.
Aktivitets- och sjukersättningar m.m.
Handikappersättningar

24 917 372
104 460
353 326
256 000
21 044 000
1 950 930
847 775
360 881

93 352 610
85 655 183
22 619 000
54 325 183
1 266 000
9
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1000-tal kronor
4
5
6
7

Arbetsskadeersättningar m.m.
Ersättning för kroppsskador
Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och
sjukvård
Bidrag för sjukskrivningsprocessen

1 000 000
2 441 500

2
1
2

Myndigheter
Försäkringskassan
Inspektionen för socialförsäkringen

7 697 427
7 632 474
64 953

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

1
1
2
3
4

Ersättning vid ålderdom
Garantipension till ålderspension
Efterlevandepensioner till vuxna
Bostadstillägg till pensionärer
Äldreförsörjningsstöd

2
1

Myndigheter
Pensionsmyndigheten

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1
2
3
4
5
6
7
8

Allmänna barnbidrag
Föräldraförsäkring
Underhållsstöd
Bidrag till kostnader för internationella adoptioner
Barnpension och efterlevandestöd
Vårdbidrag för funktionshindrade barn
Pensionsrätt för barnår
Bostadsbidrag

24 486 000
35 464 174
1 982 900
35 784
913 000
2 891 400
6 327 000
4 617 000

13

Integration och jämställdhet

8 373 853

1
1
2
3
4

Integration
Integrationsåtgärder
Kommunersättningar vid flyktingmottagande
Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare
Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända
invandrare
Hemutrustningslån
Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av
tredjelandsmedborgare

5
6

2
1
2

10

Diskriminering
Diskrimineringsombudsmannen
Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

3 957 000
46 500

41 059 712
40 532 000
18 063 000
14 280 000
7 643 000
546 000
527 712
527 712

76 717 258

8 011 841
130 905
4 755 417
997 000
900 000
1 208 519
20 000

122 773
94 455
28 318
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1000-tal kronor
3
1

Jämställdhet
Särskilda jämställdhetsåtgärder

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Arbetsmarknad
Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
Lönebidrag och Samhall m.m.
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Bidrag till administration av grundbeloppet
Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
Bidrag till lönegarantiersättning

2
1
2
3
4
5

Arbetsliv
Arbetsmiljöverket
Arbetsdomstolen
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Internationella arbetsorganisationen (ILO)
Medlingsinstitutet

15

Studiestöd

1
2
3
4
5
6
7

Studiehjälp m.m.
Studiemedel m.m.
Studiemedelsräntor m.m.
Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss
föräldrautbildning i teckenspråk
Bidrag till vissa studiesociala ändamål
Centrala studiestödsnämnden m.m.
Överklagandenämnden för studiestöd

16

Utbildning och universitetsforskning

1
1
2
3
4
5
6
7

Barn-, ungdoms- och vuxenutbildning
Statens skolverk
Statens skolinspektion
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Sameskolstyrelsen
Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
Särskilda insatser inom skolområdet
Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet, m.m.
Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.
Bidrag till svensk undervisning i utlandet

8
9

239 239
239 239

70 475 708
69 750 468
7 185 502
34 521 815
8 297 981
16 749 761
109 333
1 537 000
31 616
56 138
53 019
8 303
1 200 000
725 240
605 609
30 230
93
32 622
56 686

22 183 822
3 665 092
13 779 499
4 308 454
61 150
30 500
326 938
12 189

54 476 283
9 924 956
375 996
350 957
689 471
26 964
856 676
443 267
3 660 000
141 453
102 340
11
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1000-tal kronor
10
11
12
13
14
15
16

Fortbildning av lärare och förskolepersonal
Förstärkning av basfärdigheter
Bidrag till vissa studier
Myndigheten för yrkeshögskolan
Utveckling av vuxenutbildning m.m.
Statligt stöd till vuxenutbildning
Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet
m.m.

502 500
250 000
15 525
101 884
8 856
2 251 849
147 218

2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Universitet och högskolor
Högskoleverket
Verket för högskoleservice
Uppsala universitet: Grundutbildning
Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning
Lunds universitet: Grundutbildning
Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning
Göteborgs universitet: Grundutbildning
Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning
Stockholms universitet: Grundutbildning
Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning
Umeå universitet: Grundutbildning
Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning
Linköpings universitet: Grundutbildning
Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning
Karolinska institutet: Grundutbildning
Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning
Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning
Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning
Luleå tekniska universitet: Grundutbildning
Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning
Karlstads universitet: Grundutbildning
Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning
Linnéuniversitetet: Grundutbildning
Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning
Örebro universitet: Grundutbildning
Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning
Mittuniversitetet: Grundutbildning
Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning
Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning
Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning
Malmö högskola: Grundutbildning
Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning
Mälardalens högskola: Grundutbildning
Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning
Dans- och cirkushögskolan: Grundutbildning
Dans- och cirkushögskolan: Konstnärlig forskning och
konstnärligt utvecklingsarbete
Stockholms dramatiska högskola: Grundutbildning
Stockholms dramatiska högskola: Konstnärlig forskning och
konstnärligt utvecklingsarbete

37 920 960
176 984
22 166
1 336 387
1 833 236
1 763 735
1 886 895
1 788 883
1 362 281
1 536 397
1 430 122
1 197 086
986 957
1 318 889
742 912
589 150
1 307 185
1 036 512
1 106 317
608 676
338 492
561 762
193 655
945 490
274 309
645 704
214 871
509 725
197 272
269 544
82 504
791 745
104 104
566 493
77 864
51 959

37
38
12

5 605
111 396
10 580
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1000-tal kronor
39
40

65
66
67
68
69
70
71
72

Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning
Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och
forskarutbildning
Högskolan i Borås: Grundutbildning
Högskolan i Borås: Forskning och forskarutbildning
Högskolan Dalarna: Grundutbildning
Högskolan Dalarna: Forskning och forskarutbildning
Högskolan på Gotland: Grundutbildning
Högskolan på Gotland: Forskning och forskarutbildning
Högskolan i Gävle: Grundutbildning
Högskolan i Gävle: Forskning och forskarutbildning
Högskolan i Halmstad: Grundutbildning
Högskolan i Halmstad: Forskning och forskarutbildning
Högskolan Kristianstad: Grundutbildning
Högskolan i Kristianstad: Forskning och forskarutbildning
Högskolan i Skövde: Grundutbildning
Högskolan i Skövde: Forskning och forskarutbildning
Högskolan Väst: Grundutbildning
Högskolan Väst: Forskning och forskarutbildning
Konstfack: Grundutbildning
Konstfack: Konstnärlig forskning och konstnärligt
utvecklingsarbete
Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning
Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och konstnärligt
utvecklingsarbete
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning
Kung. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och
konstnärligt utvecklingsarbete
Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning
Operahögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och
konstnärligt utvecklingsarbete
Södertörns högskola: Grundutbildning
Södertörns högskola: Forskning och forskarutbildning
Försvarshögskolan: Grundutbildning
Försvarshögskolan: Forskning och forskarutbildning
Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m.
Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
Särskilda åtaganden för universitet och högskolor
Ersättningar för klinisk utbildning och forskning

4 782
350 043
39 934
22 922
8 517
2 762 568
637 392
358 749
2 224 440

3
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Forskning
Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer
Vetenskapsrådet: Förvaltning
Rymdforskning och rymdverksamhet
Rymdstyrelsen: Förvaltning
Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer
Institutet för rymdfysik
Kungl. biblioteket
Polarforskningssekretariatet

6 520 596
4 654 292
260 061
117 031
270 177
25 830
551 309
48 272
331 542
37 378

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

87 623
25 180
430 688
53 347
393 184
53 531
125 743
20 426
411 805
82 347
349 306
52 564
341 018
45 777
306 704
38 781
312 518
38 778
144 194
7 514
58 956
4 301
118 592
7 604
17 288

13
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1000-tal kronor
10
11
12
13

Sunet
Centrala etikprövningsnämnden
Regionala etikprövningsnämnder
Särskilda utgifter för forskningsändamål

43 291
9 131
39 847
132 435

4
1
2
3
4

Vissa gemensamma ändamål
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Unesco m.m.: Avgifter till internationella organisationer
Kostnader för Svenska Unescorådet
Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och
forskning

109 771
58 124
30 886
8 551
12 210

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

1
1
2

Kulturområdesövergripande verksamhet
Statens kulturråd
Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och samarbete
Skapande skola
Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
Stöd till icke-statliga kulturlokaler
Bidrag till regional kulturverksamhet
Myndigheten för kulturanalys

3
4
5
6
7
2
1

12 299 705
1 738 596
48 305
204 720
151 624
36 314
9 898
1 278 295
9 440

2
3

Teater, dans och musik
Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus,
Drottningholms slottsteater och Voksenåsen
Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
Statens musikverk

3
1
2
3
4

Litteraturen, läsandet och språket
Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur
Institutet för språk- och folkminnen

4
1
2
3
4

Bildkonst, arkitektur, form och design
Statens konstråd
Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Bidrag till bild- och formområdet

5
1
2

Kulturskaparnas villkor
Konstnärsnämnden
Ersättningar och bidrag till konstnärer

350 190
18 236
331 954

6
1

Arkiv
Riksarkivet

346 188
346 188

14

1 245 299
951 734
189 503
104 062
279 540
123 682
85 781
16 698
53 379
80 509
7 855
33 100
11 355
28 199
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1000-tal kronor
7
1
2
3

Kulturmiljö
Riksantikvarieämbetet
Bidrag till kulturmiljövård
Kyrkoantikvarisk ersättning

925 375
213 657
251 718
460 000

8
1
2
3
4
5
6

Museer och utställningar
Centrala museer: Myndigheter
Centrala museer: Stiftelser
Bidrag till vissa museer
Riksutställningar
Forum för levande historia
Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål

9
1
2

Trossamfund
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Stöd till trossamfund

10
1

Film
Filmstöd

302 894
302 894

11
1
2
3
4
5

Medier
Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland
Forskning och dokumentation om medieutvecklingen
Avgift till europeiska audiovisuella observatoriet
Statens medieråd
Stöd till taltidningar

155 337
21 756
2 593
583
16 949
113 456

12
1
2

Ungdomspolitik
Ungdomsstyrelsen
Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet

277 990
27 550
250 440

13
1
2
3
4
5
6

Politik för det civila samhället
Stöd till idrotten
Bidrag till allmänna samlingslokaler
Bidrag för kvinnors organisering
Stöd till friluftsorganisationer
Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer
Insatser för den ideella sektorn

1 832 921
1 704 851
32 164
28 163
27 785
15 000
24 958

14
1
2

Folkbildning
Bidrag till folkbildningen
Bidrag till kontakttolkutbildning

3 325 316
3 308 521
16 795

15
1

Tillsyn av spelmarknaden
Lotteriinspektionen

1 325 299
956 620
237 388
43 157
44 307
43 747
80
67 180
6 948
60 232

47 071
47 071

15
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1000-tal kronor

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande
samt konsumentpolitik

1
1
2
3
4

Bostadsmarknad
Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader
Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad
Räntebidrag m.m.

178 766
14 886
99 500
43 970
20 410

2
1
2
3
4
5

Hållbart samhällsbyggande
Boverket
Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
Statens geotekniska institut
Lantmäteriet
Statens va-nämnd

780 842
202 246
32 802
42 435
494 752
8 607

3
1
2
3
4
5
6

Konsumentpolitik
Marknadsdomstolen
Konsumentverket
Allmänna reklamationsnämnden
Fastighetsmäklarnämnden
Åtgärder på konsumentområdet
Bidrag till miljömärkning av produkter

192 806
10 368
113 112
30 406
17 087
17 459
4 374

19

Regional tillväxt

1
2
3

Regionala tillväxtåtgärder
Transportbidrag
Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013

20

Allmän miljö- och naturvård

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Miljöpolitik
Naturvårdsverket
Miljöövervakning m.m.
Åtgärder för värdefull natur
Sanering och återställning av förorenade områden
Miljöforskning
Kemikalieinspektionen
Internationellt miljösamarbete
Supermiljöbilspremie
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Klimatanpassning
Inspire
Åtgärder för havs- och vattenmiljö
Insatser för internationella klimatinvesteringar
Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med
Ryssland
Hållbara städer

15
16

1 152 414

3 398 701
1 534 837
448 864
1 415 000

5 025 102
4 438 368
367 682
292 714
615 535
472 618
88 063
191 028
182 531
20 000
209 049
117 000
50 000
737 565
70 000
53 500
27 500
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1000-tal kronor
16
17

Skydd av värdefull natur
Havs- och vattenmyndigheten

751 000
192 583

2
1

Miljöforskning
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande: Förvaltningskostnader
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande: Forskning

586 734

2

21

Energi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader
Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m.
Insatser för uthållig energianvändning
Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft
Energiforskning
Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av
Barsebäcksverket
Planeringsstöd för vindkraft m.m.
Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader
Energiteknik
Elberedskap
Energieffektiviseringsprogram
Avgifter till internationella organisationer

22

Kommunikationer

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Transportpolitik
Väghållning
Banhållning
Trafikverket
Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m.
Ersättning till viss kanaltrafik m.m.
Driftbidrag till icke statliga flygplatser
Trafikavtal
Viss internationell verksamhet
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska
nätverk
Trängselskatt i Stockholm
Transportstyrelsen
Trafikanalys

11
12
13
2
1
2
3
4

Politiken för informationssamhället
Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa
myndighetsuppgifter
Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
Grundläggande betaltjänster
Informationsteknik: Telekommunikation m.m.

50 893
535 841

2 872 519
264 117
140 000
118 673
70 000
1 311 181
187 000
15 000
96 220
120 000
255 000
270 000
25 328

43 060 712
42 602 728
21 563 948
14 730 543
1 458 089
143 308
62 284
110 013
831 000
25 085
44 135
348 500
1 239 885
1 984 773
61 165
457 984
20 583
147 078
37 000
40 010
17
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1000-tal kronor
5
6

Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

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

29

Skogsstyrelsen
Insatser för skogsbruket
Internationellt skogssamarbete
Statens veterinärmedicinska anstalt
Bidrag till veterinär fältverksamhet
Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder
Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
Ersättningar för viltskador m.m.
Statens jordbruksverk
Bekämpande av växtsjukdomar
Gårdsstöd och djurbidrag m.m.
Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter
Finansiella korrigeringar m.m.
Strukturstöd till fisket m.m.
Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
Livsmedelsverket
Livsmedelsstatistik
Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EUbudgeten
Konkurrenskraftig livsmedelssektor
Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.
Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö
och struktur
Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.
Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.
Främjande av rennäringen m.m.
Sveriges lantbruksuniversitet
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning
Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien

24

Näringsliv

1
1
2
3
4
5
6
7

Näringspolitik
Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader
Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
Institutens strategiska kompetensmedel m.m.
Tillväxtverket
Näringslivsutveckling m.m.
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Turistfrämjande

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

18

185 000
28 313

17 732 511
371 621
234 737
1 397
112 047
105 966
12 933
127 349
47 778
496 588
5 000
6 583 000
322 097
410 472
18 482
66 263
287 794
23 587
7 356
88 660
41 866
3 123 451
2 985 447
30 330
2 616
1 029
107 915
1 632 269
483 284
1 177

6 011 914
5 553 421
169 341
2 018 458
472 941
367 312
649 022
79 621
140 035
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1000-tal kronor
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2
1

Sveriges geologiska undersökning: Geologisk
undersökningsverksamhet m.m.
Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning
Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av
oljelagringsanläggningar, m.m.
Patentbesvärsrätten
Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer
Bidrag till terminologisk verksamhet
Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien
Konkurrensverket
Konkurrensforskning
Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av
kanalen
Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt
ägda företag m.m.
Kapitalinsatser i statliga bolag
Avgifter till vissa internationella organisationer
Finansiering av rättegångskostnader
Bidrag till kommersialisering av kunskap och innovation m m.

2
3
4
5
6

Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll:
Myndighetsverksamhet
Kommerskollegium
Exportfrämjande verksamhet
Investeringsfrämjande
Avgifter till internationella handelsorganisationer
Bidrag till standardiseringen

25

Allmänna bidrag till kommuner

1
2
3

Kommunalekonomisk utjämning
Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader
Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska
området

26

Statsskuldsräntor m.m.

1
2
3

Räntor på statsskulden
Oförutsedda utgifter
Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med
upplåning och skuldförvaltning

27

Avgiften till Europeiska unionen

1

Avgiften till Europeiska unionen

SUMMA ANSLAG

217 194
5 746
8 571
18 547
7 952
4 244
8 327
132 754
13 516
26 510
41 550
1 001 000
17 780
18 000
135 000
458 493
22 997
80 651
245 889
56 920
21 317
30 719

85 075 085
81 975 063
3 093 472
6 550

21 870 000
21 700 000
10 000
160 000

31 291 127
31 291 127

816 657 851
19
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2 Specifikation för budgetens inkomster för
2012

I det följande beräknas budgetens inkomster för 2012. Inkomsterna är fördelade på inkomsttyper och
inkomsttitlar.

1000–tal kronor
Skatt på arbete

927 996 078

1100

Direkta skatter på arbete

503 126 692

1110

Inkomstskatter
1111
Statlig inkomstskatt
1115
Kommunal inkomstskatt

1120

Allmän pensionsavgift
1121
Allmän pensionsavgift

1130

Artistskatt
1131
Artistskatt

1140

Skattereduktioner
1141
Allmän pensionsavgift
1144
Fastighetsavgift
1149
Bredband
1151
Sjöinkomst
1152
Stormskador
1153
Jobbskatteavdrag
1154
HUS-avdrag
1155
Gåvor till ideell verksamhet

1200
1210

Indirekta skatter på arbete
Arbetsgivaravgifter

20

597 419 339
44 441 933
552 977 406
96 411 846
96 411 846
93 492
93 492
-190 797 985
-96 379 060
-127 490
0
-72 399
0
-82 106 040
-11 852 996
-260 000
424 869 386
435 686 532
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1000–tal kronor
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219

Sjukförsäkringsavgift
Föräldraförsäkringsavgift
Arbetsskadeavgift
Ålderspensionsavgift
Efterlevandepensionsavgift
Arbetsmarknadsavgift
Allmän löneavgift
Ofördelade avgifter
Nedsatta avgifter

64 423 890
28 233 577
8 726 742
142 980 410
15 015 130
36 794 968
118 452 689
0
21 059 126

1240

Egenavgifter
1241
Sjukförsäkringsavgift
1242
Föräldraförsäkringsavgift
1243
Arbetsskadeavgift
1244
Ålderspensionsavgift, netto
1245
Efterlevandepensionsavgift
1246
Arbetsmarknadsavgift
1247
Allmän löneavgift
1248
Ofördelade avgifter
1249
Nedsatta avgifter

13 398 617
1 045 485
958 606
296 193
5 004 393
509 385
-219 953
4 022 063
0
1 782 445

1260

Avgifter till premiepensionssystemet
1261
Avgifter till premiepensionssystemet

1270

Särskild löneskatt
1271
Pensionskostnader, företag
1272
Pensionskostnader, staten
1273
Förvärvsinkomster
1274
Egenföretagare
1275
Övrigt

1280

Nedsättningar
1281
Sjöfartsstöd
1282
Arbetsgivaravgifter
1283
Egenavgifter, generell nedsättning
1284
Egenavgifter, regional nedsättning
1285
Nystartjobb

1290

Tjänstegruppliv
1291
Tjänstegruppliv

1300

Skatt på kapital

1310

Skatt på kapital, hushåll
1311
Skatt på kapital

-29 555 660
-29 555 660
35 601 752
28 979 546
3 396 825
2 135 600
1 089 781
0
-31 560 133
-1 929 562
-21 059 126
-1 690 310
-92 135
-6 789 000
1 298 278
1 298 278
192 535 897
31 416 263
54 158 423
21
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1000–tal kronor
1312
1313
1314

Skattereduktion kapital
Expansionsmedelsskatt
Skattereduktion riskkapital

-22 872 494
130 428
0

1320

Skatt på företagsvinster
1321
Skatt på företagsvinster
1322
Skattereduktioner

1330

Kupongskatt
1331
Kupongskatt

1340

Avkastningsskatt
1341
Avkastningsskatt, hushåll
1342
Avkastningsskatt, företag
1343
Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande

10 207 424
275 700
9 627 479
304 245

1350

Fastighetsskatt
1351
Fastighetsskatt, hushåll
1352
Fastighetsskatt, företag
1353
Kommunal fastighetsavgift, hushåll
1354
Kommunal fastighetsavgift, företag

28 209 755
769 622
12 063 915
12 215 097
3 161 121

1360

Stämpelskatt
1361
Stämpelskatt

1380

Arvsskatt
1381
Arvsskatt

1400

Skatt på konsumtion och insatsvaror

456 370 553

1410

Mervärdesskatt
1411
Mervärdesskatt
1412
Skattelättnad för vissa byggtjänster

335 806 142
335 806 142
0

1420

Skatt på alkohol och tobak
1421
Skatt på tobak
1422
Skatt på etylalkohol
1423
Skatt på vin
1424
Skatt på mellanklassprodukter
1425
Skatt på öl
1426
Privatinförsel av alkohol och tobak

24 086 049
11 934 693
4 237 549
4 509 693
184 469
3 219 398
247

22

109 509 867
109 509 867
0
3 996 518
3 996 518

9 196 070
9 196 070
0
0
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1000–tal kronor
1430-1450 Skatt på energi och miljö
1430 Energiskatt
1431
Skatt på elektrisk kraft
1432
Energiskatt bensin
1433
Energiskatt oljeprodukter
1434
Energiskatt övrigt
1440 Koldioxidskatt
1441
Koldioxidskatt bensin
1442
Koldioxidskatt oljeprodukter
1443
Koldioxidskatt övrigt
1450 Övriga skatter på energi och miljö
1451
Svavelskatt
1452
Skatt på råtallolja
1453
Särskild skatt mot försurning
1454
Skatt på bekämpningsmedel och gödsel
1455
Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
1456
Avfallsskatt
1457
Avgifter till Kemikalieinspektionen
1458
Övriga skatter
1459
Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter

73 207 655
41 555 571
20 624 845
12 327 488
8 196 366
406 872
26 683 399
9 759 290
15 891 778
1 032 331
4 968 685
38 803
0
52 153
79 297
4 234 728
249 262
41 000
205 342
68 100

1470

Skatt på vägtrafik
1471
Fordonsskatt
1472
Vägavgifter
1473
Trängselskatt
1474
Skatt på trafikförsäkringspremier

16 176 122
11 600 208
795 129
787 611
2 993 174

1480

Övriga skatter
1481
Systembolaget AB:s överskott
1482
Inlevererat överskott från Svenska Spel AB
1483
Skatt på spel
1484
Lotteriskatt
1485
Lotteriavgifter
1486
Skatt på annonser och reklam
1487
Koncessionsavgifter på televisionens område
1488
Lokalradioavgifter
1489
Avgifter avseende Myndigheten för radio och tv
1491
Avgifter för telekommunikation
1492
Försäljningsskatt på motorfordon

7 094 585
320 000
4 577 000
19 340
1 445 177
26 950
460 443
0
136 000
7 675
102 000
0

1500

Skatt på import
1511
Tullmedel
1512
Sockeravgifter

5 863 010
5 601 430
261 580

23

PROP. 2011/12:1 BILAGA 1

1000–tal kronor
1513

Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för
sockersektorn

0

1600

Restförda och övriga skatter

1610

Restförda skatter
1611
Restförda skatter, hushåll
1612
Restförda skatter, företag

1620

Övriga skatter, hushåll
1621
Omprövningar aktuellt taxeringsår
1622
Omprövningar äldre taxeringsår
1623
Anstånd
1624
Övriga skatter
1625
Skattetillägg
1626
Förseningsavgifter

3 261 686
-12 930
534 186
553 756
1 902 656
195 436
88 582

1630

Övriga skatter företag
1631
Omprövningar aktuellt taxeringsår
1632
Omprövningar äldre taxeringsår
1633
Anstånd
1634
Övriga skatter
1635
Skattetillägg
1636
Förseningsavgifter

766 366
-500 000
400 000
-1 000 000
518 489
1 177 555
170 322

1640

Intäkter som förs till fonder
1641
Insättningsgarantiavgifter
1642
Avgifter till Kärnavfallsfonden
1643
Bilskrotningsavgifter
1644
Batteriavgifter
1645
Kväveoxidavgifter

Totala skatteintäkter

4 630 762
-4 868 507
-1 643 608
-3 224 899

5 471 217
3 699 233
1 032 706
0
25 131
714 147

1 587 396 300

1700

Avgående poster, skatter till EU

-7 413 028

1710

EU-skatter

-7 413 028

1711

-7 413 028

EU-skatter

Offentliga sektorns skatteintäkter

24
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1000–tal kronor
1800

Avgående poster, skatter till andra sektorer

1810

Skatter till andra sektorer

-766 864 035
-766 864 035

1811

Kommunala inkomstskatter

-567 963 160

1812

Avgifter till AP-fonder

-198 900 875

Statens skatteintäkter

813 119 237

1900
1910

Periodiseringar
Uppbördsförskjutningar
1911
Uppbördsförskjutningar

183 458
2 946 576
2 946 576

1920

Betalningsförskjutningar
1921
Kommuner och landsting
1922
Ålderpensionssystemet
1923
Företag och hushåll
1924
Kyrkosamfund
1925
EU

-1 567 765
-8 678 611
-431 394
7 513 323
11 212
17 705

1930

Anstånd
1931
Anstånd

-1 195 353
-1 195 353

1000 Statens skatteinkomster

2100

Rörelseöverskott

2110

Affärsverkens inlevererade överskott
2114
Luftfartsverkets inlevererade överskott
2116
Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och
inleverans av motsvarighet till statlig skatt
2118
Sjöfartsverkets inlevererade överskott

2120

2130

Övriga myndigheters inlevererade överskott
2124
Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets
garantiverksamhet
2126
Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit
Riksbankens inlevererade överskott
2131
Riksbankens inlevererade överskott

813 302 695

5 659 700
458 700
11 000
436 000
11 700
1 000
0
1 000
5 200 000
5 200 000

25
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1000–tal kronor
2200

Överskott av statens fastighetsförvaltning

265 000

2210

Överskott av fastighetsförvaltning
2215
Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning

265 000
265 000

2300

Ränteinkomster

2320

Räntor på näringslån
2314
Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen
2316
Ränteinkomster på vattenkraftslån
2322
Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet
2323
Räntor på övriga näringslån
2324
Ränteinkomster på lokaliseringslån

2340

Räntor på studielån
2341
Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och
garantilån för studerande
2342
Ränteinkomster på allmänna studielån
2343
Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988

2390

Övriga ränteinkomster
2391
Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets
rationalisering
2392
2394
2397

Räntor på intressemedel
Övriga ränteinkomster
Räntor på skattekonto m.m., netto

6 793 586
-431
302
0
-1 049
6
310
4 615 000
0
60 000
4 555 000
2 179 017
2
0
168 015
2 011 000

2400

Inkomster av statens aktier

23 000 000

2410

Inkomster av statens aktier
2411
Inkomster av statens aktier

23 000 000
23 000 000

2500

Offentligrättsliga avgifter
2511
Expeditions- och ansökningsavgifter
2522
Avgifter för granskning av filmer och videogram
2525
Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor
2526
Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor
2527
Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning
2528
Avgifter vid bergsstaten
2529
Avgifter vid patent- och registreringsväsendet
2531
Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register
2532
Avgifter vid kronofogdemyndigheterna
2534
Avgifter för i Transportstyrelsen
2535
Avgifter för statliga garantier

10 614 902
768 484
8 217
5 290 000
0
28 254
19 000
128 043
2 227
1 355 000
1 652 620
0
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1000–tal kronor
2537
2539
2541
2542
2544
2548
2551
2552
2553
2557
2558
2559
2561

Miljöskyddsavgifter
Täktavgift
Avgifter vid Tullverket
Patientavgifter vid tandläkarutbildningen
Avgifter vid Folkhälsoinstitutet
Avgifter för Finansinspektionens verksamhet
Avgifter från kärnkraftverken
Övriga offentligrättsliga avgifter
Registreringsavgift till Fastighetsmäklarnämnden
Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret
Avgifter för årlig revision
Avgifter för etikprövning av forskning
Efterbevaknings- och tillsynsavgifter

2600

Försäljningsinkomster
2624
Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter
2625
Utförsäljning av beredskapslager
2627
Offentlig lagring, försäljningsintäkter

2700

Böter m.m.
2711
Restavgifter och dröjsmålsavgifter
2712
Bötesmedel
2713
Vattenföroreningsavgift m.m.
2714
Sanktionsavgifter m.m.
2717
Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll

2800

Övriga inkomster av statens verksamhet
2811
Övriga inkomster av statens verksamhet

2000 Inkomster av statens verksamhet

104 380
21 026
28 000
2 014
0
345 000
255 000
410 083
16 570
5 888
130 592
24 589
19 915
120 000
54 000
0
66 000
1 877 000
97 000
1 105 000
4 000
645 000
26 000
890 000
890 000

49 220 188

3100

Inkomster av försålda byggnader och maskiner

0

3120

Statliga myndigheters inkomster av försålda byggnader och maskiner
3125
Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter

0
0

3200

Övriga inkomster av markförsäljning
3211
Övriga inkomster av markförsäljning

0
0

3300

Övriga inkomster av försåld egendom
3311
Inkomster av statens gruvegendom
3312
Övriga inkomster av försåld egendom

15 000 000
0
15 000 000

27
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1000–tal kronor

3000 Inkomster av försåld egendom

15 000 000

4100

Återbetalning av näringslån

4 200

4120

Återbetalning av jordbrukslån
4123
Återbetalning av lån till fiskerinäringen

2 000
2 000

4130

Återbetalning av övriga näringslån
4131
Återbetalning av vattenkraftslån
4132
Återbetalning av lån avseende såddfinansiering
4136
Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet
4137
Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk
4138
Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier
4139
Återbetalning av lokaliseringslån

2 200
0
0
1 000
100
0
1 100

4300

Återbetalning av studielån
4311
Återbetalning av statens lån för universitetsstudier
4312
Återbetalning av allmänna studielån
4313
Återbetalning av studiemedel

4500

Återbetalning av övriga lån:
4516
Återbetalning av utgivna startlån och bidrag
4525
Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor
4526
Återbetalning av övriga lån

4000 Återbetalning av lån

1 284 305
5
300
1 284 000
72 597
2
15 000
57 595

1 361 102

5100

Avskrivningar och amorteringar

536 000

5120

Avskrivningar på fastigheter
5121
Amortering på statskapital

536 000
536 000

5130

Uppdragsmyndigheters komplementkostnader
5131
Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader

5200

Statliga pensionsavgifter
5211
Statliga pensionsavgifter

10 769 000
10 769 000

5000 Kalkylmässiga inkomster

11 305 000

28
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1000–tal kronor
6100

Bidrag från EU:s jordbruksfonder

9 273 143

6110

Bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket
6111
Gårdsstöd
6112
Kompletterande åtgärder perioden 1995–1999
6113
Övriga interventioner
6114
Exportbidrag
6115
Djurbidrag
6116
Offentlig lagring
6119
Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för
jordbruket

6 133 143
5 470 000
0
480 000
500
158 043
12 000

Bidrag från EU till landsbygdsutvecklingen
6121
Europeiska utvecklings- och garantifonden utvecklingssektionen 1995–1999
6122
Europeiska utvecklings- och garantifonden utvecklingssektionen 2000–2006
6123
Europeiska utvecklings och garantifonden garantisektionen 2000–2006
6124
Bidrag från Europeiska jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling 2007–2013

3 140 000

6120

6200

6300

12 600

0
0
0
3 140 000

Bidrag från EU till fiskenäringen
6211
Bidrag från Fonden för fiskets utveckling 1995–1999
6212
Bidrag från Fonden för fiskets utveckling 2000–2006

101 600
0
0

6213

101 600

Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007–2013

Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden
6311
Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 1995–
1999
6312
Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2000–
2006
6313
Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007–
2013

1 390 000

1 390 000

6400

Bidrag från Europeiska socialfonden
6411
Bidrag från Europeiska socialfonden 1995–1999
6412
Bidrag från Europeiska socialfonden 2000–2006
6413
Bidrag från Europeiska socialfonden 2007–2013

1 351 000
0
0
1 351 000

6500

Bidrag till transeuropeiska nätverk
6511
Bidrag till transeuropeiska nätverk

0
0

662 000
662 000
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1000–tal kronor
6900

Övriga bidrag från EU
6911
Övriga bidrag från EU
6912
Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn

6000 Bidrag m.m. från EU
7100
7110

Tillkommande skatter
EU-skatter
7111
Momsbaserad EU-avgift
7112
Tullmedel
7113
Jordbrukstullar och sockeravgifter
7114
Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för
sockersektorn

191 000
154 000
37 000

12 968 743
10 412 555
7 395 324
1 550 017
5 584 516
260 791
0

7120

Kommunala utjämningsavgifter
7121
Utjämningsavgift för LSS-kostnader

7200
7210

Avräkningar
Intäkter som förs till fonder
7211
Intäkter som förs till fonder

-80 457 256
-5 471 216
-5 471 216

7220

Kompensation för mervärdesskatt
7221
Avräknad mervärdesskatt, statliga myndigheter
7222
Kompensation för mervärdesskatt, kommuner

-74 986 040
-27 655 090
-47 330 950

7000 Avräkningar m.m. i anslutning till
skattesystemet
8100

Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto
8111
Anställningsstöd
8112
Stöd till utbildningsvikariat
8114
Stöd till bredbandsinstallation
8118
Stöd till skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare
8119
Stöd för utbildning av personal i vård och äldreomsorg
8123
Jämställdhetsbonus

8000 Utgifter som redovisas som
krediteringar på skattekonto

30

3 017 231
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-70 044 701
0
0
0
0
0
0
0
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1000–tal kronor

9000 Löpande redovisade skatter m.m.
Summa inkomster

0
833 113 027
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Tabeller till avsnitt 5.1 Internationell och finansiell ekonomi
Tabell 1 BNP-tillväxt
Procentuell förändring. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

BNP, USA

2,7

1,9

-0,3

-3,5

3,0

1,6

1,8

2,6

2,7

2,8

BNP, Euroområdet

3,2

2,8

0,4

-4,2

1,8

1,7

1,0

1,4

1,9

2,1

Källor: Eurostat, Bureau of Economic Analysis (BEA) och egna beräkningar.

Tabell 2 Ränte- och valutakursprognos, slutkurs
Värde vid respektive års slut. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Reporänta

3,00

4,00

2,00

0,25

1,25

2,00

1,50

2,00

3,00

3,50

6-månadersränta

3,06

4,12

1,58

0,19

1,47

2,00

1,70

3,10

3,40

3,65

5-årsränta

3,69

4,19

2,33

2,62

2,71

2,20

2,40

4,00

4,50

4,50

10-årsränta

3,64

4,32

2,67

3,29

3,20

2,40

3,00

4,20

4,70

4,70

10-årsdiff. SEK-DEM

-0,15

0,07

-0,41

0,06

0,25

-0,10

0,00

0,10

0,10

0,10

6 mån. T-bill (EUR)

3,61

3,97

1,97

0,46

0,57

1,50

1,80

2,60

3,65

3,50

123

126

142

137

124

124

122

120

121

121

EUR/SEK

9,03

9,43

10,83

10,40

9,05

9,20

9,05

8,80

8,80

8,80

USD/SEK

6,84

6,48

8,00

7,14

6,84

6,34

6,46

6,52

6,77

6,77

EUR/USD

1,32

1,46

1,35

1,46

1,32

1,45

1,40

1,35

1,30

1,30

TCW-index

Källor: Riksbanken, Reuters och egna beräkningar.

Tabell 3 Ränte- och valutakursprognos, årsgenomsnitt
Årsgenomsnitt. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6-månadersränta

2,45

3,59

3,81

0,38

0,59

1,90

1,84

2,46

3,26

3,54

5-årsränta

3,52

4,15

3,79

2,51

2,30

2,67

2,31

3,27

4,27

4,50

10-årsränta

3,70

4,18

3,90

3,25

2,89

2,92

2,77

3,65

4,47

4,70

10-årsdiff. SEK-DEM

-0,08

-0,06

-0,10

-0,01

0,11

-0,01

-0,05

0,05

0,10

0,10

6 mån. T-bill (EUR)

3,06

3,97

3,70

0,72

0,46

1,11

1,66

2,23

3,17

3,57

127

125

127

140

129

122

123

121

120

121

TCW-index
EUR/SEK

9,25

9,25

9,62

10,61

9,54

9,05

9,12

8,91

8,80

8,80

USD/SEK

7,37

6,75

6,59

7,64

7,20

6,37

6,41

6,49

6,65

6,77

EUR/USD

1,26

1,37

1,46

1,39

1,33

1,42

1,42

1,37

1,32

1,30

Källor: Riksbanken, Reuters och egna beräkningar.
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Tabeller till avsnitt 5.2 Svensk efterfrågan och 5.3 Produktion och produktivitet i
näringslivet
Tabell 4 Försörjningsbalans
Mdkr
20101

Hushållens konsumtionsutgifter

Procentuell förändring i fasta priser. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2014

2015

1 601

2,7

3,7

0,0

-0,4

3,4

1,8

1,6

3,5

4,2

3,8

898

1,7

0,7

1,0

1,7

2,5

0,8

0,1

0,4

0,6

0,6

Statliga

239

1,3

-0,5

0,0

1,2

4,5

0,4

-0,6

-0,7

-0,6

0,1

Kommunala

659

1,9

1,1

1,4

1,9

1,8

0,9

0,4

0,8

1,0

0,8

Offentliga konsumtionsutgifter

Fasta bruttoinvesteringar

591

9,2

8,9

1,4

-16,3

7,1

8,0

5,5

6,7

7,4

5,5

21

0,2

0,7

-0,5

-1,5

2,1

0,6

-0,9

0,2

-0,1

0,0

Export

1 652

9,0

5,7

1,7

-13,4

11,0

8,2

4,3

5,9

6,9

7,5

Import

1 457

9,0

9,0

3,5

-13,7

12,8

7,1

4,1

6,4

7,0

7,3

BNP

3 306

4,3

3,3

-0,6

-5,3

5,7

4,1

1,3

3,5

3,9

3,7

4,6

3,4

-0,9

-5,2

5,4

4,2

1,6

3,5

4,0

3,5

2014

2015

Lagerinvesteringar2

BNP, kalenderkorrigerad
1

Löpande priser.
2
Lagerinvesteringarna är uttryckta som bidrag till BNP-tillväxt (procentenheter) och inte som procentuell volymförändring.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 5 Bidrag till tillväxt
Procentenheter. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Hushållens konsumtionsutgifter

1,3

1,7

0,0

-0,2

1,7

0,9

0,8

1,6

2,0

1,8

Offentliga konsumtionsutgifter

0,4

0,2

0,3

0,4

0,7

0,2

0,0

0,1

0,1

0,1

Statliga

0,1

0,0

0,0

0,1

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kommunala

0,4

0,2

0,3

0,4

0,4

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

Fasta bruttoinvesteringar

1,6

1,7

0,3

-3,3

1,3

1,4

1,0

1,3

1,5

1,1

Lagerinvesteringar

0,2

0,7

-0,5

-1,5

2,1

0,6

-0,9

0,2

-0,1

0,0

Export

4,3

2,9

0,9

-7,2

5,3

4,1

2,2

3,2

3,8

4,2

Import

-3,7

-3,9

-1,5

6,4

-5,4

-3,1

-1,9

-3,0

-3,3

-3,6

4,3

3,3

-0,6

-5,3

5,7

4,1

1,3

3,5

3,9

3,7

2014

2015

BNP

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 6 Export och import av varor och tjänster samt prisutveckling
Mdkr
20101

Procentuell förändring i fasta priser. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Export
Varuexport
Tjänsteexport
Total export

1 151

7,8

3,5

0,6

-17,5

14,5

9,9

3,5

5,5

6,6

7,4

501

12,2

12,1

4,7

-3,4

3,8

4,3

6,1

7,0

7,4

7,5

1 652

9,0

5,7

1,7

-13,4

11,0

8,2

4,3

5,9

6,9

7,5

3,0

1,9

4,0

0,7

-0,5

-1,6

-0,4

0,4

0,9

0,9

1 071

9,6

8,7

2,7

-16,2

17,3

7,4

3,3

6,2

6,9

7,5

386

7,4

9,9

5,8

-6,6

1,9

6,2

6,3

6,8

7,2

7,0

9,0

9,0

3,5

-13,7

12,8

7,1

4,1

6,4

7,0

7,3

3,3

0,6

4,4

0,0

-0,2

-0,2

0,5

1,3

1,3

1,3

Exportpris
Import
Varuimport
Tjänsteimport
Total import

1 457

Importpris
1

Löpande priser.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Tabell 7 Fasta bruttoinvesteringar
Mdkr
20101

Näringslivet

2

Procentuell förändring i fasta priser. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

377

Varuproducenter
Industri
Övriga varuproducenter

8,3

10,3

156

5,1

71

-2,8

2014

2015

5,1

-19,1

4,7

7,4

8,5

8,6

9,1

5,7

11,6

3,0

-18,7

-0,6

10,5

8,7

9,3

9,8

5,7

13,6

-0,2

-22,2

-7,5

11,3

7,2

9,0

9,5

6,1

84

16,3

9,4

6,8

-14,9

6,3

9,8

10,0

9,5

10,1

5,4

Tjänsteproducenter2

221

10,8

9,3

6,8

-19,5

8,8

5,1

8,4

8,1

8,5

5,7

Bostäder

108

15,5

8,0

-13,1

-23,3

20,0

14,9

5,8

5,4

6,5

5,7

Offentliga myndigheter

107

6,1

3,8

4,3

4,2

4,4

3,1

-5,7

0,5

1,0

4,5

Staten

53

1,7

-1,0

5,6

8,6

4,6

6,6

-12,8

-5,4

-1,3

8,2

Kommuner

53

10,9

8,8

3,1

-0,1

4,3

-0,3

1,9

5,8

2,8

1,6

591

9,2

8,9

1,4

-16,3

7,1

8,0

5,5

6,7

7,4

5,5

2013

2014

2015

Totalt
1

Löpande priser.
Exklusive bostäder.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
2

Tabell 8 Hushållens ekonomi
Hushållens inkomster
Mdkr
20101

Real disponibel inkomst
Prisindex

2

3

Nominell disponibel inkomst

Procentuell förändring. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

3,8

5,4

3,2

1,6

1,4

3,6

2,4

2,3

2,4

2,1

1,2

1,4

3,1

1,9

1,3

1,3

0,8

1,5

1,7

1,9

1 684

5,1

6,8

6,4

3,5

2,7

5,0

3,1

3,8

4,1

4,0

1 345

5,4

6,9

5,5

0,1

3,0

4,9

3,1

4,1

5,4

5,3

200

6,7

10,1

3,6

-5,3

1,9

3,6

3,4

4,1

5,0

4,8

67

0,9

0,4

0,2

-0,1

0,4

1,0

0,1

0,4

0,4

0,2

538

2,0

-1,2

1,9

6,9

-0,4

-0,4

3,7

1,6

1,3

1,1

varav
Lönesumma4
Övriga faktorinkomster
Räntor och utdelningar, netto5
Offentliga transfereringar
varav
Pensioner

283

2,8

4,0

5,5

7,4

0,7

-0,2

5,9

3,4

3,1

2,6

Sjukdom

103

0,0

-1,4

-3,1

-2,3

-6,3

-1,2

-1,6

-2,0

-1,0

0,2

Arbetsmarknad

35

-9,0

-32,5

-20,7

53,5

8,1

-9,6

4,1

-2,9

-10,5

-13,3

Familjer och barn

58

8,7

1,9

2,0

2,1

3,6

3,6

4,6

2,1

2,1

2,3

Studier

14

5,3

-10,0

4,9

9,0

2,8

-0,8

0,9

-2,5

-1,1

-0,2

Övrigt

45

6,1

-0,8

8,0

10,8

-5,5

2,2

1,1

1,6

1,7

0,1

70

4,5

6,4

9,0

6,3

10,6

2,7

4,8

3,9

3,4

3,4

536

5,1

1,1

-0,3

-5,0

1,8

1,0

3,6

3,2

5,6

5,0

Privata transfereringar
Skatter och avgifter
Hushållens sparande

Mdkr

Andel av disponibel inkomst

20101

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

84

0,4

2,0

5,0

6,9

5,0

6,6

7,3

6,2

4,5

2,9

Nettosparande i avtalspensioner
(inklusive pps)

109

6,7

7,5

7,0

6,8

6,5

6,3

6,1

6,2

6,3

6,4

Total sparkvot6

193

6,6

8,8

11,2

12,9

10,8

12,1

12,6

11,6

10,2

8,8

Finansiellt sparande

148

3,2

5,3

8,6

11,6

8,8

10,3

10,9

10,0

8,5

7,2

Eget sparande

1

Löpande priser.
Hushållens reala disponibla inkomst beräknas genom att den nominella inkomsten deflateras med implicitprisindex för hushållens konsumtionsutgifter.
Implicitprisindex för hushållens konsumtionsutgifter.
4
Lönesumman motsvarar antalet arbetade timmar multiplicerat med timlön.
5
Vid räntor och utdelningar anges nettobidraget i procentuell volymförändring.
6
Total sparkvot = nettosparande inklusive sparande i avtalspensioner (inklusive premiepensionssparande)/ (disponibel inkomst + nettosparande i avtalspensioner (inkl.
PPS)).
Anm.: Skillnaden mellan begreppen nettosparande och finansiellt sparande är framför allt att kapitalförslitning på hushållens kapitalstock utgör en avdragspost vid
beräkning av nettosparandet, medan investeringsutgifter är en avdragspost vid beräkning av det finansiella sparandet. Om nettoinvesteringarna överstiger
kapitalförslitningen blir det finansiella sparandet lägre än nettosparandet.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
2
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Tabell 9 Näringslivets produktion
Mdkr
20101

Varuproducenter

821

Industri

504

Byggverksamhet

158
1 437

Tjänsteproducenter
exkl. finans- och
fastighetsverksamhet
Näringslivet totalt

Procentuell förändring i fasta priser. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

4,5

1,5

2013

2014

2015

5,1

5,4

4,6

4,6

-4,9

-12,9

13,0

7,3

6,5

3,7

-5,5

-18,0

16,5

10,5

1,8

6,6

7,0

5,8

5,4

6,0

-5,8

-5,5

8,9

5,2

1,6

3,1

3,2

3,2

6,4

4,1

2,1

-4,4

4,9

4,3

1,0

3,9

4,5

4,3

1 066

6,8

5,5

1,7

-5,3

6,9

5,0

1,1

4,4

5,2

5,0

2 257

5,7

4,3

-0,6

-7,5

7,6

5,4

1,2

4,3

4,8

4,4

2013

2014

2015

1

Löpande priser.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 10 Offentlig produktion
Mdkr
20101

Procentuell förändring i fasta priser. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Kommunal produktion

426

-0,7

0,2

0,2

1,0

-1,5

1,2

0,0

0,4

0,4

0,8

Statlig produktion

155

0,2

-0,3

0,2

0,2

3,4

0,5

0,5

0,4

0,3

0,8

Total offentlig produktion

581

-0,5

0,0

0,2

0,8

-0,3

1,0

0,1

0,4

0,4

0,8

1

Löpande priser.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 11 Bytesbalans
Miljarder kronor, löpande priser, om annat ej anges. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.

Handelsbalans
procent av BNP
Tjänstebalans
Faktorinkomster

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

159

120

101

102

79

85

66

40

31

22

5,4

3,8

3,2

3,3

2,4

2,5

1,9

1,1

0,8

0,5

71

106

110

103

115

117

131

147

161

178

55

96

112

52

57

53

63

69

59

58

Löpande transfereringar

-37

-33

-42

-39

-45

-40

-42

-44

-47

-49

Bytesbalans

248

289

281

218

207

215

218

212

204

209

8,4

9,2

8,8

7,0

6,3

6,2

6,2

5,8

5,3

5,1

procent av BNP
Kapitaltransfereringar

-20

-3

-5

-4

-4

-5

-6

-6

-6

-6

Finansiellt sparande

228

286

276

214

204

210

212

206

198

203

procent av BNP

7,8

9,2

8,6

6,9

6,2

6,1

6,0

5,6

5,1

5,0

-0,3

1,4

-0,4

0,6

-0,3

-1,3

-0,9

-0,8

-0,4

-0,5

Bytesförhållande
procentuell utveckling

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 12 Bruttonationalinkomst (BNI)
Miljarder kronor, löpande priser. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.

BNP
Primära inkomster netto
BNI

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2 944

3 126

3 204

3 089

3 306

3 456

3 515

3 677

3 875

4 077

38

71

113

56

61

55

64

70

60

59

2 982

3 197

3 318

3 145

3 367

3 511

3 580

3 747

3 935

4 135

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Tabeller till avsnitt 5.4 Arbetsmarknad
Tabell 13 Arbetsmarknad
Nyckeltal inom arbetsmarknadsområdet
Nivå, tusental om annat ej anges

BNP

1

Produktivitet2

2006

2007

2008

2009

3 306

4,3

3,3

-0,6

-5,3

5,7

4,1

1,3

3,5

3,9

3,7

392

3,0

0,2

-1,7

-2,8

3,3

2,9

1,6

2,6

2,2

1,2

Produktivitet i näringslivet
Arbetade timmar3
Medelarbetstid4

Procentuell förändring om annat ej anges. Utfall för 2006-2010, prognos för 2011-2015.

2010

2010

2011

2012

2013

2014

2015

430

4,3

0,0

-2,9

-4,0

3,8

3,3

1,6

2,9

2,3

1,2

734 635

1,3

3,1

1,2

-2,9

2,5

1,5

-0,7

0,9

1,7

2,5

1 616

-0,5

0,6

0,1

-0,9

1,5

-0,6

-0,7

0,5

0,1

0,7

4,6

3,4

-0,9

-5,2

5,4

4,2

1,6

3,5

4,0

3,5

Kalenderkorrigerat5
BNP1
Produktivitet2

393

2,7

0,1

-1,4

-3,0

3,6

2,9

1,2

2,6

2,0

1,6

Produktivitet i näringslivet

431

4,0

-0,2

-2,7

-4,2

4,1

3,3

1,1

2,9

2,1

1,6

Arbetade timmar3

731 816

1,9

3,4

0,7

-2,6

1,9

1,5

0,2

0,9

2,0

1,9

Medelarbetstid4

1 610

0,0

0,9

-0,5

-0,6

0,9

-0,6

0,1

0,6

0,4

0,1

Sysselsatta

4 546

Sysselsättningsgrad6
Arbetskraften

1,8

2,5

1,2

-2,1

1,1

2,2

0,0

0,4

1,6

1,8

65,8

66,7

66,8

64,7

64,7

65,7

65,3

65,3

66,1

67,1

4 962

Arbetskraftsdeltagande 7

1,2

1,5

1,2

0,2

1,1

1,2

0,3

0,3

0,4

0,5

70,8

71,1

71,2

70,6

70,7

71,0

70,9

70,8

70,8

71,0

Arbetslöshet8

416

7,1

6,1

6,2

8,3

8,4

7,5

7,8

7,7

6,6

5,5

Deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder9

219

2,9

2,0

2,1

3,0

4,4

4,5

4,6

4,5

4,0

3,4

Deltagare i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program vid Arbetsförmedlingen
Tusental personer, årsgenomsnitt.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sysselsatta

56

37

16

9

10

11

15

17

11

10

I utbildning

82

52

69

118

175

166

167

161

147

120

139

89

85

127

185

177

182

178

157

130

2014

2015

Totalt
1

BNP till marknadspris, fasta priser. Nivå avser miljarder kronor.
2
Arbetsproduktivitet mäts som BNP till baspris per arbetad timme.
3
Enligt nationalräkenskaperna, 10 000-tal.
4
Avser arbetade timmar per år enligt nationalräkenskaperna dividerat med årsmedeltal för antal sysselsatta i åldersgruppen 15–74 år enligt AKU.
5
Konjunkturinstitutets kalenderkorrigering.
6
Antal sysselsatta i procent av befolkningen i den aktuella åldersgruppen.
7
Antal i arbetskraften i procent av befolkningen i den aktuella åldersgruppen.
8
I procent av arbetskraften.
9
Personer i nystartsjobb eller konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program vid Arbetsförmedlingen, i procent av arbetskraften.
Källor: Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

Tabell 14 Sysselsatta i näringslivet
Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.
Nivå, tusental
2010

Varuproducenter
Industri
Byggverksamhet
Tjänsteproducenter
exkl. finans- och
fastighetsverksamhet
Näringslivet totalt

Procentuell förändring
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1 096

0,8

3,0

2,1

-6,6

1,1

2,5

-0,6

-0,5

0,8

1,0

656

-0,7

2,1

0,2

-9,8

-1,0

2,1

-1,2

-1,3

0,8

0,9

307

6,4

7,6

7,3

-1,2

5,2

4,8

0,8

1,4

1,7

1,9

2 038

2,6

4,0

2,4

0,6

2,6

3,2

0,6

1,2

2,9

3,3

1 870

2,4

4,3

2,4

0,7

2,9

3,3

0,6

1,3

3,1

3,4

3 135

1,9

3,7

2,3

-2,1

2,0

3,0

0,2

0,6

2,2

2,5

Anm.: Tabellen avser sysselsättning enligt nationalräkenskaperna.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Tabell 15 Sysselsatta i offentliga myndigheter
Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.
Nivå, tusental

Kommunala myndigheter
Staten
Offentliga myndigheter totalt

Procentuell förändring.

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 048

1,3

0,2

-1,9

-2,5

-1,6

0,5

0,0

0,1

0,7

0,1

230

0,4

-1,7

-3,0

-1,0

1,5

0,4

-1,1

-1,0

-0,9

-0,7

1 278

1,1

-0,1

-2,1

-2,2

-1,0

0,5

-0,2

-0,1

0,4

-0,1

Anm.: Enligt nationalräkenskaperna (NR). Offentliga myndigheter och kommunala myndigheter är NR-begrepp som skiljer sig från begreppen offentlig sektor respektive
kommunal sektor. Skillnaden ligger i att kommunernas så kallade affärsdrivande verksamheter inte omfattas av de förstnämnda begreppen, utan förs till näringslivet i
NR:s branschindelade (funktionsindelade) statistik. Detta beror på att affärsverken anses vara marknadsmässiga institutionella enheter. Samma affärsdrivande verksamheter förs dock till offentlig (kommunal) sektor i NR:s sektorindelade statistik, då dess andel av bl.a. finansiellt sparande inte kan särskiljas från resten av kommunerna. Till följd av omfattande bolagiseringar av affärsdrivande verksamheter under senare år, så har skillnaden mellan begreppen i praktiken minskat och är nuförtiden
liten.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 16 Resursutnyttjande och potentiella variabler
Resursutnyttjande
Skillnaden mellan faktisk och potentiell nivå i procent av potentiell nivå.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2014

2015

BNP-gap

1,7

3,2

0,2

-6,8

-3,9

-2,2

-3,6

-2,9

-1,6

-0,9

Produktivitetsgap

2,4

1,7

-0,4

-3,6

-1,3

0,2

-0,2

0,4

0,4

-0,1

Produktivitetsgap i näringslivet

3,2

2,2

-0,5

-4,6

-1,7

0,3

-0,2

0,5

0,5

-0,1

Timgap

-0,7

1,4

0,6

-3,3

-2,6

-2,4

-3,4

-3,3

-2,0

-0,8

Sysselsättningsgap

-0,7

0,8

0,6

-2,6

-2,5

-1,5

-2,4

-2,7

-1,7

-0,6

Procentuell förändring om annat ej anges, kalenderkorrigerade värden.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Potentiella variabler
Nivå, tusental om annat ej anges
2010

Potentiell BNP1
Potentiell produktivitet2
Pot. produktivitet i näringslivet
Pot. antal arbetade timmar
Pot. sysselsättning
Jämviktsarbetslöshet3
1

2

2014

2015

3 432

1,9

2,0

2,1

1,9

2,2

2,4

3,0

2,8

2,6

2,7

398

1,2

0,8

0,7

0,2

1,2

1,3

1,6

1,9

2,0

2,0

438

2,0

0,8

0,0

-0,1

1,1

1,3

1,7

2,1

2,2

2,2

751 077

0,8

1,2

1,5

1,3

1,1

1,4

1,1

0,9

0,7

0,7

4 661

0,9

1,1

1,3

1,2

0,9

1,1

1,0

0,7

0,6

0,6

322

6,6

6,7

6,6

6,4

6,5

6,2

5,8

5,5

5,3

5,0

Potentiell BNP till marknadspris. Nivå avser miljarder kronor.
Nivå avser kronor per timme.
Skillnaden mellan potentiell arbetskraft och potentiell sysselsättning i procent av potentiell arbetskraft.
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.
2
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Tabeller till avsnitt 5.5 Löner och 5.6 Inflation och svenska räntor
Tabell 17 Löneutveckling och inflation
Procentuell förändring om annat ej anges. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3,2

3,7

4,4

3,0

2,8

2,7

3,0

3,2

3,6

3,7

Nominell löneutveckling
Industri
Byggindustri

3,4

2,6

4,5

3,5

1,9

2,8

3,1

3,3

3,6

3,7

Näringslivets tjänstesektorer

3,1

3,4

3,8

3,2

2,4

2,8

3,0

3,2

3,6

3,7

Statliga myndigheter

3,4

3,8

3,9

3,9

2,9

2,2

2,6

2,7

3,0

3,1

Kommunala myndigheter

2,8

3,0

5,0

3,9

2,7

2,6

2,7

2,9

3,1

3,1

Totalt, konjunkturlönestatistiken

3,1

3,3

4,3

3,4

2,5

2,7

2,9

3,1

3,3

3,3

Totalt, nationalräkenskaperna

3,3

3,4

4,2

3,0

0,9

3,1

2,9

3,1

3,3

3,3

KPI, dec–dec

1,6

3,5

0,9

0,6

2,3

2,2

1,1

2,5

2,4

2,4

KPI, årsgenomsnitt

1,4

2,2

3,4

-0,5

1,2

3,0

1,2

1,8

2,6

2,5

Konsumentprisernas utveckling

1

KPIF , dec–dec

1,2

2,4

1,6

2,4

2,3

0,7

1,2

1,6

1,7

1,9

KPIF 1, årsgenomsnitt

1,4

1,5

2,7

1,7

2,0

1,4

0,9

1,4

1,7

1,8

HIKP, dec–dec

1,4

2,5

2,1

2,8

2,1

0,6

0,9

1,3

1,4

1,6

HIKP, årsgenomsnitt

1,5

1,7

3,3

1,9

1,9

1,4

0,5

1,2

1,4

1,5

NPI, dec–dec

1,9

3,8

-0,2

0,6

3,1

1,1

0,8

1,3

1,4

1,6

NPI, årsgenomsnitt

1,1

2,7

2,7

-0,8

1,8

2,0

0,9

1,2

1,4

1,5

39,7

40,3

41,0

42,8

42,4

42,8

44,0

44,5

45,3

46,5

Prisbasbelopp, tusen kronor
1

Mått på underliggande inflation. I KPIF (KPI med fast ränta) hålls den del av förändringen i räntekostnader för egnahem som beror på förändrade räntesatser konstant.
Källor: Medlingsinstitutet, Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Tabeller till avsnitt 8 Utgifter
Tabell 18 Utgiftstak och budgeteringsmarginal
Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Utgiftstak

2015

907

938

957

989

1 024

1 063

1 084

1 093

1 103

1123

Takbegränsade utgifter

895

910

943

965

986

997

1031

1043

1053

1066

Budgeteringsmarginal

12

28

14

24

38

66

53

50

50

57

Budgeteringsmarginal, procent av
takbegränsade utgifter

1,3

3,1

1,4

2,5

3,9

6,6

5,2

4,8

4,7

5,4

Anm.: Nivån på utgiftstaket för 2015 är regeringens förslag till utgiftstak i denna proposition.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 19 Utgifter per utgiftsområde 2010–2015
Miljarder kronor

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

Rikets styrelse
Samhällsekonomi och finansförvaltning
Skatt, tull och exekution
Rättsväsendet
Internationell samverkan
Försvar och samhällets krisberedskap
Internationellt bistånd
Migration
Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Integration och jämställdhet
Arbetsmarknad och arbetsliv
Studiestöd
Utbildning och universitetsforskning
Kultur, medier, trossamfund och fritid
Samhällsplanering, bostadsförsörjning,
byggande samt konsumentpolitik
19 Regional tillväxt
20 Allmän miljö- och naturvård
21 Energi
22 Kommunikationer
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
24 Näringsliv
25 Allmänna bidrag till kommuner
26 Statsskuldsräntor m.m.
27 Avgiften till Europeiska unionen
Minskning av anslagsbehållningar
Summa utgiftsområden4
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldräntor5
Ålderspensionssystemet vid sidan av
statsbudgeten
Takbegränsade utgifter
Budgeteringsmarginal
Utgiftstak för staten

1

2010
Utfall1

2011
Anslag2

2011
Prognos1

2012
Förslag6

2013
Beräknat

2014
Beräknat

2015
Beräknat

11 657
12 140
9 385
35 486
1 998
45 665
26 669
7 092
56 015
99 933
41 473
70 177
5 192
68 556
22 580
53 256
11 338

11 3783
12 973
10 051
36 924
2 006
45 306
29 863
8 032
60 087
93 841
40 743
73 092
6 558
70 106
23 472
54 556
12 210

11 136
12 938
9 767
36 760
1 860
44 524
30 361
7 746
56 885
95 724
41 563
72 531
5 964
65 471
21 819
53 593
12 131

11 809
13 359
10 179
37 871
2 024
45 578
30 264
9 068
60 078
93 353
41 060
76 717
8 374
70 476
22 184
54 476
12 300

12 001
13 481
10 363
38 227
2 032
46 860
31 570
9 522
61 716
89 447
39 859
78 481
8 196
68 718
21 447
55 283
12 516

12 223
13 826
10 583
38 944
2 030
48 197
33 388
9 410
63 427
86 790
39 154
80 411
8 821
64 120
21 890
56 259
12 671

12 495
14 317
10 860
39 921
2 037
49 422
35 324
9 356
63 540
85 220
39 022
81 919
8 597
58 629
23 519
56 583
12 821

1 559
3 179
5 161
2 704
39 788
17 447
8 478
75 691
23 361
30 407

1 293
3 510
5 144
2 884
40 152
17 891
5 475
88 025
36 470
30 637

1 132
3 224
5 257
3 035
41 129
17 359
5 428
88 023
36 140
29 794

786 389
763 028

822 680
786 210

811 295
775 156

1 152
3 399
5 025
2 873
43 061
17 733
6 012
85 075
21 870
31 291
-2 814
813 844
792 022

1 155
3 176
4 753
2 445
42 992
16 298
4 948
85 895
23 250
32 227
-939
815 917
792 727

1 166
2 967
4 890
2 411
40 928
16 379
5 003
85 680
22 600
32 791
-996
815 963
793 398

1 167
2 631
4 850
1 777
45 136
15 429
4 525
85 112
32 350
35 476
-1 648
830 388
798 073

222 213
997 369
65 631
1 063 000

238 559
1 030 581
53 419
1 084 000

250 192
1 042 919
50 081
1 093 000

259 975
1 053 373
49 627
1 103 000

267 764
1 065 837
57 163
1 123 000

222 897
985 925
38 075
1 024 000

Anslagen är fördelade till de utgiftsområden de tillhör i statens budget för 2012.
Inklusive riksdagens beslut i enlighet med propositionen Vårändringsbudget för 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21, rskr. 2010/1:321) och förslagen i
propositionen Höständringsbudget för 2010 (prop. 2010/11:2).
3
Enligt bet. 2010/11:FiU10 och vårändringsbudget för 2011.
4
Inklusive posten Minskning av anslagsbehållningar.
5
Summa utgiftsområden exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. och exklusive minskning av anslagsbehållningar för statsskuldsräntor.
6
Regeringens förslag till utgiftsramar i denna proposition.
Källa: Egna beräkningar.
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Tabeller till avsnitt 9 Den offentliga sektorns finanser, statens budgetsaldo och
statsskulden
Tabell 20 Offentliga sektorns finanser
Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.

Inkomster
Procent av BNP
Skatter och avgifter

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 560

1 643

1 662

1 610

1 680

1 721

1 763

1 830

1 926

2 027

53,0

52,5

51,9

52,1

50,8

49,8

50,1

49,8

49,7

49,7

1 413

1 472

1 480

1 440

1 506

1 543

1 580

1 642

1 731

1 820

Procent av BNP

48,0

47,1

46,2

46,6

45,5

44,6

44,9

44,7

44,7

44,6

Kapitalinkomster

61

72

79

64

61

68

69

71

73

80

Övriga inkomster

86

98

102

107

113

110

114

117

122

127

1 495

1 531

1 590

1 640

1 686

1 717

1 765

1 803

1 846

1 893

50,8

49,0

49,6

53,1

51,0

49,7

50,2

49,0

47,6

46,4

Utgifter
Procent av BNP
Transfereringar och subventioner
Hushåll
Näringslivet

1

1

595

588

606

642

645

641

677

689

699

708

499

494

503

538

536

534

553

562

569

576

51

52

54

55

57

53

69

69

71

69

Utlandet

45

42

49

49

52

54

55

57

59

64

Konsumtion

765

797

835

858

898

921

936

961

990

1 024

Investeringar m.m.

84

90

96

104

109

114

115

116

117

124

Ränteutgifter

51

55

53

36

34

41

36

38

39

37

Finansiellt sparande

65

112

71

-29

-7

4

-2

27

80

134

2,2

3,6

2,2

-0,9

-0,2

0,1

0,0

0,7

2,1

3,3

Staten

Procent av BNP

31

75

44

-26

-18

-5

-1

33

80

133

Pensionssystemet

30

33

31

5

6

17

6

0

4

10

4

3

-4

-9

6

-8

-6

-5

-4

-9

1 333

1 257

1 243

1 321

1 313

1 275

1 271

1 248

1 171

1 060

Kommunsektorn
Finansiell ställning
Konsoliderad bruttoskuld
Procent av BNP
Nettoskuld
Procent av BNP

45,3

40,2

38,8

42,8

39,7

36,9

36,2

34,0

30,2

26,0

-412

-547

-404

-613

-743

-760

-759

-783

-865

-999

-14,0

-17,5

-12,6

-19,8

-22,5

-22,0

-21,6

-21,3

-22,3

-24,5

1

Inklusive ofördelade utgifter.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Tabell 21 Statens finanser
Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Inkomster

879

917

885

834

880

900

917

954

1 005

1 062

Skatter och avgifter

799

824

787

736

783

797

813

846

896

947

28

32

35

31

31

36

35

37

35

38

Kapitalinkomster
Övriga inkomster

51

61

63

67

67

66

69

71

74

77

Utgifter

848

842

841

859

899

905

918

921

925

929

Transfereringar till privat sektor1

375

356

356

368

369

364

383

383

382

382

Bidrag till kommunsektorn

150

159

154

160

186

185

184

186

189

189

Ålderspensionsavgifter

27

24

24

24

24

21

22

21

22

21

206

210

217

225

236

242

243

246

250

255

Investeringar m.m.

44

45

46

51

54

55

54

51

50

55

Ränteutgifter

46

49

45

32

31

37

32

33

32

27

Finansiellt sparande

31

75

44

-26

-18

-5

-1

33

80

133

Konsumtion

Procent av BNP
Budgetsaldo
Procent av BNP
Statsskuld
Procent av BNP

1,1

2,4

1,4

-0,8

-0,6

-0,1

0,0

0,9

2,1

3,3

18

103

135

-176

-1

41

19

39

96

128

0,6

3,3

4,2

-5,7

0,0

1,2

0,5

1,1

2,5

3,1

1 220

1 115

1 062

1 149

1 113

1 063

1 049

1 012

920

790

41,4

35,7

33,1

37,2

33,7

30,8

29,8

27,5

23,7

19,4

1

Inklusive ofördelade utgifter.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 22 Ålderspensionssystemet
Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Inkomster

210

223

233

225

231

240

245

251

265

279

Socialförsäkringsavgifter

160

169

178

179

184

196

199

207

218

229

Statliga ålderspensionsavgifter m.m.

27

24

24

24

24

21

22

21

22

21

Räntor, utdelningar m.m.

24

30

31

22

22

23

25

24

26

29

Utgifter

180

189

202

220

225

224

240

251

261

269

Pensioner

176

186

199

217

220

220

236

247

257

265

Övriga utgifter
Finansiellt sparande
Procent av BNP

4

3

3

3

5

4

4

4

4

4

30

33

31

5

6

17

6

0

4

10

1,0

1,1

1,0

0,2

0,2

0,5

0,2

0,0

0,1

0,2

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Tabell 23 Kommunsektorns finanser
Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Inkomster

656

695

729

743

786

797

816

842

877

907

Skatter

454

479

503

511

524

535

553

574

602

628

14

14

15

15

16

16

16

Kommunal fastighetsavgift
Statsbidrag

114

120

111

115

138

137

135

135

136

134

19,3

19,2

19,5

20,7

20,5

19,9

20,0

19,7

19,4

19,1

Kapitalinkomster

11

13

14

11

9

10

10

11

13

16

Övriga inkomster

77

82

89

92

101

100

102

106

110

113

36

39

43

44

47

48

49

51

53

55

653

691

733

751

780

804

822

848

881

916

Transfereringar till hushåll

28

29

32

36

34

36

36

37

38

38

Övriga transfereringar

21

23

25

26

28

29

30

29

30

31

Konsumtion

557

585

616

631

659

676

690

711

737

765

Investeringar

40

45

50

52

55

58

61

64

67

70

Ränteutgifter

7

8

10

5

4

5

5

6

9

11

4

3

-4

-9

6

-8

-6

-5

-4

-9

0,1

0,1

-0,1

-0,3

0,2

-0,2

-0,2

-0,1

-0,1

-0,2

15

14

8

13

18

8

8

9

10

6

Skatter och statsbidrag,
procent av BNP

varav kompensation för
mervärdesskatt
Utgifter

Finansiellt sparande
Procent av BNP
Resultat före extraordinära poster

Anm.: Skatter och statsbidrag som andel av BNP inkluderar inkomster från den kommunala fastighetsavgiften. Investeringsutgifterna inkluderar även nettoutgifter för
köp av mark och fastigheter.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 24 Strukturellt sparande
Procent av BNP, om annat ej anges. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.
2006

2007

Finansiellt sparande, miljarder kronor

65

112

71

-29

-7

4

-2

Finansiellt sparande

2,2

3,6

2,2

-0,9

-0,2

0,1

0,0

-0,9

-1,7

-0,1

4,0

2,2

1,2

2,0

1,6

0,9

0,5

0,0

0,0

-0,2

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Justering för konjunkturläge
Justering för engångseffekter1
Justering, extraordinära kapitalvinster

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

27

80

134

0,7

2,1

3,3

-0,5

-0,8

0,0

0,1

-0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Strukturellt sparande

0,8

1,1

1,9

3,0

1,9

1,5

2,0

2,4

3,0

3,7

BNP-gap, procent

1,7

3,2

0,2

-6,8

-3,9

-2,2

-3,6

-2,9

-1,6

-0,9

1

Engångseffekten 2008 och 2009 beror på nya regler avseende byggmoms som tillfälligt ökar momsinbetalningarna med 8 miljarder kronor 2008 och 2 miljarder kronor
2009.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Sammanfattning
I ett internationellt perspektiv framstår Sverige
som ett förhållandevis jämställt land. Samtidigt
kan det konstateras att det finns bestående
könsskillnader då det gäller den ekonomiska
jämställdheten.
Källan till den ekonomiska ojämställdheten
står att finna på arbetsmarknaden men grunden
läggs redan i skolan. Från gymnasiet och uppåt
är utbildningsvalen starkt könsbundna.
Kvinnor förvärvsarbetar i mindre utsträckning
och har lägre lön än män. De arbetar oftare i
yrken med låga löner och i den offentliga
sektorn där lönerna i genomsnitt är lägre än i den
privata. Kvinnor arbetar i högre grad deltid än
män, men står för en större del av det obetalda
hemarbetet. Om man lägger samman obetalt och
betalt arbete, arbetar kvinnor och män ungefär
lika mycket.
Då man räknar om alla löner till heltid var den
genomsnittliga månadslönen för kvinnor 85,7
procent av männens 2010. Om man även
korrigerar lönerna för olika lönepåverkande
faktorer, t.ex. yrke, utbildning och ålder genom
s.k. standardvägning, uppgick kvinnors månadslön till 94,1 procent av männens 2010.
All politik ska bedömas ur ett jämställdhetsperspektiv. Minskade marginaleffekter
har förbättrat drivkrafterna till arbete sedan
2006. Genom att minskningen har varit större
för kvinnor än för män har drivkrafterna till en
mer jämställd arbetsfördelning stärkts. Jobbskatteavdraget beräknas på lång sikt öka antalet
arbetade timmar för kvinnor med 2,9 procent
och med 1,8 procent för män.
I denna proposition föreslås bl.a. höjda
bostadsbidrag för unga och för barnfamiljer samt
höjt bostadstillägg till pensionärer, som direkt
påverkar hushållens ekonomi. Effekterna av
förslagen på den individuella disponibla
inkomsten är i genomsnitt begränsade, men mer
betydande för de grupper som är direkt berörda,
och individuell disponibel inkomst förväntas
initialt öka med 0,5 procent för kvinnor och med
0,1 procent för män. Utöver dessa reformer
förväntas den sänkta mervärdesskatten på
restaurang- och cateringtjänster indirekt påverka
hushållens ekonomi dels genom att sysselsättningen ökar, dels genom att priserna på
restaurangtjänster sjunker. Även effekterna av
denna reform bedöms vara gynnsamma ur ett
jämställdhetsperspektiv, i första hand för att

kvinnors sysselsättning förväntas öka mer än
männens, givet dagens könsfördelning i sektorn.
Jämställdhetspolitiken inom utgiftsområde 13
Integration och jämställdhet har under 2007–
2010 tillförts 1,6 miljarder kronor, vilket innebär
ett tiofaldigande av resurserna jämfört med
tidigare. Resurserna har fördelats till insatser
som syftar till att uppnå målen i jämställdhetspolitiken. Den största delen har satsats
på att minska mäns våld mot kvinnor. Under
perioden 2011–2014 avser regeringen att fullfölja
den ambitiösa satsning för att förbättra
jämställdheten som inleddes under förra
mandatperioden (skr. 2011/12:3). Vid sidan av
nya reformer och satsningar är en central
utgångspunkt att följa upp och säkra hållbarheten i redan genomförda åtgärder.

1

Den ekonomiska
jämställdhetspolitikens inriktning
och effekter

1.1

Kvinnor och män ska ha samma makt
att forma samhället och sina egna liv

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma
makt att forma samhället och sina egna liv.
Regeringen har fastställt fyra delmål för
jämställdhetspolitiken. Denna bilaga behandlar
främst målet om ekonomisk jämställdhet, men
berör även målet om jämn fördelning av det
obetalda arbetet eftersom de är nära relaterade.
De fyra delmålen för regeringens jämställdhetspolitik är:
-

En jämn fördelning av makt och inflytande.
Kvinnor och män ska ha samma rätt och
möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för
beslutsfattande.

-

Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män
ska ha samma möjligheter och villkor i fråga
om utbildning och betalt arbete som ger
ekonomisk självständighet livet ut. Delmålet
inbegriper samma möjligheter och förutsättningar för kvinnor och män i fråga om
tillgång på arbete och samma möjligheter
och villkor i fråga om såväl anställnings-,
löne- och andra arbetsvillkor som
utvecklingsmöjligheter i arbetet, bl.a. ur ett
7
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livscykelperspektiv - det avlönade arbetet ska
också innebära ekonomisk trygghet och
självständighet under pensionsåren. Delmålet omfattar också utbildningen, där de
könsbundna studievalen ger effekt för
högskoleutbildning och yrkesval.
-

Jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta
samma ansvar för hemarbetet och ha
möjlighet att ge och få omsorg på lika
villkor. Möjligheten att förena avlönat arbete
med att ha en familj och att vårda relationer
med närstående ska vara central i
jämställdhetspolitiken.

-

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha
samma rätt och möjlighet till kroppslig
integritet.

Regeringens huvudsakliga strategi för att uppnå
dessa mål är jämställdhetsintegrering, kompletterat med särskilda åtgärder för att stimulera,
utveckla och skynda på förändringsarbetet.
Jämställdhet skapas i den normala beslutsprocessen och ett jämställdhetsperspektiv måste
vara en integrerad del i det dagliga arbetet på alla
nivåer och i alla stadier hos de aktörer som
normalt är involverade i det politiska beslutsfattandet. Det är i budgetarbetet som jämställdhetsmålen kan omsättas i konkret
ekonomisk politik.
Målen för jämställdhetspolitiken kan inte
uppnås genom åtgärder på enskilda politikområden, utan kräver ofta en bredare ansats där
insatser på flera områden samverkar. Men
jämställdhet är inte bara ett ansvar för den
politiska sfären, utan för alla i samhället, inte
minst arbetsmarknadens parter och arbetslivet i
stort. Hur en familj väljer att fördela ansvar för
olika uppgifter inom sig går utanför politikens
gränser. Däremot är det politikens uppgift att
skapa förutsättningar för att kvinnor och män
ska kunna leva jämställt, och för att kvinnor och
män, liksom flickor och pojkar, ska slippa sådana
begränsningar av sina egna val som traditionellt
styrts av könstillhörighet. För att uppnå
bestående resultat är det nödvändigt med ett
systematiskt och kontinuerligt jämställdhetsarbete. För att detta ska realiseras krävs politiskt
engagemang och ett aktivt ledarskap, bl.a. genom
jämställdhetsanalyser, statistik och uppföljning.
Denna bilaga ska ses som en del av detta arbete.
8

1.2

Den ambitiösa satsningen på
jämställdhetspolitiken fortsätter

Ekonomisk jämställdhet främjas av regeringens
insatser som syftar till att minska utanförskapet
och öka sysselsättningen. Det är viktigt att den
ekonomiska politiken har ett jämställdhetsperspektiv. Arbete måste löna sig för såväl
kvinnor som män. Jobbskatteavdraget gör det
mer lönsamt att arbeta för såväl anställda som
egenföretagare. Kvinnor har lägre inkomster och
arbetar ofta deltid. Jobbskatteavdraget kan
därför få större relativ betydelse för kvinnor än
för män och bidra till ökade ekonomiska
drivkrafter att gå från deltids- till heltidsarbete.
Vidare bidrar jobbskatteavdraget till att göra det
mer lönsamt för föräldrar att fördela föräldraledigheten mer jämställt.
Arbete och ansvar för hem och familj måste
gå att förena. Skattereduktionen för utgifter för
hushållsarbete, det s.k. RUT-avdraget, underlättar för kvinnor och män att förena arbetsliv
och familjeliv, vilket gynnar kvinnors arbetskraftsdeltagande. Regeringen har även infört en
jämställdhetsbonus för att förbättra förutsättningarna för ett jämställt föräldraskap och
jämställt deltagande i arbetslivet.
Jämställdhetspolitiken inom utgiftsområde 13
Integration och jämställdhet har under 2007–
2010 tillförts 1,6 miljarder kronor, vilket innebär
ett tiofaldigande av resurserna. Resurserna har
fördelats till insatser som syftar till att uppnå
målen i jämställdhetspolitiken. Vidare har
regeringen valt att främja arbetet med
jämställdhetsintegrering inom såväl statlig som
regional- och kommunal verksamhet och att
stimulera forskning och kunskapsutveckling
inom jämställdhetsområdet. Arbetet mot alla
former av mäns våld mot kvinnor, inbegripet
prostitution och handel med människor för
sexuella ändamål, har prioriterats och den största
delen av anslaget inom den särskilda
jämställdhetssatsningen har satsats på detta
område.1
Även för perioden 2011–2014 avser
regeringen att fullfölja den ambitiösa satsning
för att förbättra jämställdheten som inleddes

1 Se vidare Redovisning av den särskilda jämställdhetssatsningen (skr.
2009/10:234).
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under förra mandatperioden. 2 Vid sidan av nya
reformer och satsningar är en central utgångspunkt att följa upp och säkra hållbarheten i redan
genomförda åtgärder.
I juni 2009 lämnade regeringen skrivelsen En
jämställd arbetsmarknad – regeringens strategi
för jämställdhet på arbetsmarknaden och i
näringslivet (skr. 2008/09:198) till riksdagen.
Insatser för jämställdhet inom arbetsmarknadsområdet och näringslivsområdet bör enligt
regeringen ha följande inriktningar:
-

motverka könsuppdelningen
marknaden och i näringslivet,

på

arbets-

-

främja jämställda villkor för entreprenörskap,

-

jämställt deltagande i arbetslivet, samt

-

jämställda arbetslivsvillkor.

Vid sidan av nya reformer och satsningar är en
central utgångspunkt att följa upp och säkra
hållbarheten i redan genomförda åtgärder, så att
vunna erfarenheter införlivas i ordinarie verksamhet. Jämställdhetsintegrering är även i
fortsättningen regeringens strategi för att nå de
jämställdhetspolitiska målen, tillsammans med
särskilda åtgärder för att stimulera, utveckla och
skynda på utvecklingen.
I syfte att förbättra uppföljningen av de
jämställdhetspolitiska målen har regeringen givit
Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att
utveckla jämställdhetsstatistiken och indikatorer
kopplade till de olika målen. Regeringen har
vidare givit Konjunkturinstitutet i uppdrag att ta
fram förslag till hur man kan utveckla denna
bilaga i en mer analytisk riktning.

1.3

Jämställdhet är bra för tillväxten

Regeringens mål om ökad jämställdhet och hög
tillväxt går hand i hand. Jämställdhet bidrar till
ekonomisk tillväxt genom att människors kompetens och skaparkraft tillvaratas och främjas.
Om kvinnor arbetade i lika hög grad som män
och till samma lön skulle ökningen av BNP-nivån bli betydande. Under det svenska EU-ordfö-

randeskapet under hösten 2009 arrangerades
därför en konferens för att fördjupa kunskapen
om sambandet mellan jämställdhet och tillväxt.
För att få en hög och långsiktig tillväxt är det
viktigt att tillgänglig arbetskraft används på bästa
sätt. Under de senaste decennierna förklaras en
stor del av tillväxten inom OECD-området av
ökad kvinnlig sysselsättning. OECD har uppskattat att hälften av tillväxten av arbetsutbudet
och en fjärdedel av den ekonomiska tillväxten
sedan 1995 förklaras av den minskade skillnaden
mellan kvinnors och mäns förvärvsdeltagande.3
Under det svenska ordförandeskapet hösten
2009 poängterades jämställdhetspolitikens stora
potential för att bidra till hållbar tillväxt, sysselsättning och social inkludering i EU2020-strategin. På uppdrag av regeringen togs en rapport
om sambandet mellan jämställdhet, ekonomisk
tillväxt och sysselsättning fram. Givet att kvinnors sysselsättningsgrad är lägre än männens, att
andelen kvinnor som arbetar deltid är högre än
andelen män samt att kvinnor har i genomsnitt
lägre lön än män, finns det en outnyttjad resurs i
ekonomin och potential att öka både sysselsättning och produktion. Tillväxtpotentialen har
uppskattats till 21 procent i Sverige och 27 procent inom EU som helhet.4 Även om beräkningen är starkt stiliserad och är att betrakta som
ett tak indikerar den att en mer jämställd arbetsmarknad medför positiva effekter på tillväxten.
Om lönegapet minskade skulle arbetsutbudet öka
De ojämställda lönerna bidrar till att upprätthålla
arbetsfördelningen i hushållen, men också arbetsfördelningen på marknaden.5 Genom att
kvinnor får sämre utbyte av lönearbete än män
påverkas deras arbetsutbud negativt. Detta kan
vara en av orsakerna till att kvinnor har såväl
lägre arbetskraftsdeltagande som en högre andel
deltidsarbetande än män.
Olika faktorer styr arbetsfördelningen i
hemmen. Normer och traditioner påverkar, men
även ekonomiska drivkrafter. För hushållen
medför kvinnors sämre utbyte av lönearbete att
en traditionell arbetsfördelning, där männen ar-

3 OECD (2008) Gender and sustainable development. Maximising the
Economic, Social and Environmental Role of Women.
2

Se

vidare

2010/11:3).

Jämställdhetspolitikens

inriktning

2011–2014

(skr.

4 Löfström Å., Gender equality, economic growth and employment,
2009.
5 SOU 2004:43 s. 14.
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betar på marknaden och kvinnorna utför mer av
det obetalda arbetet i hemmet, är ekonomiskt
lönsam. För samhället som helhet innebär detta
att arbetskraften inte används på ett ekonomiskt
effektivt sätt. En studie från Australien visar att
den negativa effekten av lönegapet på BNP
främst förklaras av de negativa incitamenten.6
Att hushållen reagerar på ekonomiska drivkrafter är tydligt. Införandet av särbeskattningen
i Sverige i början av 1970-talet medförde att
kvinnornas arbetsutbud växte snabbt. Man kan
också se detta vid jämförelser mellan olika länder, där sysselsättningsgraden generellt sett är
lägre i länder där makarna sambeskattas. 7
Om lönegapet mellan könen minskade skulle
kvinnors arbetsutbud öka samtidigt som fördelningen av det obetalda arbetet sannolikt skulle
bli mer jämställt. För att beräkna de potentiella
vinsterna av en minskning av lönegapet mellan
kvinnor och män har en modellsimulering genomförts.8 Enligt denna skulle en ökning av alla
kvinnors löner med 1 procent medföra att sysselsättningen ökar med 4 100 helårspersoner för
kvinnor och minskar med ca 800 helårspersoner
för män. Netto innebär detta en sysselsättningsökning med ca 3 300 personer. Räknat i arbetade
timmar innebär det en ökning med 0,4 procent
för kvinnor och en minskning för män med
0,1 procent.9 Orsaken till att männens sysselsättning minskar är att kvinnornas högre arbetsutbud medför en annan arbetsfördelning inom
hushållen.
Den största delen av förändringarna förväntas
i sammanboende hushåll där fler kvinnor kommer att arbeta fler timmar, men även ensamstående kvinnor skulle arbeta mer. Ökningen
beräknas bli störst för dem som arbetar deltid,
oftast kvinnor. Hela minskningen av männens
arbetsutbud beräknas ske i sammanboende
hushåll. I genomsnitt kommer dock ekonomin
att förbättras för även sammanboende män,
eftersom kvinnornas inkomster ökar mer än

männens minskar. Det är endast inkomsterna för
ensamstående män som inte påverkas.

1.4

Drivkrafterna till arbete har
förbättrats mest för kvinnor

Marginaleffekter
Regeringens politik är främst inriktad på att
stärka arbetslinjen och på att göra det mer
lönsamt att arbeta. Om man får behålla mer av
en inkomstökning ökar viljan att arbeta. Den s.k.
marginaleffekten visar hur stor andel av en
bruttolöneökning som faller bort till följd av
ökad skatt, ökade avgifter och minskade bidrag.
Den genomsnittliga marginaleffekten har
minskat med 6,2 procentenheter för kvinnor och
med 4,5 procentenheter för män sedan
regeringen tillträdde. 10
Marginaleffekterna är högre för män än för
kvinnor, se tabell 1.1. Detta beror på att kvinnor
i genomsnitt har lägre inkomster än män och
därmed i genomsnitt lägre marginaleffekter. För
dem med allra lägst inkomst är dock marginaleffekten högre till följd av inkomstprövade
bidrag.
Tabell 1.1 Marginaleffekt för olika hushållstyper 2012
Personer 20–64 år. Procent och procentenheter.
Marginaleffekt

Utveckling
2006-2012
Kvinnor
Män

Kvinnor

Män

Ensamstående med barn
0–19 år

38,7

39,0

-10,0

-8,1

Ensamstående 20-44 år utan
barn

25,8

30,0

-7,2

-4,9

Ensamstående 45–64 år utan
barn

33,4

35,7

-6,5

-5,4

Sammanboende med barn
0–19 år

31,9

40,0

-5,5

-4,2

Sammanboende 20–44 år
utan barn

28,2

32,9

-6,0

-5,7

Sammanboende 45–64 år
utan barn

32,2

39,8

-5,6

-4,1

Totalt

31,3

36,5

-6,2

-4,5

Anm: Inklusive åtgärder som föreslås i denna proposition.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
6 Cassels et al, The impact of a sustained gender wage gap on the
Australian economy NATSEM 2009.
7 Löfström, Å., Gender equality, economic growth and employment,
2009.
8 Beräkningarna har genomförts med FASIT-modellens arbetsutbudsmodul.
9 Cassels et al, The impact of a sustained gender wage gap on the

Australian economy NATSEM 2009, har beräknat att en minskning av
lönegapet med en procentenhet skulle medföra en ökning av BNP med
0,5 procent i Australien.
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10 Redovisningen avser effekterna av den samlade politiken under

perioden 2006–2012 och inkluderar redan fattade beslut och förslagen i
denna proposition. Hänsyn har enbart tagits till de förslag som berör
individers och hushålls disponibla inkomst och som är möjliga att
beräkna med den använda metodiken.
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Marginaleffekterna har minskat för såväl kvinnor
som män. Minskningen har varit något större för
kvinnor till följd av deras lägre inkomst. Orsaken
till detta är i första hand jobbskatteavdraget som
främst riktar sig mot låg- och medelinkomsttagare. Jämfört med 2006 har alltså
drivkrafterna till en mer jämställd arbetsfördelning förbättrats.
Trots att kvinnor i genomsnitt har lägre
marginaleffekter än män är det inte givet att de
tjänar mer på att öka sitt arbetsutbud räknat i
kronor eftersom de har lägre lön. När hushållen
överväger om de ska arbeta mer eller mindre ser
de sannolikt till hur mycket mer eller mindre
pengar de kommer att få i plånboken. I ett
hushåll med sammanboende är det sannolikt att
många tar hänsyn till vem som tjänar mest, eller
förlorar minst, på att förändra sin arbetstid.
Tabell 1.2 Utbyte av ökat arbetsutbud för olika
hushållstyper 2012
Förändring av arbetsinkomsten vid en ökning av arbetsutbudet med
en timme. Personer 20–64 år. Kronor (löpande pris).
Marginalutbyte

Förändring
2006-2012
Kvinnor
Män

Kvinnor

Män

Ensamstående med barn
0–19 år

101

124

34

46

Ensamstående 20–44 år utan
barn

111

112

37

29

Ensamstående 45–64 år utan
barn

118

121

33

30

Sammanboende med barn
0–19 år

117

131

35

35

Sammanboende 20–44 år
utan barn

109

116

27

29

Sammanboende 45–64 år
utan barn

117

140

30

38

Totalt

115

127

33

34

sin arbetstid kostar det alltså hushållen mer att
mannen går ner i arbetstid än kvinnan.
Man kan därför konstatera att de ekonomiska
drivkrafterna bidrar till att upprätthålla en
traditionell arbetsfördelning, där kvinnan arbetar
i hemmet och mannen på den öppna arbetsmarknaden.
Ersättningsgrad
Allt för höga ersättningsnivåer i välfärdssystemen medför att arbete lönar sig i för liten
utsträckning. Samtidigt är det viktigt att
ersättningarna är tillräckligt höga för att utgöra
ett väl fungerande skydd mot inkomstbortfall.
Regeringens reformer av arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och skattesystemet
syftar till att stärka arbetslinjen och göra det mer
lönsamt att arbeta. I samtliga ersättningssystem
är den genomsnittliga ersättningsgraden högst
för dem med låga inkomster och ersättningsgraden avtar med stigande inkomst. Genom att
kvinnor i genomsnitt har lägre lön är ersättningsgraden generellt sett högre för kvinnor, se
tabell 1.3.12
Tabell 1.3 Ersättningsgrader för kvinnor och män 2011

Anm: Inklusive åtgärder som föreslås i denna proposition.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

I tabell 1.2 visas hur mycket arbetsinkomsten
räknat i kronor förändras vid en ökning av
arbetstiden med en timme.11 Män tjänar i
genomsnitt mer på att öka sin arbetstid än
kvinnor. Orsaken till detta är att kvinnors lägre
marginaleffekter inte väger upp effekten av mäns
högre löner. Genom att hushållens inkomster
räknat i kronor förändras mer då mannen ändrar

Procent
Arbetslöshetsersättning

Sjukpenning

Sjuk- och
aktivitetsersättning

Kvinnor

76

80

75

Män

66

72

67

Totalt

71

76

71

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

De sänkta ersättningsgraderna sedan 2006,
främst till följd av införandet av jobbskatteavdraget, har gjort det mer lönsamt att arbeta.
För dem som varit arbetslösa länge har även den
sänkta kompensationsgraden i arbetslöshetsförsäkringen bidragit till att göra det mer
lönsamt att börja arbeta. Samma sak gäller inom
sjukförsäkringen där införandet av en bortre
gräns innebär att incitamenten att återgå till

12 Beräkningarna av ersättningsgraden utgår från hela hushållets
11 Arbetsinkomsten per år har räknats om till heltid och därefter

dividerats med en antagen årsarbetstid på 2 080 timmar.

disponibla inkomst, vilket innebär att ersättningsgraden för en enskild
individ påverkas av samtliga hushållsmedlemmars inkomster. Ökade
kostnader i form av t.ex. resor och måltider som följer av att arbeta har
inte beaktats.
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arbete har stärkts.13 Sammantaget innebär
införandet av jobbskatteavdraget och reformerna
i arbetslöshets- och sjukförsäkringen att drivkrafterna till arbete stärkts mer för kvinnor än
för män.

1.5

Arbetsutbudseffekterna är större för
kvinnor än för män

Förbättrade ekonomiska drivkrafter förväntas i
förlängningen medföra ett ökat arbetsutbud, dels
genom att fler förvärvsarbetar, dels genom att de
som redan är sysselsatta arbetar fler timmar.
Jobbskatteavdraget ökar kvinnors arbetsutbud
Tabell 1.4 visar de beräknade långsiktiga
arbetsutbudseffekterna för kvinnor och män av
jobbskatteavdraget.14 Den långsiktiga effekten
på arbetsutbudet är större för kvinnor än för
män. Önskat antal arbetade timmar beräknas öka
med 2,9 procent för kvinnor och 1,8 procent för
män, motsvarande 59 000 respektive 47 000
helårsekvivalenter.
Tabell 1.4 Jobbskatteavdragets långsiktiga arbetsutbudseffekter
Procent
Samtliga

Kvinnor

Män

Önskat antal arbetade timmar
förändring procent
förändring helårsekvivalenter

2,3

2,9

1,8

106 000

59 000

47 000

Önskat antal arbetade timmar givet arbete
förändring procent
förändring helårsekvivalenter
Andel av ökningen av önskat
antal arbetstimmar som beror på
att fler personer vill arbeta (%)

0,43

0,83

0,12

20 000

17 000

3 000

81,4

71,8

93,2

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Resultaten är i linje med de effekter som
presenterats i liknande studier i litteraturen, t.ex.
att arbetsutbudet för kvinnor och låginkomst-

tagare är känsligare för ekonomiska incitament
än arbetsutbudet för män respektive höginkomsttagare.
Den största delen av det ökade arbetsutbudet
förväntas uppkomma genom att fler personer
söker sig till arbetsmarknaden, 2,1 procent för
kvinnor och 1,7 procent för män. Även för dem
som redan har arbete är effekterna större för
kvinnor (0,8 procent) än för män (0,1 procent).
En orsak till detta kan vara att många kvinnor
som arbetar deltid vill gå upp i arbetstid.
Även om hushållen vill ändra sitt arbetsutbud
är det inte säkert att det är praktiskt möjligt.
Kvinnor arbetar ofta i branscher med en hög
andel deltidstjänster och det kan därför vara
svårt att öka arbetstiden även om man så önskar.
Genom att män i högre grad än kvinnor redan
arbetar heltid är deras möjligheter att öka sin
arbetstid mer begränsade. En arbetsmarknad
som förbättrar möjligheterna att gå upp till
heltid för dem som vill och kan skulle därför vara
en fördel ur jämställdhetssynpunkt.
HUS-avdraget ökar kvinnors arbetsutbud
Möjligheten till skattereduktion för hushållsarbete, s.k. RUT-avdrag, och skattereduktion för
arbete med reparation, om- och tillbyggnad, s.k.
ROT-avdrag
har
den
gemensamma
benämningen HUS-avdrag. 15 HUS-avdraget
bedöms öka sysselsättningen på den vita
marknaden varaktigt av tre orsaker. För det
första leder en skattereduktion till att hushåll
som köper mer av dessa tjänster ökar sitt
arbetsutbud, vilket på sikt leder till motsvarande
högre sysselsättning. Denna efterfrågeeffekt kan
vara betydande för framför allt RUT-tjänster, på
grund av potentialen för omfördelning av tid
från hushållsarbete till marknadsarbete. För det
andra bedöms den ökade efterfrågan på HUStjänster medföra att många personer med en svag
ställning på arbetsmarknaden får arbete. Detta
kan leda till en varaktigt högre sysselsättning till
följd av minskade strukturella obalanser på
arbetsmarknaden. Det tredje skälet till varför
HUS-avdraget bedöms öka sysselsättningen är
att en del av aktiviteten på den svarta marknaden

13 Beräkningarna avser endast ersättningar från de offentliga ersättnings-

systemen. Utöver detta tillkommer i många fall även avtalad ersättning.
Det innebär att ersättningsgraden i praktiken oftast är högre än vad som
anges i denna framställning. Bristande dataunderlag gör dock att det inte
finns någon möjlighet att beakta detta i beräkningarna.
14 Beräkningen avser effekten av att införa jobbskatteavdrag steg 1-4

2011. För en ingående beskrivning av använd metod se Rapport från
ekonomiska
avdelningen
vid
Finansdepartementet
2009:1
Arbetsutbudseffekter av reformer på inkomstskatteområdet 2007–2009.
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för hushållsnära tjänster kommer att förskjutas
till den vita marknaden.16
Det är framför allt RUT-avdraget som gynnar
kvinnors arbetsutbud. Avdraget för hushållsnära
tjänster gör det billigare att omfördela tid från
hushållsarbete till marknadsarbete och skapar
flera arbetstillfällen i en kvinnodominerad
bransch. Det är oftast kvinnor som har funnit en
anställning till följd av avdraget, inte sällan
kvinnor som tidigare varit arbetslösa och som
genom avdraget nu får in en fot på arbetsmarknaden. Eftersom större delen av oavlönat
hushållsarbete utförs av kvinnor så kan
RUT-avdrag för hushållsnära tjänster i form av
städhjälp och barnpassning betyda att kvinnor
nu i stället väljer att gå upp i arbetstid. 17 Enligt
SCB:s tidsanvändningsstudie lade kvinnor i
genomsnitt ca 6 timmar mer per vecka på
oavlönat hemarbete än män 2010. Skillnaden
beror framför allt på en ojämn fördelning av de
typer av hushållsarbete som numera omfattas av
RUT-avdraget. Sammanlagt lägger kvinnor
27 timmar i veckan på oavlönat arbete och män
ca 21 timmar.
Cirka 11 000 personer jobbar i hemservicebranschen och ca 75 procent av dem som
anställts i branschen de senaste sex månaderna
var tidigare arbetslösa. RUT-avdrag motverkar
arbete i svart sektor där många kvinnor tidigare
har arbetat utan lagstadgade eller avtalsenliga
arbetsvillkor. Kvinnors trygghet i denna sektor
ökar därför när svarta jobb blir vita. På sikt
beräknas RUT-avdraget medföra att sysselsättningen ökar med ca 17 000 personer.
Huvuddelen, ca 80 procent av sysselsättningsökningen, beror på att efterfrågan på RUTtjänster ökar. Resterande del beror på
omallokering av tid från hushållsarbete till
marknadsarbete och på minskat svartjobb. 18
År 2008 använde ca 92 000 personer RUTavdraget. Under perioden 1 juli 2009-3 mars
2010 har ca 156 500 använt avdraget, vilket
uppräknat till helårsbasis skulle innebära en
ökning med över 150 procent jämfört med

2008.19 SCB:s siffror från 2009 visar att
59,4 procent av dem som utnyttjade möjligheten
till skattereduktion för hushållstjänster var
kvinnor. Det är en ökning med 2 procentenheter
jämfört med året innan.
Tabell 1.5 Andel kvinnor och män som gör skatteavdrag för
RUT-tjänster
Procent
2007

2008

2009

Kvinnor

56,7

57,3

59,4

Män

43,3

42,7

40,6

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Sänkt restaurang- och cateringmoms gynnar
kvinnors sysselsättning
Sänkningen av mervärdesskattesatsen på
restaurang- och cateringtjänster har, precis som
HUS-avdraget, potential att ersätta hushållsarbete med marknadsarbete och svart arbete med
vitt. Utifrån de förutsättningar som råder inom
branschen
förväntas
en
sänkning
av
mervärdesskattesatsen på restaurang- och
cateringtjänster öka antalet arbetade timmar
motsvarande knappt 6 000 helårsarbetskrafter. 20
Givet dagens könsfördelning inom sektorn, där
mer än hälften av de anställda är kvinnor,
förväntas sänkningen av mervärdesskattesatsen
särskilt gynna sysselsättningen för kvinnor.21
Den varaktiga sysselsättningen förväntas öka,
dels genom att fler personer anställs, dels genom
att de som redan arbetar i branschen ökar sin
arbetstid.22 Enligt SCB arbetade ca 41 procent av
anställda inom hotell- och restaurangbranschen
deltid 2010 och majoriteten av de deltidsanställda var kvinnor.
Reformen förväntas även bidra till att
hushållen ersätter en del av det obeskattade
hemarbetet med tjänster köpta på marknaden.
När hemarbetet minskar ökar individerna sitt
arbetsutbud.23 Enligt SCB:s tidsanvändningsstudie lade kvinnor över 6 timmar och män ca
4 timmar per vecka på att laga mat och diska
2010. Potentialen för en omfördelning av tid från

19 Hur ska utvecklingen av arbetsmarknadens funktionssätt bedömas?
16 Hur ska utvecklingen av arbetsmarknadens funktionssätt bedömas?

Rapport från ekonomiska avdelningen 2011:1.

17 Öberg A., Samhällsekonomiska effekter av skattelättnader för

hushållsnära tjänster, Konjunkturinstitutet 2005.

18 Hur ska utvecklingen av arbetsmarknadens funktionssätt bedömas?

Rapport från ekonomiska avdelningen 2011:1.

Rapport från ekonomiska avdelningen 2011:1.
20 SOU 2010:24 s. 9.
21 Avser könsfördelningen inom hotell- och restaurangbranschen som

redovisas av SCB.
22 SOU 2010:24 s. 66-70.
23 SOU 2010:24 s. 66-70.
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hemarbete till marknadsarbete kan därmed anses
vara stor.

1.6

På sikt ger reformerna samma
inkomstökning för kvinnor och män

Det ökade arbetsutbudet till följd av genomförda
reformer sedan 2006 beräknas öka den
individuella disponibla inkomsten ungefär lika
mycket för kvinnor och män. Genom att män i
genomsnitt har högre löneinkomster än kvinnor,
och i större utsträckning arbetar heltid, blir de
direkta effekterna något större för män än för
kvinnor. Under 2006–2011 beräknas den direkta
effekten av regeringens politik bli en ökning av
individuell disponibel inkomst med 7,1 procent
för män och 6,8 procent för kvinnor.
Diagram 1.1 Effekter av regeringens politik på individuell
disponibel inkomst för kvinnor och män 2006–2011
Personer 20 år och äldre. Procent.
9
8

Direkt effekt

Långsiktig effekt

7
6
5
4
3
2
1
0
Män

Kvinnor

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Skillnaden jämnas ut i ett längre perspektiv då
regeringens politik på sikt kan förväntas öka
arbetskraftsutbudet, och därmed arbetsinkomsterna, mer för kvinnor än för män.
Sammantaget innebär detta att regeringens
politik under 2006–2011 på sikt förväntas leda
att inkomstökningen blir 7,9 procent för såväl
kvinnor som män. 24
Förslagen i denna proposition beräknas ge
små direkta effekter på de genomsnittliga
inkomsterna. Kvinnors disponibla inkomst
beräknas öka med 0,14 procent och mäns med

0,02 procent.25 För dem som är direkt berörda av
reformerna är effekterna större, och individuell
disponibel inkomst förväntas initialt öka med
0,46 procent för kvinnor och med 0,06 procent
för män.
Utöver dessa reformer kommer den sänkta
mervärdesskatten på restaurang- och cateringtjänster att indirekt påverka hushållens
inkomster positivt. Dels genom att sysselsättningen ökar, i synnerhet för kvinnor, dels
genom att priserna på dessa tjänster sjunker.

2

Jämställdhet på den svenska
arbetsmarknaden

Den svenska arbetsmarknaden kännetecknas av
en könsmässig segregering. Kvinnor arbetar
oftare i yrken med låga löner och i den offentliga
sektorn där lönerna i genomsnitt är lägre än i den
privata. Kvinnor är underrepresenterade i
ledande positioner, i synnerhet inom den privata
sektorn. Kvinnor förvärvsarbetar i mindre
utsträckning och har lägre lön än män. Kvinnor
arbetar i högre grad deltid än män, men står för
en större del av det obetalda hemarbetet.
Lön och företagarinkomst är den största
inkomstkällan för både kvinnor och män. Den är
också grunden för ersättning från sjuk- och
arbetslöshetsförsäkring samt för framtida
pensioner. Löneskillnader på arbetsmarknaden
återspeglas därför även i dessa system. Vid analys
av den ekonomiska jämställdheten är därför utvecklingen på arbetsmarknaden central. 26

2.1

Grunden till ett jämställt arbetsliv
läggs i skolan

Kvinnor har högre utbildning än män
Kvinnornas utbildningsnivå är i genomsnitt
högre än männens. En klart högre andel kvinnor
än män har eftergymnasial utbildning.

25 Följande förslag har beaktats: höjt bostadsbidrag för unga och för

24 Beräkningarna har genomförts med FASIT-modellen. De regel-

ändringar som beaktats vid beräkning av politikens effekter framgår av
tabell U.1 i underbilagan.
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barnfamiljer, höjt bostadstillägg till pensionärer, höjd beloppsgräns för
reseavdrag, höjt schablonavdrag vid uthyrning av privatbostad. Därtill
inkluderas 2011 års förslag om höjt barntillägg i bostadsbidragssystemet
som införs 2012.

26 Redogörelsen fokuserar därför på personer i förvärvsaktiv ålder, men

uppgifter avseende pensionärer finns bl.a. i avsnitt 3.4.
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Diagram 2.1 Andel av befolkningen med eftergymnasial
utbildning 1985–2010

Tabell 2.1 Befolkningen fördelad efter utbildningsinriktning
och kön 2010

Personer 25–64 år, procent.

Personer 25–64 år.

45

Inriktning

Antal

Andel
kvinnor

Andel
män

40
35

Allmän utbildning

1 122 500

49

51

30

Pedagogik och lärarutbildning

337 000

76

24

Humaniora och konst

196 100

59

41

Samhällsvetenskap, juridik,
handel, administration

822 300

61

39

Naturvetenskap, matematik
och data

134 900

40

60

1 051 800

12

88

Lant- och skogsbruk samt
djursjukvård

82 400

33

67

Hälso- och sjukvård samt
social omsorg

628 500

84

16

Tjänster

295 300

52

48

Okänd utbildningsinriktning

192 000

45

55

4 862 700

49

51

25
20
15
10

Män

5
0
1985

1990

1995

2000

Kvinnor

2005

2010

Anm: Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk utbildningsnomenklatur SUN 2000.
Källa: Statistiska centralbyrån.

Sedan 1990 har andelen kvinnor med
eftergymnasial utbildning trendmässigt ökat
snabbare än andelen för män. Av dem som
började studera vid högskolan 2009/10 var
58 procent kvinnor och 42 procent män. 27
Trenden mot en allt högre utbildningsnivå
fortsätter. År 2030 förväntas 51 procent av
kvinnorna ha en eftergymnasial utbildning
jämfört med 39 procent 2007 och 22 procent
1990. Motsvarande siffror för männen är 36, 31
respektive 20 procent. En viktig faktor för att
stärka jämställdheten i arbetslivet är jämställdheten inom högskolan. Regeringen tillsatte
därför en delegation för jämställdhet i högskolan
(dir. 2009:7) med uppgift att bl.a. studera
skillnader i studietakt, avhopp och benägenhet
att avlägga examen för kvinnor och män. I
december 2010 presenterades delegationens
betänkande (SOU 2011:1), av vilket det bl.a.
framgår att kvinnor genomgående har högre
examensfrekvens och kortare studietider än män.
Stora skillnader mellan kvinnors och mäns
utbildningsval
Kvinnor är överrepresenterade inom pedagogikoch lärarutbildning samt utbildningar inom
hälso- och sjukvård samt social omsorg. Män är
överrepresenterade inom utbildningar med
inriktning mot teknik och tillverkning.

Teknik och tillverkning

Totalt

Anm: Avser alla utbildningsnivåer. Indelningar enligt SUN 2000.
Källa: Statistiska centralbyrån.

Utbildningsvalen i dag är avgörande för den
framtida yrkesfördelningen och det finns
fortfarande stora skillnader mellan kvinnors och
mäns utbildningsval inom gymnasie- och högskolan. Inom gymnasieskolan uppvisar t.ex.
endast tre av 17 nationella program en könsfördelning i intervallet 40–60 procent av
respektive kön. Kvinnor studerar i högre
utsträckning på något av de studieförberedande
programmen, medan de yrkesförberedande
programmen är kraftigt könsuppdelade efter ett
traditionellt mönster.
Inom högskolan har andelen kvinnor bland de
examinerade ökat inom de flesta studieinriktningarna. Förutom inom teknikområdet
har detta medfört en snedare könsfördelning än
för tio år sedan. På de traditionellt
kvinnodominerade högskoleutbildningarna har
männen endast marginellt, eller inte alls, stärkt
sina positioner andelsmässigt. På traditionellt
manliga utbildningar ökar däremot andelen
kvinnor, även om den fortfarande är låg på de
stora ingenjörsutbildningarna. Könsbalansen på
vissa långa högskoleutbildningar har dock
ändrats under de senaste åren, och allt fler
kvinnor utbildar sig nu till traditionellt manligt
dominerade yrken, exempelvis veterinär, läkare
eller arkitekt. På ett antal utbildningar som
historiskt sett dominerats av män, och för trettio
år sedan hade en ganska jämn fördelning mellan
könen, är kvinnorna nu i majoritet. Någon

27 Högskoleverkets rapport 2011:8 R Årsrapport 2011.
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motsvarande utveckling på tidigare kvinnodominerade utbildningar har inte ägt rum.28
Tabell 2.2 Andel kvinnor på vissa högskoleutbildningar
läsåret 1978/79, 1996/97 och 2006/07
Procent
1978/79

1996/97

2006/07

Tandläkare

Utbildning

47

55

68

Veterinär

51

86

76

Arkitekt

43

53

60

Jurist kandidat

47

54

60

Läkare

38

49

50

Källor: SOU 2011:1 (s. 53), Högskoleverket 2008:20 och DEJA:s bearbetning.

Sedan 1990 har andelen kvinnor på
forskarutbildningen ökat från en tredjedel till
närmare hälften (47 procent). Även om könsfördelningen bland samtliga nya doktorander är
jämn, är skillnaderna stora mellan olika
ämnesområden. Mest ojämn är könsfördelningen inom teknikvetenskap (29 procent
kvinnor, 71 procent män) och medicin
(59 procent kvinnor, 41 procent män).
Under den senaste tioårsperioden har andelen
kvinnor av den forskande och undervisande
personalen ökat från 35 procent till 43 procent.
Lägst andel kvinnor finns, som tidigare, bland
professorerna. En långsam ökning sker dock och
2010 var 21 procent av professorerna kvinnor.
Detta är en fördubbling jämfört med 2001, från
460 till 960 helårspersoner.29
Utvecklingen mot att andelen kvinnor ökar på
traditionellt mansdominerade utbildningar på
eftergymnasial nivå beräknas fortsätta de
kommande decennierna. Däremot förväntas inte
andelen män öka inom de traditionella
kvinnoutbildningarna. När det gäller de tekniskt
industriella utbildningarna på gymnasienivå
förväntas den manliga dominansen bestå. 30
Flickor och kvinnor har högre betyg
Fler kvinnor än män går vidare till högskolan
från gymnasiet. Detta förklaras delvis av att
kvinnor i genomsnitt har högre betyg än män,
men sannolikt också av att flera av de
mansdominerade programmen leder till ett yrke
som inte kräver någon högskoleutbildning.

Flickor har under lång tid haft 10 procent
högre betyg än pojkar.31 Beräkningar för ett
urval av ämnen visar att skillnaderna var ungefär
desamma redan på 1960-talet. Flickor har
10 procent högre meritvärdespoäng i grundskolan, och skillnaden i kurspoäng från gymnasieskolan är lika stor. Könsskillnaden i betyg
är i det närmaste konstant och oberoende av
elevernas socioekonomiska bakgrund.
Skillnaden mellan flickor och pojkar avseende
skolprestationer förklaras i forskningen från
kultursociologiska, organisatoriska, pedagogiska,
psykologiska och biologiska teorier. Exempelvis
kan skolprestationen påverkas av skillnaden
mellan pojkarnas och flickornas levnadsvanor
och värderingar samt faktorer som förenar
kollektiven. God läsfärdighet hör ihop med goda
skolprestationer och flickor är generellt bättre än
pojkar i såväl läsning som skrivning.32

2.2

En könsuppdelad arbetsmarknad

Efter det könssegregerade utbildningssystemet
följer en könsuppdelad arbetsmarknad. Fördelningen av kvinnor och män inom olika
sektorer, näringsgrenar, yrken, chefspositioner
och företagsformer är ojämn.
Kvinnor och män har olika yrken
Arbetsmarknaderna i Sverige och de övriga
nordiska länderna är mer könssegregerade än
inom många andra OECD-länder. 33 De flesta
yrken domineras i hög grad av antingen kvinnor
eller män. Kvinnor arbetar oftast i några få stora
yrkesgrupper medan män jobbar i flera och
mindre yrken.34 Detta blir tydligt då man ser på
de tio största yrkesgrupperna, som tillsammans
omfattar 34 procent av alla anställda kvinnor,
men endast 11 procent av alla anställda män, se
diagram 2.2.

31SOU 2009:64 s. 14.
28 SOU 2011:1 s. 53.
29 Högskoleverkets rapport 2011:8 R Årsrapport 2011.

32 SOU 2010:97 s. 58-71.
33 Melkas H., Anker R., Occupational segregation by sex: in Nordic

countries i Woman, gender and work ed. Loufti F. L. ILO 2010.

30 SCB Temarapport 2010:1. Utbildning: Könsstruktur per utbildning

34 Medlingsinstitutet 2010, Vad säger den officiella lönestatistiken om

och yrke 1990–2030.

löneskillnaden mellan kvinnor och män 2009?
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Diagram 2.2 Könsfördelning inom de 10 största
yrkesgrupperna 2009

Tabell 2.3 Andel kvinnor per åldersgrupp inom fyra
yrkeskategorier

Procent

Procent

Förskollärare och fritidspedagoger
Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl.

Teknik och
tillverkning

Naturvetenskap och data

Lärarutbildning

Hälso- och
sjukvård

Barnskötare m.fl.

25-34 år

16

40

76

80

Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.

35-44 år

12

42

78

84

Hotell- och kontorsstädare m.fl.

45-54 år

10

41

77

85

55-64 år

10

34

73

85

Grundskollärare

Källa: Statistiska centralbyrån.

Övrig kontorspersonal
Försäljare, fackhandel
Företagssäljare
Systemerare och programmerare
0
Källa: Statistiska centralbyrån.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Andel kvinnor

Andel män

Andelen kvinnor och män som arbetar i kvinnorespektive mansdominerade yrkesgrupper har
varit relativt stabil sedan 2002. Även i
yrkesgrupper där andelen anställda tidigare varit
jämnt fördelad mellan könen är förändringarna
totalt sett små. I den mån förskjutningar skett
handlar det om att kvinnor har gått in i
mansdominerade yrken, medan män generellt
stannat kvar i de traditionellt manliga yrkena.
En bidragande faktor till den internationellt
sett höga förvärvsfrekvensen bland kvinnor kan
vara att en betydande del av de tjänster som i
Sverige utförs av kvinnor som avlönat marknadsarbete i högre grad utförs av kvinnor som
oavlönat arbete i länder utanför Norden. Detta
kan också vara en orsak till den internationellt
sett starkt könsuppdelade arbetsmarknaden i
Sverige, där många kvinnor arbetar med omsorg
av barn och äldre inom den offentliga sektorn.35
Fler kvinnor i manliga yrken
För den som väl skaffat sig en utbildning är det
kostsamt och tidskrävande att byta yrkesinriktning. Det tar därför lång tid innan förändringar inom utbildningssystemet får fullt
genomslag på arbetsmarknaden. En följd av att
kvinnor i allt högre grad utbildar sig till traditionellt manligt dominerade yrken på eftergymnasial nivå är att kvinnornas andel i dessa
yrken successivt ökar, se exempel i tabell 2.3.

Inom många yrkesgrupper är männen i majoritet
i de äldsta åldersgrupperna och kvinnorna
dominerar i de yngre. Särskilt tydligt märks detta
inom yrken som kräver eftergymnasial
kompetens, t.ex. bland agronomer, arkitekter,
ekonomer, jurister, naturvetare och teologer.
Privat sektor domineras av män – offentlig sektor
av kvinnor
År 2010 arbetade 52 procent av kvinnorna i
privat och 48 procent i offentlig sektor, medan
81 procent av männen arbetade i privat och
19 procent i offentlig sektor. I kommun- och
landstingssektorn utgjorde kvinnor en stor
majoritet med 78 procent av de anställda. Den
statliga sektorn var i stort sett könsmässigt
neutral, medan den privata sektorn hade en
övervikt av män, 61 procent.36
Män har högre befattningar än kvinnor
Förutom att kvinnor och män arbetar i olika
sektorer finns män i större utsträckning än
kvinnor på högre befattningar eller chefsposter.
Detta återspeglas även i lönestatistiken.
Tabell 2.4 Chefer efter sektor och kön 2009
Procent
Sektor

Sysselsatta
Kvinnor

Män

Chefer
Kvinnor

Män

Privat sektor

38

62

25

75

Offentlig sektor

75

25

65

35

Stat

51

49

41

59

Kommuner

80

20

67

33

Landsting

80

20

73

27

49

51

32

68

Totalt
Källa: Statistiska centralbyrån.

35 Melkas H., Anker R., Occupational segregation by sex in Nordic

36 Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU). Avser anställda 16–64

countries, i Woman, gender and work ed. Loufti F. L. ILO 2010.

år.
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Kvinnliga och manliga chefer har olika chefsfunktioner och arbetar inom olika slags
organisationer. Bland kvinnor är det vanligast att
arbeta som ekonomi- eller administrativ chef
medan män oftast arbetar som försäljnings- eller
marknadschefer. Kvinnor är oftast chefer inom
offentlig verksamhet, exempelvis vård och
omsorg, utbildning och offentlig förvaltning
medan män oftare är chefer inom exempelvis
byggverksamhet eller tillverkning. 37
Totalt var 68 procent av alla chefer män och
32 procent kvinnor 2009. I privat sektor var
endast var fjärde chef kvinna. I förhållande till
andelen sysselsatta inom respektive sektor är
män överrepresenterade som chefer i samtliga
sektorer, se tabell 2.4. Till exempel är 80 procent
av de kommun- och landstingsanställda kvinnor,
men endast 69 procent av cheferna.
Stor ojämställdhet i börsföretagens ledningar
Störst är ojämställdheten på de allra högsta
chefsposterna. Bland de 262 börsföretagens
verkställande direktörer 2010 var endast
7 kvinnor. Detta motsvarar 2,7 procent av det
totala antalet, vilket är en nedgång från 3,0 procent 2009. I börsföretagens styrelser fortsätter
däremot andelen kvinnor att öka och 2010 var
andelen 22 procent. 38
Diagram 2.3 Andel kvinnor i börsföretagens styrelser
2000-2010

är helägda av staten. Regeringens mål är att det i
varje styrelse ska vara minst 40 procent av varje
kön. Bland företagen med statligt ägande är 37
procent av ordförandena kvinnor, vilket är en
ökning från 2009 då andelen var 34 procent. I de
börsnoterade företagen är endast 3 procent av
styrelseordförandena kvinnor.39
Företagare är oftast män
Av dem som var sysselsatta i Sverige 2010 var
14 procent av männen företagare, att jämföra
med 6 procent för kvinnorna. 40 Det innebär att
en majoritet av företagarna är män (72 procent),
och endast något över en fjärdedel är kvinnor
(28 procent). Branschmässigt är kvinnors och
mäns företagande könsuppdelat på samma sätt
som arbetsmarknaden i övrigt. Av dem som
startade företag 2009 var en tredjedel kvinnor
och två tredjedelar män.41
Det finns flera möjliga förklaringar till varför
det är färre kvinnor än män som startar och
driver företag. En är att kvinnors löner och
förmögenheter är lägre, vilket gör att de har
svårare än män att finansiera start, drift och
tillväxt av företag. En annan att den traditionella
fördelningen av hushållsarbete gör att kvinnor
har mindre tid att utveckla sina företagsidéer.42
Tabell 2.5 Anställda och företagare 2009
16–64 år. Tusental och procent.
Sektor

Procent

Anställda

100
90
80
70

Män

Företagare

Kvinnor

Totalt

1980

Män

Könsfördelning
Kvinnor
Män

1980

50

50

120

310

28

72

2100

2290

48

52

Anm: Företagare inklusive medhjälpande hushållsmedlemmar.
Källa: Statistiska centralbyrån, AKU.
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Källa: Styrelser och revisorer i Sveriges börsföretag 2010-2011.

Situationen är bättre inom de statligt ägda
bolagen. Nästan hälften, 49 procent, av
styrelseledamöterna är kvinnor i de företag som

Kvinnor och män har olika motiv till varför de
vill starta eget. För kvinnor är möjligheten att
förverkliga sina idéer det viktigaste. Nästan lika
viktigt är möjligheten att få arbeta självständigt.
För män är möjligheten att arbeta självständigt
det vanligaste motivet och det näst vanligaste är
att förverkliga sina idéer. Ungefär lika många
män som kvinnor uppger att motivet till att

39 Enligt SIS Ägarservice.
37 Enligt SCB, Välfärd, 2010:2.
38 Fristedt F., Larsson Å., Sundqvist S-I, Styrelser och revisorer i Sveriges

börsföretag 2010-2011.
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40 Enligt SCB, AKU. Avser 16–64 år.
41 Enligt Tillväxtverkets hemsida, www.tillvaxtverket.se
42 Tillväxtverket, Varför ska man främja kvinnors företagande?, 2011.
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starta eget är arbetslöshet eller risk för
arbetslöshet.43
Arbete inom privat sektor eller på en marknad
som domineras av små företag ökar benägenheten att bli egenföretagare.44 En orsak till att
kvinnor inte blir företagare lika ofta som män
kan därför vara att kvinnor ofta arbetar inom
yrken eller sektorer där det är svårt för enskilda
företagare eller mindre företag att etablera sig.
En faktor som kan påverka det kvinnliga
företagandet positivt är därför att det blivit allt
vanligare med privata aktörer inom offentligt
finansierad verksamhet.
Tillväxtverket har arbetat med programmet
Främja kvinnors företagande. Totalt avsatte
regeringen 100 miljoner kronor per år 2007–
2010. Tillväxtverket fick i mars 2011 uppdrag av
regeringen att samordna och genomföra ett
fyraårigt program omfattande 65 miljoner
kronor per år för att främja kvinnors företagande
(dnr N2011/1250). Programmet ska bidra till att
fler företag som drivs av kvinnor växer och att
nyföretagande bland kvinnor ökar.

2.3

Kvinnor förvärvsarbetar mindre än
män

Kvinnor har lägre arbetskraftsdeltagande
Andelen kvinnor i arbetskraften i Sverige är
bland de högsta i världen. Trots detta är andelen
lägre än för män.45 År 2010 ingick knappt
2,3 miljoner kvinnor och drygt 2,5 miljoner män
i arbetskraften. Det motsvarar 77,9 procent av
kvinnorna och 83,6 procent av männen i åldern
16–64 år.46
Kvinnornas arbetskraftstal ökade under 1970och 1980-talen, samtidigt som det i stort sett var
oförändrat för män. I början av 1990-talet
upphörde ökningen av kvinnornas arbetskraftsdeltagande, och har sedan dess legat runt
5 procentenheter lägre än männens.

Diagram 2.4 Arbetskraftsdeltagande 1970–2010
Andel av befolkningen 16–64 år, procent.
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Kvinnor
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Källa: Statistiska centralbyrån, AKU.

Kvinnor förvärvsarbetar färre timmar
För män minskade den genomsnittliga arbetstiden från ca 44 timmar till ca 41 timmar per
vecka mellan 1970 och 1980 och förblev sedan
ungefär oförändrad fram till millennieskiftet.
Därefter minskade den till drygt 39,4 timmar
2010. Även för kvinnor minskade medelarbetstiden något under 1970-talet, från ca 32 till
31 timmar. Därefter ökade den till 34 timmar vid
millennieskiftet, och har sedan legat stabilt kring
denna nivå. Skillnaderna i arbetstid mellan könen
har således minskat successivt, och kvinnor
ökade sin arbetstid i förhållande till män från ca
75 till 86,4 procent mellan 1970 och 2009.
Den ekonomiska nedgången 2008 medförde
en minskning av medelarbetstiden för både
kvinnor och män, se diagram 2.5. Den därefter
följande återhämtningen har påverkat medelarbetstiden positivt.
Diagram 2.5 Medelarbetstid 1970–2010
Genomsnittligt antal timmar per vecka för personer i arbete 16–64 år.
50
Kvinnor

45

Män
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35
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25
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43 Enligt Tillväxtverkets hemsida, www.tillvaxtverket.se
44 Eklund S., Vejsiu A. Drivkrafter att starta företag: ett genusperspektiv,

Ekonomisk debatt 2009:3.

45 Internationella uppgifter publiceras bl.a. i OECD Employment

Outlook 2008.

46 Om inte annat anges bygger avsnittet på AKU:n. Samtliga uppgifter

avser personer 16-64 år.
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Källa: Statistiska centralbyrån, AKU.

I samband med en konjunkturnedgång är det
vanligt att företag väntar med att anpassa antalet
anställda till den lägre produktionen. I stället
minskas antalet arbetade timmar, vilket leder till
19
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lägre medelarbetstid. Denna fördröjning av
anpassningen av antalet anställda är även vanlig
vid en konjunkturuppgång, där en sysselsättningsökning brukar föregås av en ökning av
medelarbetstiden. Att kvinnors medelarbetstid
har påverkats i mindre utsträckning beror bl.a. på
att kvinnornas sysselsättning påverkades i
mindre grad än männens av krisen, eftersom
kvinnor oftare arbetar i offentlig sektor som inte
drabbades lika hårt.
Främst kvinnor arbetar deltid
Jämfört med män arbetar kvinnor deltid,
frivilligt eller ofrivilligt, i betydligt större
omfattning. Av de sysselsatta arbetade
34 procent av kvinnorna och 11 procent av
männen deltid 2010.47
Motiven till att kvinnor och män arbetar
deltid skiljer sig åt. Den vanligaste orsaken för
kvinnor att arbeta deltid är att de tar hand om
barn. År 2010 arbetade 22 procent av kvinnorna
deltid för att kunna ta hand om barn och andra
familjemedlemmar. För män är den vanligaste
orsaken att de inte kan hitta något heltidsjobb.
Bland de pappor som jobbar deltid är det endast
en femtedel som gör det för att ta hand om
barn.48
Tabell 2.6 Främsta anledning till deltidsarbete 2010
Procent
Kvinnor

Män

Tar hand om barn och övriga
familjemedlemmar

22

7

Övriga familjerelaterade
förpliktelser

16

13

Studier

10

18

Nedsatt arbetsoförmåga

10

14

Heltidsjobb saknas

27

29

Övrigt

15

19

Samtidigt är fler kvinnor än män deltidsarbetslösa och vill öka sin arbetstid. Således
uppgav 6,2 procent av de sysselsatta kvinnorna
och 4,1 procent av männen att de hade velat
arbeta mer än de gjorde i juli 2011.49 En förklaring till detta kan vara att de kvinnodominerade branscherna anpassats till deltidsarbete och att det därför finns få lediga heltidstjänster att söka.
Kvinnor lägger allt mindre tid på hushållsarbete
Den ojämställda fördelningen av hushållsarbetet
är ett av skälen till kvinnors lägre arbetskraftsdeltagande och lägre medelarbetstid. De
som arbetar oavlönat räknas inte till arbetskraften och har därför ingen inkomst eller
pensionsrätt, men bidrar till såväl hushållens som
samhällets välfärd i stort.
De som förvärvsarbetar mycket har mindre
tid till arbete i hushållet. Den ojämna fördelningen av det avlönade marknadsarbetet är
därför en spegelbild av det oavlönade hushållsarbetet. Utslaget på alla i åldersgruppen 20–64 år
och över veckans alla dagar lägger kvinnor ca
4 timmar per dygn på förvärvsarbete, att jämföra
med ca 5 timmar för män enligt tidsanvändningsundersökningen 2010/11.50 Kvinnor
lägger nära 4 timmar per dygn på oavlönat
hemarbete att jämföra med 3 timmar per dygn
för män, se tabell 2.7. Sammantaget innebär detta
att kvinnors och män arbetar ungefär lika
mycket, något över 8 timmar per dygn, när
avlönat och oavlönat arbete räknas samman.

Källa: Eurostat.

Frivilligt deltidsarbete kan bli en inkörsport till
ofrivillig deltidsarbetslöshet. Under vissa faser av
livet väljer många att arbeta deltid, i synnerhet
kvinnor med små barn. Detta medför att
kvinnor ofta söker sig till branscher och yrken
där det är vanligt och accepterat med
deltidsanställningar, t.ex. inom detaljhandeln
eller vård- och omsorgssektorn.

49Avser senast tillgängliga uppgifter för andelen av de sysselsatta 15–74 år

som arbetar mindre än de skulle vilja och som kunnat arbeta mer
referensveckan.

50 Tidsanvändningsundersökningar har genomförts 1990/91, 2000/01 och
47Med deltid avses en överenskommen arbetstid mindre än 35 timmar per

vecka.

48 Fredriksson K., Pappor jobbar mest av alla, SCB Välfärd 2010:2
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2010/11. Undersökningen bygger på tidsdagböcker där ca 3 300 personer
i åldern 15–84 år beskrivit sina aktiviteter under vardag och helg.
Uppgifterna här avser personer 20–64 år räknat i genomsnitt över veckans
alla dagar.
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Tabell 2.7 Genomsnittlig tid för hemarbete 2010/2011
samt förändring jämfört med 2000/2001 och 1990/1991
Befolkningen 20−64 år. Timmar och minuter per dygn alla veckans
dagar. Ändring i minuter per dygn jämfört med 2010/2011
2010/
2011

Kvinnor
Ändring
sedan
2000

Ändring
sedan
1990

2010/
2011

Män
Ändring
sedan
2000

Ändring
sedan
1990

Förvärvsarbete,
mm

3:47

25

20

4:35

-12

-38

Arbetsresor

0:25

5

7

0:30

0

1

I ett längre perspektiv har kvinnors ökade
arbetskraftdeltagande gått hand i hand med att
hushållsarbetet har effektiviserats. Från mitten
av 1940-talet ökade kvinnors löner i jämförelse
med männens, vilket skapade incitament för dem
att träda ut på arbetsmarknaden. Moderniseringen av de svenska hemmen verkade i
samma riktning, eftersom den innebar att en
given mängd hushållstjänster kunde produceras
med en minskad arbetsinsats. Genom den
offentliga barnomsorgens utbyggnad, införandet
av särbeskattning och den nya familjepolitiken
under 1970-talet blev det möjligt och lönsamt
för fler kvinnor att yrkesarbeta.51 Det finns inga
skäl att tro att tidsbesparingarna i hushållsarbetet
kommer att upphöra i framtiden. Till exempel
gör införandet av RUT-avdraget och den sänkta
mervärdesskatten på restaurang- och cateringtjänster det ekonomiskt rimligt för betydligt fler
hushåll att köpa denna typ av tjänster i stället för
att göra jobbet själva.

Förvärvsarbete
inkl resor

4:12

30

27

5:05

-13

-36

Hushållsarbete

1:46

-14

-46

1:02

4

5

Underhållsarbete

0:20

-2

-4

0:37

1

-7

Omsorg om
egna barn

0:34

-1

-11

0:21

4

3

Omsorg om
andra

0:07

0

-2

0:08

0

-2

Inköp av varor
och tjänster

0:27

-2

-2

0:21

0

0

Annat
hemarbete

0:08

0

3

0:07

0

2

Resor i
samband m
hemarbete

0:27

-2

0

0:27

1

2

2.4

Hemarbete,
totalt

3:50

-23

-63

3:02

10

3

Förvärvs- och
hemarbete

8:03

6

-37

8:07

-3

-33

Trots att Sverige har en arbetsmarknad där
förutsättningarna för både kvinnors och mäns
deltagande är relativt goda står många utanför
arbetsmarknaden. Det gäller t.ex. sjukskrivna,
arbetslösa och personer med sjuk- eller
aktivitetsersättning. Många arbetar inte heller i
den utsträckning de skulle önska. Räknat i
helårsekvivalenter fick 15,6 procent av den
arbetsföra befolkningen sin försörjning från
sociala ersättningar 2010, vilket är drygt 4 procentenheter lägre än 2000. 52

Anm.: För att få jämförbarhet med tidigare undersökningar är förändringstalen
beräknade på ett delurval avseende september till maj.
Källa: Statistiska centralbyrån, Tidsanvändningsundersökningen 2010/11.

Under de senaste 20 åren har den totala
arbetstiden minskat för såväl kvinnor som män –
för kvinnor främst till följd av mindre tid för
oavlönat hemarbete och för männen på grund av
färre timmar med förvärvsarbete. Sedan 1990 har
kvinnor kontinuerligt ökat sin arbetstid och
minskat tiden för hemarbete. Kvinnor
förvärvsarbetar ca 30 minuter mer per dygn,
samtidigt som män förvärvsarbetar ca 40 minuter
mindre, vilket sammantaget medför att
skillnaden i förvärvsarbetstid minskat från 2 till
ca 1 timme per dygn.
Under 1990–2011 har kvinnor minskat tiden
för hemarbete med ca en timme per dag, medan
den tid män lägger på hemarbete är ungefär
oförändrad. Skillnaden mellan hemarbete utfört
av män respektive kvinnor har således minskat,
dvs. förändringen går åt rätt håll ur ett
jämställdhetsperspektiv. Kvinnor avsätter dock
fortfarande nästan en timme mer per dag på
hushållsarbete och omsorg om barn jämfört med
män.

Utanförskapet större för kvinnor

51

Svensson L. Hemmens modernisering och svenska hushålls
tidsanvändning 1920-90, IFAU 2008:19.

52 Med helårsekvivalenter avses det antal individer 20–64 år som skulle

kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två
personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en
helårsekvivalent.
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Tabell 2.8 Antal helårsekvivalenter i åldrarna 20–64 år som
försörjs med sociala ersättningar och bidrag 2010
Antal helårsekvivalenter och fördelning, procent.
Antal helårsekvivalenter

Andel
kvinnor

Andel
män

90 600

60

40

Sjuk-och aktivitetsersättning

378 600

58

42

Arbetslöshet

117 200

45

55

Arbetsmarknadsåtgärder

175 400

47

53

95 800

48

52

857 600

53

47

Sjukpenning

Ekonomiskt bistånd
Totalt
Källa: Statistiska centralbyrån.

Mellan 2009 och 2010 minskade det totala
antalet helårsekvivalenter med drygt 4 500 till ca
858 000, vilket motsvarar en minskning med
drygt 0,5 procent. Av tabell 2.8 framgår att
utanförskapet är större för kvinnor än för män.53
Antalet helårsekvivalenter minskade med 1,4
procent för kvinnor, och ökade 0,5 procent för
män mellan 2009 och 2010. Räknat i antal
helårsekvivalenter minskade ohälsan och
arbetslösheten, medan arbetsmarknadspolitiska
åtgärder och ekonomiskt bistånd ökade. Den
främsta orsaken till minskningen för kvinnor var
lägre utbetalningar av sjukdomsrelaterade
förmåner. Mellan 2009 och 2010 minskade
antalet helårsekvivalenter med sjukpenning samt
sjuk- och aktivitetsersättning med sammanlagt
10,6 procent. De ej könsuppdelade månadsutfallen för första halvåret 2011 tyder på att
antalet helårsekvivalenter fortsätter att falla.54
Ohälsa
Kvinnor är framför allt överrepresenterade inom
sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning.
Antalet kvinnor som får sin försörjning från
sjukdomsrelaterade förmåner minskar dock
stadigt. Räknat i helårsekvivalenter är antalet
sjukskrivna kvinnor drygt 32 500 lägre jämfört
med 2009. Förändringen beror framför allt på en
minskning av inflödet av nya sjukfall men också
på att sjukfallen blivit kortare. Under de senaste
åren har sjukförsäkringen varit föremål för en
rad reformer och förändringar. Bland annat
infördes ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd
för sjukskrivningstider och en ny sjukskrivnings-

53 SCB:s definitioner avviker något från de som används i avsnitt 8, tabell

8.7 i denna proposition, t.ex. räknas inte sjuklön som en del av
sjukpenningen.

54 Könsuppdelade uppgifter saknas för 2011.
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process med fasta tidpunkter för prövning av
den försäkrades arbetsförmåga.
Trots den positiva utvecklingen är ohälsan
fortfarande större bland kvinnor än bland män.
Drygt 60 procent av de sjukskrivna, räknat i
helårsekvivalenter, är kvinnor. Kvinnors sjukfrånvaro i dag är på en mycket högre nivå än
under 1960- och 1970-talen, då det inte fanns
någon större skillnad mellan kvinnors och mäns
sjukfrånvaro.
Att kvinnor är sjukskrivna i högre utsträckning än män är ett internationellt
fenomen. Kvinnor är mer sjukfrånvarande än
män i flera jämförbara länder. Länder med
relativt hög andel sysselsatta kvinnor, t.ex.
Sverige, Norge och Danmark, har även högst
andel sjukskrivna kvinnor. Att tillhöra
arbetskraften är ju en förutsättning för att kunna
vara sjukfrånvarande. 55
Kvinnors relativt sett ökade sjukfrånvaro
förklaras inte av ökade könsskillnader i
självskattad hälsa eller av försämrad arbetsmiljö.
Det förefaller bl.a. som förekomsten av barn i
hushållet är förknippad med högre sjukfrånvaro
för förvärvsarbetande kvinnor, men inte för
förvärvsarbetande män.56 Även ekonomiska
drivkrafter har betydelse. Fler män än kvinnor
har inkomster över inkomsttaket i sjukförsäkringen och män har därför lägre
genomsnittlig ersättningsgrad vid sjukdom än
kvinnor.
Störst risk att bli sjukskrivna har kvinnor på
kvinnodominerade arbetsplatser. Regeringen har
tidigare presenterat satsningar på sammanlagt
41 miljoner kronor under 2009 och 2010 för att
motverka kvinnors ohälsa på arbetsplatser och
för att förstärka forskningen om kvinnors hälsa.
Arbetslöshet
Räknat i helårsekvivalenter är andelen arbetslösa
kvinnor lägre än andelen arbetslösa män. Det
kan finnas flera förklaringar till detta. Kvinnor
arbetar i större utsträckning inom offentlig sektor, som inte påverkas lika mycket av konjunktursvängningar. Under den ekonomiska kris som
inleddes 2008 var arbetslöshetsuppgången betydligt större för män än för kvinnor. Räknat i

55 Angelov. N., Johansson P., m.fl, Kvinnors och mäns sjukfrånvaro,

IFAU 2010.

56 Angelov. N., Johansson P., m.fl, Kvinnors och mäns sjukfrånvaro,

IFAU 2010.
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helårsekvivalenter ökade arbetslösheten för män
med 68 procent mellan 2008 och 2009, att jämföra med 15 procent för kvinnor. Att uppgången
för kvinnor blev lägre beror bl.a. annat på att regeringen, som en del av krisbekämpningen, tillförde kommunsektorn extra medel. Genom att
en stor andel av de anställda i kommunerna är
kvinnor förhindrade detta att många kvinnor
förlorade sina arbeten.
Ytterligare en faktor som verkar dämpande på
arbetslösheten är att fler väljer att studera vidare
då konjunkturen viker. Kvinnors studieintresse
påverkas dock mer av konjunkturen än mäns. 57
Även det faktum att kvinnor är föräldralediga
i högre utsträckning än män påverkar kvinnors
arbetslöshet. Orsaken till detta är att arbetslösa
föräldralediga inte kan sägas stå till arbetsmarknadens förfogande och därför formellt inte räknas som arbetslösa, även om de gjorde det strax
innan barnets födelse.
Utrikes födda kvinnor med få år i Sverige
löper extra stor risk att drabbas av arbetslöshet.
Kvinnor med bristfälliga kunskaper i svenska
samt kort utbildningsbakgrund har svårt att
konkurrera på arbetsmarknaden, och det krävs
därför särskilt anpassade arbetsmarknadsinriktade insatser i form av exempelvis individanpassade utbildningar. Sedan 2009 har Arbetsförmedlingen, på uppdrag av regeringen, bedrivit en
pilotverksamhet i syfte att minska utanförskapet
bland utrikes födda kvinnor. Syftet med projektet är att hitta framgångsrika metoder för utrikes
födda kvinnor att komma in på arbetsmarknaden. Pilotverksamheten genomförs på sex orter i
samarbete med lokala och ideella föreningar i
syfte att ta tillvara på befintliga erfarenheter och
nätverk.58
Ekonomiskt bistånd
Drygt hälften av helårsekvivalenterna med ekonomiskt bistånd utgörs av kvinnor. Nära en fjärdedel av alla ensamstående kvinnor med barn i
befolkningen fick ekonomiskt bistånd 2010, vilket är en större andel än för övriga hushållstyper.
Motsvarande andel för ensamstående män med
barn var 8 procent. Ensamstående kvinnor utgjorde 40 procent av biståndshushållen, ensamstående män 43 procent och de återstående

17 procenten bestod av gifta och sammanboende
par. 59

2.5

Män har högre lön än kvinnor

Generellt har de mansdominerade yrkena en
högre medellön än de kvinnodominerade.60 Så
länge lönerelationerna eller andelen kvinnor och
män i olika yrken inte utjämnas kommer kvinnors löner i genomsnitt att förbli lägre än mäns.
Även om könsfördelningen utjämnas mellan
olika yrken är detta inte någon garanti för att lönerna utjämnas, eftersom kvinnor i allmänhet
har lägre lön än män även inom en och samma
yrkesgrupp.
De ojämställda lönerna etableras redan vid inträdet på arbetsmarknaden. Kvinnor erbjuds och
begär lägre ingångslön än män.61 En undersökning visar t.ex. att kvinnliga ingenjörer får drygt
1 000 kronor mindre i månadslön än män redan
på sitt första jobb efter avslutad utbildning.62
Män förvärvsarbetar fler timmar än kvinnor
Män har högre lön, arbetar fler timmar och är
inte frånvarande från arbetet i lika hög grad som
kvinnor. Detta medför att fördelningen av de
faktiska inkomsterna från arbete är betydligt mer
ojämnt fördelade än de avtalade månadslönerna.
Inkomst från arbete är den faktiska
ersättningen för utfört arbete. Till skillnad från
avtalad lön påverkas denna av frånvaro, heltids/deltidsarbete och eventuell övertidsersättning.
Till inkomst från arbete räknas även
företagarinkomst. Kvinnornas utbetalda arbetsinkomst uppgår till 71,9 procent av männens.
Tabell 2.9 Genomsnittlig arbetsinkomst och lön för kvinnor
och män 2009
Kronor, procent.

Arbetsinkomst, utbetald

Kvinnor

Män

Kvinnors andel

19 100

26 700

71,9

Månadslön

26 200

30 600

85,7

Standardvägd månadslön

28 800

30 600

94,1

Källor: Statistiska centralbyrån, Medlingsinstitutet och egna beräkningar.

59 Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2010, 2011.
60 Enligt SCB:s lönestrukturstatistik.
57 SCB, Välfärd nr 2, 2010.
58Arbetsförmedlingens

utanförskap, april 2011

återrapportering

–

utländska

kvinnor

i

61 Lena Granqvist L., Regnér H., Kvinnor och män i en individualiserad
lönebildning, SACO 2011.
62 Sveriges ingenjörer 2009 (www.sverigesingenjorer.se).
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Frånvaro kostar
Kvinnornas lägre arbetskraftsdeltagande och
kortare genomsnittliga arbetstid innebär att män
samlar på sig större arbetslivserfarenhet. Detta
har i sin tur visat sig vara en faktor som bidrar till
en högre lön.63 Kvinnors kortare medelarbetstid
bidrar därför till att befästa löneskillnaderna
mellan könen. Kvinnor har även en högre frånvaro från arbetet än män, t.ex. på grund av egen
eller barns sjukdom. Detta är också en av orsakerna till att kvinnor får en större del av sina inkomster från transfereringar än män.
Förvärvsavbrott har således negativa konsekvenser för löneutvecklingen. Genom att jämföra lönen för personer med och utan erfarenheter av frånvaro eller förkortad arbetstid, men
med i övrigt lika egenskaper, kan man beräkna
s.k. frånvarostraff.
Eftersom kvinnor är kraftigt överrepresenterade bland deltidsarbetande, och den genomsnittliga lönen för deltidsarbetande är lägre än
för heltidsarbetande, bidrar detta till att öka
lönegapet. Å andra sidan är frånvarostraffet för
deltidsarbetande män större än för deltidsarbetande kvinnor. För i övrigt jämförbara individer
har frånvarostraffet för deltidsarbete beräknats
till 9 procent för män och till 2 procent för kvinnor. Även när det gäller arbetslöshet är frånvarostraffet större för män än för kvinnor. För män
uppskattas det ligga i intervallet 1,1–2,5 procent
och för kvinnor mellan 0–2,0 procent. Resultat
från litteraturen indikerar även att bli förälder
påverkar lönen negativt, 0,2–2,0 procent för
kvinnor och 0,7–5,0 procent för män. Enligt litteraturen är även frånvarostraffet för sjukdom
större för män trots att kvinnor är frånvarande
till följd av sjukdom i högre grad än män.64
Skillnaden i månadslön mellan könen minskar
När man räknar om alla löner till heltidslön per
månad för att justera för skillnader i arbetstid,
var kvinnornas månadslön i genomsnitt
85,7 procent av männens 2010. Räknat i kronor
var kvinnors månadslön i genomsnitt
26 200 kronor och mäns 30 600 kronor 2010.

Jämfört med 2009 är detta en ökning med 500
kronor för både män och kvinnor.
Skillnaden i lön mellan män och kvinnor är
således 14,3 procent. Denna andel, det s.k. lönegapet, har minskat med endast 1,7 procentenheter sedan 1992. Lönegapet ökade under 1990-talet, men sedan sekelskiftet kan man se en
trendmässig minskning. Eftersom väsentligt fler
kvinnor än män arbetar deltid blir dock skillnaden i faktiskt utbetalda löner mellan könen
större än vad dessa siffror visar.
Diagram 2.6 Kvinnors lön i procent av mäns lön 1992–
2010
Procent
100
98

Ej standardvägd

96

Standardvägd

94
92
90
88
86
84
82
80
1992

1994
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2002
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2010

Anm.: Den standardvägda tidsserien har skarvats 2005 mht. förbättrad
yrkesgruppsindelning (SSYK) efter detta år.
Källa: Medlingsinstitutet.

Lönegapet minskar när man tar hänsyn till att
män och kvinnor arbetar med olika saker
För att få en tydligare bild av löneskillnaderna
mellan kvinnor och män är det vanligt att korrigera för olika lönepåverkande faktorer som inte
beror på kön, t.ex. yrke, utbildning och ålder,
genom s.k. standardvägning. På detta sätt kan
man beräkna hur stor löneskillnaden mellan
kvinnor och män skulle vara om kvinnor och
män arbetade i samma yrken, var lika gamla osv.
Efter standardvägning uppgick kvinnornas
månadslön till 94,1 procent av männens 2010.
Den resterande skillnaden, 5,9 procent, kan bero
på faktorer som inte ingår i den använda modellen, t.ex. arbetsledaransvar och yrkeserfarenhet.
Oförklarade löneskillnader är inte samma sak
som osakliga löneskillnader eller diskriminering,
men kan vara ett tecken på att sådana skillnader
förekommer.65

63 Skattningar och internationella jämförelser finns i t.ex. Boarini R.,

Strauss H. The private internal rates of return to tertiary education: New
estimates for 21 OECD countries, OECD economics department,
Working paper 591, 2007.

64 Andrén T., Frånvaroeffekter på lönen för kvinnor och män,

Specialstudier 27, Konjunkturinstitutet, 2011.
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65 Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan

kvinnor och män 2010?, Medlingsinstitutet 2011. Medlingsinstitutet har
också använt regressionsanalys för att beräkna det justerade lönegapet. I
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De löneskillnader mellan könen som förklaras
av att kvinnor och män är verksamma i olika
yrken, sektorer osv. kan alltså inte sägas vara
diskriminerande i lagens mening, men kan ändå
ses som ett tecken på att kvinnors och mäns
arbete värderas olika. I vissa sammanhang har
detta benämnts strukturell diskriminering.
Enligt Medlingsinstitutet är det yrket som ger
det enskilt största bidraget till att förklara
löneskillnaden mellan män och kvinnor.
Skillnader i ålder, utbildning, sektor, branschtillhörighet, företagsstorlek samt tjänstgöringsomfattning förklarar tillsammans ungefär
22 procent av den genomsnittliga löneskillnaden
mellan könen. När beräkningen dessutom tar
hänsyn till yrkestillhörighet minskar däremot
löneskillnaden betydligt. Tillsammans med
övriga egenskaper, förklarar yrket mer än hälften
av löneskillnaden mellan män och kvinnor.66
Stor skillnad i lönegap mellan olika sektorer
Variationen mellan olika sektorer är stor. Störst
ovägd löneskillnad finns inom landstingen, där
den ovägda löneskillnaden är 26,5 procent. Den
näst största löneskillnaden finns bland tjänstemän inom den privata sektorn, 20,8 procent.
Löneskillnaden är minst inom kommunerna, där
den är 6,1 procent. Den näst minsta löneskillnaden, 10 procent, finns bland arbetare inom
den privata sektorn. Inom staten är löneskillnaden 10,7 procent.
Tabell 2.10 Lönegap per sektor 2005–2010

Diagram 2.7 Lönegap i olika sektorer 1973-2010

Kvinnors andel av mäns månadslön, procent och procentenheter.
Sektor

Offentlig
sektor

Kvinnors andel 2010
Ej
Standardstandardvägd
vägd

Efter standardvägning är det inte längre
landstingen som har den största löneskillnaden
2010. Den största oförklarade löneskillnaden,
9,3 procent, finns bland tjänstemän inom den
privata sektorn. Landstingens löneskillnad är
4,8 procent efter standardvägning. Den minsta
oförklarade löneskillnaden, 0,4 procent, finns
bland anställda i kommunerna. Arbetare i den
privata sektorn har en löneskillnad på 4,0 procent. Inom staten är den oförklarade löneskillnaden 5,8 procent.
Minskningen av den ovägda löneskillnaden
skiljer sig åt mellan olika sektorer. Störst är
förändringen inom staten, där kvinnors löner har
närmat sig männens med 3,6 procentenheter
mellan 2005 och 2010. Näst störst är minskningen i kommunerna, 2,3 procentenheter. I
landstingen minskade löneskillnaden med
2,1 procentenheter. För arbetare och tjänstemän
i privat sektor var minskningen 1,7 respektive
1,9 procentenheter.67
Den
största
minskningen
av
den
standardvägda löneskillnaden finns bland
arbetare inom den privata sektorn, där den
oförklarade löneskillnaden minskat med 1,6
procentenheter. Inom staten har löneskillnaden
minskat med 1,3 procentenheter och inom
landstingen har den minskat med 0,5
procentenheter. För såväl tjänstemän inom den
privata sektorn som för anställda i kommunerna
har löneskillnaderna minskat med 0,5
procentenheter.

Utveckling 2005–2010
Ej
Standardstandardvägd
vägd

Kvinnors andel av mäns månadslön, procent.
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Anm: Fr.o.m 1994 såväl hel- som deltidsanställda i kommun och landsting och
fr.o.m 1997 i staten.
Källa: Statistiska centralbyrån.

Anm. Månadslönen är standardvägd för att korrigera för lönepåverkande faktorer
som inte beror på kön, t.ex. yrke, utbildning och ålder.
Källa: Medlingsinstitutet.

analysen tas då hänsyn till mer detaljerad information än vid
standardvägning. Skillnaden blir då något mindre, 5,5 procent 2010.
66 Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan

67 Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan

kvinnor och män 2010?, Medlingsinstitutet 2011.

kvinnor och män 2010?, Medlingsinstitutet 2011.
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Effekter av konkurrensutsättning av offentlig
verksamhet
En förklaring till kvinnors lägre löner som förts
fram i debatten är att kvinnor ofta arbetar inom
den offentliga sektorn, där antalet arbetsgivare är
få och löntagarnas förhandlingsstyrka därför är
svag. Det finns studier som visar att en övergång
från offentlig till privat drift inom vård, omsorg
och skola kan medföra en förbättrad löneutveckling för de anställda.68 Vidare är medellönen bland sjuksköterskor ofta högre i län med
en högre andel av de anställda hos privata
vårdgivare.69 I andra studier har man inte kunnat
finna några skillnader i lönestruktur, lönenivå
och förmåner mellan privata och kommunala
utförare inom äldreomsorgen.70 Införandet av
privata gymnasieskolor förefaller höja lönerna
för lärare inom såväl den privata som den
offentliga sektorn, men resultaten ger inte
entydigt stöd för att detta gynnar det ena eller
det andra könet. 71
Chefslönegapet minskar inte
Kvinnliga chefer har lägre lön än manliga.
Andelen kvinnliga chefer ökar inom alla
sektorer, men manliga chefer är överrepresenterade inom alla sektorer. Till skillnad
från det totala lönegapet minskar inte
skillnaderna i lön mellan manliga och kvinnliga
chefer. Chefslönegapet kan inte förklaras av
observerbara faktorer.
En ökad andel kvinnliga chefer i en näringsgren förefaller gynna kvinnors relativa löneläge.
Detta gäller i synnerhet näringsgrenar som
domineras av män, men däremot inte för
kvinnodominerade näringsgrenar.72
Kvinnor tjänar mindre än män trots högre
utbildning
Trots kvinnors högre utbildningsnivå har män i
genomsnitt högre lön än kvinnor. Löneskillnaden mellan kvinnor och män är större
bland högutbildade än bland lågutbildade.
Skillnaden mellan kvinnors och mäns genom-

snittliga månadslön är störst i gruppen med
minst
treårig
eftergymnasial
utbildning
(exklusive forskarutbildade).73 Utbildningen
påverkar dock normalt individens lön positivt,
dvs. högre utbildning ger högre lön. Detta gäller
för både kvinnor och män.
Utbildningspremierna visar hur mycket man
tjänar på att utbilda sig. Diagram 2.8 visar den
genomsnittliga löneskillnaden mellan treårig
gymnasial och förgymnasial utbildning samt
mellan treårig universitets- och treårig gymnasial
utbildning sedan 1992.74 Sedan 1980-talets
början har den totala gymnasielönepremien varit
i stort sett oförändrad, men det har skett en viss
utjämning mellan könen.
Universitetslönepremierna var ungefär lika
höga för båda könen i början av 1990-talet, men
under decenniet ökade den sedan för såväl
kvinnor som män, men mest för männen. Sedan
millennieskiftet har universitetslönepremierna
minskat svagt för båda könen, men något mer
för kvinnor.
Jämfört med män tjänar kvinnor således
mindre på att utbilda sig, och skillnaderna har
ökat under de senaste 20 åren. Detta gäller såväl i
Sverige som internationellt.75 Delvis kan
kvinnors lägre avkastning på utbildning förklaras
av att de har en högre utbildning än vad som
normalt krävs för deras yrke. 76

73 Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan

kvinnor och män 2009, Medlingsinstitutet, 2010.

74 Data 1992–2001 enligt Gustavsson, M. (2006) The evolution of the

68 Oreland C., Övergång till privat drift inom offentlig sektor – Högre

lön för den anställde, Ekonomisk debatt 2010:5.
69 Johansson, K., Marknadsmakt och löner inom sjukvården, opublicerad

uppsats, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet 2004.

70 Konkurrensutsättningen inom äldreomsorgen, Socialstyrelsen, 2004.

71 Hensvik L., The effects of markets, managers and peers on worker

outcomes, IFAU dissertation series 2011:1.
72 Lönebildningsrapporten 2011, Konjunkturinstitutet.
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Swedish wage structure: new evidence for 1992–2001, Applied Economics
Letters. Hänsyn har tagits till förväntad arbetslivserfarenhet beräknad
utifrån ålder och utbildningslängd (Gustavsson tar även hänsyn till om
individen är invandrare). Information saknas för åren 2002 och 2003.
Före 1992 saknas könsuppdelade data, men under 1970-talet sjönk
utbildningspremierna totalt sett.

75 Se t.ex. Boarini R., Strauss H., The private internal rates of return to

tertiary education: New estimates for 21 OECD countries, OECD
economics department, Working paper 591, 2007.

76 Johansson M., Katz K., Underutnyttjad utbildning och lönegapet

mellan kvinnor och män, IFAU rapport 2007:11.
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Diagram 2.8 Utbildningspremier för kvinnor och män
1992-2009
Löneskillnad mellan treårig gymnasial och förgymnasial utbildning
samt mellan treårig universitets- och treårig gymnasial utbildning.
Procent

Diagram 2.9 Lönespridning för kvinnor och män 2009
Antal personer 20–64 år per 1 000-kronorsintervall.
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Anm: Data saknas för 2002 och 2003.
Källa: Medlingsinstitutet.
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Lönerörligheten är lägre för kvinnor än för män
Kvinnor är kraftigt överrepresenterade bland
dem med låga löner, samtidigt som det jämfört
med män är mindre sannolikt att de kommer att
röra sig uppåt i lönefördelningen.77 Kvinnor med
barn har mindre sannolikhet att öka sin lön, men
detta gäller inte för män. Föräldraledighet
medför ofta att inkomstutvecklingen blir sämre.
För kvinnor i hushåll där även mannen har varit
föräldraledig är denna minskning inte lika stor.78
Lönespridningen är större för män än för kvinnor
I allmänhet är löneskillnaderna mellan könen i
ett yrke mindre ju högre andelen kvinnor är.
Jämfört med män har kvinnor i genomsnitt lägre
lön och en mer sammanpressad lönestruktur, se
diagram 2.9.
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Mellan 1992 och 2009 ökade lönespridningen för
båda könen och i alla sektorer. Ökningen av
lönespridningen var ungefär lika stor för kvinnor
och män. Ökningen skedde främst fram till 2001
och det har därefter endast skett mindre
förändringar.79
Diagram 2.10 Lönespridning 1992–2009
Kvoten mellan lön i den 90:e percentilen och den 10:e percentilen.
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Källa: Statistiska centralbyrån.
Källa

Störst är lönespridningen för män som arbetar i
landstingen. Orsaken till detta är de stora
löneskillnaderna mellan läkare och övrig
personal i denna sektor.
Löneförmåner och prestationsbaserade ersättningar
Utöver månadslönen har många löntagare någon
form av löneförmån t.ex. tjänstebil, subventionerad lunch eller försäkringsförmåner som
avtalspension. Det blir också allt vanligare med

77 Regeringens egna beräkningar utifrån det s.k. LINDA-registret och

strukturlönestatistiken för perioden 2004–2008.

78 Johansson E-A., Effekten av delad föräldraledighet på kvinnors löner,

IFAU Rapport 2010:5.

79Lönespridningen har här beräknats som kvoten mellan den 90:e och

den 10:e percentilen, dvs. kvoten mellan den tiondel som tjänar mest och
den tiondel som tjänar minst. Om kvoten är 2 har tiondelen med högst
lön dubbelt så hög lön som den tiondel som har lägst.
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olika årsvisa belöningssystem t.ex. bonus, vinstdelning eller tilldelning av aktier.
Kvinnor får ut lite mindre än hälften av
männen i bonus. Detta medför att löneskillnaden mellan kvinnor och män ökar med en
procentenhet. Om man även tar hänsyn till att
kvinnor och män arbetar inom olika yrken,
näringsgrenar etc., så blir emellertid effekten på
lönegapet liten av att inkludera bonusen. 80

2.6

Sverige jämställt i ett internationellt
perspektiv

I ett internationellt perspektiv framstår Sverige
som ett förhållandevis jämställt land. Detta
hindrar inte att det finns mycket att lära från
andra länder inom jämställdhetsområdet.
Hög sysselsättningsgrad för kvinnor i Sverige
Sysselsättningsgraden inom EU är genomgående
högre för män än för kvinnor. Sverige har en
internationellt sett hög sysselsättningsgrad, i
synnerhet för kvinnor. I Sverige är sysselsättningsgraden för kvinnor högre än för män i
många av EU:s medlemsstater. Under de senaste
åren har sysselsättningen inom EU ökat
snabbare för kvinnor än för män. Mellan 2002
och 2009 ökade sysselsättningsgraden för
kvinnor med 3,1 procentenheter till 58,6 procent. Samtidigt var männens sysselsättningsgrad
betydligt högre, 70,7 procent. Det finns stora
skillnader mellan olika medlemsstater. Mindre än
hälften av kvinnorna i förvärvsaktiv ålder i Malta,
Grekland och Italien deltar i arbetskraften,
medan över 70 procent gör det i Danmark,
Sverige och Nederländerna.
Till följd av finanskrisen 2008 sjönk sysselsättningsgraden för kvinnor i de flesta
EU-länderna. Mest drabbades kvinnor i de
baltiska länderna. I exempelvis Litauen sjönk
sysselsättningsgraden för kvinnor med 7,4 procentenheter mellan 2008 och 2009, att jämföra
med 1,6 procentenheter i Sverige.
Barnafödande påverkar kvinnors och mäns
deltagande i arbetskraften på olika sätt. Generellt
för EU gäller att kvinnor med barn under 12 år
deltar i arbetskraften i lägre utsträckning än

80 Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan

kvinnor och män 2010?, Medlingsinstitutet 2011.
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andra kvinnor, medan män med barn under 12 år
deltar i högre utsträckning än andra män.
Tabell 2.11 Sysselsättningsgrad och löneskillnader i EU
2009
Personer 15–64 år, procent.

Land

Sysselsättningsgrad, %
M
Kv

Andel deltidsarbetande, %
M
Kv

Löneskillnad
mellan könen
%

Belgien

66,9

58,3

8,2

41,4

..

Bulgarien

66,9

58,3

1,8

2,5

15,3

Cypern

77,6

62,5

3,9

11,5

21,0

Danmark

78,3

73,1

14,0

37,4

16,8

Estland

64,1

63

6,1

12,5

..

Finland

69,5

67,9

8,3

18,5

20,4

Frankrike

68,4

60

5,7

29,8

16,5

Grekland

73,5

48,9

2,9

10,1

..

Irland

66,3

57,4

9,8

33,4

15,7

Italien

68,6

46,4

4,7

27,9

5,5

61

60,9

7,0

9,6

14,9

Litauen

59,5

60,7

6,7

9,1

15,3

Luxemburg

73,2

57

4,5

34,9

12,5

Malta

71,5

37,5

4,4

23,2

6,9

Nederländerna

82,4

71,5

23,6

75,7

19,2

Polen

66,1

52,8

5,0

10,9

9,8

Portugal

71,1

61,6

4,3

13,0

10

Rumänien

65,2

52

8,0

9,1

8,1

Slovakien

67,6

52,8

2,6

4,5

21,9

Lettland

Slovenien

71

63,8

7,4

12,1

3,2

Spanien

66,6

52,8

4,7

22,9

16,7

Storbritannien

74,8

65

10,4

41,7

20,4

Sverige

74,2

70,2

12,6

40,5

16

Tjeckien

73,8

56,7

2,0

8,5

25,9

Tyskland

75,6

66,2

8,6

44,8

23,2

Ungern

61,1

49,9

3,6

7,1

17,1

Österrike

76,9

66,4

7,4

42,4

25,4

EU totalt

70,7

58,6

7,4

31,0

17,1

Anm: Resultaten baseras på enkätuppgifter. Uppdelningen i heltids- och
deltidsarbete bygger inte på någon formell definition utan på respondenternas
spontana svar. Löneskillnaden mellan könen är inte standardvägd.
Källa: Eurostat.

Hög andel deltidsarbetande i Sverige
Det är vanligare att kvinnor arbetar deltid än
män i samtliga EU-länder. Kvinnors ökade
arbetskraftsdeltagande består till stor del av
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deltidsarbete.81 År 2009 arbetade 31 procent av
de yrkesverksamma kvinnorna deltid, att jämföra
med 7,4 procent av männen. Det finns en tydlig
skillnad mellan länderna i öst och väst. Lägst
andel deltidsarbetande kvinnor (och män) finns i
Bulgarien och Slovakien. Högst andel deltidsarbetande kvinnor (och män) finns i Nederländerna, där tre fjärdedelar av alla sysselsatta
kvinnor är deltidsarbetande. En hög sysselsättningsgrad är ofta sammankopplad med en
hög andel deltidsarbetande kvinnor.
Lönegapet större i länder med en hög andel
förvärvsarbetande kvinnor
Lönegapet mellan könen var 17,1 procent inom
EU under 2009. Lönegapet är generellt större i
länder med en hög andel förvärvsarbetande
kvinnor. I dessa länder finns kvinnor på alla
lönenivåer och därmed blir deras genomsnittliga
lön lägre. I länder med låg sysselsättningsgrad
bland kvinnor är det framför allt de relativt
högutbildade kvinnorna som förvärvsarbetar.
Den ojusterade löneskillnaden mellan kvinnor
och män i Sverige hamnar nära EU-snittet.82 Det
förklaras sannolikt av den höga kvinnliga
förvärvsfrekvensen och av att många kvinnor
arbetar deltid.
Oavlönat arbete vanligt för kvinnor inom EU
I alla medlemsstater lägger yrkesverksamma
kvinnor ner mer tid på obetalt arbete än yrkesverksamma män.83 En tredjedel av de kvinnor i
EU som arbetar deltid anger att de gör det för
att ta hand om barn och andra familjemedlemmar. Bland deltidsarbetande män är
motsvarande siffra 4,1 procent. I Sverige är
andelen kvinnor som arbetar deltid för att ta
hand om barn högst jämfört med de övriga
nordiska länderna, 21,4 procent. I Danmark är
det exempelvis 4,3 procent av kvinnorna och i
Finland 12,3 procent av kvinnorna som arbetar
deltid i syfte att ta hand om andra familjemedlemmar. 84

Den ojämna fördelningen av ansvar för hem
och familj påverkar kvinnors möjlighet till egen
försörjning negativt. Inom ramen för EUsamarbetet har därför en rad mål fastställts för
att underlätta för kvinnor och män att förena
arbete och privatliv, t.ex. genom att erbjuda
barnomsorg. Endast 5 av 27 medlemsländer har
uppnått målet om att 33 procent av alla barn
under tre år ska erbjudas barnomsorg. Åtta
medlemsstater har uppnått målet om att
90 procent av alla barn mellan tre år och
obligatorisk skolålder ska erbjudas barnomsorg.
I flera länder är barnomsorgen baserad på
deltidsarbete och täcker inte in heltidsarbete.
Fördelning av ansvar för hem och familj
påverkar även hur mycket tid kvinnor och män
har över till fritidsaktiviteter. Över hela världen
har män mer tid för fritid än kvinnor, men
skillnaden mellan olika länder är stor. I Norge är
skillnaden fem minuter per dag medan det i
Belgien, Spanien och Polen rör sig om ca
50 minuter per dag. Italienska män har nästan
80 minuter mer fritid per dag än italienska
kvinnor. 85
Ökande utbildning bland kvinnor internationellt
Inom OECD är kvinnors ökade utbildningsnivå
den faktor som bidragit mest till att minska
gapet mellan könen när det gäller arbetskraftsdeltagande och lönenivå. Samtidigt har kvinnor
nu så hög utbildningsnivå i många OECDländer att utbildningens potential för att ytterligare utjämna könsskillnaderna är begränsad.
Trots ökade utbildningsnivåer når inte kvinnor
samma karriär- och lönemässiga nivåer som
män.86
Enligt OECD bidrar även avregleringar till
ökad jämställdhet. De betydande avregleringar
som de flesta OECD-länder genomfört under de
senaste 30 åren, framför allt i kvinnodominerade
branscher, har gynnat kvinnors arbetskraftsdeltagande och minskat lönegapen. OECD
bedömer att ett genomsnittligt OECD-land ur
ett jämställdhetsperspektiv fortfarande har
mycket att vinna på ytterligare avregleringar.

81 Deltid kan betyda olika saker i olika länder eftersom uppgifterna

bygger på enkäter där de som svarar själva får definiera sina arbeten som
hel- eller deltidsarbeten. I några länder anges dock en tröskel för vad som
ska betraktas som deltid.
82 Jämförbara siffror för standardvägda löneskillnaderna mellan könen

saknas.

83 Rapport till parlamentet, Jämställdhet mellan kvinnor och män 2009,

EU kommissionen 2009.

84 Main reason for part-time employment – Distributions for a given sex

and age group, Eurostat, juli 2011.

85 OECD, Society at a Glance 2009-OECD Social Indicators.
86 Employment outlook, OECD 2008.
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3

Disponibel inkomst för kvinnor
och män

3.1

Kvinnors och mäns inkomster beror inte enbart
på hur stora förvärvsinkomster de har utan
påverkas även av andra typer av inkomster. Trots
att skatter och transfereringar verkar utjämnande
kvarstår stora inkomstskillnader mellan könen
under hela livet, se diagram 3.1. Detta beror bl.a.
på att kvinnors lägre marknadsinkomster även
medför att inkomstberoende transfereringar och
pensioner blir lägre.
Målet om ekonomisk jämställdhet innebär att
kvinnor och män ska ha samma möjligheter och
villkor i fråga om utbildning och betalt arbete
som ger ekonomisk självständighet livet ut. Ur
ett jämställdhetsperspektiv är det därför av stort
intresse hur stora egna inkomster kvinnor
respektive män förfogar över, dvs. graden av
egenförsörjning. I detta avsnitt fokuseras därför
på begreppet individuell disponibel inkomst, dvs.
summan av marknadsinkomster, transfereringar
och skatter. Hushållsrelaterade transfereringar
(barnbidrag, försörjningsstöd och bostadsbidrag) fördelas lika mellan kvinnor och män
som är sammanboende.87
Diagram 3.1 Individuell disponibel inkomst för kvinnor och
män efter ålder 2009
Genomsnitt, 1 000-tal kronor.
350
Män

300

Kvinnor
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0
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Anm: Serien är utjämnad på grund av få observationer i vissa åldrar.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Individuell disponibel inkomst
jämnare fördelad än arbetsinkomsten

Den individuella disponibla inkomsten är lägre
för kvinnor än för män. År 2009 var den
genomsnittliga individuella disponibla inkomsten ca 200 000 kronor för kvinnor och
253 500 kronor för män.88
Diagram 3.2 Individuell disponibel inkomst för kvinnor och
män 1991–2009
Medelinkomst 20–64 år, 2011 års priser, kronor och procent.
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Sedan 1991 har den individuella disponibla
inkomsten utvecklats i ungefär samma takt för
båda könen. Män har en högre individuell
disponibel inkomst än kvinnor samtidigt som
deras inkomster är mer konjunkturkänsliga än
kvinnornas. Konjunkturkänsligheten beror på
flera faktorer, bl.a. att män har en större andel
kapitalinkomster och i en större utsträckning
förvärvsarbetar inom branscher som påverkas
mer av konjunkturen. Att kvinnornas andel av
männens disponibla inkomst tenderar att variera
över konjunkturcykel illustreras i diagram 3.2
(höger axel).
Kvinnor och män får sina inkomster från olika
källor
Lön är tillsammans med företagarinkomst det
viktigaste inkomstslaget för personer i förvärvsaktiv ålder. Löner, företagar- och kapitalinkomster samt skatter är väsentligt högre för
män än för kvinnor. När hänsyn även tas till
skatter och olika ersättningar utjämnas inkomstskillnaderna mellan könen. Kvinnor har i
genomsnitt 68 procent av mäns lön, företagaroch kapitalinkomster, men 79 procent av den
individuella disponibla inkomsten. Skattepliktiga

87 För att beskriva levnadsstandardens fördelning är justerad disponibel

inkomst ett bättre begrepp, eftersom detta inkluderar utjämning inom
hushållen och tar hänsyn till stordriftsfördelar i hushåll med flera
personer. Ur ett jämställdhetsperspektiv är detta mindre intressant då det
definitionsmässigt förutsätter att alla i ett och samma hushåll har samma
standard.
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2009

88 År 2009 är det senaste år för vilket det finns utfallsdata.
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ersättningar, skattefria individuella bidrag och
familjestöd är något högre för kvinnor. En orsak
till detta är att fler kvinnor än män är
ensamstående med försörjningsansvar för barn.

pet till hushåll med sammanboende. 89 Fler
kvinnor än män studerar. Studiestöd i form av
lån och bidrag vid högskolestudier går därför i
större utsträckning till kvinnor än till män.

Tabell 3.1 Sammansättning av individuell disponibel
inkomst 2009

Tabell 3.2 Disponibel inkomst för berörda personer med
olika inkomstslag 2009

Personer 20–64 år. Kronor per år och kvinnors andel, procent.

Personer 20–64 år. Kronor per år, och fördelning, procent.

Inkomstslag

+ Lön, företagar- och
kapitalinkomst

Medelvärde
Kvinnor

Män

Kvinnors andel
%
Ackumulerat

Andel med
inkomst
Kv.
Män

Medelinkomst för dem
med inkomstslag
Kv.
Män

Kv.

+ Lön

82

83

230 700

320 800

72

%

211 200

311 400

68

68

+ Skattepliktig
ersättning

+ Företagarinkomst

10

18

49 700

72 700

68

36 400

30 800

118

72

= Lön, företagarink

85

88

221 000

317 000

72

- Skatt

63 100

98 300

64

76

+ Sjukpenning

22

14

71 800

82 100

88

4 900

2 700

178

77

+ Föräldrapenning

22

16

34 000

19 300

176

10 600

6 800

157

79

+ Arbetsmark. stöd

9

10

54 300

66 600

82

13

11

60 700

91 800

66

4

2

18 900

6 000

313

+ Studiemedel etc.
+ Familjestöd
Disponibel inkomst

200 000

253 500

79

79

Anm: Den individuella disponibla inkomsten är summan av de redovisade
medelvärdena.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Transfereringsinkomster vanligare för kvinnor
Kvinnor och män får i hög grad sina inkomster
från olika inkomstslag, och skillnaderna ökar då
man gör redovisningen mer detaljerad, se tabell
3.2. Notera att siffrorna gäller för berörda personer, dvs. endast de som hade någon inkomst
från det aktuella inkomstslaget. Ungefär lika stor
andel av alla kvinnor och män i åldern 20–64 år
hade löneinkomst 2009, 82 respektive 83 procent. Andelen med inkomst från företagande var
däremot högre för män, 18 procent jämfört med
10 procent för kvinnor.
En större andel av kvinnorna hade skattepliktiga ersättningar, 50 procent att jämföra med
40 procent för männen. Skillnaden var liten när
det gäller familjestödet. Kvinnor är oftare
ensamstående föräldrar och har därför mer ersättningar som är förknippade med föräldraskap,
såsom föräldrapenning, bostadsbidrag, barnbidrag och erhållet underhållsstöd. Till viss del är
detta även en orsak till att ensamstående kvinnor
är i behov av mer ekonomiskt bistånd.
Bostadsbidrag för barnfamiljer är en skattefri
transferering som främst går till ensamstående
föräldrar och då oftast till kvinnor. Under år
2009 utbetalades totalt 3,3 miljarder kronor i bostadsbidrag. Ungefär 60 procent av beloppet gick
till hushåll med en kvinna som ensam försörjare,
13 procent av beloppet till hushåll med en man
som ensam försörjare och 28 procent av belop-

+

Pension 90

+Övr.skatteplikt.
= Skattepliktig
ersättning

50

41

72 600

74 900

97

= Ink. före skatt

96

96

240 300

322 500

75

- Statlig o
kommunal ink. skatt

92

93

62 100

95 400

65

= Ink. efter skatt

96

96

181 000

230 900

78

+ Ränta, utdelning

62

62

10 100

28 900

35

+ Kapitalvinst

15

17

74 600

87 500

85

- Kapitalförlust

7

9

11 100

19 400

58

- Skatt kapital

87

87

400

4 000

11

- Annan skatt

95

95

3 000

3 300

91

= Ink. före stöd

97

98

192 200

252 700

76

+ Barnbidrag

37

31

13 200

12 000

110

+ Bostadsstöd

9

5

22 000

18 200

121

+ Ekonom. bistånd

4

4

42 800

41 500

103

+ Underhållsstöd,
mottaget

10

2

20 100

18 400

109

- Underhåll givet

2

8

13 200

17 200

77

44

43

23 300

12 600

185

= Summa
familjestöd
+ Studiestöd. Lån +
bidrag

10

7

47 300

41 400

114

- Studielån. Åter

25

16

10 100

11 500

88

100

100

200 000

253 500

79

Summa disponibel
inkomst

Anm: Medelinkomsten avser dem som har det aktuella inkomstslaget. Detta
medför att värdena på summaraderna inte är lika med summan av de redovisade
medelvärdena.
Källor: Statistiska centralbyrån, Hushållens ekonomi (HEK) och egna beräkningar.

89 Socialförsäkringen i siffror 2010, Försäkringskassan.
90 Notera att detta endast avser pensioner till personer yngre än 65 år.
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Män betalar mer skatt än kvinnor
Män har i genomsnitt högre förvärvsinkomst
och större överskott av kapital än kvinnor och
betalar därför mer skatt på inkomst, kapital och
andra tillgångar än kvinnor. Mäns högre
beskattningsbara inkomst medför också att de
betalar såväl mer kommunalskatt som statlig
inkomstskatt. Således bidrar även skattesystemet
till en omfördelning av disponibel inkomst från
män till kvinnor.91 Det genomsnittliga beloppet
2009 på slutlig skatt för män var 98 300 kronor
och för kvinnor 63 100 kronor.
Ensamstående kvinnor har lägst individuell
disponibel inkomst
När man ser på hur den individuella disponibla
inkomsten varierar mellan kvinnor och män i
olika hushållstyper är en första observation att
män har högre inkomst än kvinnor oavsett
hushållstyp.

190 800

197 700

96

218 100

271 900

80

m. barn 7–17 år

249 000

309 900

80

20–44 år

147 500

171 600

86

45–64 år

223 700

234 700

95

205 800

295 900

70

m. barn 0–6 år

189 500

294 000

64

m. barn 7–17 år

233 700

313 900

74

20–44 år

177 600

229 200

77

45–64 år

208 900

305 100

68

200 000

253 500

79

Totalt

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Sammanboende har högre individuell disponibel
inkomst än ensamstående. Den individuella
disponibla inkomsten för sammanboende män är
klart högre än för sammanboende kvinnor.
Ensamstående män och kvinnor har ungefär
samma individuella disponibla inkomst som
sammanboende kvinnor. Vidare gäller att äldre
har högre inkomst. Att hushåll med barn har

91 Effekter av jobbskatteavdraget på fördelningen mellan kvinnor och

män redovisas i avsnitt 1.5.
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Det finns stora skillnader mellan kvinnors och
mäns inkomster från socialförsäkringssystemen.
Andelen kvinnor som får någon typ av
ersättning är högre och kvinnor får i regel
ersättning under längre perioder än män. Detta
är särskilt tydligt när det gäller föräldraförsäkringen.
Tabell 3.4 Skattepliktiga transfereringar 2009
Personer 20–64 år. Miljarder kronor, antal (1 000-tal) och procent.

Utbetalt, mdkr

Könsfördelning, %

Kvinnors andel, %

m. barn 0–6 år

Sammanboende

Socialförsäkringar jämnar ut
inkomstskillnaderna mellan könen

Antal personer (1000-tal)

Personer 20–64 år. Medelvärde, kronor per år och kvinnors andel.

Ensamstående

3.2

Könsfördelning, %

Tabell 3.3 Individuell disponibel inkomst i olika
hushållstyper 2009
Individuell disponibel inkomst
Kvinnor
Män

högre inkomst än dem utan är en effekt av
familjestöden.

Andel m transferering, %

1997
Kvinnor

Män

2009
Kvinnor

Män

76

75

95

82

50

50

54

46

1 411

1 193

1 303

1 089

54

46

54

46

57

47

50

41

Anm: Antal och andel personer avser dem som erhållit ersättning vid något
tillfälle under året.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Genom att ersättningsnivåerna i socialförsäkringssystemen baseras på löneinkomsten
får kvinnor lägre ersättning per dag än män. En
faktor som bidrar till att socialförsäkringarna
ändå verkar utjämnande på inkomsterna mellan
könen är att män oftare än kvinnor har
inkomster som överstiger de tak för intjänande
av förmåner som finns i försäkringssystemen.
Utbetalningarna av skattepliktiga transfereringar har ökat mer för kvinnor än män
sedan 1997. Detta medför att kvinnornas andel
av utbetalningarna har ökat väsentligt. Samtidigt
har antalet personer med transfereringar minskat
markant, ungefär lika mycket för kvinnor som
för män. Detta innebär att kvinnor nu får
ersättning med högre belopp eller för längre
perioder än tidigare.

3.3

Mäns uttag av föräldrapenning
fortsätter att öka

Av särskilt intresse ur jämställdhetssynpunkt är
uttaget av föräldrapenning. Föräldrapenningen
ger föräldrar rätt till 480 dagars ledighet per barn.

PROP. 2011/12:1 BILAGA 3

Om föräldrarna har gemensam vårdnad om
barnet har var och en rätt till hälften av dagarna.
En förälder kan överlåta sina dagar till den andra
föräldern med undantag för 60 dagar. I de allra
flesta familjer väljer mannen att överlåta en del av
sin ledighet till kvinnan.

högre lön än kvinnor och därför får högre
föräldrapenning per dag. Under 2010 uppgick
den
genomsittliga
dagersättningen
till
454 kronor för kvinnor och 603 kronor för
män.94
Tabell 3.5 Föräldrapenning 1999 och 2010

Diagram 3.3 Uttag av föräldrapenningdagar fördelat efter
kön 1974–2010

Personer 20–64 år. Miljarder kronor, antal (1 000 000-tal) och
procent.

Procent
100
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70

Utbetalt, mdkr
Könsfördelning, %
Antal nettodagar

60

Män
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Kvinnor

10,7

1,7

17,4
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15
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29

32

4

38

12

88
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Könsfördelning, %
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Källor: Försäkringskassan och egna beräkningar
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Källa: Försäkringskassan.
Källa

Jämfört med 1999 har andelen män som tar ut
föräldrapenning ökat kraftigt och såväl andelen
nettodagar, dvs. uttaget omräknat till heldagar,
som tas ut av män som mäns andel av det
utbetalda beloppet har ökat successivt. Männens
andel ökade i synnerhet mellan 1998 och 2006,
då uttaget fördubblades från ca 10,4 procent till
20,6 procent.92 Ökningen av pappornas uttag av
föräldrapenningdagar har fortsatt även efter 2006
men i långsammare takt. Under 2010 tog män
23 procent av föräldrapenningdagarna och
kvinnor 77 procent.
Män tar alltså ut något mer än en femtedel av
föräldraledigheten, men tre män av fem tar inte
ut någon föräldraledighet alls under barnets
första år. Kvinnor och män använder också
föräldraförsäkringen på olika sätt. Kvinnor
sprider i högre grad ut dagarna och förlänger på
så sätt tiden hemma med barnet. Kvinnor tar
också ut majoriteten, 80 procent, av garantidagarna.93
Trots att kvinnor tar ut 77 procent av
föräldrapenningdagarna är det bara 71 procent av
den utbetalda föräldrapenningen som går till
kvinnor. Det beror på att män i genomsnitt har

Pappornas uttag av föräldrapenning har ökat år
för år. Ett nivåskifte inträffade för barn födda
från 2002, sannolikt till följd av att den s.k. andra
pappamånaden infördes detta år. För barn som
uppnådde sex års ålder 2008 hade 52 procent av
papporna tagit ut mer än två månaders
föräldrapenning. För barn som föddes 2001, före
den andra pappamånadens införande, var det
endast 30 procent av papporna som tog ut mer
än två månaders föräldrapenning.95
För tillfällig föräldrapenning, i dagligt tal vård
av sjukt barn, är uttaget betydligt jämnare
fördelat. Kvinnor tog ut 64,5 procent och män
35,5 procent av dagarna 2010. Å andra sidan har
könsfördelningen av de uttagna dagarna i stort
sett varit oförändrad under de senaste 20 åren
(65,5 respektive 34,5 procent 1989).
Jämställdhetsbonusen ska förenklas
För att få till stånd en mer jämställd föräldraförsäkring, och för att förbättra jämställdheten
på arbetsmarknaden har regeringen infört en
jämställdhetsbonus. Ju jämnare föräldrarna delar
på föräldrapenningdagarna, desto större blir
bonusen. Bonusen gäller för barn födda fr.o.m.
den 1 juli 2008.
Av dem som bedömts ha rätt till jämställdhetsbonus ansökte 56 procent 2010 jämfört
med 48 procent 2009. Av dem som beviljades
jämställdhetsbonus var 83 procent kvinnor och

92 Innefattar ej tillfällig föräldrapenning.

94 Försäkringskassan, Anslagsuppföljning 2011.

93 Garantidagarna är dagar med lägstanivåersättning. Nivån höjdes 2006

95 Reformerad föräldraförsäkring - Kärlek, omvårdnad, trygghet, SOU

från 60 till 180 kronor per dag.

2005:73 s. 147–156.

33

PROP. 2011/12:1 BILAGA 3

17 procent män. I genomsnitt erhöll män 5 400
kronor och kvinnor 4 100 kronor. Föräldrarna
beviljades i genomsnitt bonus under 43 dagar per
person, män under 54 dagar och kvinnor under
41 dagar.96 Eftersom mammorna oftast är
hemma den första tiden är det än så länge svårt
att uttala sig om hur uttaget av föräldrapenning
har påverkats av reformen. De resultat som
hittills publicerats tyder dock på att
jämställdhetsbonusen än så länge inte haft någon
effekt på uttaget av föräldrapenning. 97
Det låga utnyttjandet och de begränsade
effekterna av jämställdhetsbonusen kan förklaras
av att konstruktionen uppfattas som mycket
komplicerad av föräldrarna samt av att bonusen
utbetalas långt efter den period som gav rätt till
bonusen. Regeringen har därför föreslagit att
jämställdhetsbonusen ska förenklas och
förtydligas (prop. 2010/11:146).
Jobbskatteavdraget bidrar till ett mer jämställt
föräldraskap
Även jobbskatteavdraget gör det mer lönsamt
för föräldrarna att fördela föräldraledigheten
mellan sig. Genom att jobbskatteavdraget
relativt sett är högre vid låga arbetsinkomster får
två makar som arbetar halva året var en jämnare
fördelning av inkomsterna, och därmed en lägre
genomsnittlig skatt. De får därför behålla mer av
arbetsinkomsten än om en är helt föräldraledig
och en jobbar hela året.
Få utnyttjar vårdnadsbidraget
För att ge föräldrar ökade möjligheter att vara
hemma med sina barn beslutade regeringen 2008
att ge kommunerna rätt att införa ett skattefritt
vårdnadsbidrag på maximalt 3 000 kronor per
månad och barn mellan ett och tre års ålder. I
oktober 2010 hade 104 av landets 290
kommuner valt att införa vårdnadsbidraget.
Enligt SCB var det endast en mindre del av dem
som var berättigade som valde att ansöka om
vårdnadsbidrag. De godkända ansökningarna
motsvarande endast 1,8 procent av barnen i
åldern 1-3 år i de kommuner som infört
vårdnadsbidrag t.o.m. utgången av 2009. Av dem
som sökte och beviljades vårdnadsbidrag under
första halvåret 2010 var 90,3 procent kvinnor

och 9,7 procent män. Av de sökande är personer
med utländsk bakgrund och ej sysselsatta
överrepresenterade.98

3.4

Brist på jämställdhet även bland
äldre

Pensionens nivå beror på arbetsinkomster
tidigare i livet. Bristen på ekonomisk jämställdhet för pensionärer är därför en följd av den
brist på jämställdhet som rådde under den tid då
de var förvärvsaktiva. Ett jämställt arbetsliv leder
därför i förlängningen även till jämställdhet för
dem som gått i pension.99
Stor skillnad i inkomstrelaterad pension mellan
yngre och äldre pensionärer
Inkomsterna från pensionssystemen ser olika ut
för yngre och äldre pensionärer. ATP-systemet
infördes 1960 och det krävdes 30 år av
intjänande för att uppnå full pension. Många
äldre ålderspensionärer hann inte tjäna in full
ATP innan de gick i pension. Det finns därför
stora skillnader mellan olika årsklasser. År 2009
hade t.ex. män födda 1940 en genomsnittlig
pension på nästan 250 000 kronor per år. Det var
85 000 kronor mer än vad kvinnorna födda 1930
hade i pension samma år.100
Förvärvsdeltagandet bland kvinnor har ökat
dramatiskt
under
efterkrigstiden.
Detta
återspeglas i att skillnaden i pensionsnivåer
mellan män och kvinnor är störst för de äldsta
pensionärerna, se tabell 3.6. Det ökade förvärvsdeltagandet och införandet av ATP-systemet har
lett till att yngre kvinnliga pensionärer har högre
pension än kvinnor som inte hann förvärvsarbeta
innan införandet av ATP-systemet.
Pensionärernas inkomster kommer huvudsakligen från de offentliga systemen, men i
varierande grad även från avtalspension och
privata försäkringar. Bland dem som fyllt 65 år
var andelen med avtalspension ungefär lika stor

98 Nyttjande av kommunalt vårdnadsbidrag – 1 januari 2010 till 30 juni

2010, SCB.

99 Samtliga personer över 65 benämns här pensionärer, även om de inte

96 Löfgren N., Utfall för jämställdhetsbonusen. Försäkringskassan 2011.
97Johansson, M., Jämställdhetsbonusen
Försäkringskassan 2010.
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En

effektutvärdering,

uppbär ålderspension. Somliga i åldersgruppen förvärvsarbetar fortfarande, medan andra redan lämnat arbetsmarknaden före 65 års ålder.
Mer information om pensionärernas ekonomiska situation finns under
utgiftsområde 11 i denna proposition.

100 Lundkvist L. m fl., Tema pensionärer-Om övergång från arbete till
pension, SCB 2011.
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bland kvinnor och män 2009, ca 90 procent.101
År 2009 utbetalades i genomsnitt hälften så hög
avtalspension till kvinnorna som till männen.
Det förklaras framför allt av att avtalspensionen
kompenserar för inkomstbortfall över intjänandetaket i pensionssystemet och av att det
är flera män som har inkomster över taket.102
Tabell 3.6 Kvinnors genomsnittliga pension som andel av
mäns för olika typer av pension 2009
Procent
Total
pension

Ålderspension

Avtalspension

Frivillig
pension

61-64

55

64

52

62

65-69

69

77

83

50

70

70-74

67

75-79

65

74

92

47

64

69

102

52

71

80-84

61

64

141

53

83

85-89

56

59

192

53

88

90-

54

57

226

59

86

Ålder

Garantipension

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Färre förvärvsaktiva år innebär lägre pensioner
Kvinnor tar i större utsträckning än män ut
pension före 65 års ålder och män fortsätter i
större omfattning än kvinnor att förvärvsarbeta
efter 65 års ålder. 103 Även detta medför att
skillnaderna i pension mellan kvinnor och män
ökar. Skillnaden mellan mäns och kvinnors
utträdesålder har sedan mitten av 1990-talet varit
ca ett år. Genomsnittsåldern då förvärvsarbetande lämnar arbetslivet, givet att de hör till
arbetskraften vid 50 års ålder, har för 2010
beräknats till 63,8 för män och 62,8 år för
kvinnor. 104
En större andel kvinnor än män är beroende av
grundskydden
Eftersom en stor del av dagens kvinnliga
pensionärer har haft en relativ svag arbetsmarknadsanknytning, och därför en låg
inkomstrelaterad pension, är en större andel
kvinnor än män beroende av grundskydden. År
2010 hade ca 620 700 kvinnor garantipension

men endast 150 400 män. Exempelvis utbetalas i
genomsnitt dubbelt så mycket i garantipension
för kvinnor i ålder 85–89 år än till män, se tabell
3.6. I åldersintervallet 65–69 år hade mer än 40
procent av kvinnorna och knappt 10 procent av
männen garantipension 2009. 105 Av dem som
gick i ålderspension 2010 fick 29 procent
garantipension, 12 procent av männen och
46 procent av kvinnorna. Detta är en sänkning
jämfört med föregående år. Det är kvinnornas
andel som har sjunkit medan männens andel
ligger kvar på samma nivå.
Boendetillägg jämnar ut skillnaden i disponibel
inkomst
I genomsnitt uppgår den individuella disponibla
inkomsten för kvinnliga pensionärer till
75 procent av de manliga pensionärernas.
Tabell 3.7 Individuell disponibel inkomst för pensionärer
efter typ av inkomst 2009
Medelvärde, kronor per år och kvinnors andel, procent.

Beskattningsbara inkomster netto
Kapitalinkomster mm (netto)

Kvinnor

Män

K%

125 900

176 200

71

23 400

30 800

76

Skattefria transfereringar

6 500

1 700

379

varav boenderelaterade

5 900

1 200

473

155 700

208 600

75

Summa individuell disponibel inkomst

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Bostadstillägg till pensionärer (BTP) är en
inkomstprövad förmån, vilket innebär att den,
precis som garantipensionen jämnar ut
skillnaden i disponibel inkomst mellan män och
kvinnor. Inkomst från BTP utgör en fem gånger
större andel av den disponibla inkomsten för
kvinnliga än för manliga pensionärer. År 2009
fick drygt 20 procent av kvinnorna BTP att
jämföra med 7 procent av männen. Andelen
kvinnor med BTP minskar i takt med att de
kvinnor som blir pensionärer i dag i större
utsträckning har haft förvärvsinkomst än de
redan pensionerade. Avkastning på kapital och
kapitalvinster utgör också en viktig inkomstkälla
för många pensionärer, i synnerhet för män.

101 Lundkvist L. m fl., Tema pensionärer-Om övergång från arbete till
pension, SCB 2011.
102 Intjänandetaket uppgår till 7,5 inkomstbasbelopp, motsvarande
390 750 kronor 2011.
103 Lundkvist L. m fl., Tema pensionärer - Om övergång från arbete till

pension, SCB 2011.

104 Medelpensioneringsålder och utträdesålder 2010, Pensionsmyndig-

heten.

105 Lundkvist L. m fl., Tema pensionärer – Om övergång från arbete till
pension, SCB 2011.
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Sammanboende pensionerade män har högst
individuell disponibel inkomst
Sammanboende män mellan 65 och 69 år har
dubbelt så hög disponibel inkomst som
sammanboende kvinnor som är 80 år och äldre,
se tabell 3.8. I genomsnitt uppgår den
individuella disponibla inkomsten för ensamstående kvinnliga pensionärer till 89 procent av
de ensamstående manliga pensionärernas. För
sammanboende kvinnliga pensionärer är skillnaden större och deras individuella disponibla
inkomst motsvarar 66 procent av de manliga
pensionärernas. En orsak till att skillnaderna är
mindre mellan ensamstående kvinnor och män
än mellan sammanboende är att många
ensamstående kvinnor har änkepension.
Tabell 3.8 Individuell disponibel inkomst för pensionärer
efter civilstånd och åldersgrupp 2009
Medelvärde, kronor per år och kvinnors andel, procent.
Kvinnor

Män

K%

164 900

184 900

89

65–69

183 900

218 100

84

70–79

175 200

176 200

99

80+

149 700

162 900

92

Ensamstående

Sammanboende

144 500

219 100

66

65–69

173 900

249 700

70

70–79

127 600

201 000

63

80+

112 700

204 700

55

Totalt

155 700

208 600

75

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Kvinnor som är 80 år och äldre har ofta en låg
inkomstpension till följd av begränsat förvärvsarbete tidigare i livet. En annan faktor som bidrar
till att yngre pensionärer har högre inkomster är
att vissa pensionsförmåner utbetalas under en
begränsad period efter pensioneringen. Ytterligare en orsak till att äldre pensionärer har lägre
disponibel inkomst än yngre är att pensionerna
inte räknas upp lika snabbt som lönerna. Detta
medför att skillnaden mellan pensionen och en
genomsnittlig lön kommer att öka ju längre tid
man varit pensionerad. 106

106 Pensionerna räknas normalt upp med förändringen av inkomstindex
minskad med 1,6 procentenheter, den s.k. tillväxtnormen. Denna norm
motsvarar det förskott på pensionen som man får då pensionen beräknas
första gången.
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Underbilaga: Begrepp och data

som bor i hushållet. Vid justeringen
divideras den disponibla inkomsten med
en s.k. ekvivalensskala. Regeringskansliet
använder SCB:s skala som bygger på
budgetberäkningar utförda av Konsumentverket. 108 Följande vikter används:

Ordförklaringar

-

-

-

-

-

-

Disponibel inkomst: Hushållens sammanlagda inkomst från arbete, kapital och
positiva transfereringar med avdrag för
negativa transfereringar såsom skatt, betalt
underhållsbidrag, återbetalda studielån och
återbetalt ekonomiskt bistånd. Erhållna
studielån ingår som en positiv transferering.
Ersättningsgrad: Den andel av den disponibla inkomsten som hushållet får behålla
när individen går från arbete till arbetslöshet, sjukskrivning eller sjuk- och aktivitetsersättning. Ersättningsgraden visar
hur hushållets ekonomiska standard
förändras och är beroende av inkomster
från alla i hushållet. Ersättningsgraderna
har beräknats med hjälp av FASITmodellen. 107
Heltid och deltid: Som deltid räknas en
överenskommen arbetstid som understiger
35 timmar.
Helårsekvivalenter: Det antal individer
mellan 20 och 64 år som skulle kunna
försörjas under ett helt år med full
ersättning. Exempelvis utgör två personer,
som varit heltidsarbetslösa ett halvår var,
tillsammans en helårsekvivalent.
Individuell disponibel inkomst: För att bl.a.
kunna jämföra kvinnors och mäns
ekonomiska situation beräknas en individuell disponibel inkomst. Det sker genom
att summera alla individuella inkomster
och fördela hushållsgemensamma inkomster, som t.ex. bostadsbidrag eller
barnbidrag. Hushållsgemensamma inkomster fördelas lika mellan kvinnor och
män som är sammanboende.
Justerad disponibel inkomst: För att kunna
jämföra hushåll av olika storlek justeras
hushållets disponibla inkomst för antalet
hushållsmedlemmar. Vid justeringen tas
även hänsyn till stordriftsfördelar, t.ex.
krävs bara en TV-licens oavsett hur många

-

-

-

Ensamboende

1,00

-

Sammanboende par

1,51

-

Ytterligare vuxen

0,60

-

Första barnet 0–19 år

0,52

-

Andra och påföljande barn 0–19 år 0,42

Marginaleffekt: Den andel av en marginell
inkomstökning som faller bort till följd av
ökad skatt, ökade avgifter och minskade
bidrag. De inkomstslag som antas kunna
ge upphov till marginaleffekter är
inkomstskatter, barnomsorgsavgifter, bostadsstöd, betalt underhållsstöd och
ekonomiskt
bistånd.
Beräkning
av
marginaleffekter har utförts med hjälp av
FASIT-modellen, efter en tänkt inkomstökning med 1 000 kronor per månad. 109
Standardvägd månadslön: För att få en mer
nyanserad bild av löneskillnaderna mellan
kvinnor och män kan strukturella skillnader i form av yrke, ålder och utbildning
rensas bort genom s.k. standardvägning.
Detta sker genom att genomsnittlig
månadslön för respektive kön beräknas för
kombinationer av ca 350 yrkesgrupper
(SSYK fyrsiffernivå), 2 sektorsgrupper,
2 utbildningsnivåer,
2 arbetstidsgrupper
och 4 åldersgrupper. Dessa genomsnittslöner vägs för respektive kön samman med
antalet anställda inom varje grupp. Före
2004 finns endast yrkesgrupper på
tresiffernivå att tillgå. Faktorer som inte
beaktas vid standardvägning är t.ex.
arbetsledaransvar och yrkeserfarenhet. 110
Medlingsinstitutet analyserar därför även
löneskillnaderna med s.k. regressionsanalys där man tar hänsyn till fler faktorer
än vid standardvägning, i detta fall kön,

108 SCB, Inkomstfördelningsundersökningen 2008, HE 21 SM 1001.
109 För mer detaljer se bilaga 3 till prop. 2010/11:100.
107 För vidare läsning se bilaga 14 till SOU 2004:2.

110 Se vidare Eurén, C. och Nordin, M. (2006) Kvinnors och mäns löner
jämförda yrke för yrke, Medlingsinstitutet.
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ålder, utbildningsnivå, sektor, näringsgren,
företagsstorlek, tjänstgöringsomfattning
och yrke. Valet av dessa förklarande
variabler motiveras av ekonomisk teori och
av att de använts i tidigare studier.
Medianen: värdet för den 50:e percentilen.
De som tjänar mer är lika många som de
som tjänar mindre än detta värde.
Månadslön: Överenskommen månadslön
omräknad till heltid. Strukturlönestatistikens månadslön innehåller flera
olika lönekomponenter. Förutom fast lön
ingår även fasta lönetillägg och ett stort
antal rörliga lönetillägg. Årsvisa belöningssystem som t.ex. bonus, vinstdelning eller
tilldelning av aktier/optioner ingår inte i
lönestrukturstatistiken.
Percentiler: Populationen delas in i 100 lika
stora grupper sorterade efter stigande
inkomst.
Svensk standard för yrkesklassificering
(SSYK): Bygger på en internationell
yrkesstandard. Den är uppdelad i nio
yrkesområden och omfattar 114 yrkesgrupper och 355 olika yrken.
Svensk utbildningsnomenklatur (SUN
2000): En standard för klassificering av
enskilda utbildningar. SUN moderniserades och anpassades till den
internationella standarden år 2000.

Data

HEK – Hushållens ekonomi
En årlig urvalsundersökning av ca 17 000
hushålls ekonomiska förhållanden som utförs av
SCB. Uppgifter samlas in från deklarationsuppgifter, telefonintervjuer och olika administrativa register. Urvalshushållen byts ut varje år.
Det innebär att det inte är samma individer som
studeras över tid. Undersökningen bygger på s.k.
kosthushåll. Ett kosthushåll utgörs av alla
personer som bor i samma bostad och har
gemensam hushållning. I kosthushållet ingår
t.ex. barn som är 18 år och äldre. Ett kosthushåll
kan också bestå av flera generationer, syskon
eller kompisar som bor tillsammans och har
gemensam hushållning. Barn som bor lika
mycket hos båda föräldrarna räknas in i det
hushåll där de är folkbokförda och ingår således
endast i den ene förälderns hushåll.
38

LINDA – Longitudinell individdatabas
En panelurvalsundersökning där man kan följa
individer över tiden. Databasen bygger på
registeruppgifter om ca 3 procent av samtliga
personer i Sverige. I LINDA finns uppgifter om
bl.a. individernas inkomster, transfereringar och
skatter. LINDA tillåter såväl tvärsnitts- som
panelstudier med en hög grad av statistisk
säkerhet. Då registret enbart baseras på
registeruppgifter är informationen om hushållsstrukturen sämre än i HEK.
Lönestrukturstatistik
Lönestrukturstatistiken har till syfte att årligen
ge en översiktlig och jämförbar statistik om
lönestrukturen för hela arbetsmarknaden. Den
belyser lönenivå, lönestruktur och löneutveckling. Statistiken innehåller uppgifter om
kön, ålder, yrke, utbildning, näringsgren och
region. Den är därför lämplig att använda som
underlag för olika analyser och jämförelser
mellan mäns och kvinnors löner. Statistiken är
uppdelad i fem sektorer, privat sektor: arbetare
respektive tjänstemän, kommunal sektor, landstingssektor och statlig sektor. Statistiken baseras
på totalundersökningar av kommuner, landsting
och stat och en urvalsundersökning av ungefär
50 procent av löntagarna i den privata sektorn.
Samtliga företag med minst 500 anställda är med
varje år.
Tidsanvändningsundersökningen
Tidsanvändningsundersökningen
visar
hur
befolkningen fördelar sin tid på olika aktiviteter
och speglar därför vardagslivet. Undersökningens grundsyfte är att beskriva skillnader i
kvinnors och mäns tidsanvändning (könsperspektivet). Utöver detta belyses även hur
tidsanvändningen varierar i livets olika faser
(familjecykelperspektivet). Fullskaliga tidsanvändningsundersökningar har genomförts
under 1990/91 och 2000/01. De första resultaten
av tidsanvändningsundersökningen 2010/11
publiceras under hösten 2011.
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Tabell U.1 Regeländringar som beaktats vid beräkning av
politikens effekter 2006–2012

Föreslagna reformer 2012
•
•
•
•
•
•
•

Höjt bostadsbidrag för unga
Höjt bostadsbidrag för barnfamiljer
Höjt bostadstillägg för pensionärer
Höjd norm inom särskilt bostadstillägg för pensionärer/äldreförsörjningsstödet
Höjd beloppsgräns för reseavdrag
Höjt schablonavdrag vid uthyrning av privatbostad
Reducerad avtrappning av försörjningsstöd mot arbetsinkomst (införs juli 2013)

Reformer 2011
•
•
•
•

Höjt grundavdrag för pensionärer
Höjt barntillägg i bostadsbidragssystemet (införs 2012)
Höjda studiemedel (fr.o.m. höstterminen 2011)
Höjt schablonavdrag vid uthyrning av privatbostad

Reformer 2010
•
•
•
•
•

Jobbskatteavdrag steg 4
Höjda studiemedel (lån och bidrag)
Höjt grundavdrag för ålderspensionärer
Höjt bostadstillägg (BTP) för personer med sjuk- och
aktivitetsersättning
Höjt flerbarnstillägg inom barnbidraget

Reformer 2007
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jobbskatteavdrag steg 1
Reducerad A-kassa
Slopad rätt till skattereduktion för fackförenings- och
A-kasseavgift
Nedsatt SGI i sjukförsäkringen
Nedsatt SGI i föräldrapenningen
Nedsatt SGI i arbetslöshetsförsäkringen
Sänkt tak i tillfällig föräldrapenning m.m.
Sänkt tak i sjukförsäkringen
Höjd beloppsgräns för avdrag för övriga utgifter Höjd
beloppsgräns för reseavdrag
Höjt tak för hyra vid BTP
Slopad förmögenhetsskatt
Slopat studerandevillkor i arbetslöshetsförsäkringen
Slopad rätt till regionalt grundavdrag av socialavgifter
Införd egenavgift i arbetslöshetsförsäkringen (förhöjd
finansieringsavgift)
Reducerad rätt till skatteavdrag för hem-PC
Ökad tobaksskatt
Skatt på trafikförsäkringspremier införs
Reducerad fastighetsskatt (begränsning av markvärde)

Reformer 2009
•
•
•
•
•
•
•

Jobbskatteavdrag steg 3
Höjd nedre skiktgräns
Förhöjt grundavdrag för pensionärer
Höjd norm inom särskilt bostadstillägg för pensionärer/äldreförsörjningsstödet (SBTP/ÄFS)
Sänkt äldreomsorgsavgift
Reducerad arbetslöshetsavgift
Höjd beloppsgräns för reseavdrag

Reformer 2008
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Jobbskatteavdrag steg 2
Arbetslöshetsavgift ersätter förhöjd finansieringsavgift
Nedsatt sjukpenninggrundande inkomst (SGI) i
sjukförsäkringen
Nedsatt SGI i föräldraförsäkringen
Sänkt ersättningsnivå till 75 procent efter 1 års sjukfrånvaro
Ytterligare 2 karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen
Ersättning för deltidsarbetslöshet max 75 dagar för
personer utan försörjningsansvar
Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande
Ny kommunal fastighetsavgift
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1.

Sammanfattning av promemorian
Vissa skattefrågor inför
budgetpropositionen för 20121

I budgetpropositionen för 2011 redovisade
regeringen ett antal reformambitioner på skatteområdet som ska förverkligas under mandatperioden (prop. 2010/11:1, Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor
m.m., avsnitt 1.7.4). Tidpunkten för när de olika
reformambitionerna skulle genomföras gjordes
beroende av kommande bedömningar av det
ekonomiska läget, av reformutrymmet och av
finansieringsbehoven.
Sedan budgetpropositionen presenterades för
riksdagen har arbetet med de olika reformambitionerna fortsatt. Därutöver har ett antal
andra skattefrågor aktualiserats i regeringens
arbete på olika politiska områden.
Inför budgetpropositionen för 2012 är det
angeläget att skatteförslagen kan förberedas
genom remittering av olika förslag och genom
granskning av Lagrådet.
För att möjliggöra en samlad behandling av
skatteförslag med budgeteffekter i budgetpropositionen för 2012 remitteras därför denna
promemoria från Finansdepartementet där
huvuddelen av olika aktuella förslag behandlas.
Vissa andra aktuella förslag bereds i annan
ordning.

Om de skatteåtgärder som remitteras på detta
sätt kommer att presenteras i budgetpropositionen som förslag inför budgetåret
2012, och i vilken omfattning och med vilken
dimensionering så kommer att ske, blir beroende
av de bedömningar av det ekonomiska läget, av
reformutrymmet och finansieringsbehoven samt
de prioriteringar som regeringen kommer att
göra i det slutliga arbetet med budgetpropositionen efter sommaren 2011.
De förslag som presenteras i denna promemoria
är:
-

reformambitionen om förstärkt jobbskatteavdrag, höjning av den nedre skiktgränsen
för uttag av statlig inkomstskatt, sänkt
skatt för pensionärer och sänkt särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta

-

reformambitionen om nedsatt förmånsvärde för vissa miljöbilar

-

reformambitionen om höjd punktskatt på
tobak och alkohol

-

förenkling av expertskatten

-

utökad avdragsrätt för företags utgifter för
forskning och utveckling

-

förändringar av de s.k. 3:12-reglerna, av
reglerna för enskilda näringsidkare och för
oäkta bostadsrättsföreningar.

1 Finansdepartementet april 2011.
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2.

Lagförslagen i promemorian i nu relevanta delar

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Härigenom föreskrivs att 33 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229)1 ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

33 kap.
3§
Ett positivt fördelningsbelopp beEtt positivt fördelningsbelopp beräknas genom att ett positivt
räknas genom att ett positivt
kapitalunderlag för räntefördelning
kapitalunderlag för räntefördelning
multipliceras med statslåneräntan vid
multipliceras med statslåneräntan vid
utgången av november andra året
utgången av november andra året
före taxeringsåret ökad med fem
före taxeringsåret ökad med fem och
procentenheter.
en halv procentenhet.
Ett negativt fördelningsbelopp beräknas genom att ett negativt kapitalunderlag för räntefördelning multipliceras med statslåneräntan vid samma
tidpunkt ökad med en procentenhet.
Om beskattningsåret omfattar längre eller kortare tid än tolv månader, ska
fördelningsbeloppet justeras i motsvarande mån.
Hur kapitalunderlaget beräknas framgår av 9–20 §§.

Denna lag träder i kraft den 31 december 2011 och tillämpas första gången
vid 2013 års taxering. Bestämmelsen i 33 kap. 3 § i sin nya lydelse tillämpas
dock första gången på beskattningsår som påbörjas efter ikraftträdandet.

1 Lagen omtryckt 2008:803.
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Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1
dels att 11 kap. 22 §, 16 kap. 9 §, 38 a kap. 23 §, 57 kap. 11, 12, och 16 §§,
och 61 kap. 8 a § ska ha följande lydelse,
dels att punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2001:1175) om
ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse,
dels att punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2005:1136) om
ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse,
dels att nuvarande 57 kap. 20 a–20 c §§ ska betecknas 57 kap. 20 b–20 d §§
och att rubriken närmast före 57 kap. 20 a § ska sättas närmast före 57 kap.
20 b §,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 57 kap. 11 a och 20 a §§, av
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 kap.
22 §
Experter, forskare eller andra nyckelpersoner ska inte ta upp sådan del av
lön, arvode eller liknande ersättning eller förmån och sådana ersättningar för
utgifter som avses i 23 §, om arbetet avser
1. specialistuppgifter med sådan inriktning eller på sådan kompetensnivå att
det innebär betydande svårigheter att rekrytera inom landet,
2. kvalificerade forsknings- eller utvecklingsuppgifter med sådan inriktning
eller på sådan kompetensnivå att det innebär betydande svårigheter att
rekrytera inom landet, eller
3. företagsledande uppgifter eller andra uppgifter som medför en nyckelposition i ett företag.
Första stycket gäller bara om
– arbetsgivaren hör hemma i Sverige eller är ett utländskt företag med fast
driftställe i Sverige,
– arbetstagaren inte är svensk medborgare,
– arbetstagaren inte varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige någon
gång under de fem kalenderår som föregått det kalenderår då arbetet påbörjas,
och
– vistelsen i Sverige är avsedd att vara högst fem år.
Vid tillämpning av första stycket
ska villkoren anses uppfyllda för en
arbetstagare, om lön och annan ersättning för arbetet i Sverige under hela
anställningen överstiger två prisbasbelopp per månad.
Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas bara under de tre första åren av
den tidsbegränsade vistelsen.

1 Lagen omtryckt 2008:803.
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16 kap.
9§
Utgifter för forskning och utveckUtgifter för forskning och utveckling som har eller kan antas få
ling som har eller kan antas få
betydelse för näringsverksamheten
betydelse för den huvudsakliga
ska dras av. Detta gäller även utgifter
näringsverksamheten eller verksamför att få information om sådan
heten i övrigt ska dras av. Detta gäller
forskning och utveckling.
även utgifter för att få information
om sådan forskning och utveckling.
Bestämmelserna i denna lag om att utgifter för anskaffning av vissa
tillgångar ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag tillämpas också på
utgifter som avses i första stycket.
38 a kap.
23 §2
När det gäller beskattning av ägare till andelar i det överlåtande företaget
vid en partiell fission finns särskilda bestämmelser om
– beräkning av anskaffningsvärdet för andelar i det övertagande och det
överlåtande företaget i 17 kap. 7 a §,
– utdelning i 24 kap. 3 a § och 42 kap. 16 b §,
– beräkning av omkostnadsbeloppet för andelar i det övertagande och överlåtande företaget i 48 kap. 18 a och 18 c §§,
– turordning vid avyttring i 48 kap. 18 b §, och
– kvalificerade andelar i 57 kap. 7–
– kvalificerade andelar i 57 kap. 7–
7 c, 12 a, 15, 20 a–20 c, 23 a, 24 och
7 c, 12 a, 15, 20 b–20 d, 23 a, 24 och
24 a §§.
24 a §§.
57 kap.
11 §3
Årets gränsbelopp är
Årets gränsbelopp är
1. ett belopp som motsvarar två
1. ett belopp som motsvarar två
och ett halvt inkomstbasbelopp föroch tre fjärdedels inkomstbasbelopp
delat med lika belopp på andelarna i
fördelat med lika belopp på
företaget, eller
andelarna i företaget, eller
2. summan av
– underlaget för årets gränsbelopp multiplicerat med statslåneräntan ökad
med nio procentenheter, och
– för andelar i fåmansföretag eller företag som avses i 6 § lönebaserat
utrymme enligt 16–19 §§.
För tillgångar som avses i 2 § andra stycket ska statslåneräntan i stället ökas
med en procentenhet. Bestämmelserna i första stycket 1 och i 16–19 §§ gäller
inte för sådana tillgångar.
Årets gränsbelopp beräknas vid årets ingång och tillgodoräknas den som
äger andelen vid denna tidpunkt. Om en andel förvärvas genom arv,
testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder förvärvaren i den
tidigare ägarens situation i fråga om beräkning av årets gränsbelopp.

2 Senaste lydelse 2008:1064.
3 Senaste lydelse 2008:1343.
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11 a §4
Om en person äger andelar i flera
företag, får denne bara beräkna årets
gränsbelopp enligt 11 § första stycket 1
för andelar i ett företag.
12 §5
Underlaget för årets gränsbelopp är det omkostnadsbelopp som skulle ha
använts om andelen hade avyttrats vid årets ingång.
Vid beräkning av omkostnadsbeloppet tillämpas 25–35 §§. Detta gäller
dock inte för tillgångar som avses i 2 § andra stycket.
Om det i omkostnadsbeloppet enligt
första stycket ingår kapitaltillskott som
har lämnats under de två närmast
föregående beskattningsåren, ska det
inte räknas med.
16 §
Det lönebaserade utrymmet är
– 25 procent av löneunderlaget enligt 17 och 18 §§, och
– 25 procent av det löneunderlag som överstiger ett belopp som motsvarar
60 inkomstbasbelopp.
Det lönebaserade utrymmet fördelas med lika belopp på andelarna i
företaget.
Om en andel ägts under del av året
före beskattningsåret, ska bara ersättning som betalats ut under denna tid
ingå i löneunderlaget vid beräkningen
av det lönebaserade utrymmet för den
andelen.
20 a §
Utdelning ska inte tas upp i
inkomstslaget tjänst till den del det
skulle medföra att den skattskyldige
och närstående under beskattningsåret
från ett företag sammanlagt i inkomstslaget tjänst tagit upp högre belopp än
som motsvarar 100 inkomstbasbelopp
enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken för beskattningsåret.
Om en närstående är eller har varit
bosatt i en annan stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och där tagit upp utdelning
ska även detta belopp beaktas enligt
första stycket, om beskattningen av

4 Tidigare 57 kap. 11 a § upphävd genom 2008:1064.
5 Senaste lydelse 2008:1064.
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utdelningen motsvarar den beskattning som skulle ha skett om den
närstående varit bosatt i Sverige.
61 kap.
8a§
Om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet
eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja och
bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil
utan sådan teknik, ska förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar
förmånsvärdet för den jämförbara bilen.
I stället för vad som sägs i första
I stället för vad som sägs i första
stycket om storleken på nedsättstycket om storleken på nedsättningen av förmånsvärdet ska detta
ningen av förmånsvärdet ska detta
värde tas upp till
värde tas upp till 60 procent av
1. 60 procent av förmånsvärdet för
förmånsvärdet för den jämförbara
den jämförbara bilen, om bilen är
bilen, om bilen är utrustad med
utrustad med teknik för drift med
teknik för drift med elektricitet som
elektricitet eller med annan gas än
tillförs genom laddning från yttre
gasol, eller
energikälla eller med annan gas än
gasol.
2. 80 procent av förmånsvärdet för
den jämförbara bilen om bilen är
utrustad med teknik för drift med
alkohol.
En nedsättning av förmånsvärdet
En nedsättning av förmånsvärdet
får göras enligt andra stycket 1 med
får göras enligt andra stycket med
högst 16 000 kronor och enligt andra
högst 16 000 kronor.
stycket 2 med högst 8 000 kronor för
helt år i förhållande till den jämförbara bilen.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Övergångsbestämmelser till SFS 2001:1175
3.6 Bestämmelserna i 61 kap. 8 a §
andra och tredje styckena tillämpas
till och med 2012 års taxering.

3. Bestämmelserna i 61 kap. 8 a §
andra och tredje styckena tillämpas
till och med det beskattningsår som
slutar den 31 december 2013.

Övergångsbestämmelser till SFS 2005:1136
2. I fråga om andelar i en ekono2.7 I fråga om andelar i en ekonomisk förening eller ett aktiebolag
misk förening eller ett aktiebolag
som är en bostadsrättsförening,
som är en bostadsrättsförening,
bostadsförening eller ett bostadsbostadsförening eller ett bostads-

6 Senaste lydelse 2006:1497.
7 Senaste lydelse 2008:829.
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aktiebolag och som inte uppfyller
villkoren i 2 kap. 17 § för att vara ett
privatbostadsföretag ska äldre bestämmelser tillämpas till och med
utgången av 2011.

aktiebolag och som inte uppfyller
villkoren i 2 kap. 17 § för att vara ett
privatbostadsföretag ska äldre bestämmelser tillämpas till och med
utgången av 2015.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas, utom såvitt
avser punkten 3 i övergångsbestämmelserna till (2001:1175) och punkten 2 i
övergångsbestämmelserna till (2005:1136), första gången vid 2013 års taxering
om inte något annat anges i punkterna 2 och 3.
2. Äldre bestämmelser i 11 kap. 22 § ska fortfarande tillämpas på anställningar som har påbörjats före den 1 januari 2012.
3. Bestämmelserna i 16 kap. 9 § tillämpas första gången på utgifter som är
hänförliga till tid efter den 31 december 2011.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2011:000) om ändring i
inkomstskattelagen (1999:1229)
Härigenom föreskrivs att 33 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229)1 i
stället för dess lydelse enligt lagen (2011:000) om ändring i nämnda lag ska ha
följande lydelse.
Lydelse enligt lagrådsremiss 2

Föreslagen lydelse

33 kap.
3§
Ett positivt fördelningsbelopp
Ett
positivt
fördelningsbelopp
beräknas genom att ett positivt
beräknas genom att ett positivt
kapitalunderlag för räntefördelning
kapitalunderlag för räntefördelning
multipliceras med statslåneräntan vid
multipliceras med statslåneräntan vid
utgången av november året närmast
utgången av november året närmast
före det kalenderår under vilket
före det kalenderår under vilket
beskattningsåret går ut ökad med
beskattningsåret går ut ökad med
fem procentenheter.
fem och en halv procentenhet.
Ett negativt fördelningsbelopp beräknas genom att ett negativt
kapitalunderlag för räntefördelning multipliceras med statslåneräntan vid
samma tidpunkt ökad med en procentenhet.
Om beskattningsåret omfattar längre eller kortare tid än tolv månader, ska
fördelningsbeloppet justeras i motsvarande mån.
Hur kapitalunderlaget beräknas framgår av 9–20 §§.

1 Lagen omtryckt 2008:803.
2 Lagrådsremiss den 13 januari 2011, Skatteförfarandet.
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Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden
Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §1
Forskarskattenämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra
ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Nämnden är dock beslutför med
tre ledamöter, bland dem ordföranden, om samtliga är ense om beslutet.
Vid beslut som gäller skattelättnader för sådan arbetstagare som
avses i 11 kap. 22 § tredje stycket
inkomstskattelagen (1999:1229), är
nämnden beslutför med ordföranden
ensam.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2000:1162.

13

PROP. 2011/12:1 BILAGA 4

Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:000)
Härigenom föreskrivs att det i skatteförfarandelagen (2011:000) ska införas
en ny paragraf, 55 kap. 13 a §, av följande lydelse.
Föreslagen lydelse

Lydelse enligt lagrådsremiss 1

55 kap.
13 a §
När Skatteverket bestämmer en
särskild beräkningsgrund får bestämmelserna i 11 kap. 22 och 23 §§
inkomstskattelagen
(1999:1229)
tillämpas
innan
Forskarskattenämnden har prövat förutsättningarna
för skattelättnader enligt 11 kap. 22 §
den lagen om den skattskyldige
månatligen får lön och annan ersättning för arbetet som överstiger två
prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken.

1 Lagrådsremiss den 13 januari 2011, Skatteförfarandet.
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Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Härigenom föreskrivs att 2 §, 8 §, 35 och 42 §§ lagen (1994:1563) om
tobaksskatt ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §1
Skatt på cigaretter tas ut med
Skatt på cigaretter tas ut med
1,27 kronor per styck och 1 procent
1 krona och 40 öre per styck och 1
av detaljhandelspriset. Tillverkaren
procent av detaljhandelspriset. Tilleller hans representant eller, i fråga
verkaren eller hans representant eller,
om cigaretter som importeras från
i fråga om cigaretter som importeras
tredje land, importören ska senast
från tredje land, importören ska
den 31 januari varje år till
senast den 31 januari varje år till
Skatteverket lämna uppgifter om
Skatteverket lämna uppgifter om
försäljningen av cigaretter i de olika
försäljningen av cigaretter i de olika
priskategorierna för det föregående
priskategorierna för det föregående
kalenderåret. Senast den 15 februari
kalenderåret. Senast den 15 februari
samma år som Skatteverket mottagit
samma år som Skatteverket mottagit
uppgifterna ska verket lämna dessa
uppgifterna ska verket lämna dessa
till
Regeringskansliet
(Finanstill
Regeringskansliet
(Finansdepartementet).
departementet).
Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger 8
centimeter men inte 11 centimeter anses som två cigaretter. Är cigaretten
längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 3 centimeter som en cigarett.
För kalenderåret 2012 och efterFör kalenderåret 2013 och efterföljande kalenderår ska den i första
följande kalenderår ska den i första
stycket angivna styckeskatten räknas
stycket angivna styckeskatten räknas
om enligt 42 §.
om enligt 42 §.
Skatt på cigarrer och cigariller tas
ut med 1 krona och 12 öre per styck.
Skatt på röktobak tas ut med
1 560 kronor per kilogram.
För kalenderåret 2012 och efterföljande kalenderår ska de i första
stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 42 §.

8 §2

Skatt på cigarrer och cigariller tas
ut med 1 krona och 23 öre per styck.
Skatt på röktobak tas ut med
1 709 kronor per kilogram.
För kalenderåret 2013 och efterföljande kalenderår ska de i första
stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 42 §.

1 Senaste lydelse 2010:1520.
2 Senaste lydelse 2010:1520.
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Skatt på snus tas ut med
336 kronor per kilogram och på
tuggtobak med 402 kronor per
kilogram.
För kalenderåret 2012 och efterföljande kalenderår ska de i första
stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 42 §.

35 §3

Skatt på snus tas ut med
380 kronor per kilogram och på
tuggtobak med 442 kronor per
kilogram.
För kalenderåret 2013 och efterföljande kalenderår ska de i första
stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 42 §.

42 §4

För kalenderåret 2012 och efterFör kalenderåret 2013 och efterföljande kalenderår ska skatten för
följande kalenderår ska skatten för
de tobaksvaror som anges i 2, 8 och
de tobaksvaror som anges i 2, 8 och
35 §§ tas ut med belopp som efter en
35 §§ tas ut med belopp som efter en
årlig omräkning motsvarar de i
årlig omräkning motsvarar de i
paragraferna angivna skattebeloppen
paragraferna angivna skattebeloppen
multiplicerade med det jämförelsetal,
multiplicerade med det jämförelsetal,
uttryckt i procent, som anger föruttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prishållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före
läget i juni månad året närmast före
det år beräkningen avser och prisdet år beräkningen avser och prisläget i juni 2010. När det gäller skatt
läget i juni 2011. När det gäller skatt
på cigaretter enligt 2 § ska omräkpå cigaretter enligt 2 § ska omräkningen endast avse styckeskatten.
ningen endast avse styckeskatten.
Beloppen avrundas till hela kronor
Beloppen avrundas till hela kronor
och ören.
och ören.
Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade
skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3 Senaste lydelse 2010:1520.
4 Senaste lydelse 2010:1520.
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Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid
import, m.m.
Härigenom föreskrivs att 4 kap. 3 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt
vid import, m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
4 kap.
3 §1
Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.
spritdryck
starkvin
vin
starköl
cigaretter
cigarrer
röktobak
snus

tull
4 kr/liter
2 kr/liter
1 kr/liter
3 kr/liter
34 öre/styck
86 öre/styck
428 kr/kg
104 kr/kg

skatt
253 kr/liter
67 kr/liter
30 kr/liter
16 kr/liter
172 öre/styck
192 öre/styck
2 132 kr/kg
614 kr/kg

Föreslagen lydelse
3§
Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.
spritdryck
starkvin
vin
starköl
cigaretter
cigarrer
röktobak
snus

tull
4 kr/liter
2 kr/liter
1 kr/liter
3 kr/liter
34 öre/styck
86 öre/styck
428 kr/kg
104 kr/kg

skatt
266 kr/liter
76 kr/liter
34 kr/liter
18 kr/liter
182 öre/styck
201 öre/styck
2 247 kr/kg
651 kr/kg

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2007:1384.
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3

Förteckning över
remissinstanserna till
promemorian

Efter remiss har yttrande över promemorian avgetts av Kammarrätten i Stockholm, Kammarrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Linköping, Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten, Försvarsmakten, Försäkringskassan, Statens folkhälsoinstitut, Systembolaget AB, Tullverket, Finansinspektionen, Ekonomistyrningsverket, Skatteverket, Konjunkturinstitutet, Arbetsgivarverket,
Bokföringsnämnden, Statskontoret, Vetenskapsrådet, Juridiska fakulteten vid Stockholms
universitet, Lunds universitet, Naturvårdsverket,
Boverket, Trafikverket, Trafikanalys, Transportstyrelsen, Bolagsverket, Tillväxtverket, Konsumentverket, Arbetsförmedlingen, Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Sveriges
universitets- och högskoleförbund, Sveriges
Pensionärsförbund, Sveriges Kommuner och
Landsting, Läkaresällskapet, Sveriges advokatsamfund, Svensk Handel, Föreningen Svenskt
Näringsliv, Företagarna, Far, Tjänstemännens
Centralorganisation, Sveriges Akademikers
Centralorganisation, Landsorganisationen i Sverige, Näringslivets regelnämnd (NNR), BIL
Sweden, British American Tobacco Sweden AB,
En Rökfri Generation, Energigas Sverige,
Fastighetsmäklarförbundet,
Fastighetsägarna
Sverige, Forskarskattenämnden, Föreningen
Svenskar i Världen, FöretagarFörbundet, Gröna
Bilister, Handelshögskolan i Stockholm, HSB
Riksförbund, Invest Sweden, IOGT-NTO, JTI
Sweden AB, Konkurrensverket, Kronofogde-
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myndigheten, Lantbrukarnas Riksförbund,
Motorbranschens riksförbund, Mäklarsamfundet, Näringslivets skattedelegation, Pensionsmyndigheten, Pensionärernas Riksorganisation,
Philip Morris AB, Regelrådet, Riksbyggen,
Riksförbundet Pensionärsgemenskap, Skattebetalarnas förening, Sprit & Vinleverantörsföreningen, Svensk Servicehandel & Fast Food,
Svenska
Kommunalpensionärers Förbund,
Svenska Tobaksleverantörsföreningen, Sveriges
Bostadsrättscentrum,
Sveriges
Bryggerier,
Sveriges Byggindustrier, Sveriges Pensionärers
Riksförbund, Sveriges Redovisningskonsulters
Förbund (SRF), Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys),
Ungdomens Nykterhetsförbund och Yrkesföreningar mot Tobak.
Därutöver har yttrande inkommit från Honda
Nordic AB, E.ON Gas Sverige AB, Volkswagen
Group Sverige AB, Fria Moderata Studentförbudet, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, Svenska bioenergiföreningen och
Svenska Petroleum Institutet.
Följande remissinstanser har inte inkommit
med yttrande eller har avstått från att yttra sig:
Riksrevisionen, Stockholms Handelskammare,
Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och
drogforskning (SoRAD), Kungliga Vetenskapsakademien,
Sveriges
Försäkringsförbund,
Cancerfonden, Svenska Bankföreningen, Finansbolagens förening, Fondbolagens Förening,
Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO),
Kungliga Ingenjörs VetenskapsAkademien,
Motormännens riksförbund, Swedish Match
Distribution AB, Svensk Industriförening,
Svenska Riskkapitalföreningen, Sveriges Läkarförbund samt Verdandi.
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4.

Lagförslag i lagrådsremissen Vissa inkomstskattefrågor inför
budgetpropositionen för 2012

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1
dels att 11 kap. 22 §, 16 kap. 9 §, 38 a kap. 23 §, 57 kap. 11, 12, 16 och 22 §§
och 61 kap. 8 a § ska ha följande lydelse,
dels att punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2001:1175) om
ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse,
dels att nuvarande 57 kap. 20 a–20 c §§ ska betecknas 57 kap. 20 b–20 d §§
och att rubriken närmast före 57 kap. 20 a § ska sättas närmast före nya
57 kap. 20 b §,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 57 kap. 11 a och 20 a §§, av
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 kap.
22 §
Experter, forskare eller andra nyckelpersoner ska inte ta upp sådan del av
lön, arvode eller liknande ersättning eller förmån och sådana ersättningar för
utgifter som avses i 23 §, om arbetet avser
1. specialistuppgifter med sådan inriktning eller på sådan kompetensnivå att
det innebär betydande svårigheter att rekrytera inom landet,
2. kvalificerade forsknings- eller utvecklingsuppgifter med sådan inriktning
eller på sådan kompetensnivå att det innebär betydande svårigheter att
rekrytera inom landet, eller
3. företagsledande uppgifter eller andra uppgifter som medför en nyckelposition i ett företag.
Första stycket gäller bara om
– arbetsgivaren hör hemma i Sverige eller är ett utländskt företag med fast
driftställe i Sverige,
– arbetstagaren inte är svensk medborgare,
– arbetstagaren inte varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige någon
gång under de fem kalenderår som föregått det kalenderår då arbetet påbörjas,
och
– vistelsen i Sverige är avsedd att vara högst fem år.
Vid tillämpning av första stycket
ska villkoren anses uppfyllda för en
arbetstagare, om lön och annan
ersättning för arbetet i Sverige per
månad överstiger två gånger prisbasbeloppet för det kalenderår då

1 Lagen omtryckt 2008:803.
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Bestämmelserna i denna paragraf
tillämpas bara under de tre första
åren av den tidsbegränsade vistelsen.

arbetet påbörjas.
Denna paragraf tillämpas bara
under de tre första åren av den
tidsbegränsade vistelsen.

16 kap.
9§
Utgifter för forskning och utUtgifter för forskning och utveckling som har eller kan antas få
veckling som har eller kan antas få
betydelse för näringsverksamheten
betydelse för den huvudsakliga
ska dras av. Detta gäller även utgifter
näringsverksamheten eller verksamför att få information om sådan
heten i övrigt ska dras av. Detta gäller
forskning och utveckling.
även utgifter för att få information
om sådan forskning och utveckling.
Bestämmelserna i denna lag om att utgifter för anskaffning av vissa
tillgångar ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag tillämpas också på
utgifter som avses i första stycket.
38 a kap.
23 §2
När det gäller beskattning av ägare till andelar i det överlåtande företaget
vid en partiell fission finns särskilda bestämmelser om
– beräkning av anskaffningsvärdet för andelar i det övertagande och det
överlåtande företaget i 17 kap. 7 a §,
– utdelning i 24 kap. 3 a § och 42 kap. 16 b §,
– beräkning av omkostnadsbeloppet för andelar i det övertagande och
överlåtande företaget i 48 kap. 18 a och 18 c §§,
– turordning vid avyttring i 48 kap. 18 b §, och
– kvalificerade andelar i 57 kap. 7–
– kvalificerade andelar i 57 kap. 7–
7 c, 12 a, 15, 20 a–20 c, 23 a, 24 och
7 c, 12 a, 15, 20 b–20 d, 23 a, 24 och
24 a §§.
24 a §§.
57 kap.
11 §3

Årets gränsbelopp är
Årets gränsbelopp är
1. ett belopp som motsvarar två
1. ett belopp som motsvarar två
och ett halvt inkomstbasbelopp föroch tre fjärdedels inkomstbasbelopp
delat med lika belopp på andelarna i
fördelat med lika belopp på anföretaget, eller
delarna i företaget, eller
2. summan av
– underlaget för årets gränsbelopp multiplicerat med statslåneräntan ökad
med nio procentenheter, och
– för andelar i fåmansföretag eller företag som avses i 6 § lönebaserat
utrymme enligt 16–19 §§.
För tillgångar som avses i 2 § andra stycket ska statslåneräntan i stället ökas
med en procentenhet. Bestämmelserna i första stycket 1 och i 16–19 §§ gäller
inte för sådana tillgångar.

2 Senaste lydelse 2008:1064.
3 Senaste lydelse 2008:1343.
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Årets gränsbelopp beräknas vid årets ingång och tillgodoräknas den som
äger andelen vid denna tidpunkt. Om en andel förvärvas genom arv,
testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder förvärvaren i den
tidigare ägarens situation i fråga om beräkning av årets gränsbelopp.
11 a §4
En person som äger andelar i flera
företag får beräkna årets gränsbelopp
enligt 11 § första stycket 1 för andelar i
endast ett av företagen.
12 §5
Underlaget för årets gränsbelopp är det omkostnadsbelopp som skulle ha
använts om andelen hade avyttrats vid årets ingång.
Vid beräkning av omkostnadsbeloppet tillämpas 25–35 §§. Detta gäller
dock inte för tillgångar som avses i 2 § andra stycket.
Omkostnadsbeloppet ska minskas
med tillskott som gjorts i annat syfte än
att varaktigt tillföra kapital till
rörelsen. Omkostnadsbeloppet ska
även minskas med anskaffningsutgift
för andelen till den del sådant tillskott,
direkt eller indirekt, har ökat värdet
på andelen.
16 §
Det lönebaserade utrymmet är
– 25 procent av löneunderlaget enligt 17 och 18 §§, och
– 25 procent av det löneunderlag som överstiger ett belopp som motsvarar
60 inkomstbasbelopp.
Det lönebaserade utrymmet fördelas med lika belopp på andelarna i
företaget.
Om en andel ägts under del av året
före beskattningsåret, ska bara ersättning som betalats ut under denna tid
ingå i löneunderlaget vid beräkningen
av det lönebaserade utrymmet för den
andelen.
20 a §
Utdelning ska inte tas upp i
inkomstslaget tjänst till den del det
skulle medföra att den skattskyldige och
närstående, som inräknas i samma
närståendekrets enligt 56 kap. 5 §,
under beskattningsåret från ett företag
sammanlagt i inkomstslaget tjänst tagit

4 Tidigare 57 kap. 11 a § upphävd genom 2008:1064.
5 Senaste lydelse 2008:1064.
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upp högre belopp än som motsvarar
100 inkomstbasbelopp enligt 58 kap. 26
och 27 §§ socialförsäkringsbalken för
beskattningsåret.
Om en närstående är eller har varit
bosatt i en annan stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet och där
tagit upp utdelning, ska även detta
belopp beaktas enligt första stycket, om
beskattningen av utdelningen motsvarar den beskattning som skulle ha
skett om den närstående varit bosatt i
Sverige.
22 §6
En kapitalvinst ska inte tas upp i
En kapitalvinst ska inte tas upp i
inkomstslaget tjänst till den del det
inkomstslaget tjänst till den del det
skulle medföra att den skattskyldige
skulle medföra att den skattskyldige
och närstående under avyttringsåret
och närstående, som inräknas i
och de fem föregående beskattsamma närståendekrets enligt 56 kap.
ningsåren från ett företag samman5 §, under avyttringsåret och de fem
lagt i inkomstslaget tjänst tagit upp
föregående beskattningsåren från ett
högre belopp än som motsvarar 100
företag sammanlagt i inkomstslaget
inkomstbasbelopp enligt 58 kap. 26
tjänst tagit upp högre belopp än som
och 27 §§ socialförsäkringsbalken för
motsvarar 100 inkomstbasbelopp enavyttringsåret.
ligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken för avyttringsåret.
Om en närstående är eller har varit bosatt i en annan stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet och där tagit upp en kapitalvinst, ska även
detta belopp beaktas enligt första stycket, om beskattningen av kapitalvinsten
motsvarar den beskattning som skulle ha skett om den närstående varit bosatt
i Sverige.
61 kap.
8a§
Om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet
eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja och
bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil
utan sådan teknik, ska förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar
förmånsvärdet för den jämförbara bilen.
I stället för vad som sägs i första
I stället för vad som sägs i första
stycket om storleken på nedsättstycket om storleken på nedsättningen av förmånsvärdet ska detta
ningen av förmånsvärdet ska detta
värde tas upp till 60 procent av
värde tas upp till
förmånsvärdet för den jämförbara
1. 60 procent av förmånsvärdet för
bilen, om bilen är utrustad med
den jämförbara bilen, om bilen är
teknik för drift med elektricitet som
utrustad med teknik för drift med
tillförs genom laddning från yttre
elektricitet eller med annan gas än

6 Senaste lydelse 2010:1277.
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gasol, eller
2. 80 procent av förmånsvärdet för
den jämförbara bilen om bilen är
utrustad med teknik för drift med
alkohol.
En nedsättning av förmånsvärdet
får göras enligt andra stycket 1 med
högst 16 000 kronor och enligt andra
stycket 2 med högst 8 000 kronor för
helt år i förhållande till den jämförbara bilen.
3.7 Bestämmelserna i 61 kap. 8 a §
andra och tredje styckena tillämpas
till och med 2012 års taxering.

energikälla eller med annan gas än
gasol.

En nedsättning av förmånsvärdet
enligt andra stycket får göras med
högst 16 000 kronor i förhållande till
den jämförbara bilen.

3. Bestämmelserna i 61 kap. 8 a §
andra och tredje styckena tillämpas
till och med det beskattningsår som
slutar den 31 december 2013.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas, utom såvitt
avser punkten 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2001:1175) om ändring
i inkomstskattelagen (1999:1229), första gången vid 2013 års taxering om inte
något annat anges i punkterna 2 och 3.
2. För arbete i Sverige som har påbörjats före ikraftträdandet gäller 11 kap.
22 § i sin äldre lydelse.
3. Bestämmelserna i 16 kap. 9 § i sin nya lydelse tillämpas första gången på
utgifter som är hänförliga till tid efter den 31 december 2011.

7 Senaste lydelse 2006:1497.

23

PROP. 2011/12:1 BILAGA 4

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden
Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §1
Forskarskattenämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra
ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Nämnden är dock beslutför med
tre ledamöter, bland dem ordföranden, om samtliga är ense om beslutet.
Vid beslut som gäller skattelättnader för sådan arbetstagare som avses
i 11 kap. 22 § tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229), är nämnden
beslutför med ordföranden eller vice
ordföranden ensam.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2000:1162.
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5.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur
2011-06-14

protokoll

vid

sammanträde

Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström,
f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och
justitierådet Eskil Nord.
Vissa inkomstskattefrågor
propositionen 2012

inför

Enligt en lagrådsremiss den 31 maj 2011

budget-

(Finansdepartementet) har regeringen beslutat
att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1. lag om ändring i inkomstskattelagen
(1999:1229),
2. lag om ändring i lagen (1999:1305) om
Forskarskattenämnden.
Förslagen har inför Lagrådet föredragits av
departementssekreteraren Petra Andersson samt
kansliråden Kaj Håkansson och Karl-Henrik
Bucht.
Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.
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bostäder, m.m. ........................................................................................................ 6
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1.

Sammanfattning av promemorian
Ett höjt schablonavdrag vid
uthyrning av bostäder, m.m.

Vid upplåtelse av en privatbostadsfastighet eller
en privatbostad och vid avyttring av produkter
från en sådan fastighet eller bostad samt vid
upplåtelse av en bostad som innehas med
hyresrätt (hyreslägenhet) ska ersättningen enligt
42 kap. 30 § inkomstskattelagen tas upp i
inkomstslaget kapital. Utgifter för upplåtelsen
eller produkterna får inte dras av. I stället ska

avdrag göras med ett fast schablonbelopp som
uppgår till 18 000 kronor per år. I promemorian
föreslås att detta schablonbelopp ska höjas till
21 000 kronor.
I promemorian föreslås också att beloppsgränsen över vilken utgifter för inställelseresor
samt för resor mellan bostaden och arbetsrespektive utbildningsplatsen får dras av höjs
från 9 000 till 10 000 kronor.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den
1 januari 2012.
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2.

Lagförslaget i promemorian Ett höjt schablonavdrag vid
uthyrning av bostäder, m.m.

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Härigenom föreskrivs att 12 kap. 2 § och 42 kap. 30 § inkomstskattelagen
(1999:1229)1 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 kap.
2 §2
Utgifter som avses i följande paragrafer ska dras av utan någon
beloppsmässig begränsning, nämligen utgifter
– vid tjänsteresor enligt 5–17 §§,
– vid tillfälligt arbete på annan ort eller vid dubbel bosättning enligt 18–22
och 31 §§,
– för hemresor enligt 24 och 31 §§,
– för egenavgifter enligt 36 §, och
– i hobbyverksamhet enligt 37 §.
Utgifter för inställelseresor enligt
Utgifter för inställelseresor enligt
25 § och för resor mellan bostaden
25 § och för resor mellan bostaden
och arbets- och utbildningsplatsen
och arbets- och utbildningsplatsen
enligt 26–31 §§ ska dras av bara till
enligt 26–31 §§ ska dras av bara till
den
del
kostnaderna
under
den
del
kostnaderna
under
beskattningsåret sammanlagt överbeskattningsåret sammanlagt överstiger 9 000 kronor. Övriga utgifter
stiger 10 000 kronor. Övriga utgifter
ska dras av bara till den del
ska dras av bara till den del
kostnaderna under beskattningsåret
kostnaderna under beskattningsåret
sammanlagt överstiger 5 000 kronor.
sammanlagt överstiger 5 000 kronor.
42 kap.
30 §3
Ersättningar när en privatbostadsfastighet eller en privatbostad upplåts
samt ersättningar när produkter från sådana fastigheter eller bostäder avyttras
ska tas upp. Detsamma gäller ersättningar när en bostad som innehas med
hyresrätt upplåts.
Utgifterna för upplåtelsen eller
Utgifterna för upplåtelsen eller
produkterna får inte dras av. I stället
produkterna får inte dras av. I stället
ska avdrag göras med 21 000 kronor
ska avdrag göras med 18 000 kronor
per år för varje privatbostadsper år för varje privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyresfastighet, privatbostad eller hyreslägenhet. Om ersättningen avser
lägenhet. Om ersättningen avser
upplåtelse, ska ytterligare avdrag
upplåtelse, ska ytterligare avdrag
göras
hos
upplåtaren
enligt
göras
hos
upplåtaren
enligt
bestämmelserna i 31 §. Avdraget får
bestämmelserna i 31 §. Avdraget får

1 Lagen omtryckt 2008:803.
2 Senaste lydelse 2008:1322.
3 Senaste lydelse 2010:1826.
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inte i något fall vara högre än
intäkten.

inte i något fall vara högre än
intäkten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas första gången vid
2013 års taxering.

7

PROP. 2011/12:1 BILAGA 5

3.

Förteckning över remissinstanser
till promemorian Ett höjt
schablonavdrag vid uthyrning av
bostäder, m.m.

Efter remiss har yttrande över promemorian
avgetts av Kammarrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholms län, Statskontoret, Boverket, Ekonomistyrningsverket,
Skatteverket,
Ungdomsstyrelsen,
Naturvårdsverket,
Trafikverket,
Trafikanalys, Transportstyrelsen, Tillväxtverket,
Konsumentverket, Fastighetsägarna Sverige,
Föreningen Svenskt Näringsliv, Företagarna,
HSB Riksförbund, jagvillhabostad.nu, Lantbrukarnas Riksförbund, Motorbranschens

8

Riksförbund, Motormännens Riksförbund,
Riksbyggen, SBC ek för, Sveriges allmännyttiga
bostadsföretag, Sveriges förenade studentkårer,
Stockholms Handelskammare och Villaägarnas
Riksförbund.
Följande remissinstanser har angett att de
avstår från att lämna några synpunkter: Arbetsgivarverket, BIL Sweden, Landsorganisationen i
Sverige, Sveriges Kommuner och Landsting och
Tjänstemännens Centralorganisation.
Följande remissinstanser har inte svarat:
Egnahemsägarnas Riksförbund, FöretagarFörbundet, Gröna Bilister, Hyresgästföreningen
Riksförbundet, Sveriges Akademikers Centralorganisation
och
Västsvenska
Handelskammaren.

Bilaga 6

Justering av procentsats
för förskott av
egenavgifter
Bilaga till avsnitt 6.6
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1.

Lagförslagen i promemorian

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter
Härigenom föreskrivs att 12 § lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 §1
Försäkringskassan får varje år tillgodoföra sig ett visst belopp från varje
inkomsttitel på statsbudgeten där egenavgifter redovisats. Beloppet motsvarar
summan av de under det föregående året debiterade egenavgifterna minskad
med summan av de avgifter som under samma år satts ned eller återbetalats.
Försäkringskassan
får
under
Försäkringskassan
får
under
respektive period om tolv månader
respektive period om tolv månader
som preliminär skatt betalas som
som preliminär skatt betalas som
förskott på belopp enligt första
förskott på belopp enligt första
stycket tillgodoföra sig 8,6 procent
stycket tillgodoföra sig 10,3 procent
av den preliminära skatt som
av den preliminära skatt som
debiterats fysiska personer före den
debiterats fysiska personer före den
1
februari
under
perioden.
1
februari
under
perioden.
Förskottet tillgodoförs med en
Förskottet tillgodoförs med en
tolftedel varje månad. Skatteverket
tolftedel varje månad. Skatteverket
ska varje år senast den 15 februari
skall varje år senast den 15 februari
lämna Försäkringskassan uppgift om
lämna Försäkringskassan uppgift om
summan av den före den 1 februari
summan av den före den 1 februari
samma år debiterade preliminära
samma år debiterade preliminära
skatten för fysiska personer.
skatten för fysiska personer.
Om Försäkringskassan under en
Om Försäkringskassan under en
sådan tolvmånadersperiod som anges
sådan tolvmånadersperiod som anges
i andra stycket tillgodoförts förskott
i andra stycket tillgodoförts förskott
som överstiger beloppet enligt första
som överstiger beloppet enligt första
stycket skall skillnaden regleras
stycket ska skillnaden regleras
genom avräkning på belopp som
genom avräkning på belopp som
närmast därefter skall tillgodoföras
närmast därefter ska tillgodoföras
enligt första eller andra stycket.
enligt första eller andra stycket.
Denna lag träder i kraft den...

1 Senaste lydelse 2004:850.
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2.

Förteckning över
remissinstanserna

Efter remiss har yttrande över
promemorian avgetts av Förvaltningsrätten
i
Stockholm,
Ekonomistyrningsverket, Försäkringskassan, Skatteverket, Finansinspektionen,
Statskontoret,
Första AP-fonden, Tredje APfonden AP3.
Följande remissinstanser har
inte inkommit med yttrande eller
har avstått från att yttra sig: Andra
AP-fonden och Fjärde AP-fonden.
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Sänkt skatt på restaurang- och
cateringtjänster
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Bilaga till avsnitt 6.11
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1.

Utredningen om sänkt moms på
vissa tjänsters sammanfattning av
delbetänkandet Sänkt restaurangoch cateringmoms (SOU
2011:24)

Sammanfattning
Utredningsuppdraget

Utredningens uppdrag är att ta fram ett lagförslag om sänkning av mervärdesskattesatsen på
restaurang- och cateringtjänster (exklusive
alkohol) från 25 procent till samma nivå som
livsmedel (i dag 12 procent) samt att redovisa
vilka effekter detta kan förväntas ha på bl.a. den
samhällsekonomiska effektiviteten och den
varaktiga sysselsättningen. Vidare ska utredningen analysera om sänkt nivå på mervärdesskattesatsen inom vissa andra delar av tjänstesektorn är en samhällsekonomiskt effektiv
åtgärd i syfte att öka den varaktiga sysselsättningen. Enligt direktiven ska utredningsarbetet
bedrivas i två etapper. Under den första etappen
ska arbetet koncentreras kring restaurang- och
cateringtjänster. Denna del av uppdraget redovisas i föreliggande delbetänkande. Enligt
direktiven ska arbetet härefter bedrivas så att ett
slutbetänkande kan redovisas senast den 31
oktober 2011.

åtgärden när ekonomin nått en ny jämvikt, dvs.
när alla anpassningar har skett i ekonomin.
Åtgärdens självfinansieringsgrad har grovt
beräknats till i storleksordningen 20 procent.
Detta ger en kostnad per jobb på lång sikt på
omkring 0,6 miljoner kronor.
Dagens olika skattesatsnivåer på restaurangoch cateringtjänster respektive livsmedel för med
sig avgränsnings- och konkurrensproblem. Om
skattesatsen för restaurang- och cateringtjänster
sänks till samma nivå som skattesatsen för livsmedel uppnås enligt utredningens uppfattning
en betydande förenkling både för företag och
myndigheter. Minskningen av de administrativa
kostnaderna för företagen beräknas grovt uppgå
till 0,2 miljarder kronor årligen. Detta motsvarar
en minskning av de totala administrativa
kostnaderna
som
mervärdesskattelagen
(1994:200) ger upphov till med omkring
9 procent.
Förslag till sänkt mervärdesskattesats på
restaurang- och cateringtjänster

Utredningen föreslår att skattesatsen för
omsättning av restaurang- och cateringtjänster,
med undantag för den del som avser spritdrycker, vin och starköl, ska sänkas från
25 procent till 12 procent.

Konsekvenser av sänkt mervärdesskattesats på
restaurang- och cateringtjänster

Hur ska begreppet restaurang- och
cateringtjänster tolkas?

Utifrån de förutsättningar som råder generellt på
den svenska arbetsmarknaden och inom
restaurang- och cateringbranschen förväntas en
sänkning
av
mervärdesskattesatsen
på
restaurang- och cateringtjänster från 25 procent
till 12 procent öka sysselsättningen, samtidigt
som effektiviteten på arbetsmarknaden och i
samhället i stort kan förväntas öka. Den
sammantagna långsiktiga sysselsättningseffekten
beräknas uppgå till knappt 6 000 helårsarbetskrafter. Den offentligfinansiella nettokostnaden
av sänkt mervärdesskatt på restaurang- och
cateringtjänster uppgår till 5,4 miljarder kronor
2012. I och med positiva sysselsättningseffekter
och därigenom ökade skatteintäkter och
minskade transfereringsutgifter har den långsiktiga offentligfinansiella effekten beräknats
uppgå till omkring 3,6 miljarder kronor.
Kostnaden på lång sikt speglar kostnaden för

I tillämpningsförordningen till EU:s mervärdesskattedirektiv finns en definition av begreppet
restaurang- och cateringtjänster. Denna
definition blir direkt tillämplig i svensk rätt när
tillämpningsförordningen träder i kraft den 1 juli
2011.
Enligt definitionen i tillämpningsförordningen utgörs en restaurang- eller cateringtjänst av flera olika delar, där mat och dryck är en
del och övriga delar består av tjänster som
möjliggör att maten eller drycken direkt kan
konsumeras. För det första ska det alltså vara
fråga om leverans av mat eller dryck (eller både
mat och dryck). Det behöver inte röra sig om
mat eller dryck av något särskilt slag eller mängd,
utan det kan röra sig om exempelvis en middag
eller en kopp kaffe och en tårtbit. Vem som
levererar saknar betydelse, det kan exempelvis
vara en restaurang, ett konditori eller en
5
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cateringfirma. För det andra ska det vara fråga
om flera komponenter där leveransen av mat
eller dryck bara är en del och där övriga
komponenter utgörs av tjänster som möjliggör
att maten eller drycken direkt kan konsumeras.
Som exempel på sådana tjänster kan nämnas
iordningställande av lokalen där serveringen
kommer att ske, eventuell tillagning av maten,
tillhandahållandet av betjäning, serveringen av
själva måltiden och städning efter tillställningen.
Tillhandahållanden av tjänster som inte har
något samband med möjligheten att omedelbart
konsumera mat eller dryck, exempelvis
restaurangunderhållning, kan inte utgöra en del
av en restaurang- eller cateringtjänst. För det
tredje ska tjänsterna – inte tillhandahållandet av
mat eller dryck – utgöra den övervägande delen.
Slutligen kan konstateras att skillnaden mellan
en restaurangtjänst och en cateringtjänst endast
är platsen för tillhandahållandet. En restaurangtjänst tillhandahålls i tillhandahållarens lokaler,
exempelvis på en restaurang eller ett konditori,
en cateringtjänst utförs exempelvis hemma hos
någon, i en festlokal eller på en arbetsplats.
Lagförslaget omfattar inte spritdrycker, vin och
starköl

Enligt utredningens direktiv ska alkoholhaltiga
drycker inte omfattas av lagförslaget om
sänkning av skattesatsen på restaurang- och
cateringtjänster. Restaurang- och cateringtjänster föreslås nu sänkas till samma nivå som
livsmedel. Spritdrycker, vin och starköl ingår
inte
i
kategorin
livsmedel,
däremot
alkoholsvagare drycker som exempelvis lättöl.
Mot bakgrund av hur undantaget från
livsmedelskategorin är utformat är utredningens
uppfattning att det endast bör vara spritdrycker,
vin och starköl som inte ska omfattas av
lagförslaget. Konsekvensen av detta blir att
sådana drycker som kan köpas i en vanlig
livsmedelsbutik, exempelvis lättöl och folköl,
omfattas av en reducerad skattesats även om de
ingår i en restaurang- eller cateringtjänst.
Mervärdesbeskattningen av dryck, med eller
utan alkohol blir alltså densamma oavsett om
den ingår i en restaurang- eller cateringtjänst
eller inte.
Enligt utredningens mening bör sådana
restaurang- och cateringtjänster, eller delar av
sådana tjänster, som innebär att spritdrycker, vin
eller starköl serveras inte omfattas av sänkt
6

skattesats. Det bör således inte vara enbart själva
spritdrycken, vinet eller starkölet som ska
beskattas med normalskattesatsen utan hela
tillhandahållandet. Om man exempelvis serverar
en starköl i en bar ska hela detta sammansatta
tillhandahållande beskattas med normalskattesatsen.
Förslag till ändring av bestämmelserna om
skattereduktion för hushållsarbete

I
inkomstskattelagen
(1999:1229)
finns
bestämmelser
om
skattereduktion
för
hushållsarbete (HUS-avdraget). HUS-avdraget
omfattar exempelvis matlagning som utförs i
eller i nära anslutning till bostaden samt
städarbete eller annat rengöringsarbete som
utförs i bostaden. Sådan matlagning och städning
kan ingå i en cateringtjänst som enligt
utredningens förslag ska mervärdesbeskattas
med 12 procent. För att undvika en
dubbelreglering föreslår utredningen att utgifter
för hushållsarbete inte ska ge rätt till skattereduktion i de konkreta situationer arbetet ingår
i en restaurang- eller cateringtjänst som mervärdesbeskattas med 12 procent. Det ingår i
utredningens uppdrag att se till att en dubbelreglering inte uppstår.
När kan nya regler träda i kraft?

De nya reglerna föreslås träda i kraft den
1 januari 2012.
Finansiering

I utredningens uppdrag ingår att föreslå en
finansiering inom mervärdesskatteområdet om
sänkt mervärdesskatt på restaurang- och
cateringtjänster innebär offentligfinansiella
kostnader. Den offentligfinansiella nettokostnaden av sänkt mervärdesskatt från 25 procent
till 12 procent på restaurang- och cateringtjänster, med undantag för den del som avser
spritdrycker, vin och starköl, uppgår till
5,4 miljarder kronor 2012. Under förutsättning
att en sänkning av skattesatsen för restaurangoch cateringtjänster ska finansieras inom mervärdesskatteområdet föreslår utredningen att
skattesatsen om 12 procent höjs till
14,4 procent.
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2.

Delbetänkandets lagförslag

Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Härigenom föreskrivs att 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200)1 ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 kap.
1 §2
Skatt enligt denna lag tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om
inte annat följer av andra eller tredje stycket.
Skatten tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för
1. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse
av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,
2. omsättning av sådana konstverk som avses i 9 a kap. 5 §, och som ägs av
upphovsmannen eller dennes dödsbo,
3. import av sådana konstverk, samlarföremål och antikviteter som avses i 9
a kap. 5–7 §§,
4. omsättning, gemenskapsinternt förvärv och import av sådana livsmedel
som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet,
med undantag för
a) annat vatten som avses i artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den
3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003, än sådant vatten som
tappas på flaskor eller i behållare som är avsedda för försäljning, och
b) spritdrycker, vin och starköl.
b) spritdrycker, vin och starköl,
och
5. omsättning av restaurang- och
cateringtjänster, med undantag för den
del som avser spritdrycker, vin och
starköl.
Skatten tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för
1. omsättning, gemenskapsinternt förvärv och import av följande varor, om
inte annat följer av 3 kap. 13 och 14 §§, under förutsättning att varorna inte
helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam:
– böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka
blad,
– tidningar och tidskrifter,
– bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn,
– musiknoter, samt
– kartor, inbegripet atlaser, väggkartor och topografiska kartor,
2. omsättning, gemenskapsinternt förvärv och import av program och
kataloger för verksamhet som avses i 5, 6, 7 eller 10 samt annan omsättning än
för egen verksamhet, gemenskapsinternt förvärv och import av program och

1 Lagen omtryckt 2000:500.
2 Senaste lydelse 2006:1389.
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kataloger för verksamhet som avses i 3 kap. 18 §, allt under förutsättning att
programmen och katalogerna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt
reklam,
3. omsättning av radiotidningar samt omsättning, gemenskapsinternt
förvärv och import av kassettidningar, om inte annat följer av 3 kap. 17 §, och
av kassetter eller något annat tekniskt medium som återger en uppläsning av
innehållet i en vara som omfattas av 1,
4. omsättning, gemenskapsinternt förvärv och import av en vara som
genom teckenspråk, punktskrift eller annan sådan särskild metod gör skrift
eller annan information tillgänglig särskilt för läshandikappade, om inte annat
följer av 3 kap. 4 §,
5. tillträde till konserter, cirkus-, biograf-, teater-, opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar,
6. tjänster som avses i 3 kap. 11 § 2 och 4 om verksamheten inte bedrivs av
och inte heller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det
allmänna,
7. tillträde till och förevisning av djurparker,
8. upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 §
lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, dock inte
när det är fråga om fotografier, reklamalster, system och program för
automatisk databehandling eller film, videogram eller annan jämförlig
upptagning som avser information,
9. upplåtelse eller överlåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning av en
utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk,
10. omsättning av tjänster inom idrottsområdet som anges i 3 kap. 11 a §
första stycket och som inte undantas från skatteplikt enligt andra stycket
samma paragraf, och
11. personbefordran utom sådan befordran där resemomentet är av underordnad betydelse.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mervärdesskatt för vilken
skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.
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Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Härigenom föreskrivs att 67 kap. 13 c § inkomstskattelagen (1999:1229) 3
ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt SFS 2011:68

Föreslagen lydelse
67 kap.
13 c §

Som hushållsarbete räknas inte
1. arbete som enbart avser installationer eller service på maskiner och andra
inventarier vid tillämpningen av 13 a eller 13 b §,
2. arbete för vilket försäkringsersättning lämnats,
3. arbete för vilket bidrag eller
3. arbete för vilket bidrag eller
annat ekonomiskt stöd lämnats från
annat ekonomiskt stöd lämnats från
staten, en kommun eller ett landsstaten, en kommun eller ett landsting, eller
ting,
4. om- eller tillbyggnad av ett
4. om- eller tillbyggnad av ett
småhus för vilket fastighetsavgift
småhus för vilket fastighetsavgift
inte har tagits ut enligt 6 § lagen
inte har tagits ut enligt 6 § lagen
(2007:1398) om kommunal fastig(2007:1398) om kommunal fastighetsavgift.
hetsavgift, eller
5. arbete som ingår i en sådan
omsättning som avses i 7 kap. 1 §
andra stycket 5 mervärdesskattelagen
(1994:200).
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas första gången vid
2013 års taxering.

3 Lagen omtryckt 2008:803.
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3.

Förteckning över
remissinstanserna till
delbetänkandet Sänkt restaurangoch cateringmoms

Efter remiss har yttrande över delbetänkandet
avgetts av Kammarrätten i Stockholm,
Ekobrottsmyndigheten,
Statens
folkhälsoinstitut, Länsstyrelsen i Stockholms län,
Skatteverket, Konjunkturinstitutet, Uppsala
universitet, Umeå universitet, Konkurrensverket, Tillväxtverket, Dagligvaruleverantörers
Förbund, Far, FöretagarFörbundet, Företagarna,
Hotelloch
restaurangfacket,
Landsorganisationen i Sverige, Lantbrukarnas Riksförbund,
Livsmedelsföretagen,
Näringslivets
Regelnämnd, Regelrådet, Svenskt Näringsliv,
Sveriges bagare & konditorer, Sveriges Hotelloch Restaurangföretagare, Sveriges Kommuner
och Landsting samt Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.
Följande remissinstanser har inte inkommit
med yttrande eller har avstått från att yttra sig:
Branschföreningen Tågoperatörerna, Rese- och
Turistnäringen i Sverige, Svenska Turistföreningen samt Svensk Handel.
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4.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur
2011-06-08

protokoll

vid

sammanträde

Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d.
regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet
Ann-Christine Lindeblad.
Sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster
Enligt en lagrådsremiss den 31 maj 2011
(Finansdepartementet) har regeringen beslutat
att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1. lag om ändring i mervärdesskattelagen
(1994:200),
2. lag om ändring i inkomstskattelagen
(1999:1229).
Förslagen har inför Lagrådet föredragits av
departementssekreteraren Lena Bohm.
Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Bilaga 8

Investeringssparkonto
och ändrad beskattning
av kapitalförsäkring
Bilaga till avsnitt 6.13
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1. Sammanfattning av promemorian
Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av
kapitalförsäkring
I promemorian lämnas förslag om en ny
schablonbeskattad sparform, som benämns investeringssparkonto. Syftet med investeringssparkontot är att ge fysiska personer möjlighet att på
ett enkelt sätt spara i finansiella instrument.
Tillgångar som förvaras på kontot ska schablonbeskattas och kontoinnehavaren slipper därför
redovisa varje kapitalvinst eller kapitalförlust i
deklarationen. I promemorian lämnas även
förslag om en effektivare beskattning av kapitalförsäkring. Förslagen innebär förändringar av
beskattningen av kapitalförsäkring som i stort
överensstämmer med vad som föreslås gälla för
investeringssparkonto.
Den schablonmässiga beskattningen av investeringssparkonto innebär att kapitalvinster inte
beskattas och kapitalförluster inte får dras av vid
försäljning av finansiella instrument på kontot. I
stället ska en schablonmässig avkastning beräknas. Det görs genom att ett kapitalunderlag
multipliceras med statslåneräntan vid utgången
av november året före beskattningsåret

med tillägg av 0,75 procentenheter. Kapitalunderlaget beräknas till en fjärdedel av dels
värdet av sparandet vid ingången av varje kvartal,
dels inbetalningar och överföringar av finansiella
instrument som har gjorts till investeringssparkontot under respektive kvartal. Den på
detta sätt framräknade avkastningen ska tas upp i
inkomstslaget kapital enligt inkomstskattelagen
(1999:1229).
Kapitalförsäkring ska liksom i dag vara föremål för avkastningsskatt enligt lagen (1990:661)
om avkastningsskatt på pensionsmedel. Kapitalunderlaget för beräkning av avkastningsskatten
ska baseras på värdet i försäkringen vid ingången
av beskattningsåret ökat med premier som har
betalats in under detta år till försäkringen.
Inbetalningar som görs under andra halvåret av
beskattningsåret ska dock bara öka kapitalunderlaget med hälften. Den schablonmässiga
avkastningen beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan vid
utgången av november året före beskattningsåret
med tillägg av 0,75 procentenheter. Avkastningen ska beskattas med samma skattesats som
gäller för investeringssparkonto, dvs. 30 procent.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft
den 1 januari 2012.
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2. Lagförslagen i promemorian Schablonbeskattat
investeringssparkonto och ändrad beskattning av
kapitalförsäkring
Förslag till lag om investeringssparkonto
Härigenom föreskrivs följande.
Innehåll
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om investeringssparkonto.
I inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om beskattningen av
en kontoinnehavare.
Definitioner m.m.
2 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och
tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229), om inte något
annat anges eller framgår av sammanhanget.
De termer och uttryck som används omfattar också motsvarande utländska
företeelser om det inte anges eller framgår av sammanhanget att bara svenska
företeelser avses.
3 § Med investeringssparkonto avses ett sparande som uppfyller villkoren i
denna lag.
4 § Med kontoinnehavare avses den som innehar ett investeringssparkonto.
5 § Med investeringsföretag avses
1. ett svenskt värdepappersbolag som har tillstånd enligt 2 kap. 2 § första
stycket 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
2. ett svenskt kreditinstitut som har tillstånd att bedriva bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
3. ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma i en stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som där har tillstånd enligt
bilaga I, avsnitt B punkt 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument
och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets
direktiv 93/22/EEG1 , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets
direktiv 2008/10/EG2 , eller
4. ett utländskt kreditinstitut som hör hemma i en stat inom EES och där
fått auktorisation att starta och driva verksamhet i kreditinstitut enligt artikel
6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG3 av den 14 juni 2006
om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut.

1 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0039).
2 EUT L 76, 19.3.2008, s. 33 (Celex 32008L0010).
3 EUT L 177, 30.6.2006, s. 21 (Celex 32006L0048).
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6 § Med investeringstillgångar avses
1. finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad
eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
2. andelar i en investeringsfond, eller
3. kontanta medel.
Kvalificerade andelar är inte investeringstillgångar.
7 § Med otillåtna tillgångar avses sådana finansiella instrument som inte är
investeringstillgångar.
Avtal om investeringssparkonto
8 § Ett avtal om investeringssparkonto ska ingås mellan ett investeringsföretag och en fysisk person eller ett dödsbo. Avtalet får inte innehålla villkor som
är oförenliga med bestämmelserna i denna lag.
Ett investeringssparkonto får bara innehas av en enda fysisk person eller ett
enda dödsbo. Ett investeringssparkonto får bara föras av ett enda investeringsföretag.
Ett investeringssparkonto får inte överlåtas.
Insättning och uttag av kontanta medel
9 § Kontanta medel får sättas in på och tas ut från ett investeringssparkonto.
Överföring av finansiella instrument till eller från ett investeringssparkonto
10 § Vid bedömning av om finansiella instrument får överföras till eller från
ett investeringssparkonto är det de finansiella instrumentens klassificering
enligt 6 eller 7 § när överföringen inleds som avgör vilka bestämmelser om
överföring enligt denna lag som ska tillämpas.
Överföring av finansiella instrument till ett investeringssparkonto
11 § En kontoinnehavare får bara överföra finansiella instrument som är
investeringstillgångar till ett eget investeringssparkonto.
12 § Investeringstillgångar i form av finansiella instrument får överföras till ett
investeringssparkonto från annan än kontoinnehavaren bara om tillgångarna
överförs till kontot i samband med förvärvet och om kontoinnehavaren har
förvärvat tillgångarna
1. på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en handelsplattform,
2. på så sätt att nya fondandelar utfärdats, om förvärvet avser andelar i en
investeringsfond,
3. från den som har emitterat tillgångarna om förvärvet grundades på
tillgångar som vid förvärvet förvarades på kontot,
4. från investeringsföretaget som vid förvärvet förde investeringssparkontot,
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5. från övertagande bolag om tillgångarna avsåg ersättning till aktieägarna
vid en fusion eller delning av aktiebolag och om tillgångarna förvärvades på
grund av aktier som vid förvärvet förvarades på kontot,
6. från köpande företag om förvärvet var ett led i ett förfarande om andelsbyte och om tillgångarna förvärvades på grund av andelar som vid förvärvet
förvarades på kontot,
7. från en annan kontoinnehavare om tillgångarna vid förvärvet förvarades
på dennes investeringssparkonto, eller
8. genom utdelning på tillgångar som vid förvärvet förvarades på investeringssparkontot.
Finansiella instrument i form av investeringstillgångar som har förvärvats
på grund av kvalificerade andelar som vid förvärvet förvarades på ett investeringssparkonto eller på grund av otillåtna tillgångar som vid förvärvet förvarades på ett investeringssparkonto med stöd av 17 § får inte överföras till
kontot.
13 § Otillåtna tillgångar får överföras till ett investeringssparkonto från annan
än kontoinnehavaren bara om tillgångarna överförs till kontot i samband med
förvärvet och om kontoinnehavaren har förvärvat tillgångarna
1. från den som har emitterat tillgångarna om tillgångarna senast den trettionde dagen efter den dag då de emitterades avses bli upptagna till handel på
en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet,
2. från den som har emitterat tillgångarna om förvärvet avsåg teckningsrätter, fondaktierätter, säljrätter eller liknande finansiella instrument och om
förvärvet grundades på tillgångar som vid förvärvet förvarades på kontot,
3. från övertagande bolag om tillgångarna avsåg ersättning till aktieägarna
vid en fusion eller delning av aktiebolag och om tillgångarna förvärvades på
grund av aktier som vid förvärvet förvarades på kontot,
4. från köpande företag om förvärvet var ett led i ett förfarande om andelsbyte och om tillgångarna förvärvades på grund av andelar som vid förvärvet
förvarades på kontot, eller
5. genom utdelning på tillgångar som vid förvärvet förvarades på investeringssparkontot.
Kvalificerade andelar får inte överföras till investeringssparkontot med
tillämpning av första stycket 1. Inte heller otillåtna tillgångar som har förvärvats på grund av kvalificerade andelar som vid förvärvet förvarades på investeringssparkontot eller på grund av otillåtna tillgångar som vid förvärvet
förvarades på investeringssparkontot med stöd av 17 § får överföras till
kontot.
14 § Förvärv av finansiella instrument som ska överföras till ett investeringssparkonto ska betalas med tillgångar som förvaras på kontot.
Förvaring av tillgångar
15 § Bara investeringstillgångar får förvaras på ett investeringssparkonto om
inte något annat anges i 16–18 §§. Kvalificerade andelar får bara förvaras på ett
investeringssparkonto under de förutsättningar som framgår av 18 §.
16 § Otillåtna tillgångar som var investeringstillgångar när de överfördes till
ett investeringssparkonto eller som har överförts till kontot med stöd av 13 §

8

PROP. 2011/12:1 BILAGA 8

första stycket 2–5 får förvaras på investeringssparkontot till och med den
sextionde dagen efter den dag då tillgångarna blev otillåtna respektive blev
förtecknade på kontot. Tillgångarna ska avföras från kontot senast denna dag.
Om tillgångar som avses i första stycket övergår till att vara investeringstillgångar inom den angivna tidsfristen ska frågan om de får förvaras på investeringssparkontot avgöras av övriga bestämmelser i denna lag.
17 § Otillåtna tillgångar som har överförts till ett investeringssparkonto med
stöd av 13 § första stycket 1 får förvaras på investeringssparkontot till och
med den sextionde dagen efter den dag då de emitterades. Tillgångarna ska
avföras från kontot senast denna dag.
Om tillgångar som avses i första stycket övergår till att vara investeringstillgångar inom den angivna tidsfristen ska dock frågan om de får förvaras på
investeringssparkontot avgöras av övriga bestämmelser i denna lag.
18 § Kvalificerade andelar som inte var sådana andelar när de överfördes till ett
investeringssparkonto eller som har överförts till kontot med stöd av 13 § första stycket 2–5 får förvaras på investeringssparkontot till och med den trettionde dagen efter den dag då tillgångarna blev kvalificerade eller blev förtecknade på kontot. Tillgångarna ska avföras från kontot senast denna dag.
Överföring av finansiella instrument från ett investeringssparkonto
19 § En kontoinnehavare får bara överföra finansiella instrument till ett annat
eget konto under de förutsättningar som framgår av 20 §.
En kontoinnehavare får bara överföra finansiella instrument till annan om
kontoinnehavaren har överlåtit tillgångarna enligt 21, 23 eller 24 §.
20 § En kontoinnehavare får överföra
1. finansiella instrument som är investeringstillgångar till ett annat eget
investeringssparkonto, eller
2. otillåtna tillgångar till ett annat eget konto som inte är ett investeringssparkonto.
21 § Finansiella instrument får överföras till annan än kontoinnehavaren om
kontoinnehavaren har överlåtit tillgångarna genom försäljning, byte eller liknande överlåtelse av tillgångarna
1. på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en handelsplattform,
2. på så sätt att fondandelarna löses in i fonden, om överföringen avser
andelar i en investeringsfond,
3. till den som har emitterat tillgångarna,
4. till investeringsföretaget som vid överlåtelsen förde investeringssparkontot,
5. till budgivaren om överlåtelsen var ett led i ett offentligt uppköpserbjudande,
6. till köpande företag om överlåtelsen var ett led i ett förfarande om
andelsbyte,
7. till majoritetsaktieägaren i ett bolag om överlåtelsen var ett led i ett förfarande om inlösen av minoritetsaktier i samma bolag, eller
8. till en annan kontoinnehavare om tillgångarna förs över till förvärvarens
investeringssparkonto.
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Otillåtna tillgångar får inte överföras från ett investeringssparkonto med
tillämpning av första stycket 8.
22 § Vid sådan överlåtelse av finansiella instrument som förvaras på ett investeringssparkonto som avses i 21 § första stycket 1–7 ska ersättning i form av
kontanta medel överföras direkt till investeringssparkontot.
Vid sådan överlåtelse av finansiella instrument som förvaras på ett investeringssparkonto som avses i 21 § första stycket ska ersättning i form av
finansiella instrument som är investeringstillgångar överföras direkt till investeringssparkontot. Ersättning i form av otillåtna tillgångar får inte överföras
till investeringssparkontot om tillgångarna inte har förvärvats på sådant sätt
som avses i 13 §.
Ersättning vid överlåtelse av kvalificerade andelar som förvaras på ett investeringssparkonto eller av otillåtna tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto med stöd av 17 § får inte överföras till kontot.
23 § Investeringstillgångar i form av finansiella instrument som har överlåtits
genom arv, testamente, gåva, bodelning eller liknande överlåtelse får överföras
från ett investeringssparkonto om tillgångarna förs över till ett annat investeringssparkonto.
24 § Otillåtna tillgångar som har överlåtits genom arv, testamente, gåva,
bodelning eller liknande överlåtelse får överföras från ett investeringssparkonto till ett konto som inte är ett investeringssparkonto.
Ränta, utdelning och annan avkastning
25 § Ränta, utdelning och annan avkastning på tillgångar som förvaras på ett
investeringssparkonto ska överföras direkt till investeringssparkontot.
Ränta, utdelning och annan avkastning på kvalificerade andelar som förvaras på ett investeringssparkonto eller på otillåtna tillgångar som förvaras på
ett investeringssparkonto med stöd av 17 § får inte överföras till investeringssparkontot.
Ett investeringssparkonto upphör
26 § Ett konto upphör som ett investeringssparkonto när det avslutas. Ett
investeringssparkonto får inte avslutas om det förvaras finansiella instrument
som är investeringstillgångar på kontot eller om sådana tillgångar har förvärvats för att förvaras på kontot men ännu inte har förtecknats på kontot.
27 § Ett konto upphör som investeringssparkonto när kontoinnehavaren eller
investeringsföretaget handlar i strid med bestämmelserna i denna lag eller inte
handlar på ett sätt som föreskrivs i denna lag.
Första stycket gäller inte när investeringsföretaget inte lämnar information
enligt 29 eller 30 §.
28 § Om företaget som för ett investeringssparkonto inte längre anses vara ett
investeringsföretag på grund av att tillstånd som avses i 5 § har återkallats,
upphör kontot som investeringssparkonto vid tidpunkten för beslutet om
återkallelse av tillståndet, eller vid den senare tidpunkt då verksamheten ska
upphöra eller vara avvecklad.
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Information
29 § Innan ett investeringsföretag ingår ett avtal om investeringssparkonto
med en fysisk person eller ett dödsbo ska investeringsföretaget lämna information om
1. avgifter på investeringssparkontot,
2. hur tillgångarna på ett investeringssparkonto beskattas och hur skatten
tas ut,
3. vad som avses med investeringstillgångar och otillåtna tillgångar,
4. hur länge otillåtna tillgångar får förvaras på ett investeringssparkonto,
och
5. under vilka förutsättningar otillåtna tillgångar får avföras från ett investeringssparkonto.
Information enligt första stycket ska lämnas i en handling eller i någon
annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för mottagaren.
30 § Investeringsföretaget är skyldigt att informera kontoinnehavaren inom
fem dagar från det att företaget har fått kännedom om att
1. otillåtna tillgångar förvaras på investeringssparkontot och när tillgångarna senast måste avföras från kontot för att kontot inte ska upphöra
som investeringssparkonto, och
2. kontot har upphört som investeringssparkonto.
Investeringsföretaget ska, vid tillämpning av första stycket 1, efter tjugofem
dagar från det att de otillåtna tillgångarna först förvarades på investeringssparkontot i egenskap av otillåtna tillgångar anses ha fått kännedom om detta.
Detta gäller dock inte för otillåtna tillgångar som är kvalificerade tillgångar.
31 § Om information enligt 29 eller 30 § inte lämnas ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt
10 § tredje stycket marknadsföringslagen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
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Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1
dels att 2 kap. 1 §, 3 kap. 19 §, 41 kap. 11 § 48 kap. 7 § och 52 kap. 3 § ska ha
följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fjorton nya paragrafer, 42 kap. 24 a och 35–
40 §§, 44 kap. 8 a–b §§, 22 a–d §§ och 34 a § och 48 a kap. 10 a § samt närmast
före 42 kap. 24 a §, 35 §, 44 kap. 8 a § och 22 a § nya rubriker av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
1 §2
I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till hur
vissa termer och uttryck används i denna lag. Det finns definitioner och
förklaringar också i andra kapitel.
Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck samt
förklaringar till hur vissa termer och uttryck används finns i nedan angivna
paragrafer:
–––––––––––––––––––
inventarier i 18 kap. 1 §
investmentföretag i 39 kap. 15 §
–––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––
inventarier i 18 kap. 1 §
investeringssparkonto i 42 kap. 35 §
investmentföretag i 39 kap. 15 §
–––––––––––––––––––

3 kap.
19 §
Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för kapitalvinst på sådana
tillgångar och förpliktelser som avses i andra stycket, om han vid något tillfälle
under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Skattskyldigheten gäller oavsett i vilket inkomstslag kapitalvinsten ska tas upp. Skattskyldigheten gäller också belopp som motsvarar en kapitalvinst och som enligt
51 kap. 3 och 4 §§ ska tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet.
Skattskyldigheten enligt första
Skattskyldigheten enligt första
stycket omfattar delägarrätter enligt
stycket omfattar delägarrätter enligt
48 kap. 2 §, andelar i svenska
48 kap. 2 §, andelar i svenska
handelsbolag och i utlandet delägarhandelsbolag och i utlandet delägarbeskattade
juridiska
personer.
beskattade
juridiska
personer.
Andelar i investeringsfonder omfattas
Skattskyldigheten omfattar dock inte
dock inte.
1. andelar i investeringsfonder, eller
2. delägarrätter som förvaras på ett
investeringssparkonto, förutom kvalificerade andelar och otillåtna tillgångar enligt lagen (0000:000) om

1 Lagen omtryckt 2008:803.
2 Senaste lydelse 2009:1060.
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investeringssparkonto som förvaras på
ett investeringssparkonto med stöd av
17 § samma lag.
Vid tillämpningen av denna paragraf gäller att
1. delägarrätter som getts ut av ett utländskt företag eller andelar i en i
utlandet delägarbeskattad juridisk person bara omfattas om de förvärvats
under tiden som den skattskyldige har varit obegränsat skattskyldig i Sverige,
och
2. delägarrätter och andelar som har ersatt delägarrätter eller andelar som
avses i 1 ska anses förvärvade vid samma tidpunkt som det ursprungliga
förvärvet.
Vad som sägs i tredje stycket tillämpas inte i fråga om delägarrätter som
getts ut av ett utländskt företag eller andelar i en i utlandet delägarbeskattad
juridisk person som har ersatt svenska delägarrätter och andelar i svenska
handelsbolag.
41 kap.
11 §
Räntekompensation som enligt 42 kap. 8 § behandlas som ränta ska dras av
som kostnad det beskattningsår då räntan enligt skuldebrevet ska betalas. Om
förvärvaren i sin tur avyttrar skuldebrevet innan räntan ska betalas, ska räntekompensationen dock dras av som kostnad redan det beskattningsår då denna
avyttring ska tas upp som intäkt.
Av 42 kap. 24 a § framgår att
förvärvaren av ett skuldebrev i vissa
fall inte får dra av räntekompensation
som kostnad om skuldebrevet har
förvarats på förvärvarens investeringssparkonto.
42 kap.
Avdrag för viss räntekompensation
24 a §
Räntekompensation som enligt
42 kap. 8 § behandlas som ränta ska
inte dras av om det förvärvade skuldebrevet efter förvärvet, men innan eller
under det beskattningsår som räntekompensationen enligt 41 kap. 11 §
ska dras av som kostnad, har förvarats
på ett investeringssparkonto.
Schablonintäkt vid innehav av ett
investeringssparkonto
35 §
Med investeringssparkonto avses ett
sparande som avses i lagen (0000:000)
om investeringssparkonto.
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36 §
Den som under kalenderåret har
innehaft tillgångar på ett investeringssparkonto för vilka kapitalunderlag
ska beräknas enligt 37–39 §§ ska ta
upp en schablonintäkt. Intäkten ska
beräknas till kapitalunderlaget enligt
37–39 §§ multiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november
kalenderåret närmast före ingången av
kalenderåret med tillägg av 0,75 procentenheter.
37 §
Kapitalunderlaget utgörs av en fjärdedel av summan av marknadsvärdet
av
1. tillgångar som vid ingången av
varje kvartal under kalenderåret
förvaras på investeringssparkontot,
2. belopp som betalas in till investeringssparkontot under kalenderåret,
3. finansiella instrument som är
investeringstillgångar enligt lagen
(0000:000) om investeringssparkonto
som den som innehar investeringssparkontot under kalenderåret överför
till kontot, om överföringen inte sker
från ett annat investeringssparkonto,
och
4. finansiella instrument som är
investeringstillgångar enligt lagen om
investeringssparkonto som under
kalenderåret överförs till kontot från
annans investeringssparkonto under
förutsättning att tillgångarna inte har
överförts med tillämpning av 12 §
första stycket 1 samma lag.
Kvalificerade andelar eller otillåtna
tillgångar som förvaras på investeringssparkontot med stöd av 17 §
lagen om investeringssparkonto ska
inte ingå i det värde som avses i första
stycket 1.
Som inbetalning avses vid tillämpning av första stycket 2 inte inbetalning av
1. ränta, utdelning och annan
avkastning på tillgångar som förvaras
på investeringssparkontot,
2. ersättning vid sådan överlåtelse
som avses i 21 § första stycket 1–7
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lagen om investeringssparkonto av tillgångar som förvaras på investeringssparkontot,
3. kontanta medel som överförs från
ett annat eget investeringssparkonto,
eller
4. kontanta medel som överförs
efter växling av valuta som förvaras på
investeringssparkontot mellan kontoinnehavaren och investeringsföretaget
enligt lagen om investeringssparkonto
som för kontot.
38 §
Om en överföring av tillgångar från
ett investeringssparkonto till ett annat
investeringssparkonto medför att tillgångarna inte förvaras på något av
dessa konton vid ingången av det
kvartal som följer på det kvartal under
vilket tillgångarna avfördes från det
överförande kontot, ska marknadsvärdet av de överförda tillgångarna
öka summan som avses i 37 § första
stycket 1 avseende det mottagande
kontot.
39 §
Marknadsvärdet av tillgångar som
avses i 37 och 38 §§ ska bara ligga till
grund för beräkningen av kapitalunderlaget om den som har innehaft
ett investeringssparkonto varit obegränsat skattskyldig vid tidpunkten för
de situationer som avses i dessa paragrafer.
40 §
Utdelning, kapitalvinst och annan
avkastning på tillgångar som förvaras
på ett investeringssparkonto ska inte
tas upp. Utgifter och kapitalförluster
som avser sådana tillgångar får inte
dras av.
Första stycket gäller inte
1. kapitalvinster eller kapitalförluster vid avyttring enligt 44 kap 8 a eller
b §,
2. kvalificerade andelar, eller
3. otillåtna tillgångar enligt lagen
(0000:000) om investeringssparkonto
som förvaras på ett investeringsspar-
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konto med stöd av 17 § samma lag.
44 kap.
Överföring och inbetalning till
investeringssparkonto
8a§
Den som har överfört finansiella
instrument som är investeringstillgångar enligt lagen (0000:000) om
investeringssparkonto från ett konto
som inte är ett investeringssparkonto
till ett eget investeringssparkonto ska
anses ha avyttrat tillgångarna mot en
ersättning som motsvarar marknadsvärdet då de förtecknades på kontot.
8b§
Den som har betalat in utländsk
valuta till ett investeringssparkonto ska
anses ha avyttrat valutan mot en
ersättning som motsvarar marknadsvärdet på valutan då den förtecknades
på kontot.
Som inbetalning avses vid tillämpning av första stycket inte överföring
från annat investeringssparkonto eller
inbetalning av
1. ränta, utdelning och annan avkastning på tillgångar som förvaras på
ett investeringssparkonto,
2. ersättning vid sådan överlåtelse
som avses i 21 § lagen (0000:000) om
investeringssparkonto av tillgångar
som förvaras på investeringssparkontot,
3. utländsk valuta som överförs från
ett annat investeringssparkonto, eller
4. utländsk valuta som överförs efter
växling av valuta som förvaras på
investeringssparkontot mellan kontoinnehavaren och investeringsföretaget
som enligt lagen om investeringssparkonto för kontot.
Anskaffningsutgift när schablonbeskattning upphör
22 a §
När ett konto upphör som ett investeringssparkonto
enligt
lagen
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(0000:000) om investeringssparkonto
ska anskaffningsutgiften för finansiella
instrument och utländsk valuta som
förvaras på kontot anses motsvara tillgångarnas marknadsvärde när kontot
upphör.
Första stycket gäller inte
1. finansiella instrument som har
överförts till ett investeringssparkonto
om överföringen av tillgångarna till
kontot har medfört att kontot har upphört som investeringssparkonto enligt
lagen om investeringssparkonto,
2. kvalificerade andelar, eller
3. otillåtna tillgångar enligt lagen
om investeringssparkonto som när
kontot upphör som investeringssparkonto förvaras på kontot med stöd av
17 § samma lag.
22 b §
När otillåtna tillgångar enligt lagen
(0000:000) om investeringssparkonto
avförs från ett investeringssparkonto
ska anskaffningsutgiften för kontoinnehavaren anses motsvara tillgångarnas marknadsvärde när de avförs.
Första stycket gäller inte kvalificerade andelar eller otillåtna tillgångar
enligt lagen om investeringssparkonto
som när tillgångarna avförs från investeringssparkontot förvaras på kontot
med stöd av 17 § samma lag.
22 c §
För otillåtna tillgångar enligt lagen
(0000:000) om investeringssparkonto
och utländsk valuta som förvaras på
ett investeringssparkonto som har
förvärvats genom arv, testamente,
gåva, bodelning eller på liknande sätt
ska anskaffningsutgiften anses motsvara tillgångarnas marknadsvärde
när de avförs respektive tas ut från
investeringssparkontot.
Första stycket gäller inte kvalificerade andelar eller otillåtna tillgångar
enligt lagen om investeringssparkonto
som när tillgångarna avförs från investeringssparkontot förvaras på kontot
med stöd av 17 § samma lag.
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22 d §
När utländsk valuta tas ut från ett
investeringssparkonto ska anskaffningsutgiften för kontoinnehavaren
anses motsvara valutans marknadsvärde när den tas ut.
34 a §
Bestämmelserna i 34 § ska inte
tillämpas om ett värdepapper har förvarats på ett investeringssparkonto när
det enligt 8 § första stycket 1 anses ha
avyttrats på grund av att det svenska
aktiebolaget eller den svenska ekonomiska föreningen som har gett ut det
har försatts i konkurs.
Första stycket gäller inte kvalificerade andelar eller otillåtna tillgångar
enligt lagen (0000:000) om investeringssparkonto som när de enligt 8 §
första stycket 1 anses ha avyttrats har
förvarats på investeringssparkontot
med stöd av 17 § samma lag.
48 kap.
7§
Vid beräkningen av omkostnadsbeloppet ska det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga delägarrätter eller fordringsrätter av samma slag och
sort som den avyttrade användas. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet
ska beräknas med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet.
Om en andel i en investeringsfond är förvaltarregistrerad enligt 4 kap. 12 §
lagen (2004:46) om investeringsfonder, ska vid tillämpning av genomsnittsmetoden enligt första stycket bortses från andra andelar i samma fond
som är registrerade i annan förvaltares eller andelsinnehavarens eget namn.
Vid tillämpningen av bestämmelserna i första stycket ska näringsbetingade
andelar och näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter som uppfyller villkoren om innehavstid i 25 a kap. 6 eller 7 § om de avyttras eller hade avyttrats vid
den tidpunkt som bedömningen avser, inte anses vara av samma slag och sort
som andra näringsbetingade andelar och näringsbetingade aktiebaserade
delägarrätter i det aktuella företaget.
Vid tillämpningen av bestämmelserna i första stycket ska bortses från
delägarrätter eller fordringsrätter av
samma slag och sort som förvaras på
ett investeringssparkonto. Detta gäller
dock inte kvalificerade andelar eller
otillåtna tillgångar enligt lagen
(0000:000) om investeringssparkonto
som förvaras på investeringssparkontot
med stöd av 17 § samma lag.
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I 18 c §, 48 a kap. 16 § och 49 kap. 29 § finns ytterligare undantag från
bestämmelsen i första stycket som gäller partiella fissioner, andelsbyten med
framskjuten beskattning och uppskovsgrundande andelsbyten.
48 a kap.
10 a §
Om mottagna andelar är otillåtna
tillgångar enligt lagen om (0000:000)
investeringssparkonto och om de avyttrade andelarna i andelsbytet förvarades på ett investeringssparkonto
vid säljarens förvärv av de mottagna
andelarna, ska andelarna anses förvärvade för en ersättning som motsvarar andelarnas marknadsvärde vid
förvärvet.
Första stycket gäller inte mottagna
andelar som
1. är kvalificerade andelar, eller
2. utgör ersättning för otillåtna tillgångar enligt lagen om investeringssparkonto som vid avyttringen förvarades på investeringssparkontot med
stöd av 17 § samma lag.
52 kap.
3§
För andra tillgångar än personliga tillgångar ska kapitalvinsten vid en avyttring beräknas med tillämpning av genomsnittsmetoden i 48 kap. 7 §, om de är
en del av ett samlat innehav av tillgångar med enhetligt värde.
Vid tillämpning av första stycket
ska bortses från tillgångar som förvaras
på ett investeringssparkonto. Detta
gäller dock inte kvalificerade andelar
eller otillåtna tillgångar enligt lagen
(0000:000) om investeringssparkonto
som förvaras på investeringssparkontot
med stöd av 17 § samma lag.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
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Förslag till lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på
pensionsmedel
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:661) om avkastningsskatt på
pensionsmedel
dels att rubriken närmast före 3 § ska utgå,
dels att 2, 3 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 3 a–c §§, samt närmast före
3 a och 3 c §§ nya rubriker av följande lydelse.
Lydelse enligt prop. 2010/11:18

Föreslagen lydelse

2 §1
Skattskyldiga till avkastningsskatt är
1. svenska livförsäkringsföretag,
2. utländska livförsäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse från fast
driftställe i Sverige och utländska tjänstepensionsinstitut som bedriver med
försäkringsverksamhet jämförbar tjänstepensionsverksamhet från fast driftställe i Sverige,
3. pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. och utländska tjänstepensionsinstitut som från fast driftställe i
Sverige meddelar avtal om tjänstepension med villkor som innebär att institutet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt samma lag,
4. arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar pensionsutfästelse under
rubriken Avsatt till pensioner enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse
m.m. eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag,
5. obegränsat skattskyldiga som innehar pensionssparkonto,
6. obegränsat skattskyldiga som
6. obegränsat skattskyldiga som
innehar
innehar
a) kapital- eller pensionsförsäkring
a) pensionsförsäkring som är
som är meddelad i försäkringsrörelse
meddelad i försäkringsrörelse som
som inte bedrivs från fast driftställe i
inte bedrivs från fast driftställe i
Sverige, eller
Sverige, eller
b) försäkring som anses som
b) försäkring som anses som
pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 §
pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 §
inkomstskattelagen (1999:1229),
inkomstskattelagen (1999:1229),
6 a. obegränsat skattskyldiga som
under beskattningsåret innehaft en
kapitalförsäkring som är meddelad i
försäkringsrörelse som inte bedrivs
från fast driftställe i Sverige,
7. obegränsat skattskyldiga som
7. obegränsat skattskyldiga som
innehar ett avtal om tjänstepension
ingått ett avtal om tjänstepension
med ett utländskt tjänstepensionsmed ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte
institut i en verksamhet som inte
bedrivs från fast driftställe i Sverige,
bedrivs från fast driftställe i Sverige,
under förutsättning att avtalet är
under förutsättning att avtalet är
jämförbart med en kapital- eller
jämförbart med en pensionsförsäk-

1 Senaste lydelse 2008:136.
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pensionsförsäkring,

ring,
7 a. obegränsat skattskyldiga som
under beskattningsåret innehaft ett
avtal om tjänstepension med ett
utländskt tjänstepensionsinstitut i en
verksamhet som inte bedrivs från fast
driftställe i Sverige, under förutsättning att avtalet är jämförbart med en
kapitalförsäkring,
8. obegränsat skattskyldiga som ingått ett avtal om tjänstepension med ett
utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte bedrivs från ett fast
driftställe i Sverige, om avtalet innehåller villkor som innebär att tjänstepensionsinstitutet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt lagen om
tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Om en sådan kapitalförsäkring som avses i första stycket 7 a inte innehas av
någon som är obegränsat skattskyldig, ska den som har panträtt i försäkringen
anses inneha den.
Bestämmelserna i första stycket 7 omfattar inte försäkring som enbart avser
olycks- eller sjukdomsfall eller dödsfall senast vid 70 års ålder och som inte är
återköpsbar. Detsamma gäller ett motsvarande avtal om tjänstepension som är
jämförbart med kapitalförsäkring.
Lydelse enligt prop. 2010/11:18

Skatteunderlaget är kapitalunderlaget enligt andra–tionde styckena,
multiplicerat med den genomsnittliga
statslåneräntan under kalenderåret
närmast före ingången av beskattningsåret. Skatteunderlaget avrundas
nedåt till helt hundratal kronor.
För skattskyldig som avses i 2 §
första stycket 1–3 utgörs kapitalunderlaget av värdet av den skattskyldiges tillgångar vid ingången av
beskattningsåret efter avdrag för
finansiella skulder vid samma tidpunkt. För skattskyldig som avses i 2 §
första stycket 2 och sådana utländska
tjänstepensionsinstitut som avses i 2 §
första stycket 3 medräknas dock endast
sådana tillgångar och skulder som är
hänförliga till den i Sverige bedrivna
försäkringsrörelsen eller tjänstepensionsverksamheten.
Vid beräkning av kapitalunderlag
enligt andra stycket ska bortses från
den del av tillgångar och skulder som
1. inte förvaltas för försäkringstagarnas räkning,
2. är hänförliga till avgångs-

Föreslagen lydelse
3§

För skattskyldiga som avses i 2 §
ska ett kapitalunderlag beräknas.
Kapitalunderlaget ligger till grund för
skatteunderlaget som avkastningsskatten beräknas på. Bestämmelser om
kapitalunderlag finns i 3 a–3 c §§ samt
om skatteunderlag i 3 d §.
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bidragsförsäkringar meddelade enligt
grunder som fastställts i kollektivavtal
mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer,
3. är hänförliga till försäkringar som
i redovisningshänseende tas upp som
grupplivförsäkringar, eller
4. avser sjuk- och olycksfallsförsäkringar hänförliga till försäkringsklass 1,
2, I b och IV enligt 2 kap. 11 § första
stycket och 12 § försäkringsrörelselagen
(2011:000).
Bestämmelserna i tredje stycket ska
också gälla i tjänstepensionsverksamhet i fråga om avtal som är jämförbara
med personförsäkring.
Kapitalunderlaget för skattskyldiga
som avses i 2 § första stycket 4 utgörs
av avsättningsbeloppet vid ingången
av beskattningsåret avseende sådana
pensionsutfästelser för vilkas tryggande
avdragsrätt föreligger vid inkomsttaxeringen.
Kapitalunderlaget för skattskyldiga
som avses i 2 § första stycket 5 utgörs
av värdet av de tillgångar som vid
ingången av kalenderåret är hänförliga
till pensionssparkontot. Avdrag får ske
för obetald skatt enligt denna lag som
är hänförlig till kontot
Kapitalunderlaget för skattskyldiga
som avses i 2 § första stycket 6 utgörs
av värdet vid beskattningsårets ingång
av sådana försäkringar som anges där.
Detta värde beräknas enligt åttonde
och nionde styckena.
Som värde av försäkringen tas upp
dess på försäkringstekniska beräkningsgrunder framräknade återköpsvärde med tillägg för beräknad upplupen andel i livförsäkringsrörelsens
överskott.
I fråga om försäkringsavtal som
ingåtts före den 1 januari 1997 ska
endast den del av försäkringens värde
tas upp som överstiger värdet vid
denna tidpunkt. Till det värde som
undantas från skatteunderlaget får
tillägg göras för årlig värdestegring
beräknad enligt första stycket. Denna
begränsning gäller dock inte om försäkringen övergått till ny innehavare
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efter utgången av år 1996 på annat sätt
än genom arv, testamente, gåva,
bodelning eller, såvitt gäller försäkring
som har samband med tjänst, överlåtelse mellan arbetsgivare på grund av
anställds byte av tjänst.
Kapitalunderlaget för skattskyldiga
som avses i 2 § första stycket 7 och 8
utgörs av värdet vid beskattningsårets
ingång av de tillgångar som är hänförliga till avtalet om tjänstepension.
Vid tillämpning av andra stycket 1
ska tillgångar som svarar mot konsolideringsfond enligt 11 kap. 19 §,
12 kap. 70 § eller 13 kap. 22 § försäkringsrörelselagen anses förvaltade för
försäkringstagarnas räkning till den
del fonden enligt bolagsordningen får
användas för återbäring till försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
Kapitalunderlag
3a§
För skattskyldig som avses i 2 §
första stycket 1–3 utgörs kapitalunderlaget av värdet av den skattskyldiges tillgångar vid ingången av
beskattningsåret efter avdrag för
finansiella skulder vid samma tidpunkt. För skattskyldig som avses i 2 §
första stycket 2 och sådana utländska
tjänstepensionsinstitut som avses i 2 §
första stycket 3 medräknas dock endast
sådana tillgångar och skulder som är
hänförliga till den i Sverige bedrivna
försäkringsrörelsen eller tjänstepensionsverksamheten.
Vid beräkning av kapitalunderlag
enligt första stycket ska bortses från
den del av tillgångar och skulder som
1. inte förvaltas för försäkringstagarnas räkning,
2. är hänförliga till avgångsbidragsförsäkringar meddelade enligt grunder
som fastställts i kollektivavtal mellan
arbetsmarknadens
huvudorganisationer,
3. är hänförliga till försäkringar som
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i redovisningshänseende tas upp som
grupplivförsäkringar, eller
4. avser sjuk- och olycksfallsförsäkringar hänförliga till försäkringsklass 1,
2, I b och IV enligt 2 kap. 11 § första
stycket och 12 § försäkringsrörelselagen
(2011:000).
Bestämmelserna i andra stycket ska
också gälla i tjänstepensionsverksamhet i fråga om avtal som är jämförbara
med personförsäkring.
Kapitalunderlaget för skattskyldiga
som avses i 2 § första stycket 4 utgörs
av avsättningsbeloppet vid ingången
av beskattningsåret avseende sådana
pensionsutfästelser för vilkas tryggande
avdragsrätt föreligger vid inkomsttaxeringen.
Kapitalunderlaget för skattskyldiga
som avses i 2 § första stycket 5 utgörs
av värdet av de tillgångar som vid
ingången av kalenderåret är hänförliga
till pensionssparkontot. Avdrag får ske
för obetald skatt enligt denna lag som
är hänförlig till kontot.
Kapitalunderlaget för skattskyldiga
som avses i 2 § första stycket 6 och 6 a
utgörs av värdet vid beskattningsårets
ingång av sådana försäkringar som
anges där. Detta värde beräknas enligt
sjunde och åttonde styckena.
Som värde av försäkringen tas upp
dess på försäkringstekniska beräkningsgrunder framräknade återköpsvärde med tillägg för beräknad upplupen andel i livförsäkringsrörelsens
överskott.
I fråga om försäkringsavtal som
ingåtts före den 1 januari 1997 ska
endast den del av försäkringens värde
tas upp som överstiger värdet vid
denna tidpunkt. Till det värde som
undantas från skatteunderlaget får
tillägg göras för årlig värdestegring beräknad enligt första stycket. Denna
begränsning gäller dock inte om
försäkringen övergått till ny innehavare efter utgången av år 1996 på
annat sätt än genom arv, testamente,
gåva, bodelning eller, såvitt gäller försäkring som har samband med tjänst,
överlåtelse mellan arbetsgivare på

24

PROP. 2011/12:1 BILAGA 8

grund av anställds byte av tjänst.
Kapitalunderlaget för skattskyldiga
som avses i 2 § första stycket 7, 7 a och
8 utgörs av värdet vid beskattningsårets ingång av de tillgångar som är
hänförliga till avtalet om tjänstepension.
Vid tillämpning av andra stycket 1
ska tillgångar som svarar mot konsolideringsfond enligt 11 kap. 19 §,
12 kap. 70 § eller 13 kap. 22 § försäkringsrörelselagen anses förvaltade för
försäkringstagarnas räkning till den
del fonden enligt bolagsordningen får
användas för återbäring till försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar.
3b§
För skattskyldig som avses i 2 §
första stycket 1–2, 6 a och 7 a ska
värdet av de sammanlagda premier
som har betalats in under beskattningsåret för kapitalförsäkring eller till
sådant avtal om tjänstepension som är
jämförbart med kapitalförsäkring ingå
i kapitalunderlaget. Vid beräkning av
detta värde ska premier som har betalats under den andra halvan av
beskattningsåret beräknas till halva
värdet.
3c§
När en kapitalförsäkring eller avtal
om tjänstepension som avses i 2 §
första stycket 6 a eller 7 a har överlåtits
under beskattningsåret ska kapitalunderlaget för överlåtaren respektive
förvärvaren beräknas enligt andra till
fjärde styckena.
Skattskyldig som överlåtit en kapitalförsäkring eller ett avtal om tjänstepension ska ta upp den del av kapitalunderlaget som avses i 3 a §, sjunde
och nionde styckena.
Den del av kapitalunderlaget som
beräknas enligt 3 b § ska fördelas
mellan överlåtare och förvärvare på
följande sätt. Skattskyldig som överlåtit en kapitalförsäkring ska ta upp
premier som har betalats för försäkringen eller avtalet om tjänstepension
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från och med beskattningsårets ingång
till och med dagen för överlåtelsen.
Skattskyldig som förvärvat en kapitalförsäkring eller ett avtal om tjänstepension ska ta upp premier som betalats för försäkringen eller avtalet om
tjänstepension från dagen för förvärvet
till och med utgången av beskattningsåret.
Skatteunderlag
3d§
Skatteunderlaget är kapitalunderlaget, enligt 3 a §, multiplicerat med den
genomsnittliga statslåneräntan under
kalenderåret närmast före ingången av
beskattningsåret, om inte annat anges i
andra eller tredje stycket.
Skatteunderlag som avser kapitalförsäkring är kapitalunderlaget, enligt
3 a–3 c §§, multiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november
kalenderåret närmast före ingången av
beskattningsåret med tillägg av 0,75
procentenheter.
Andra stycket gäller även för skatteunderlag som avser sådant avtal om
tjänstepension som är jämförbart med
kapitalförsäkring.
Skatteunderlaget avrundas nedåt
till helt hundratal kronor.
Lydelse enligt prop. 2010/11:18

Föreslagen lydelse

9 §2
Skatten uppgår till 15 procent av
Skatten uppgår till 15 procent av
skatteunderlaget enligt 3 § om inte
skatteunderlaget enligt 3 d § första
annat följer av andra, fjärde, sjätte
stycket om inte annat följer av andra,
och sjunde styckena.
fjärde, sjätte och sjunde styckena.
Skatten uppgår till 30 procent av
För den del av skatteunderlaget som
skatteunderlaget som avser kapitalhos sådan skattskyldig som avses i 2 §
försäkring eller sådant tjänstepensionsförsta stycket 1–3, 7 och 8 är hänförligt
avtal som är jämförbart med kapitaltill annan personförsäkring än
försäkring.
pensionsförsäkring eller till annat med
personförsäkring jämförbart tjänstepensionsavtal än sådant som avses i
28 kap. 2 § andra stycket inkomst-

2 Senaste lydelse 2008:136.
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skattelagen
(1999:1229)
uppgår
skatten till 30 procent av nio tiondelar
av skatteunderlaget.
Med pensionsförsäkring likställs i denna paragraf sådana avtal om tjänstepension som uppfyller villkoren i 58 kap. 1 a § första stycket 2 inkomstskattelagen.
I det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader ska skattesatsen jämkas i motsvarande mån. Sådan jämkning ska också göras om
1. hela behållningen på ett pensionssparkonto avskattas enligt 58 kap. 33 §
inkomstskattelagen eller avsättning som avses i 3 § femte stycket helt upplöses under beskattningsåret,
2. det kapital som hänför sig till en pensionsförsäkring avskattas enligt
58 kap. 19 eller 19 a § inkomstskattelagen eller 5 § första stycket 6, 6 a eller 7
lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, eller
3. en försäkring ska anses som en kapitalförsäkring enligt 58 kap. 2 § tredje
stycket inkomstskattelagen.
Överlåts ett helt försäkringsbestånd från ett svenskt livförsäkringsföretag
till ett annat sådant företag eller sker fusion enligt 15 a kap. 1 eller 18 § försäkringsrörelselagen (1982:713) mellan sådana företag inträder det övertagande företaget i det överlåtande företagets skattemässiga situation.
Överlåts ett försäkringsbestånd helt eller delvis från ett livförsäkringsföretag som är skattskyldigt enligt denna lag till ett företag som inte är det,
ska det överlåtande livförsäkringsföretaget betala avkastningsskatt för den del
av året som företaget innehaft försäkringsbeståndet. Skattesatsen ska då
jämkas i motsvarande mån.
För den som efter överlåtelsen inträder som skattskyldig beräknas skatteunderlaget som om försäkringen innehafts hela året. Skattesatsen ska dock
jämkas med hänsyn till den tid som skattskyldighet förelegat.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas första gången vid
2013 års taxering. I fråga om skattskyldiga som avses i 2 § 1–2, 6 a och 7 a
gäller äldre bestämmelser för beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2001:1227) om självdeklarationer
och kontrolluppgifter
dels att 2 kap. 2 och 4 §§, 10 kap. 3, 8 och 9 §§, 11 kap. 8 a §, 12 kap. 2 § och
15 kap. 6 och 7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 8 kap. 4 a §, 9 kap. 5 a §,
10 kap. 5 a §, 11 kap. 10 § och 15 kap. 4 a §, samt närmast före 11 kap. 10 § en
ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
2 §1
Fysiska personer ska lämna allmän självdeklaration under förutsättning att
1. intäkterna i inkomstslaget tjänst och i inkomstslaget näringsverksamhet i
annat fall än som avses i 2 under beskattningsåret har uppgått till sammanlagt
minst 42,3 procent av prisbasbeloppet,
2. sådan intäkt i inkomstslaget tjänst som avses i 11 kap. 45 §, 50 kap. 7 §
samt 57 kap. 20 och 21 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) eller intäkt av
passiv näringsverksamhet under beskattningsåret har uppgått till sammanlagt
minst 100 kronor,
3. intäkterna i inkomstslaget
3. intäkterna i inkomstslaget
kapital, med undantag för sådan
kapital, med undantag för sådan
ränta eller utdelning för vilken
ränta eller utdelning för vilken
kontrolluppgift ska lämnas enligt 8
kontrolluppgift ska lämnas enligt 8
eller 9 kap., har uppgått till sammaneller 9 kap. och för sådan schablonlagt minst 100 kronor under
intäkt för vilken kontrolluppgift har
beskattningsåret,
lämnats enligt 11 kap. 10 §, har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor under beskattningsåret,
4. de är begränsat skattskyldiga och den skattepliktiga intäkten har uppgått
till sammanlagt minst 100 kronor,
5. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska
fastställas,
6. uppgift enligt 3 kap. 9 a § ska lämnas, eller
7. uppgift enligt 3 kap. 21 a § ska lämnas.
4 §2
Dödsbon ska, om inte annat anges i 5 §, lämna allmän självdeklaration, om
1. de skattepliktiga intäkterna,
1. de skattepliktiga intäkterna,
med undantag för sådan ränta eller
med undantag för sådan ränta eller
utdelning för vilken kontrolluppgift
utdelning för vilken kontrolluppgift
ska lämnas enligt 8 eller 9 kap. och
ska lämnas enligt 8 eller 9 kap., har
för sådan schablonintäkt för vilken
uppgått till sammanlagt minst

1 Senaste lydelse 2007:1409.
2 Senaste lydelse 2007:1409.
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100 kronor under beskattningsåret,

kontrolluppgift har lämnats enligt
11 kap. 10 §, har uppgått till
sammanlagt minst 100 kronor under
beskattningsåret,
2. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska
fastställas,
3. uppgift enligt 3 kap. 9 a § ska lämnas, eller
4. uppgift enligt 3 kap. 21 a § ska lämnas.
8 kap.
4a§
Kontrolluppgift ska inte lämnas om
ränta och annan avkastning av tillgångar på ett investeringssparkonto
som vid tidpunkten när avkastningen
överfördes eller betalades in till kontot
innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat
skattskyldigt dödsbo.
Första stycket gäller inte tillgångar
som avses i 42 kap. 40 § andra stycket
2
och
3
inkomstskattelagen
(1999:1229).
9 kap.
5a§
Kontrolluppgift ska inte lämnas om
ränta, utdelning eller annan avkastning av tillgångar på ett investeringssparkonto som vid tidpunkten när
avkastningen överfördes eller betalades
in till kontot innehades av en
obegränsat skattskyldig fysisk person
eller ett obegränsat skattskyldigt
dödsbo.
Första stycket gäller inte tillgångar
som avses i 42 kap. 40 § andra stycket
2
och
3
inkomstskattelagen
(1999:1229).
10 kap.
3 §3
Kontrolluppgift om avyttring
Kontrolluppgift om avyttring
genom inlösen ska lämnas av
genom inlösen eller avyttring som
avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämnas av

3 Senaste lydelse 2008:281.
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1. sådana fondbolag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 7 lagen (2004:46)
om investeringsfonder eller, om förvaltningen av fonden har övergått till ett
förvaringsinstitut, av detta,
2. värdepappersbolag och kreditinstitut som förvaltar
specialfonder enligt 1 kap. 5 § lagen om investeringsfonder,
3. förvaltningsbolag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap. 6 eller
8 § lagen om investeringsfonder, och
4. fondföretag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap. 7 eller 9 §
lagen om investeringsfonder.
Om ett fondföretag har slutit avtal med ett värdepappersinstitut om att
ombesörja försäljning och inlösen av andelar ska kontrolluppgiften i stället
lämnas av värdepappersinstitutet.
Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren
lämna kontrolluppgiften.
5a§
Kontrolluppgift ska inte lämnas om
avyttring av tillgångar på ett investeringssparkonto som vid tidpunkten för
avyttringen innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett
obegränsat skattskyldigt dödsbo.
Första stycket gäller inte tillgångar
som avses i 42 kap. 40 § andra stycket
2
och
3
inkomstskattelagen
(1999:1229).
8 §4
Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av
1. värdepappersinstitut i de fall de
1. värdepappersinstitut i de fall de
medverkar vid avyttring av delägarmedverkar vid avyttring av delägarrätt eller fordringsrätt och kontrollrätt eller fordringsrätt och kontrolluppgift inte ska lämnas av dem som
uppgift inte ska lämnas av dem som
avses i 2–6,
avses i 2–7,
2. värdepappersinstitut i de fall de registrerar en option eller en termin eller
på annat sätt medverkar vid utfärdandet av optionen eller vid slutförandet av
options- eller terminsaffären,
3. kreditmarknadsföretag,
4. garantimyndigheten enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller
lagen (1999:158) om investerarskydd,
5. den som har betalat ut ersätt5. den som har betalat ut ersättning vid avyttring genom inlösen,
ning vid avyttring genom inlösen,
och
6. försäkringsgivare som har beta6. försäkringsgivare som har betalat ut ersättning på grund av sådan
lat ut ersättning på grund av sådan
försäkring som ett värdepappersförsäkring som ett värdepappersbolag har tecknat för skadeståndsbolag har tecknat för skadeståndsskyldighet som det kan komma att
skyldighet som det kan komma att

4 Senaste lydelse 2007:1450.
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ådra sig när tjänster utförs i rörelsen.

ådra sig när tjänster utförs i rörelsen,
och
7. den som för eller har fört ett
investeringssparkonto när avyttring
som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229) har skett.
8a§
Kontrolluppgift ska inte lämnas om
avyttring av tillgångar på ett investeringssparkonto som vid tidpunkten för
avyttringen innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett
obegränsat skattskyldigt dödsbo.
Första stycket gäller inte tillgångar
som avses i 42 kap. 40 § andra stycket
2
och
3
inkomstskattelagen
(1999:1229).

9 §5
I kontrolluppgiften skall följande
I kontrolluppgiften ska följande
uppgifter lämnas:
uppgifter lämnas:
1. vid avyttringen av delägarrätterna eller fordringsrätterna, slutförandet av
options- eller terminsaffären eller utfärdandet av en option, den ersättning
som har överenskommits efter avdrag för försäljningsprovision och liknande
utgifter,
2. antalet delägarrätter eller fordringsrätter,
3. deras slag och sort,
3. deras slag och sort, samt
4. den kontanta ersättningen vid
4. den kontanta ersättningen vid
sådana byten av andelar som avses i
sådana byten av andelar som avses i
48 a kap. 2 § och 49 kap. 2 §
48 a kap. 2 § och 49 kap. 2 §
inkomstskattelagen (1999:1229).
inkomstskattelagen (1999:1229), och
5. vid avyttring som avses i 44 kap.
8 a § inkomstskattelagen (1999:1229)
av delägarrätter eller fordringsrätter
till eget investeringssparkonto, marknadsvärdet vid tidpunkten då de
förtecknades på kontot.
Om ett terminsavtal slutförs genom att den ena parten säljer en tillgång
samtidigt som samma part förvärvar en mindre tillgång av samma slag, får
uppgift lämnas om bruttoersättningen vid försäljningen.

5 Senaste lydelse 2005:344.

31

PROP. 2011/12:1 BILAGA 8

Lydelse enligt prop. 2010/11:18

Föreslagen lydelse

11 kap.
8a§
Kontrolluppgift ska lämnas om sådan försäkring eller sådant avtal om
tjänstepension som avses i 2 § första stycket 6–8 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.
Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av
försäkringsgivare och tjänstepensionsinstitut.
I kontrolluppgiften ska uppgift
I kontrolluppgiften ska uppgift
lämnas om värdet av försäkringen
lämnas om värdet av försäkringen
eller avtalet om tjänstepension vid
eller avtalet om tjänstepension vid
närmast föregående års utgång.
närmast föregående års utgång.
Värdet av försäkringen respektive
Värdet av försäkringen respektive
värdet av avtalet om tjänstepension
värdet av avtalet om tjänstepension
ska beräknas i enlighet med bestämska beräknas i enlighet med bestämmelserna i 3 § åttonde respektive
melserna i 3 a § sjunde respektive
tionde stycket lagen om avkastningsnionde stycket lagen om avkastskatt på pensionsmedel.
ningsskatt på pensionsmedel.
För kapitalförsäkring eller sådant
tjänstepensionsavtal som är jämförbart
med kapitalförsäkring ska kontrolluppgiften i stället innehålla uppgift om
kapitalunderlag beräknat enligt 3 a §
sjunde respektive nionde stycket samt
3 b och 3 c §§ lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.
Kontrolluppgiften ska också innehålla uppgift om försäkringen är en
pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring, eller om avtalet om tjänstepension är jämförbart med en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
Investeringssparkonto
10 §6
Kontrolluppgift ska lämnas om
investeringssparkonton.
Kontrolluppgift ska lämnas för
fysiska personer och dödsbon av den
som för eller har fört investeringssparkontot.
I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om storleken på sådan schablonintäkt som avses i 42 kap. 36 §
inkomstskattelagen (1999:1229).

6 Tidigare 11 kap. 10 § upphävd genom 2006:1349.
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12 kap.
2 §7
Kontrolluppgifter enligt 6 kap.,
Kontrolluppgifter enligt 6 kap.,
7 kap. 5 §, 8 kap. 1, 2, 4–6 §§, 9 och
7 kap. 5 §, 8 kap. 1, 2, 4–6 §§, 9 och
10 kap. samt 11 kap. 2, 2 a och 7 a–
10 kap. samt 11 kap. 2, 2 a, 7 a–7 c
7 c §§ ska även lämnas för fysiska
och 10 §§ ska även lämnas för fysiska
personer som är begränsat skattskylpersoner som är begränsat skattskyldiga.
diga.
Kontrolluppgift enligt 11 kap. 7 b § ska också avse omständigheter som
medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7
lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.
I kontrolluppgiften ska, utöver de uppgifter som anges i 6–11 kap., uppgift
lämnas om utländska skatteregistreringsnummer eller motsvarande för dem
som kontrolluppgiften avser samt i kontrolluppgift enligt 6 kap. om mottagarens medborgarskap.
Uppgift om skatteregistreringsnummer behöver endast lämnas för
1. avtalsförbindelser som har upprättats den 1 januari 2004 eller senare, eller
2. vid avsaknad av avtalsförbindelser, transaktioner som har utförts den
1 januari 2004 eller senare.
15 kap.
4a§
Den som för eller har fört ett investeringssparkonto, ska till den som är
skyldig att lämna kontrolluppgift enligt
10 kap. 3 § med anledning av en
avyttring som avses i 44 kap. 8 a §
inkomstskattelagen
(1999:1229),
skriftligen eller på liknande sätt till den
kontrolluppgiftsskyldige lämna de uppgifter som behövs för att kontrolluppgiftsskyldigheten ska kunna fullgöras.
Om den som är skyldig att enligt
4 och 5 §§ lämna uppgifter till den
kontrolluppgiftsskyldige inte fullgör
denna skyldighet, skall den kontrolluppgiftsskyldige snarats anmäla
detta till Skatteverket.

6§

Om den som är skyldig att enligt
4–5 §§ lämna uppgifter till den
kontrolluppgiftsskyldige inte fullgör
denna skyldighet, ska den kontrolluppgiftsskyldige snarast anmäla
detta till Skatteverket.

7 §8
Fondbolag som skall föra eller låta
Fondbolag som ska föra eller låta
föra ett register enligt 4 kap. 11 §
föra ett register enligt 4 kap. 11 §
lagen (2004:46) om investeringslagen (2004:46) om investeringsfonder skall, då en förvaltare skall
fonder ska, då en förvaltare ska föras
föras in i registret enligt 4 kap. 12 §
in i registret enligt 4 kap. 12 § den

7 Senaste lydelse 2008:1044.
8 Senaste lydelse 2004:72.
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den lagen, lämna förvaltaren uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar i en
investeringsfond som tillhör en
andelsägare och som har registrerats
på förvaltaren i stället för andelsägaren.
Vid byte av en förvaltare eller om
förvaltaren inte längre skall vara införd i registret, skall den förvaltare
som andelarna i investeringsfonden
flyttas från lämna den nya förvaltaren eller fondbolaget uppgifter om
den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar som flyttas.

lagen, lämna förvaltaren uppgifter
om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar i en investeringsfond som tillhör en andelsägare
och som har registrerats på förvaltaren i stället för andelsägaren.
Vid byte av en förvaltare eller om
förvaltaren inte längre ska vara införd
i registret, ska den förvaltare som
andelarna i investeringsfonden flyttas från lämna den nya förvaltaren
eller fondbolaget uppgifter om den
genomsnittliga anskaffningsutgiften
för de andelar som flyttas.
Första och andra stycket gäller inte
andelar i en investeringsfond efter det
att andelarna förtecknats på ett investeringssparkonto.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas första gången vid
2013 års taxering.
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Förslag till lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk
skatt
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1986:468) om avräkning av
utländsk skatt
dels att 2 kap. 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 2 kap. 1 a §, 10 a § och
10 b §.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
2 kap.
1a§
Vid tillämpning av detta kapitel ska
en utländsk intäkt anses ha tagits upp
enligt inkomstskattelagen (1999:1229)
även om intäkten enligt 42 kap. 40 §
samma lag inte ska tas upp.

7 §1
Avräkning ska i första hand ske från statlig inkomstskatt. Till den del den
statliga inkomstskatten understiger vad som enligt detta kapitel får avräknas,
ska avräkning i andra hand ske från kommunal inkomstskatt.
Avräkning ska ske från svensk
Avräkning ska ske från svensk
skatt som tas ut på grund av taxering
skatt som tas ut på grund av taxering
det år då den intäkt som beskattats i
det år då den intäkt som beskattats i
utländsk stat tagits med vid taxering
utländsk stat tagits med vid taxering
här. När det är fråga om avräkning av
här. Utländsk intäkt som avses i 1 a §
en utländsk skatt som är jämförlig
ska anses ha tagits med vid taxering
med den statliga fastighetsskatten
här det år som den skulle ha tagits med
eller den kommunala fastighetsavvid taxering om den skulle ha tagits
giften eller som beräknats på schaupp till beskattning. När det är fråga
blonintäkt eller liknande, ska avräkom avräkning av en utländsk skatt
ning ske från svensk skatt som tas ut
som är jämförlig med den statliga
på grund av taxering samma år som
fastighetsskatten eller den kommuden utländska skatten fastställts.
nala fastighetsavgiften eller som
beräknats på schablonintäkt eller
liknande, ska avräkning ske från
svensk skatt som tas ut på grund av
taxering samma år som den
utländska skatten fastställts.
10 a §
Vid tillämpning av 10 § ska
utländska intäkter som avses i 1 a §
inte tas med i den sammanlagda
kapitalinkomsten.

1 Senaste lydelse 2008:1350.
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10 b §
Vid tillämpning av 10 § får utländska intäkter som avses i 1 a § tas
med i de utländska kapitalinkomsterna endast till den del de, för ett visst
taxeringsår, sammanlagt inte överstiger den schablonintäkt som ska tas
upp till beskattning enligt 42 kap. 36 §
inkomstskattelagen (1999:1229).
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
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3. Förteckning över remissinstanserna till
promemorian Schablonbeskattat
investeringssparkonto och ändrad
beskattning av kapitalförsäkring
Efter remiss har yttrande över departementspromemorian avgetts av Sveriges Riksbank,
Kammarrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i
Göteborg, Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten, Datainspektionen, Pensionsmyndigheten,
Finansinspektionen, Ekonomistyrningsverket,
Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Bokföringsnämnden, Kammarkollegiet, Juridiska
fakulteten vid Uppsala universitet, Konkurrensverket, Konsumentverket, Regelrådet, Aktiespararna, Aktietorget, Burgundy AB, Euroclear
AB, Far, Finansförbundet, Fondbolagens förening, Företagarna, Försäkringsjuridiska föreningen, Landsorganisationen i Sverige, Lantbrukarnas riksförbund, Näringslivets regelnämnd, Skattebetalarnas förening, Sparbankernas Riksförbund, Stockholms handelskammare,
Svenska Aktuarieföreningen, Svenska Bankföreningen,
Svenska
Fondhandlareföreningen,
Svenska
försäkringsförmedlares
förening,
Svenskt Näringsliv, Sveriges advokatsamfund,
Sveriges Akademikers Centralorganisation,
Svensk Försäkring och Tjänstemännens Centralorganisation.

Följande remissinstanser har inte svarat eller
angett att de avstår från att lämna några
synpunkter: Alternativa aktiemarknaden, First
North, Konsumenternas Bank och Finansbyrå,
Konsumenternas försäkringsbyrå, NASDAQ
OMX Stockholm AB, Nordic MTF, Nordic
Growth Market NGM, Stiftelser i Samverkan
SiS, Sveriges Finansanalytikers Förening och
Utländska försäkringsbolags förening.
Synpunkter på promemorian har även
inkommit från ProSkandia, Vellenova, Avanza
Bank och SKAGEN Fonder.
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4. Lagförslagen i tilläggspromemorian om investeringssparkonto
I tilläggspromemorian om investeringssparkonto föreslås ändringar i den tidigare föreslagna lydelsen av 6, 16 och 30 §§ lagen om investeringssparkonto.
Dessutom föreslås att det införs en ny paragraf, 6 a §, i samma lag. Vidare
föreslås en ändring av den tidigare föreslagna lydelsen av 42 kap. 40 §
inkomstskattelagen (1999:1229) samt 8 kap. 4 a § lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter.
Lagen om investeringssparkonto
6 § Med investeringstillgångar avses
1. finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad
eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
2. finansiella instrument som handlas på en handelsplattform,
3. andelar i en investeringsfond, eller
4. kontanta medel.
6 a § Finansiella instrument som har getts ut av ett företag är inte investeringstillgångar om innehavaren av instrumenten, direkt eller indirekt, äger
eller på liknande sätt innehar andelar i företaget som motsvarar minst
10 procent av rösterna för samtliga andelar i företaget.
Vid bedömningen enligt första stycket av hur stor andel av rösterna i företaget som innehavaren av de finansiella instrumenten har, ska innehavaren
även anses äga andelar i företaget som närstående till denne, direkt eller indirekt, äger eller på liknande sätt innehar.
Kvalificerade andelar är inte investeringstillgångar.
16 § Otillåtna tillgångar som var investeringstillgångar när de överfördes till
ett investeringssparkonto eller som har överförts till kontot med stöd av 13 §
första stycket 2–5 får förvaras på investeringssparkontot till och med den
sextionde dagen efter utgången av det kvartal under vilket tillgångarna blev
otillåtna respektive blev förtecknade på kontot. Tillgångarna ska avföras från
kontot senast denna dag.
Om tillgångar som avses i första stycket övergår till att vara investeringstillgångar inom den angivna tidsfristen ska frågan om de får förvaras på investeringssparkontot avgöras av övriga bestämmelser i denna lag.
30 § Investeringsföretaget är skyldigt att informera kontoinnehavaren inom
fem dagar från det att företaget har fått kännedom om att
1. otillåtna tillgångar förvaras på investeringssparkontot och när tillgångarna senast måste avföras från kontot för att kontot inte ska upphöra
som investeringssparkonto, och
2. kontot har upphört som investeringssparkonto.
Investeringsföretaget ska, vid tillämpning av första stycket 1, efter tjugofem
dagar från utgången av det kvartal under vilket de otillåtna tillgångarna först
förvarades på investeringssparkontot i egenskap av otillåtna tillgångar anses ha
fått kännedom om detta. Detta gäller dock inte för otillåtna tillgångar som
avses i 6 a § eller som förvaras på investeringssparkontot med stöd av 17 §.
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42 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)
40 § Utdelning, kapitalvinst och annan avkastning på tillgångar som förvaras
på ett investeringssparkonto ska inte tas upp. Utgifter och kapitalförluster
som avser sådana tillgångar får inte dras av.
Första stycket gäller inte
…
4. ränta på kontanta medel om den räntesats som ligger till grund för
räntans beräkning någon gång under beskattningsåret har överstigit den
faktor som enligt 36 § ligger till grund för schablonintäktens beräkning för
aktuellt beskattningsår.
8 kap. lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
4 a § Kontrolluppgift ska inte lämnas om ränta och annan avkastning av tillgångar på ett investeringssparkonto som vid tidpunkten när avkastningen
överfördes eller betalades in till kontot innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt dödsbo.
Första stycket gäller inte tillgångar och ränta som avses i 42 kap. 40 § andra
stycket 2–4 inkomstskattelagen (1999:1229).
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5. Förteckning över remissinstanserna
till tilläggspromemorian om
investeringssparkonto
Efter remiss har yttrande över promemorian
avgetts av Skatteverket, Konkurrensverket,
Konsumentverket, Aktiespararna, Aktietorget,
Avanza Bank, Burgundy AB, Fondbolagens
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6. Lagrådsremissens lagförslag
Förslag till lag om investeringssparkonto
Härigenom föreskrivs följande.
Innehåll
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om investeringssparkonto.
I inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om beskattningen av
den som innehar ett investeringssparkonto.
Definitioner m.m.
2 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och
tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229), om inte något
annat anges eller framgår av sammanhanget.
De termer och uttryck som används omfattar också motsvarande utländska
företeelser om det inte anges eller framgår av sammanhanget att bara svenska
företeelser avses. Termen handelsplattform omfattar inte företeelser utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
3 § Med investeringssparkonto avses ett sparande som uppfyller villkoren i
denna lag.
4 § Med kontoinnehavare avses den som innehar ett investeringssparkonto.
5 § Med investeringsföretag avses
1. ett svenskt värdepappersbolag som har tillstånd enligt 2 kap. 2 § första
stycket 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
2. ett svenskt kreditinstitut som har tillstånd att bedriva bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
3. ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som där har tillstånd att tillhandahålla sidotjänster som avses i bilaga I, avsnitt B punkt 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader
för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och
93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt
upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG1 , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU2 , eller
4. ett utländskt kreditinstitut som hör hemma i en stat inom EES och som
där fått auktorisation att starta och driva verksamhet i kreditinstitut som avses
i artikel 6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni
2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut3 , senast ändrat
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU4 .
6 § Med investeringstillgångar avses

1 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0039).
2 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).
3 EUT L 177, 30.6.2006, s. 21 (Celex 32006L0048).
4 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).
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1. finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad
eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
2. finansiella instrument som handlas på en handelsplattform, eller
3. andelar i en investeringsfond.
7 § Finansiella instrument som har getts ut av ett företag är inte investeringstillgångar om innehavaren av instrumenten, direkt eller indirekt, äger eller på
liknande sätt innehar andelar i företaget som motsvarar minst 10 procent av
rösterna för samtliga andelar eller av kapitalet i företaget.
Vid bedömningen av hur stor andel av rösterna eller kapitalet i företaget
som innehavaren av de finansiella instrumenten har, ska innehavaren även
anses äga andelar i företaget som innehavarens närstående, direkt eller indirekt, äger eller på liknande sätt innehar.
Kvalificerade andelar är inte investeringstillgångar.
8 § Med otillåtna tillgångar avses finansiella instrument som inte är investeringstillgångar.
Avtal om investeringssparkonto
9 § Ett avtal om investeringssparkonto ska ingås mellan ett investeringsföretag och en fysisk person eller ett dödsbo. Avtalet får inte innehålla villkor som
är oförenliga med bestämmelserna i denna lag.
Ett investeringssparkonto får bara innehas av en enda fysisk person eller ett
enda dödsbo. Ett investeringssparkonto får bara föras av ett enda investeringsföretag.
Ett investeringssparkonto får inte överlåtas.
Insättning och uttag av kontanta medel
10 § Kontanta medel får sättas in på och tas ut från ett investeringssparkonto.
Överföring av finansiella instrument till eller från ett investeringssparkonto
11 § Vid bedömning av om finansiella instrument får överföras till eller från
ett investeringssparkonto är det de finansiella instrumentens klassificering
enligt 6–8 §§ när överföringen inleds som avgör vilka bestämmelser om överföring enligt denna lag som ska tillämpas.
Överföring av finansiella instrument till ett investeringssparkonto
12 § En kontoinnehavare får bara överföra investeringstillgångar som kontoinnehavaren själv äger till ett eget investeringssparkonto. En kontoinnehavare
får inte överföra otillåtna tillgångar till ett eget investeringssparkonto.
13 § Investeringstillgångar får överföras till ett investeringssparkonto från
någon annan än kontoinnehavaren bara om tillgångarna överförs till kontot i
samband med förvärvet och om kontoinnehavaren har förvärvat tillgångarna
1. på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en handelsplattform,
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2. på så sätt att nya fondandelar utfärdats om förvärvet avser andelar i en
investeringsfond,
3. från den som har emitterat tillgångarna om förvärvet grundades på tillgångar som vid förvärvet förvarades på kontot,
4. från investeringsföretaget som vid förvärvet förde investeringssparkontot,
5. från övertagande bolag om tillgångarna avsåg ersättning till aktieägarna
vid en fusion eller delning av aktiebolag och om tillgångarna förvärvades på
grund av aktier som vid förvärvet förvarades på kontot,
6. från köpande företag om förvärvet var ett led i ett förfarande om andelsbyte och om tillgångarna förvärvades på grund av andelar som vid förvärvet
förvarades på kontot,
7. från en annan kontoinnehavare om tillgångarna vid förvärvet förvarades
på dennes investeringssparkonto, eller
8. genom utdelning på tillgångar som vid förvärvet förvarades på investeringssparkontot.
Investeringstillgångar som har förvärvats på grund av otillåtna tillgångar
som avses i 7 § eller otillåtna tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto med stöd av 18 § får inte överföras till kontot.
14 § Otillåtna tillgångar får överföras till ett investeringssparkonto från någon
annan än kontoinnehavaren bara om tillgångarna överförs till kontot i
samband med förvärvet och om kontoinnehavaren har förvärvat tillgångarna
1. från den som har emitterat tillgångarna om tillgångarna senast den trettionde dagen efter den dag då de emitterades avses bli upptagna till handel på
en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet eller en handelsplattform,
2. från den som har emitterat tillgångarna om förvärvet avsåg teckningsrätter, fondaktierätter, säljrätter eller liknande finansiella instrument och om
förvärvet grundades på tillgångar som vid förvärvet förvarades på kontot,
3. från övertagande bolag om tillgångarna avsåg ersättning till aktieägarna
vid en fusion eller delning av aktiebolag och om tillgångarna förvärvades på
grund av aktier som vid förvärvet förvarades på kontot,
4. från köpande företag om förvärvet var ett led i ett förfarande om andelsbyte och om tillgångarna förvärvades på grund av andelar som vid förvärvet
förvarades på kontot, eller
5. genom utdelning på tillgångar som vid förvärvet förvarades på investeringssparkontot.
Otillåtna tillgångar som avses i 7 § får inte överföras till investeringssparkontot med tillämpning av första stycket 1. Inte heller otillåtna tillgångar som
har förvärvats på grund av otillåtna tillgångar som avses i 7 § eller på grund av
otillåtna tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto med stöd av 18 §
får överföras till kontot.
15 § Förvärv av finansiella instrument som ska överföras till ett investeringssparkonto ska betalas med tillgångar som förvaras på kontot.
Förvaring av tillgångar
16 § På ett investeringssparkonto får bara investeringstillgångar och kontanta
medel förvaras om inte något annat anges i 17–19 §§. Otillåtna tillgångar som
avses i 7 § får bara förvaras på ett investeringssparkonto under de förutsättningar som framgår av 19 §.
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17 § Otillåtna tillgångar som var investeringstillgångar när de överfördes till
ett investeringssparkonto eller som har överförts till kontot med stöd av 14 §
första stycket 2–5 får förvaras på investeringssparkontot till och med den
sextionde dagen efter utgången av det kvartal då tillgångarna blev otillåtna
respektive blev förtecknade på kontot. Tillgångarna ska avföras från kontot
senast denna dag.
Om tillgångarna övergår till att vara investeringstillgångar, får de förvaras
på investeringssparkontot enligt 16 §.
18 § Otillåtna tillgångar som har överförts till ett investeringssparkonto med
stöd av 14 § första stycket 1 får förvaras på investeringssparkontot till och
med den sextionde dagen efter den dag då de emitterades. Tillgångarna ska
avföras från kontot senast denna dag.
Om tillgångarna övergår till att vara investeringstillgångar inom den
angivna tidsfristen, får de förvaras på investeringssparkontot enligt 16 §.
19 § Otillåtna tillgångar som avses i 7 § och som inte var sådana tillgångar när
de överfördes till ett investeringssparkonto eller som har överförts till kontot
med stöd av 14 § första stycket 2–5 får förvaras på investeringssparkontot till
och med den trettionde dagen efter den dag då tillgångarna först klassificerades som sådana tillgångar eller blev förtecknade på kontot. Tillgångarna ska,
även om de under tidsfristen övergår till att klassificeras som andra tillgångar,
avföras från kontot senast denna dag.
Överföring av finansiella instrument från ett investeringssparkonto
20 § En kontoinnehavare får bara överföra finansiella instrument från ett
investeringssparkonto till ett annat eget konto under de förutsättningar som
framgår av 21 §.
En kontoinnehavare får bara överföra finansiella instrument från ett
investeringssparkonto till någon annan under de förutsättningar som framgår
av 22, 24 eller 25 §.
21 § En kontoinnehavare får överföra
1. investeringstillgångar som kontoinnehavaren själv äger till ett annat eget
investeringssparkonto, eller
2. otillåtna tillgångar till ett annat eget konto som inte är ett investeringssparkonto.
22 § Finansiella instrument får överföras till någon annan än kontoinnehavaren om kontoinnehavaren har överlåtit tillgångarna genom försäljning, byte
eller liknande överlåtelse av tillgångarna
1. på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en handelsplattform,
2. på så sätt att fondandelarna löses in i fonden, om överföringen avser
andelar i en investeringsfond,
3. till den som har emitterat tillgångarna,
4. till investeringsföretaget som vid överlåtelsen förde investeringssparkontot,
5. till budgivaren om överlåtelsen var ett led i ett offentligt uppköpserbjudande,
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6. till köpande företag om överlåtelsen var ett led i ett förfarande om
andelsbyte,
7. till majoritetsaktieägaren i ett bolag om överlåtelsen var ett led i ett förfarande om inlösen av minoritetsaktier i samma bolag, eller
8. till en annan kontoinnehavare om tillgångarna förs över till förvärvarens
investeringssparkonto.
Otillåtna tillgångar får inte överföras från ett investeringssparkonto med
tillämpning av första stycket 8.
23 § Om finansiella instrument som förvaras på ett investeringssparkonto
överlåtits på ett sådant sätt som avses i 22 § första stycket 1–7, ska ersättning i
form av kontanta medel överföras direkt till investeringssparkontot.
Om finansiella instrument som förvaras på ett investeringssparkonto överlåtits på ett sådant sätt som avses i 22 § första stycket, ska ersättning i form av
investeringstillgångar överföras direkt till investeringssparkontot. Ersättning i
form av otillåtna tillgångar får överföras till investeringssparkontot bara om
tillgångarna har förvärvats på sådant sätt som avses i 14 §.
Ersättning vid överlåtelse av otillåtna tillgångar som avses i 7 § och som
förvaras på ett investeringssparkonto eller av otillåtna tillgångar som förvaras
på ett investeringssparkonto med stöd av 18 § får inte överföras till kontot.
24 § Investeringstillgångar som har överlåtits genom arv, testamente, gåva,
bodelning eller på liknande sätt får överföras till ett annat investeringssparkonto.
25 § Otillåtna tillgångar som har överlåtits genom arv, testamente, gåva,
bodelning eller på liknande sätt får överföras till ett konto som inte är ett
investeringssparkonto.
Ränta, utdelning och annan avkastning
26 § Ränta, utdelning och annan avkastning än ersättning vid överlåtelse på
tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto ska överföras direkt till
investeringssparkontot.
Ränta, utdelning och annan avkastning än ersättning vid överlåtelse på
otillåtna tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto får inte överföras
till investeringssparkontot om de
1. är sådana som avses i 7 §, eller
2. förvaras på investeringssparkontot med stöd av 18 §.
Ett investeringssparkonto upphör
27 § Ett konto upphör som ett investeringssparkonto när det avslutas. Ett
investeringssparkonto får inte avslutas om det förvaras investeringstillgångar
på kontot eller om sådana tillgångar har förvärvats för att förvaras på kontot
men ännu inte har förtecknats på kontot.
28 § Ett konto upphör som investeringssparkonto när kontoinnehavaren eller
investeringsföretaget inte följer bestämmelserna i denna lag.
Ett konto upphör dock inte som investeringssparkonto enbart av den
anledningen att otillåtna tillgångar förvaras på investeringssparkontot i strid
med 17 § eller att investeringsföretaget inte lämnar information enligt 31 §.
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29 § Om företaget som för ett investeringssparkonto inte längre anses vara ett
investeringsföretag på grund av att tillstånd som avses i 5 § har återkallats,
upphör kontot som investeringssparkonto. Om verksamheten enligt beslutet
om återkallelse ska upphöra eller vara avvecklad vid en senare tidpunkt,
upphör kontot som investeringssparkonto vid den senare tidpunkten.
Information
30 § Innan ett investeringsföretag ingår ett avtal om investeringssparkonto
med en fysisk person eller ett dödsbo ska investeringsföretaget lämna information om
1. avgifter på investeringssparkontot,
2. hur tillgångarna på ett investeringssparkonto beskattas och hur skatten
tas ut,
3. vad som avses med investeringstillgångar och otillåtna tillgångar,
4. hur länge otillåtna tillgångar får förvaras på ett investeringssparkonto,
och
5. under vilka förutsättningar otillåtna tillgångar får avföras från ett investeringssparkonto.
Informationen ska lämnas i en handling eller i någon annan läsbar och
varaktig form som är tillgänglig för mottagaren.
Ett konto kan vara ett investeringssparkonto även om investeringsföretaget
inte lämnar information enligt första och andra styckena.
31 § Investeringsföretaget är skyldigt att informera kontoinnehavaren om att
otillåtna tillgångar förvaras på investeringssparkontot eller att kontot har
upphört som investeringssparkonto. Informationen ska lämnas inom fem
dagar från det att företaget har fått sådan kännedom.
När otillåtna tillgångar förvaras på ett investeringssparkonto, ska investeringsföretaget dessutom informera om när tillgångarna senast måste avföras
från kontot enligt 17–19 §§.
Vid tillämpning av första stycket ska investeringsföretaget anses ha fått
kännedom om att otillåtna tillgångar förvaras på investeringssparkontot när
tjugofem dagar har gått från utgången av det kvartal då de otillåtna tillgångarna först förvarades på investeringssparkontot i egenskap av otillåtna tillgångar. Detta gäller dock inte för otillåtna tillgångar som avses i 7 § eller som
förvaras på investeringssparkontot med stöd av 18 §.
32 § Om information enligt 30 eller 31 § inte lämnas ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om
marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt
10 § tredje stycket marknadsföringslagen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
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Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1
dels att 2 kap. 1 §, 3 kap. 19 §, 16 kap. 17 §, 41 kap. 11 §, 48 kap. 7 § och
52 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas arton nya paragrafer, 42 kap. 24 a och 35–
42 §§, 44 kap. 8 a, 8 b, 22 a–22 e och 34 a §§ samt 48 a kap. 10 a §, samt
närmast före 42 kap. 24 a och 35 §§ samt 44 kap. 8 a och 22 a §§ nya rubriker
av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
1 §2
I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till hur
vissa termer och uttryck används i denna lag. Det finns definitioner och
förklaringar också i andra kapitel.
Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck samt
förklaringar till hur vissa termer och uttryck används finns i nedan angivna
paragrafer:
–––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––
inventarier i 18 kap. 1 §
inventarier i 18 kap. 1 §
investeringssparkonto i 42 kap. 35 §
investmentföretag i 39 kap. 15 §
investmentföretag i 39 kap. 15 §
–––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––
3 kap.
19 §
Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för kapitalvinst på sådana
tillgångar och förpliktelser som avses i andra stycket, om han vid något tillfälle
under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Skattskyldigheten gäller oavsett i vilket inkomstslag kapitalvinsten ska tas upp. Skattskyldigheten gäller också belopp som motsvarar en kapitalvinst och som enligt
51 kap. 3 och 4 §§ ska tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet.
Skattskyldigheten enligt första
Skattskyldigheten enligt första
stycket omfattar delägarrätter enligt
stycket omfattar delägarrätter enligt
48 kap. 2 §, andelar i svenska han48 kap. 2 §, andelar i svenska handelsbolag och i utlandet delägarbedelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer. Andelar i
skattade juridiska personer. Skattinvesteringsfonder omfattas dock inte.
skyldigheten omfattar dock inte
1. andelar i investeringsfonder, eller
2. delägarrätter som förvaras på ett
investeringssparkonto, förutom tillgångar som avses i 42 kap. 38 §.
Undantaget från skattskyldighet i
andra stycket 2 gäller inte kapitalvinster på andra delägarrätter än

1 Lagen omtryckt 2008:803.
2 Senaste lydelse 2009:1060.
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andelar i investeringsfonder som anses
ha avyttrats enligt 44 kap. 8 a §.
Vid tillämpningen av denna paragraf gäller att
1. delägarrätter som getts ut av ett utländskt företag eller andelar i en i
utlandet delägarbeskattad juridisk person bara omfattas om de förvärvats
under tiden som den skattskyldige har varit obegränsat skattskyldig i Sverige,
och
2. delägarrätter och andelar som har ersatt delägarrätter eller andelar som
avses i 1 ska anses förvärvade vid samma tidpunkt som det ursprungliga
förvärvet.
Vad som sägs i tredje stycket
Vad som sägs i fjärde stycket
tillämpas inte i fråga om delägarrätter
tillämpas inte i fråga om delägarrätter
som getts ut av ett utländskt företag
som getts ut av ett utländskt företag
eller andelar i en i utlandet delägareller andelar i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person som har
beskattad juridisk person som har
ersatt svenska delägarrätter och
ersatt svenska delägarrätter och
andelar i svenska handelsbolag.
andelar i svenska handelsbolag.
16 kap.
17 §
Särskilda skatter och avgifter som avser näringsverksamheten ska dras av.
Om skatten eller avgiften sätts ned, ska motsvarande del av avdraget återföras
det beskattningsår då debiteringen ändras.
Avkastningsskatt som beräknas på
Avkastningsskatt som beräknas på
avsättning i balansräkning med
avsättning i balansräkning med
tillämpning av 3 § femte stycket lagen
tillämpning av 3 a § fjärde stycket
(1990:661) om avkastningsskatt på
lagen (1990:661) om avkastningspensionsmedel ska dras av. Om
skatt på pensionsmedel ska dras av.
skatten sätts ned, ska motsvarande
Om skatten sätts ned, ska motsvadel av avdraget återföras det beskattrande del av avdraget återföras det
ningsår då debiteringen ändras. Om
beskattningsår
då
debiteringen
skatten sätts ned genom avräkning
ändras. Om skatten sätts ned genom
av utländsk skatt, hindrar detta inte
avräkning av utländsk skatt, hindrar
att hela skattebeloppet dras av.
detta inte att hela skattebeloppet
dras av.
Andra stycket tillämpas också på
Andra stycket tillämpas också på
avkastningsskatt som med tilllämpavkastningsskatt som med tilllämpning av 3 § tionde stycket lagen om
ning av 3 a § nionde stycket lagen
avkastningsskatt på pensionsmedel
om avkastningsskatt på pensionsmeberäknas på värdet av ett avtal om
del beräknas på värdet av ett avtal om
tjänstepension med villkor som innetjänstepension med villkor som innebär att det utländska tjänstepenbär att det utländska tjänstepensionsinstitutet kan likställas med en
sionsinstitutet kan likställas med en
pensionsstiftelse
enligt
lagen
pensionsstiftelse
enligt
lagen
(1967:531) om tryggande av pen(1967:531) om tryggande av
sionsutfästelse m.m.
pensionsutfästelse m.m.
I 29–31 §§ finns bestämmelser om egenavgifter.
41 kap.
11 §
Räntekompensation som enligt 42 kap. 8 § behandlas som ränta ska dras av
som kostnad det beskattningsår då räntan enligt skuldebrevet ska betalas. Om
förvärvaren i sin tur avyttrar skuldebrevet innan räntan ska betalas, ska ränte48
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kompensationen dock dras av som kostnad redan det beskattningsår då denna
avyttring ska tas upp som intäkt.
Av 42 kap. 24 a § framgår att förvärvaren av ett skuldebrev i vissa fall
inte får dra av räntekompensation som
kostnad om skuldebrevet har förvarats
på förvärvarens investeringssparkonto.
42 kap.
Avdrag för viss räntekompensation
24 a §
Räntekompensation som enligt 8 §
behandlas som ränta ska inte dras av
om det förvärvade skuldebrevet efter
förvärvet, men innan eller under det
beskattningsår som räntekompensationen enligt 41 kap. 11 § ska dras av
som kostnad, har förvarats på ett
investeringssparkonto.
Schablonintäkt vid innehav av ett
investeringssparkonto
35 §
Med investeringssparkonto avses ett
sparande som avses i lagen (0000:000)
om investeringssparkonto.
36 §
Den som under kalenderåret har
innehaft ett investeringssparkonto för
vilket ett kapitalunderlag ska beräknas
enligt 37–41 §§ ska ta upp en schablonintäkt. Intäkten ska beräknas till
kapitalunderlaget enligt 37–41 §§
multiplicerat med statslåneräntan vid
utgången av november närmast före
det aktuella kalenderåret med tillägg
av 0,75 procentenheter.
37 §
Kapitalunderlaget utgörs av en fjärdedel av summan av marknadsvärdet
av
1. tillgångar som vid ingången av
varje kvartal under kalenderåret
förvaras på investeringssparkontot,
2. belopp som betalas in till investeringssparkontot under kalenderåret,
3. investeringstillgångar enligt lagen
(0000:000) om investeringssparkonto
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som den som innehar investeringssparkontot under kalenderåret överför
till kontot, om överföringen inte sker
från ett annat investeringssparkonto,
och
4. investeringstillgångar enligt lagen
om investeringssparkonto som under
kalenderåret överförs till kontot från
någon annans investeringssparkonto
under förutsättning att tillgångarna
inte överförs med tillämpning av 13 §
första stycket 1 samma lag.
Vid beräkningen av kapitalunderlaget enligt första stycket ska man
beakta marknadsvärdet vid ingången
av varje kvartal av de tillgångar som
förvaras på investeringssparkontot
respektive marknadsvärdet av varje
inbetalad eller överförd tillgång när de
förtecknas på kontot.
38 §
Följande tillgångar ska inte ingå i
det värde som avses i 37 § första
stycket 1:
1. otillåtna tillgångar som förvaras
på investeringssparkontot med stöd av
18 § lagen (0000:000) om investeringssparkonto,
2. otillåtna tillgångar som avses i
7 § lagen om investeringssparkonto,
och
3. otillåtna tillgångar som förvaras
på ett investeringssparkonto i strid
med 17 § lagen om investeringssparkonto.
39 §
Som inbetalning avses vid tilllämpning av 37 § första stycket 2 inte inbetalning av
1. ränta, utdelning och annan
avkastning än ersättning vid överlåtelse på tillgångar som förvaras på
investeringssparkontot,
2. ersättning vid sådan överlåtelse
som avses i 22 § första stycket 1–7
lagen om investeringssparkonto av tillgångar som förvaras på investeringssparkontot,
3. kontanta medel som överförs från
ett annat eget investeringssparkonto,
eller
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4. kontanta medel som investeringsföretaget som för investeringssparkontot har växlat mot valuta som har
förvarats på kontot.
40 §
Om en överföring av tillgångar från
ett investeringssparkonto till ett annat
investeringssparkonto medför att tillgångarna inte förvaras på något av
dessa konton vid ingången av kvartalet efter det då tillgångarna avfördes
från det överförande kontot, ska de
överförda tillgångarnas marknadsvärde när de förtecknas på det mottagande kontot öka summan som avses i
37 § första stycket 1 avseende det
mottagande kontot.
41 §
Marknadsvärdet av tillgångar som
avses i 37 och 40 §§ ska ligga till grund
för beräkningen av kapitalunderlaget
bara om den som har innehaft ett
investeringssparkonto varit obegränsat
skattskyldig vid tidpunkten för de
situationer som avses i dessa paragrafer.
42 §
Utdelning, kapitalvinst och annan
avkastning på tillgångar som förvaras
på ett investeringssparkonto ska inte
tas upp. Utgifter och kapitalförluster
som avser sådana tillgångar får inte
dras av.
Första stycket gäller inte
1. tillgångar som avses i 38 §,
2. kapitalvinster eller kapitalförluster på tillgångar som anses ha avyttrats
enligt 44 kap. 8 a eller 8 b §, eller
3. ränta på kontanta medel som helt
eller delvis avser ett kalenderår då
räntesatsen som legat till grund för
räntans beräkning någon gång överstigit statslåneräntan vid utgången av
november närmast före det kalenderåret med tillägg av 0,75 procentenheter.
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44 kap.
Överföring och inbetalning
investeringssparkonto

till

8a§
Den som har överfört investeringstillgångar enligt lagen (0000:000) om
investeringssparkonto från ett konto
som inte är ett investeringssparkonto
till ett eget investeringssparkonto ska
anses ha avyttrat tillgångarna mot en
ersättning som motsvarar marknadsvärdet då de förtecknades på kontot.
8b§
Utländsk valuta som har betalats in
till ett investeringssparkonto anses avyttrad mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet på valutan då
den förtecknades på kontot.
Som inbetalning avses vid tillämpning av första stycket inte inbetalning
av
1. ränta, utdelning och annan
avkastning än ersättning vid överlåtelse på tillgångar som förvaras på ett
investeringssparkonto,
2. ersättning vid sådan överlåtelse
som avses i 22 § lagen (0000:000) om
investeringssparkonto av tillgångar
som förvaras på investeringssparkontot,
3. utländsk valuta som överförs från
ett annat investeringssparkonto, eller
4. utländsk valuta som investeringsföretaget som för investeringssparkontot har växlat mot valuta som har
förvarats på kontot.
Anskaffningsutgift
beskattning upphör

när

schablon-

22 a §
När ett konto upphör som ett investeringssparkonto
enligt
lagen
(0000:000) om investeringssparkonto,
ska kontoinnehavarens anskaffningsutgift för finansiella instrument och
utländsk valuta som förvarats på
kontot anses motsvara tillgångarnas
marknadsvärden när kontot upphör.
Första stycket gäller inte
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1. finansiella instrument som har
överförts till ett investeringssparkonto
om överföringen av tillgångarna till
kontot har medfört att kontot har
upphört som investeringssparkonto enligt lagen om investeringssparkonto,
eller
2. tillgångar som avses i 42 kap.
38 §.
22 b §
När en otillåten tillgång enligt lagen
(0000:000) om investeringssparkonto
avförs från ett investeringssparkonto,
ska kontoinnehavarens anskaffningsutgift anses motsvara tillgångens
marknadsvärde när den avförs.
Första stycket gäller inte tillgångar
som avses i 42 kap. 38 §.
22 c §
För en otillåten tillgång enligt lagen
(0000:000) om investeringssparkonto
och utländsk valuta som förvaras på
ett investeringssparkonto som har förvärvats genom arv, testamente, gåva,
bodelning eller på liknande sätt ska
anskaffningsutgiften anses motsvara
tillgångens eller valutans marknadsvärde när den avförs respektive tas ut
från investeringssparkontot.
Första stycket gäller inte tillgångar
som avses i 42 kap. 38 §.
22 d §
För en otillåten tillgång som förvaras på ett investeringssparkonto i strid
med 17 § lagen (0000:000) om investeringssparkonto ska kontoinnehavarens anskaffningsutgift anses motsvara
tillgångens marknadsvärde när den
felaktiga förvaringen påbörjades.
22 e §
När utländsk valuta tas ut från ett
investeringssparkonto, ska kontoinnehavarens anskaffningsutgift anses motsvara valutans marknadsvärde när
den tas ut.
34 a §
Bestämmelserna i 34 § ska inte
tillämpas om ett värdepapper har
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förvarats på ett investeringssparkonto
när det enligt 8 § första stycket 1 anses
ha avyttrats på grund av att det
svenska aktiebolaget eller den svenska
ekonomiska föreningen som har gett ut
det har försatts i konkurs.
Första stycket gäller inte tillgångar
som, när de enligt 8 § första stycket 1
anses ha avyttrats, utgjorde tillgångar
som avses i 42 kap. 38 §.
48 kap.
7§
Vid beräkningen av omkostnadsbeloppet ska det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga delägarrätter eller fordringsrätter av samma slag och
sort som den avyttrade användas. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet
ska beräknas med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet.
Om en andel i en investeringsfond är förvaltarregistrerad enligt 4 kap. 12 §
lagen (2004:46) om investeringsfonder, ska vid tillämpning av genomsnittsmetoden enligt första stycket bortses från andra andelar i samma fond
som är registrerade i annan förvaltares eller andelsinnehavarens eget namn.
Vid tillämpningen av bestämmelserna i första stycket ska näringsbetingade
andelar och näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter som uppfyller villkoren om innehavstid i 25 a kap. 6 eller 7 § om de avyttras eller hade avyttrats vid
den tidpunkt som bedömningen avser, inte anses vara av samma slag och sort
som andra näringsbetingade andelar och näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter i det aktuella företaget.
Vid tillämpningen av bestämmelserna i första stycket ska bortses från
delägarrätter eller fordringsrätter av
samma slag och sort som förvaras på
ett investeringssparkonto. Detta gäller
dock inte tillgångar som avses i 42 kap.
38 §.
I 18 c §, 48 a kap. 16 § och 49 kap. 29 § finns ytterligare undantag från
bestämmelsen i första stycket som gäller partiella fissioner, andelsbyten med
framskjuten beskattning och uppskovsgrundande andelsbyten.
48 a kap.
10 a §
Om mottagna andelar är otillåtna
tillgångar enligt lagen (0000:000) om
investeringssparkonto och om den
avyttrade andelen förvarades på ett
investeringssparkonto vid säljarens
förvärv av de mottagna andelarna, ska
andelarna anses förvärvade för en ersättning som motsvarar andelarnas
marknadsvärde vid förvärvet.
Första stycket gäller inte mottagna
andelar som
1. är otillåtna tillgångar som avses i
7 § lagen om investeringssparkonto,
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eller
2. utgör ersättning för otillåtna tillgångar som
a) avses i 7 § första stycket lagen om
investeringssparkonto,
b) vid avyttringen förvarades på
investeringssparkontot med stöd av
18 § lagen om investeringssparkonto,
eller
c) vid avyttringen förvarades på
investeringssparkontot i strid med 17 §
lagen om investeringssparkonto.
52 kap.
3§
För andra tillgångar än personliga tillgångar ska kapitalvinsten vid en avyttring beräknas med tillämpning av genomsnittsmetoden i 48 kap. 7 §, om de är
en del av ett samlat innehav av tillgångar med enhetligt värde.
Vid tillämpning av första stycket
ska det bortses från tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto.
Detta gäller dock inte tillgångar som
avses i 42 kap. 38 §.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Uppskovsbelopp som anges i punkt 2 av övergångsbestämmelserna till
lagen (2002:1143) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) och som
avser en mottagen andel vid ett andelsbyte, ska tas upp som intäkt om den
mottagna andelen överförs enligt lagen (0000:000) om investeringssparkonto
från ett konto som inte är ett investeringssparkonto till ett eget investeringssparkonto.
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Förslag till lag om ändring i lagen (0000:000) om ändring i
inkomstskattelagen (1999:1229)
Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)
dels att 42 kap. 35 § i stället för dess beteckning enligt lagen (0000:000) om
ändring i nämnda lag ska betecknas 42 kap. 43 §,
dels att nya 42 kap. 43 § i stället för dess lydelse enligt lagen (0000:000) om
ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt lagrådsremissen
Ändrade skatteregler för investeringsfonder
och
deras
delägare
(Fi2011/1668)

Föreslagen lydelse

42 kap.
35 §
43 §
Den som vid ingången av ett
Den som vid ingången av ett
kalenderår har ägt andelar i en inveskalenderår har ägt andelar i en investeringsfond ska ta upp en schateringsfond ska ta upp en schablonintäkt. Intäkten ska beräknas till
blonintäkt. Intäkten ska beräknas till
0,4 procent av kapitalunderlaget
0,4 procent av kapitalunderlaget
enligt 36 §.
enligt 44 §.
Första stycket gäller inte andelar i
en investeringsfond som vid kalenderårets ingång förvaras på ett investeringssparkonto.
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Förslag till lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk
skatt
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1986:468) om avräkning av
utländsk skatt
dels att 2 kap. 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 2 kap. 1 a, 10 a och 10 b §§,
av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
2 kap.
1a§
Vid tillämpning av detta kapitel ska
en utländsk intäkt anses ha tagits upp
enligt inkomstskattelagen (1999:1229)
även om intäkten enligt 42 kap. 42 §
samma lag inte ska tas upp.

7 §1
Avräkning ska i första hand ske från statlig inkomstskatt. Till den del den
statliga inkomstskatten understiger vad som enligt detta kapitel får avräknas,
ska avräkning i andra hand ske från kommunal inkomstskatt.
Avräkning ska ske från svensk
Avräkning ska ske från svensk
skatt som tas ut på grund av taxering
skatt som tas ut på grund av taxering
det år då den intäkt som beskattats i
det år då den intäkt som beskattats i
utländsk stat tagits med vid taxering
utländsk stat tagits med vid taxering
här. När det är fråga om avräkning av
här. Utländsk intäkt som avses i 1 a §
en utländsk skatt som är jämförlig
ska anses ha tagits med vid taxering
med den statliga fastighetsskatten
här det år som den skulle ha tagits med
eller den kommunala fastighetsavvid taxering om den skulle ha tagits
giften eller som beräknats på schaupp till beskattning. När det är fråga
blonintäkt eller liknande, ska avräkom avräkning av en utländsk skatt
ning ske från svensk skatt som tas ut
som är jämförlig med den statliga
på grund av taxering samma år som
fastighetsskatten eller den kommuden utländska skatten fastställts.
nala fastighetsavgiften eller som
beräknats på schablonintäkt eller
liknande, ska avräkning ske från
svensk skatt som tas ut på grund av
taxering samma år som den utländska skatten fastställts.
10 a §
Vid tillämpning av 10 § ska utländska intäkter som avses i 1 a § inte
tas med i den sammanlagda kapitalinkomsten.

1 Senaste lydelse 2008:1350.
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10 b §
Vid tillämpning av 10 § får utländska intäkter som avses i 1 a § tas
med i de utländska kapitalinkomsterna endast till den del de, för ett visst
taxeringsår, sammanlagt inte överstiger den schablonintäkt som ska tas upp
till beskattning enligt 42 kap. 36 §
inkomstskattelagen (1999:1229).
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
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Förslag till lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324) ska ha
följande lydelse.
1 kap.
1 §1
Denna lag gäller vid fastställelse av underlaget för att ta ut skatt eller avgift
(taxering) enligt
1. inkomstskattelagen (1999:1229),
2. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
3. lagen (1990:661) om avkast3. lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall
ningsskatt på pensionsmedel i fall
som avses i 2 § första stycket 1–4
som avses i 2 § första stycket 1–4
och 6–8 nämnda lag,
och 6–10 nämnda lag,
4. lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
5. lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
6. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift.
Lagen gäller även vid handläggning av ärenden om särskilda avgifter
(skattetillägg och förseningsavgift) om inte annat följer av 5 kap.
Lagen innehåller bestämmelser som ska gälla vid handläggning av mål om
taxering och särskilda avgifter i allmän förvaltningsdomstol.
Att bestämmelserna i denna lag gäller även i fråga om förfarandet för fastställelse av mervärdesskatt i vissa fall framgår av 10 kap. 31 § skattebetalningslagen (1997:483).
Denna lag träder i kraft den 31 december 2011 och tillämpas första gången
vid 2013 års taxering.

1 Senaste lydelse 2011:73.
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Förslag till lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på
pensionsmedel
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:661) om avkastningsskatt på
pensionsmedel
dels att rubriken närmast före 3 § ska utgå,
dels att 2, 3, 9, 10 a och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 3 a–3 d §§, samt närmast
före 3 a och 3 d §§ nya rubriker av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §1
Skattskyldiga till avkastningsskatt är
1. svenska livförsäkringsföretag,
2. utländska livförsäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse från fast
driftställe i Sverige och utländska tjänstepensionsinstitut som bedriver med
försäkringsverksamhet jämförbar tjänstepensionsverksamhet från fast driftställe i Sverige,
3. pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. och utländska tjänstepensionsinstitut som från fast driftställe i
Sverige meddelar avtal om tjänstepension med villkor som innebär att institutet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt samma lag,
4. arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar pensionsutfästelse under
rubriken Avsatt till pensioner enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse
m.m. eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag,
5. obegränsat skattskyldiga som innehar pensionssparkonto,
6. obegränsat skattskyldiga som
6. obegränsat skattskyldiga som
innehar pensionsförsäkring som är
innehar
a) kapital- eller pensionsförsäkring
meddelad i försäkringsrörelse som
som är meddelad i försäkringsrörelse
inte bedrivs från fast driftställe i
Sverige, eller försäkring som anses
som inte bedrivs från fast driftställe i
Sverige, eller
som
pensionsförsäkring
enligt
58 kap.
5§
inkomstskattelagen
b) försäkring som anses som
pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 §
(1999:1229),
inkomstskattelagen (1999:1229),
7. obegränsat skattskyldiga som
under beskattningsåret innehaft en
kapitalförsäkring som är meddelad i
försäkringsrörelse som inte bedrivs
från fast driftställe i Sverige,
7. obegränsat skattskyldiga som
8. obegränsat skattskyldiga som
ingått ett avtal om tjänstepension
innehar ett avtal om tjänstepension
med ett utländskt tjänstepensionsinmed ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte
stitut i en verksamhet som inte
bedrivs från fast driftställe i Sverige,
bedrivs från fast driftställe i Sverige,
under förutsättning att avtalet är
under förutsättning att avtalet är
jämförbart med en kapital- eller
jämförbart med en pensionsförsäkpensionsförsäkring,
ring,

1 Senaste lydelse 2011:74.
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8. obegränsat skattskyldiga som
ingått ett avtal om tjänstepension
med ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte
bedrivs från ett fast driftställe i
Sverige, om avtalet innehåller villkor
som innebär att tjänstepensionsinstitutet kan likställas med en
pensionsstiftelse enligt lagen om
tryggande av pensionsutfästelse
m.m.
Om en sådan kapitalförsäkring
som avses i första stycket 6 a inte
innehas av någon som är obegränsat
skattskyldig, ska den som har panträtt i försäkringen anses inneha den.
Bestämmelserna i första stycket 6
omfattar inte försäkring som enbart
avser olycks- eller sjukdomsfall eller
dödsfall senast vid 70 års ålder och
som inte är återköpsbar. Detsamma
gäller ett motsvarande avtal om
tjänstepension som är jämförbart med
kapitalförsäkring.

9. obegränsat skattskyldiga som
under beskattningsåret innehaft ett
avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en
verksamhet som inte bedrivs från fast
driftställe i Sverige, under förutsättning att avtalet är jämförbart med en
kapitalförsäkring,
10. obegränsat skattskyldiga som
ingått ett avtal om tjänstepension
med ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte
bedrivs från ett fast driftställe i
Sverige, om avtalet innehåller villkor
som innebär att tjänstepensionsinstitutet kan likställas med en
pensionsstiftelse enligt lagen om
tryggande av pensionsutfästelse
m.m.
Om en sådan kapitalförsäkring
som avses i första stycket 7 inte
innehas av någon som är obegränsat
skattskyldig, ska den som har panträtt i försäkringen anses inneha den.
Bestämmelserna i första stycket 6
och 7 omfattar inte försäkring som
enbart avser olycks- eller sjukdomsfall eller dödsfall senast vid 70 års
ålder och som inte är återköpsbar.
Detsamma gäller ett motsvarande
avtal om tjänstepension.

3 §2
Skatteunderlaget är kapitalunderFör skattskyldiga som avses i 2 §
laget enligt andra–tionde styckena,
ska ett kapitalunderlag beräknas.
multiplicerat med den genomsnittliga
Kapitalunderlaget ligger till grund för
statslåneräntan under kalenderåret
skatteunderlaget som avkastningsskatnärmast före ingången av beskattten beräknas på. Bestämmelser om
ningsåret. Skatteunderlaget avrundas
kapitalunderlag finns i 3 a–3 c §§ samt
nedåt till helt hundratal kronor.
om skatteunderlag i 3 d §.
För skattskyldig som avses i 2 §
första stycket 1–3 utgörs kapitalunderlaget av värdet av den skattskyldiges tillgångar vid ingången av
beskattningsåret efter avdrag för
finansiella skulder vid samma tidpunkt. För skattskyldig som avses i 2 §
första stycket 2 och sådana utländska
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tjänstepensionsinstitut som avses i 2 §
första stycket 3 medräknas dock endast
sådana tillgångar och skulder som är
hänförliga till den i Sverige bedrivna
försäkringsrörelsen eller tjänstepensionsverksamheten.
Vid beräkning av kapitalunderlag
enligt andra stycket ska bortses från
den del av tillgångar och skulder som
1. inte förvaltas för försäkringstagarnas räkning,
2. är hänförliga till avgångsbidragsförsäkringar meddelade enligt
grunder som fastställts i kollektivavtal
mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer,
3. är hänförliga till försäkringar som
i redovisningshänseende tas upp som
grupplivförsäkringar, eller
4. avser sjuk- och olycksfallsförsäkringar hänförliga till försäkringsklass 1,
2, I b och IV enligt 2 kap. 11 § första
stycket och 12 § försäkringsrörelselagen
(2010:2043).
Bestämmelserna i tredje stycket ska
också gälla i tjänstepensionsverksamhet i fråga om avtal som är jämförbara
med personförsäkring.
Kapitalunderlaget för skattskyldiga
som avses i 2 § första stycket 4 utgörs
av avsättningsbeloppet vid ingången
av beskattningsåret avseende sådana
pensionsutfästelser för vilkas tryggande
avdragsrätt föreligger vid inkomsttaxeringen.
Kapitalunderlaget för skattskyldiga
som avses i 2 § första stycket 5 utgörs
av värdet av de tillgångar som vid ingången av kalenderåret är hänförliga
till pensionssparkontot. Avdrag får ske
för obetald skatt enligt denna lag som
är hänförlig till kontot.
Kapitalunderlaget för skattskyldiga
som avses i 2 § första stycket 6 utgörs
av värdet vid beskattningsårets ingång
av sådana försäkringar som anges där.
Detta värde beräknas enligt åttonde
och nionde styckena.
Som värde av försäkringen tas upp
dess på försäkringstekniska beräkningsgrunder framräknade återköpsvärde med tillägg för beräknad upplupen andel i livförsäkringsrörelsens
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överskott.
I fråga om försäkringsavtal som
ingåtts före den 1 januari 1997 ska
endast den del av försäkringens värde
tas upp som överstiger värdet vid
denna tidpunkt. Till det värde som
undantas från skatteunderlaget får
tillägg göras för årlig värdestegring
beräknad enligt första stycket. Denna
begränsning gäller dock inte om försäkringen övergått till ny innehavare
efter utgången av år 1996 på annat sätt
än genom arv, testamente, gåva, bodelning eller, såvitt gäller försäkring
som har samband med tjänst, överlåtelse mellan arbetsgivare på grund av
anställds byte av tjänst.
Kapitalunderlaget för skattskyldiga
som avses i 2 § första stycket 7 och 8
utgörs av värdet vid beskattningsårets
ingång av de tillgångar som är hänförliga till avtalet om tjänstepension.
Vid tillämpning av tredje stycket 1
ska tillgångar som svarar mot konsolideringsfond enligt 11 kap. 19 §,
12 kap. 70 § eller 13 kap. 22 § försäkringsrörelselagen anses förvaltade för
försäkringstagarnas räkning till den
del fonden enligt bolagsordningen får
användas för återbäring till försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar.
Kapitalunderlag
3a§
För skattskyldig som avses i 2 §
första stycket 1–3 utgörs kapitalunderlagetav värdet av den skattskyldiges
tillgångar vid ingången av beskattningsåret efter avdrag för finansiella
skulder vid samma tidpunkt. För
skattskyldig som avses i 2 § första
stycket 2 och sådana utländska tjänstepensionsinstitut som avses i 2 § första
stycket 3 medräknas dock endast
sådana tillgångar och skulder som är
hänförliga till den i Sverige bedrivna
försäkringsrörelsen eller tjänstepensionsverksamheten.
Vid beräkning av kapitalunderlag
enligt första stycket ska det bortses från
den del av tillgångar och skulder som
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1. inte förvaltas för försäkringstagarnas räkning,
2. är hänförlig till avgångsbidragsförsäkringar meddelade enligt grunder
som fastställts i kollektivavtal mellan
arbetsmarknadens huvudorganisationer,
3. är hänförlig till försäkringar som
i redovisningshänseende tas upp som
grupplivförsäkringar, eller
4. avser sjuk- och olycksfallsförsäkringar hänförliga till försäkringsklass 1,
2, I b och IV enligt 2 kap. 11 § första
stycket och 12 § försäkringsrörelselagen
(2010:2043).
Andra stycket gäller också i tjänstepensionsverksamhet i fråga om avtal
som är jämförbara med personförsäkring.
Kapitalunderlaget för skattskyldiga
som avses i 2 § första stycket 4 utgörs
av avsättningsbeloppet vid ingången
av beskattningsåret avseende sådana
pensionsutfästelser för vilkas tryggande
avdragsrätt föreligger vid inkomsttaxeringen.
Kapitalunderlaget för skattskyldiga
som avses i 2 § första stycket 5 utgörs
av värdet av de tillgångar som vid
ingången av kalenderåret är hänförliga
till pensionssparkontot. Avdrag får ske
för obetald skatt enligt denna lag som
är hänförlig till kontot.
Kapitalunderlaget för skattskyldiga
som avses i 2 § första stycket 6 och 7
utgörsav värdet vid beskattningsårets
ingång av sådana försäkringar som
anges där. Detta värde beräknas enligt
sjunde och åttonde styckena.
Som värde av försäkringen tas upp
dess på försäkringstekniska beräkningsgrunder framräknade återköpsvärde med tillägg för beräknad upplupen andel i livförsäkringsrörelsens
överskott.
I fråga om försäkringsavtal som
ingåtts före den 1 januari 1997 ska
endast den del av försäkringens värde
tas upp som överstiger värdet vid
denna tidpunkt. Till det värde som
undantas från skatteunderlaget får
tillägg göras för årlig värdestegring beräknad enligt 3 d § första och fjärde
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styckena. Denna begränsning gäller
dock inte om försäkringen övergått till
ny innehavare efter utgången av år
1996 på annat sätt än genom arv,
testamente, gåva, bodelning eller,
såvitt gäller försäkring som har samband med tjänst, överlåtelse mellan
arbetsgivare på grund av anställds byte
av tjänst.
Kapitalunderlaget för skattskyldiga
som avses i 2 § första stycket 8–10
utgörs, av värdet vid beskattningsårets
ingång av de tillgångar som är hänförliga till avtalet om tjänstepension.
Vid tillämpning av andra stycket 1
ska tillgångar som svarar mot konsolideringsfond enligt 11 kap. 19 §,
12 kap. 70 § eller 13 kap. 22 § försäkringsrörelselagen anses förvaltade för
försäkringstagarnas räkning till den
del fonden enligt bolagsordningen får
användas för återbäring till försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar.
3b§
För skattskyldig som avses i 2 §
första stycket 1, 2, 7 och 9 ska även
värdet av de sammanlagda premier
som har betalats under beskattningsåret till kapitalförsäkring eller till
sådant avtal om tjänstepension som är
jämförbart med kapitalförsäkring ingå
i kapitalunderlaget. Vid beräkning av
detta värde ska premier som har betalats under den andra halvan av
beskattningsåret beräknas till halva
värdet.
Vid beräkning av kapitalunderlag
enligt första stycket ska det, för skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1
och 2, bortses från premiebetalningar
som
1. är hänförliga till avgångsbidragsförsäkringar meddelade enligt
grunder som fastställts i kollektivavtal
mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer,
2. är hänförliga till försäkringar som
i redovisningshänseende tas upp som
grupplivförsäkringar, eller
3. avser sjuk- och olycksfallsförsäkringar hänförliga till försäkringsklass 1,
65

PROP. 2011/12:1 BILAGA 8

2, I b och IV enligt 2 kap. 11 § första
stycket och 12 § försäkringsrörelselagen
(2010:2043).
Andra stycket gäller också i tjänstepensionsverksamhet i fråga om avtal
som är jämförbara med personförsäkring.
3c§
Vid överlåtelse under beskattningsåret av en kapitalförsäkring eller ett
avtal om tjänstepension som är
jämförbart med en kapitalförsäkring
som avses i 2 § första stycket 7 och 9
ska kapitalunderlaget som beräknas
enligt 3 a och 3 b §§ fördelas mellan
överlåtare och förvärvare enligt andra
och tredje styckena.
Den överlåtare som vid beskattningsårets ingång innehade en kapitalförsäkring eller ett avtal om tjänstepension ska ta med det värde som
avses i 3 a § sjätte–nionde styckena i
kapitalunderlaget.
Överlåtare och förvärvare ska i
kapitalunderlaget ta med premiebetalningar enligt 3 b § som görs till
försäkringen respektive avtalet om
tjänstepension under den tid då överlåtare respektive förvärvare innehaft
försäkringen respektive avtalet om
tjänstepension.
Skatteunderlag
3d§
Skatteunderlaget är kapitalunderlaget enligt 3 a §, multiplicerat med
den genomsnittliga statslåneräntan
under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret, om inte
annat anges i andra eller tredje styckena. För skattskyldiga som avses i 2 §
första stycket 1 och 2 ingår inte den del
av kapitalunderlaget som ska tas med
vid beräkning av skatteunderlag enligt
andra eller tredje styckena.
Skatteunderlag som avser kapitalförsäkring är kapitalunderlaget enligt
3 a §, som är hänförligt till kapitalförsäkring, samt enligt 3 b och 3 c §§,
multiplicerat med statslåneräntan vid
utgången av november kalenderåret
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närmast före beskattningsåret med
tillägg av 0,75 procentenheter.
Andra stycket gäller även för skatteunderlag som avser sådant avtal om
tjänstepension som är jämförbart med
kapitalförsäkring.
Skatteunderlaget avrundas nedåt
till helt hundratal kronor.
9 §3
Skatten uppgår till 15 procent av
Skatten uppgår till 15 procent av
skatteunderlaget enligt 3 § om inte
skatteunderlaget enligt 3 d § första
annat följer av andra, fjärde, sjätte
och fjärde styckena om inte annat
och sjunde styckena.
följer av andra, fjärde, sjätte och
sjunde styckena.
För den del av skatteunderlaget som
Skatten uppgår till 30 procent av
hos sådan skattskyldig som avses i 2 §
skatteunderlaget enligt 3 d § andra–
första stycket 1, 2, 6 och 7 är hänförligt
fjärde styckena som avser kapitalförtill annan personförsäkring än pensäkring eller sådant tjänstepensionssionsförsäkring eller till annat med
avtal som är jämförbart med kapitalpersonförsäkring jämförbart tjänsteförsäkring.
pensionsavtal än sådant som avses i
28 kap. 2 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) uppgår skatten till 30 procent av nio tiondelar av
skatteunderlaget.
Med pensionsförsäkring likställs i denna paragraf sådana avtal om tjänstepension som uppfyller villkoren i 58 kap. 1 a § första stycket 2 inkomstskattelagen.
I det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader ska skattesatsen jämkas i motsvarande mån. Sådan jämkning ska också göras om
1. hela behållningen på ett pensionssparkonto avskattas enligt 58 kap. 33 §
inkomstskattelagen eller avsättning som avses i 3 § femte stycket helt upplöses under beskattningsåret,
2. det kapital som hänför sig till en pensionsförsäkring avskattas enligt
58 kap. 19 eller 19 a § inkomstskattelagen eller 5 § första stycket 6, 6 a eller 7
lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, eller
3. en försäkring ska anses som en kapitalförsäkring enligt 58 kap. 2 § tredje
stycket inkomstskattelagen.
Överlåts ett helt försäkringsbestånd från ett livförsäkringsföretag som är
skattskyldigt enligt denna lag till ett annat sådant företag eller sker fusion
mellan sådana företag inträder det övertagande företaget i det överlåtande
företagets skattemässiga situation.
Överlåts ett försäkringsbestånd helt eller delvis från ett livförsäkringsföretag som är skattskyldigt enligt denna lag till ett företag som inte är det,
ska det överlåtande livförsäkringsföretaget betala avkastningsskatt för den del
av året som företaget innehaft försäkringsbeståndet. Skattesatsen ska då
jämkas i motsvarande mån. Detsamma gäller också vid överlåtelse genom
fusion.
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För den som efter överlåtelsen inträder som skattskyldig beräknas skatteunderlaget som om försäkringen innehafts hela året. Skattesatsen ska dock
jämkas med hänsyn till den tid som skattskyldighet förelegat.
10 a §4
Skattskyldig som avses i 2 § första
Skattskyldig som avses i 2 § första
stycket 6 har rätt till nedsättning av
stycket 6 och 7 har rätt till nedsättskatten på försäkring med belopp
ning av skatten på försäkring med
som motsvarar den utländska skatt
belopp som motsvarar den utländska
eller den skatt enligt kupongskatteskatt eller den skatt enligt kuponglagen (1970:624) som är hänförlig till
skattelagen (1970:624) som är hänförsäkringen och som försäkringsförlig till försäkringen och som
givaren eller den skattskyldige har
försäkringsgivaren eller den skattbetalat. Nedsättning för utländsk
skyldige har betalat. Nedsättning för
skatt medges bara om rätt till avräkutländsk skatt medges bara om rätt
ning enligt lagen (1986:468) om
till avräkning enligt lagen (1986:468)
avräkning av utländsk skatt saknas.
om avräkning av utländsk skatt
Med utländsk skatt avses dels sådan
saknas. Med utländsk skatt avses dels
skatt som anges i 1 kap. 3 § nämnda
sådan skatt som anges i 1 kap. 3 §
lag, dels punktskatt och förmögennämnda lag, dels punktskatt och
hetsskatt. Avräkningsbar skatt som
förmögenhetsskatt. Avräkningsbar
kvarstår outnyttjad får räknas av
skatt som kvarstår outnyttjad får
senare år mot skatt enligt denna lag
räknas av senare år mot skatt enligt
vilken avser samma försäkring.
denna lag vilken avser samma försäkring.
Den skattskyldige ska lämna de uppgifter som behövs för prövningen av
begäran om nedsättning av skatt. Om det framgår att det finns förutsättningar
för nedsättning, trots att den skattskyldige inte kan lämna samtliga de
uppgifter som är nödvändiga för tillämpning av nedsättningsreglerna, får
nedsättning ske med skäligt belopp.
12 §5
Termer och uttryck i denna lag
Termer och uttryck i denna lag
har samma betydelse och tillämphar samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskatteningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229). Beskattningsåret
lagen (1999:1229). Beskattningsåret
för skattskyldiga som avses i 2 §
för skattskyldiga som avses i 2 §
första stycket 6, 7 och 8 ska dock
första stycket 6–10 ska dock alltid
alltid vara kalenderåret.
vara kalenderåret.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas första gången
vid 2013 års taxering.
2. I fråga om skattskyldiga som avses i 2 § 1 och 2 gäller äldre bestämmelser
för beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet.

4 Senaste lydelse 2011:74.
5 Senaste lydelse 2011:74.
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Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
Härigenom föreskrivs att 19 kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483) ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 kap.
2 §1
Ränteberäkningen ska grundas på den sammanlagda skatteskuld eller
skattefordran enligt denna lag som den skattskyldige har varje dag.
Till den del skatteskulden gäller skatt som avses i 4, 5 eller 7 § beräknas
kostnadsränta inte för tiden från och med den 13 februari till och med den
3 maj taxeringsåret på belopp upp till och med 20 000 kronor.
I skatteskuld eller skattefordran
I skatteskuld eller skattefordran
ska inte ingå skatt enligt 2 § första
ska inte ingå skatt enligt 2 § första
stycket 6 och 7 lagen (1990:661) om
stycket 6–9 lagen (1990:661) om
avkastningsskatt på pensionsmedel
avkastningsskatt på pensionsmedel
för tiden från och med den
för tiden från och med den
13 februari taxeringsåret till och med
13 februari taxeringsåret till och med
den förfallodag som anges i 16 kap.
den förfallodag som anges i 16 kap.
6 §.
6 §.
Denna lag träder i kraft den 31 december 2011 och tillämpas första gången i
fråga om slutlig skatt enligt 2013 års taxering.

1 Senaste lydelse 2011:75.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2001:1227) om självdeklarationer
och kontrolluppgifter
dels att 1 kap. 5 §, 2 kap. 2 och 4 §§, 10 kap. 3, 6, 8 och 9 §§, 11 kap. 8 a §
samt 15 kap. 6 och 7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 8 kap. 4 a §, 9 kap. 5 a §,
10 kap. 5 a och 8 a §§, 11 kap. 10 § samt 15 kap. 4 a §, samt närmast före
11 kap. 10 § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
5 §1
Om inget annat anges har termer och uttryck som används i denna lag
samma betydelse och tillämpningsområde som i
1. a) taxeringslagen (1990:324),
b) inkomstskattelagen (1999:1229),
c) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
d) lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
e) lagen (1990:661) om avkaste) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall
ningsskatt på pensionsmedel i fall
som avses i 2 § första stycket 1–4
som avses i 2 § första stycket 1–4
och 6–8 den lagen,
och 6–10 den lagen,
f) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
g) lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
h) lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
i) 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980), och
j) lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift
när det gäller bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter till ledning
för taxering och annat bestämmande av underlag för skatt eller avgift, bedömning av skattskyldighet, beskattning enligt lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta eller beskattning utomlands,
2. mervärdesskattelagen (1994:200) när det gäller redovisning av mervärdesskatt, samt
3. skattebetalningslagen (1997:483) när det gäller skyldighet att lämna uppgifter till ledning för registrering av skatteavdrag.
Vid användandet i denna lag av termer och uttryck som avses i inkomstskattelagen ska med juridisk person även avses dödsbon, handelsbolag och
europeiska ekonomiska intressegrupperingar men inte investeringsfonder.
2 kap.
2 §2
Fysiska personer ska lämna allmän självdeklaration under förutsättning att
1. intäkterna i inkomstslaget tjänst och i inkomstslaget näringsverksamhet i
annat fall än som avses i 2 under beskattningsåret har uppgått till sammanlagt
minst 42,3 procent av prisbasbeloppet,

1 Senaste lydelse 2011:76.
2 Senaste lydelse 2007:1409.
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2. sådan intäkt i inkomstslaget tjänst som avses i 11 kap. 45 §, 50 kap. 7 §
samt 57 kap. 20 och 21 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) eller intäkt av
passiv näringsverksamhet under beskattningsåret har uppgått till sammanlagt
minst 100 kronor,
3. intäkterna i inkomstslaget kapi3. intäkterna i inkomstslaget kapital, med undantag för sådan ränta
tal, med undantag för sådan ränta
eller utdelning för vilken kontrolleller utdelning för vilken kontrolluppgift ska lämnas enligt 8 eller
uppgift ska lämnas enligt 8 eller
9 kap., har uppgått till sammanlagt
9 kap. och för sådan schablonintäkt för
minst 100 kronor under beskattvilken kontrolluppgift har lämnats
ningsåret,
enligt 11 kap. 10 §, har uppgått till
sammanlagt minst 100 kronor under
beskattningsåret,
4. de är begränsat skattskyldiga och den skattepliktiga intäkten har uppgått
till sammanlagt minst 100 kronor,
5. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska
fastställas,
6. uppgift enligt 3 kap. 9 a § ska lämnas, eller
7. uppgift enligt 3 kap. 21 a § ska lämnas.
4 §3
Dödsbon ska, om inte annat anges i 5 §, lämna allmän självdeklaration, om
1. de skattepliktiga intäkterna,
1. de skattepliktiga intäkterna,
med undantag för sådan ränta eller
med undantag för sådan ränta eller
utdelning för vilken kontrolluppgift
utdelning för vilken kontrolluppgift
ska lämnas enligt 8 eller 9 kap., har
ska lämnas enligt 8 eller 9 kap. och
uppgått till sammanlagt minst 100
för sådan schablonintäkt för vilken
kronor under beskattningsåret,
kontrolluppgift har lämnats enligt
11 kap. 10 §, har uppgått till
sammanlagt minst 100 kronor under
beskattningsåret,
2. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska
fastställas,
3. uppgift enligt 3 kap. 9 a § ska lämnas, eller
4. uppgift enligt 3 kap. 21 a § ska lämnas.
8 kap.
4a§
Kontrolluppgift ska inte lämnas om
ränta och annan avkastning på tillgångar på ett investeringssparkonto,
om kontot vid tidpunkten när avkastningen överfördes eller betalades in till
kontot innehades av en obegränsat
skattskyldig fysisk person eller ett
obegränsat skattskyldigt dödsbo.
Första stycket gäller inte ränta och

3 Senaste lydelse 2007:1409.

71

PROP. 2011/12:1 BILAGA 8

annan avkastning på tillgångar som
avses i 42 kap. 42 § andra stycket 1
eller ränta som avses i 42 kap. 42 §
andra stycket 3 inkomstskattelagen
(1999:1229).
9 kap.
5a§
Kontrolluppgift ska inte lämnas om
ränta, utdelning eller annan avkastning på tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten
när avkastningen överfördes eller betalades in till kontot innehades av en
obegränsat skattskyldig fysisk person
eller ett obegränsat skattskyldigt dödsbo.
Första stycket gäller inte ränta, utdelning eller annan avkastning på
tillgångar som avses i 42 kap. 42 §
andra stycket 1 inkomstskattelagen
(1999:1229).
10 kap.
3 §4
Kontrolluppgift om avyttring
Kontrolluppgift om avyttring
genom inlösen ska lämnas av
genom inlösen eller avyttring som
avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämnas av
1. sådana fondbolag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 7 lagen (2004:46)
om investeringsfonder eller, om förvaltningen av fonden har övergått till ett
förvaringsinstitut, av detta,
2. värdepappersbolag och kreditinstitut som förvaltar specialfonder enligt
1 kap. 5 § lagen om investeringsfonder,
3. förvaltningsbolag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap. 6 eller
8 § lagen om investeringsfonder, och
4. fondföretag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap. 7 eller 9 §
lagen om investeringsfonder.
Om ett fondföretag har slutit avtal med ett värdepappersinstitut om att
ombesörja försäljning och inlösen av andelar ska kontrolluppgiften i stället
lämnas av värdepappersinstitutet.
Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren lämna
kontrolluppgiften.
5a§
Kontrolluppgift ska inte lämnas om
avyttring av tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten för avyttringen innehades av

4 Senaste lydelse 2008:281.
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en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt
dödsbo.
I kontrolluppgiften skall följande
uppgifter lämnas:
1. kapitalvinst eller kapitalförlust,
2. slag av fond,
3. fondens identifikationsuppgifter, och
4. huruvida fonden är marknadsnoterad.

Om den uppgiftsskyldige saknar
uppgift om ersättning vid avyttring,
skall vid beräkning av kapitalvinst
eller kapitalförlust andelens marknadsvärde på avyttringsdagen användas. Om avyttringsdagen inte är
känd, skall marknadsvärdet på dagen
då avyttringen registrerades användas.
Om uppgift saknas om anskaffningsutgift, skall uppgift lämnas om
ersättningen vid avyttringen efter avdrag för utgifterna för avyttringen i
stället för kapitalvinsten eller kapitalförlusten.

6§

I kontrolluppgiften ska följande
uppgifter lämnas:
1. kapitalvinst eller kapitalförlust,
2. slag av fond,
3. fondens identifikationsuppgifter,
4. huruvida fonden är marknadsnoterad, och
5. vid avyttring som avses i 44 kap.
8 a § inkomstskattelagen (1999:1229),
att det är fråga om en sådan avyttring.
Om den uppgiftsskyldige saknar
uppgift om ersättning vid avyttring,
ska vid beräkning av kapitalvinst eller
kapitalförlust andelens marknadsvärde på avyttringsdagen användas.
Om avyttringsdagen inte är känd,
ska marknadsvärdet på dagen då avyttringen registrerades användas.
Om uppgift saknas om anskaffningsutgift, ska uppgift lämnas om
ersättningen vid avyttringen efter avdrag för utgifterna för avyttringen i
stället för kapitalvinsten eller kapitalförlusten.

8 §5
Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av
1. värdepappersinstitut i de fall de
1. värdepappersinstitut i de fall de
medverkar vid avyttring av delägarmedverkar vid avyttring av delägarrätt eller fordringsrätt och kontrollrätt eller fordringsrätt och kontrolluppgift inte ska lämnas av dem som
uppgift inte ska lämnas av dem som
avses i 2–6,
avses i 2–7,
2. värdepappersinstitut i de fall de registrerar en option eller en termin eller
på annat sätt medverkar vid utfärdandet av optionen eller vid slutförandet av
options- eller terminsaffären,
3. kreditmarknadsföretag,
4. garantimyndigheten enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller
lagen (1999:158) om investerarskydd,
5. den som har betalat ut ersätt5. den som har betalat ut ersättning vid avyttring genom inlösen,
ning vid avyttring genom inlösen,
och
6. försäkringsgivare som har beta6. försäkringsgivare som har beta-

5 Senaste lydelse 2007:1450.
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lat ut ersättning på grund av sådan
försäkring som ett värdepappersbolag har tecknat för skadeståndsskyldighet som det kan komma att ådra
sig när tjänster utförs i rörelsen.

lat ut ersättning på grund av sådan
försäkring som ett värdepappersbolag har tecknat för skadeståndsskyldighet som det kan komma att ådra
sig när tjänster utförs i rörelsen, och
7. den som för eller har fört ett
investeringssparkonto när avyttring
som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229) har skett.
8a§
Kontrolluppgift ska inte lämnas om
avyttring av tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten för avyttringen innehades av
en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt
dödsbo.
Första stycket gäller inte avyttring
av tillgångar som avses i 42 kap. 42 §
andra stycket 1 inkomstskattelagen
(1999:1229).

9 §6
I kontrolluppgiften skall följande
I kontrolluppgiften ska följande
uppgifter lämnas:
uppgifter lämnas:
1. vid avyttringen av delägarrätterna eller fordringsrätterna, slutförandet av
options- eller terminsaffären eller utfärdandet av en option, den ersättning
som har överenskommits efter avdrag för försäljningsprovision och liknande
utgifter,
2. antalet delägarrätter eller fordringsrätter,
3. deras slag och sort,
3. deras slag och sort, samt
4. den kontanta ersättningen vid
4. den kontanta ersättningen vid
sådana byten av andelar som avses i
sådana byten av andelar som avses i
48 a kap. 2 § och 49 kap. 2 § in48 a kap. 2 § och 49 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229).
komstskattelagen (1999:1229), samt
5. vid avyttring som avses i 44 kap.
8 a § inkomstskattelagen (1999:1229),
den ersättning som avses i den paragrafen samt att det är fråga om en
sådan avyttring.
Om ett terminsavtal slutförs genom att den ena parten säljer en tillgång
samtidigt som samma part förvärvar en mindre tillgång av samma slag, får
uppgift lämnas om bruttoersättningen vid försäljningen.

6 Senaste lydelse 2005:344.
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11 kap.
8 a §7
Kontrolluppgift ska lämnas om
Kontrolluppgift ska lämnas om
sådan försäkring eller sådant avtal
sådan försäkring eller sådant avtal
om tjänstepension som avses i 2 §
om tjänstepension som avses i 2 §
första stycket 6–8 lagen (1990:661)
första stycket 6–10 lagen (1990:661)
om avkastningsskatt på pensionsmeom avkastningsskatt på pensionsmedel.
del.
Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av
försäkringsgivare och tjänstepensionsinstitut.
I kontrolluppgiften ska uppgift
I kontrolluppgiften ska uppgift
lämnas om värdet av försäkringen
lämnas om kapitalunderlag för
eller avtalet om tjänstepension vid
försäkringen respektive avtalet om
närmast föregående års utgång. Värdet
tjänstepension beräknat enligt 3 a–
av försäkringen respektive värdet av
3 c §§ lagen om avkastningsskatt på
avtalet om tjänstepension ska beräknas
pensionsmedel. Kontrolluppgiften
i enlighet med bestämmelserna i 3 §
ska också innehålla uppgift om
åttonde respektive tionde stycket lagen
försäkringen är en pensionsförsäkom avkastningsskatt på pensionsring eller en kapitalförsäkring, eller
medel. Kontrolluppgiften ska också
om avtalet om tjänstepension är
innehålla uppgift om försäkringen är
jämförbart med en pensionsförsäken pensionsförsäkring eller en kapiring eller en kapitalförsäkring.
talförsäkring, eller om avtalet om
tjänstepension är jämförbart med en
pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring.
Schablonintäkt för investeringssparkonto
10 §8
Kontrolluppgift ska lämnas om
sådan schablonintäkt för investeringssparkonto som avses i 42 kap. 36 §
inkomstskattelagen (1999:1229).
Kontrolluppgift ska lämnas för
fysiska personer och dödsbon av den
som för eller har fört investeringssparkontot.
I kontrolluppgiften ska uppgift
lämnas om storleken på schablonintäkten.
15 kap.
4a§
Den som för eller har fört ett
investeringssparkonto, ska till den som
är skyldig att lämna kontrolluppgift

7 Senaste lydelse 2011:76.
8 Tidigare 11 kap. 10 § upphävd genom 2006:1349.
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enligt 10 kap. 3 § med anledning av en
avyttring som avses i 44 kap. 8 a §
inkomstskattelagen
(1999:1229),
skriftligen eller på liknande sätt lämna
de uppgifter som behövs för att
kontrolluppgiftsskyldigheten ska kunna
fullgöras.
6 §9
Om den som är skyldig att enligt
Om den som är skyldig att enligt
4 och 5 §§ lämna uppgifter till den
4–5 §§ lämna uppgifter till den
kontrolluppgiftsskyldige inte fullgör
kontrolluppgiftsskyldige inte fullgör
denna skyldighet, skall den kontrolldenna skyldighet, ska den kontrolluppgiftsskyldige snarast anmäla
uppgiftsskyldige snarast anmäla
detta till Skatteverket.
detta till Skatteverket.
7 §10
Fondbolag som skall föra eller låta
Fondbolag som ska föra eller låta
föra ett register enligt 4 kap. 11 §
föra ett register enligt 4 kap. 11 §
lagen (2004:46) om investeringslagen (2004:46) om investeringsfonfonder skall, då en förvaltare skall
der ska, då en förvaltare ska föras in i
föras in i registret enligt 4 kap. 12 §
registret enligt 4 kap. 12 § den lagen,
den lagen, lämna förvaltaren uppgiflämna förvaltaren uppgifter om den
ter om den genomsnittliga anskaffgenomsnittliga anskaffningsutgiften
ningsutgiften för de andelar i en
för de andelar i en investeringsfond
investeringsfond som tillhör en
som tillhör en andelsägare och som
andelsägare och som har registrerats
har registrerats på förvaltaren i stället
på förvaltaren i stället för andelsägaför andelsägaren.
ren.
Vid byte av en förvaltare eller om
Vid byte av en förvaltare eller om
förvaltaren inte längre skall vara
förvaltaren inte längre ska vara införd
införd i registret, skall den förvaltare
i registret, ska den förvaltare som
som andelarna i investeringsfonden
andelarna i investeringsfonden flytflyttas från lämna den nya förvaltatas från lämna den nya förvaltaren
ren eller fondbolaget uppgifter om
eller fondbolaget uppgifter om den
den genomsnittliga anskaffningsutgenomsnittliga anskaffningsutgiften
giften för de andelar som flyttas.
för de andelar som flyttas.
Denna paragraf gäller inte andelar i
en investeringsfond efter det att andelarna förtecknats på ett investeringssparkonto.
Denna lag träder i kraft den 31 december 2011 och tillämpas första gången vid
2013 års taxering.

9 Senaste lydelse 2003:674.
10 Senaste lydelse 2004:72.
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Förslag till lag om ändring i lagen (0000:000) om ändring i lagen
(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Härigenom föreskrivs att 11 kap. 19 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter i stället för dess lydelse enligt lagen (0000:000)
om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt lagrådsremissen
Ändrade skatteregler för investeringsfonder
och
deras
delägare
(Fi2011/1668)

Föreslagen lydelse

11 kap.
19 §
Kontrolluppgift ska inte lämnas
Kontrolluppgift ska inte lämnas
om schablonintäkt vid innehav av
om schablonintäkt vid innehav av
tillgångar på ett pensionssparkonto.
tillgångar på ett pensionssparkonto
eller ett investeringssparkonto.
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Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken
Härigenom föreskrivs att 19 kap. 13 § och 97 kap. 5 § socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.
19 kap.
13 §
Överskott i inkomstslaget kapital enligt 41 kap. 12 § inkomstskattelagen
(1999:1229) ska ökas med gjorda avdrag i inkomstslaget, dock inte med
1. avdrag för kapitalförluster till den del de motsvarar kapitalvinster som
tagits upp som intäkt enligt 42 kap. 1 § inkomstskattelagen, och
2. avdrag för uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen vid byte av
bostad.
Underskott i inkomstslaget kapital ska minskas med gjorda avdrag i
inkomstslaget, dock inte med avdrag som avses i första stycket 1 och 2.
Uppkommer ett överskott vid
Uppkommer ett överskott vid
beräkningen ska detta minskas med
beräkningen ska detta minskas med
schablonintäkt enligt 47 kap. 11 b §
schablonintäkt enligt 42 kap. 36 §
inkomstskattelagen.
och 47 kap. 11 b § inkomstskattelagen.
97 kap.
5§
Överskott i inkomstslaget kapital enligt 41 kap. 12 § inkomstskattelagen
(1999:1229) ska ökas med gjorda avdrag i inkomstslaget, dock inte med
1. avdrag för kapitalförluster till den del de motsvarar kapitalvinster som
tagits upp som intäkt enligt 42 kap. 1 § inkomstskattelagen,
2. avdrag för uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen vid byte av
bostad, och
3. avdrag för negativ räntefördelning enligt 33 kap. inkomstskattelagen.
Underskott i inkomstslaget kapital ska minskas med gjorda avdrag i
inkomstslaget, dock inte med avdrag som avses i första stycket 1–3.
Uppkommer ett överskott vid
Uppkommer ett överskott vid
beräkningen ska detta minskas med
beräkningen ska detta minskas med
schablonintäkt enligt 47 kap. 11 b §
schablonintäkt enligt 42 kap. 36 §
inkomstskattelagen.
och 47 kap. 11 b § inkomstskattelagen.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Bestämmelserna i 19 kap. 13 § i sin nya lydelse tillämpas första gången i
fråga om betalningsskyldighet för underhållsstöd som avser tid efter den
31 januari 2014.
3. Äldre bestämmelser i 97 kap. 5 § gäller fortfarande för förmåner som
avser tid före ikraftträdandet.
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Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (0000:000)
Härigenom föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (0000:000)
dels att 14 kap. 1 §, 17 kap. 4 §, 19 kap. 4 §, 20 kap. 3, 5 och 6 §§, 21 kap. 3–
5 §§, 22 kap. 1 och 12 §§, 29 kap. 1 §, 30 kap. 1 och 3 §§, 34 kap. 9 och 10 §§,
56 kap. 3 § samt 65 kap. 6 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 22 kap. 16 § och 34 kap.
8 a §, samt närmast före 22 kap. 16 § och 34 kap. 8 a § nya rubriker av följande
lydelse.
Lydelse enligt lagrådsremissen
Skatteförfarandet (Fi2011/313)

Föreslagen lydelse

14 kap.
1§
Kontrolluppgifter ska lämnas för andra än uppgiftslämnaren själv till ledning för
1. bestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift enligt
a) inkomstskattelagen (1999:1229),
b) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
c) lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
d) lagen (1990:661) om avkastd) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall
ningsskatt på pensionsmedel i fall
som avses i 2 § första stycket 1–4
som avses i 2 § första stycket 1–4
och 6–8 den lagen,
och 6–10 den lagen,
e) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
f) lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
g) lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och
h) lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
2. bestämmande av underlag för egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen
(2000:980),
3. registrering av skatteavdrag,
4. bestämmande av skattereduktion,
5. beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken,
6. beskattning enligt
a) lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,
b) lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
artister m.fl., och
7. beskattning utomlands.
17 kap.
4§
Kontrolluppgift om ränteinkomster eller annan avkastning behöver inte
lämnas
1. för ett konto som det inte finns ett personnummer för och som har
öppnats före den 1 januari 1985, om räntan understiger 100 kronor under året
eller, om kontot innehas av mer än en person, räntan för var och en av dem
understiger 100 kronor,
2. om den sammanlagda räntan på
2. om den sammanlagda räntan på
konton i annat fall än som avses i 1
konton i annat fall än som avses i 1
understiger 100 kronor under året
understiger 100 kronor under året
för en person, och
för en person,
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3. för skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto och
pensionssparkonto.

3. för skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto och
pensionssparkonto, och
4. för tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten
när avkastningen överfördes eller
betalades in till kontot innehades av
en obegränsat skattskyldig fysisk
person eller ett obegränsat skattskyldigt
dödsbo.
Första stycket 4 gäller inte ränta och
annan avkastning på tillgångar som
avses i 42 kap. 42 § andra stycket 1
eller ränta som avses i 42 kap. 42 §
andra stycket 3 inkomstskattelagen
(1999:1229).

19 kap.
4§
Kontrolluppgift ska inte lämnas
Kontrolluppgift ska inte lämnas
om ränta, utdelning eller annan
om ränta, utdelning eller annan
avkastning på tillgångar på pensionsavkastning på
sparkonto.
1. tillgångar på pensionssparkonto,
och
2. tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten när
avkastningen överfördes eller betalades
in till kontot innehades av en
obegränsat skattskyldig fysisk person
eller ett obegränsat skattskyldigt
dödsbo.
Första stycket 2 gäller inte ränta,
utdelning och annan avkastning på
tillgångar som avses i 42 kap. 42 §
andra stycket 1 inkomstskattelagen
(1999:1229).
20 kap.
3§
Kontrolluppgift om avyttring
Kontrolluppgift om avyttring
genom inlösen ska lämnas av
genom inlösen eller avyttring som
avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämnas av
1. sådana fondbolag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 7 lagen (2004:46)
om investeringsfonder eller, om förvaltningen av fonden har övergått till ett
förvaringsinstitut, av detta,
2. värdepappersbolag och kreditinstitut som förvaltar specialfonder enligt
1 kap. 5 § lagen om investeringsfonder,
3. förvaltningsbolag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap. 6 eller
8 § lagen om investeringsfonder, och
4. fondföretag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap. 7 eller 9 §
lagen om investeringsfonder.
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Om ett fondföretag har slutit avtal med ett värdepappersinstitut om att
ombesörja försäljning och inlösen av andelar, ska kontrolluppgiften i stället
lämnas av värdepappersinstitutet.
Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren lämna kontrolluppgiften.
Kontrolluppgift ska inte lämnas
om avyttring av tillgångar på
pensionssparkonto.

I kontrolluppgiften ska följande
uppgifter lämnas:
1. kapitalvinst eller kapitalförlust,
2. slag av fond,
3. fondens identifikationsuppgifter, och
4. om fonden är marknadsnoterad.

5§

Kontrolluppgift ska inte lämnas
om avyttring av
1. tillgångar på pensionssparkonto,
och
2. tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten för
avyttringen innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett
obegränsat skattskyldigt dödsbo.

6§

I kontrolluppgiften ska följande
uppgifter lämnas:
1. kapitalvinst eller kapitalförlust,
2. slag av fond,
3. fondens identifikationsuppgifter,
4. om fonden är marknadsnoterad,
och
5. vid avyttring som avses i 44 kap.
8 a § inkomstskattelagen (1999:1229),
att det är fråga om en sådan avyttring.
Om den uppgiftsskyldige saknar uppgift om ersättning vid avyttring, ska
andelens marknadsvärde på avyttringsdagen användas vid beräkning av kapitalvinst eller kapitalförlust. Om avyttringsdagen inte är känd, ska marknadsvärdet på dagen då avyttringen registrerades användas.
Om den uppgiftsskyldige saknar uppgift om ersättning vid avyttring, ska
andelens marknadsvärde på avyttringsdagen användas vid beräkning av kapitalvinst eller kapitalförlust. Om avyttringsdagen inte är känd, ska marknadsvärdet på dagen då avyttringen registrerades användas.
21 kap.
3§

Kontrolluppgift ska lämnas av
Kontrolluppgift ska lämnas av
1. värdepappersinstitut i de fall de
1. värdepappersinstitut i de fall de
medverkar vid avyttring av delägarmedverkar vid avyttring av delägarrätt eller fordringsrätt och kontrollrätt eller fordringsrätt och kontrolluppgift inte ska lämnas av dem som
uppgift inte ska lämnas av dem som
avses i 2–6,
avses i 2–7,
2. värdepappersinstitut i de fall de registrerar en option eller en termin eller
på annat sätt medverkar vid utfärdandet av optionen eller vid slutförandet av
options- eller terminsaffären,
3. kreditmarknadsföretag,
4. garantimyndigheten enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller
lagen (1999:158) om investerarskydd,
5. den som har betalat ut ersätt5. den som har betalat ut ersätt81
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ning vid avyttring genom inlösen,
och
6. försäkringsgivare som har betalat ut ersättning på grund av en sådan
försäkring som ett värdepappersbolag har tecknat för skadeståndsskyldighet som det kan komma att ådra
sig när tjänster utförs i rörelsen.

Kontrolluppgift ska inte lämnas
om avyttring av tillgångar på
pensionssparkonto.

ning vid avyttring genom inlösen,
6. försäkringsgivare som har betalat ut ersättning på grund av en sådan
försäkring som ett värdepappersbolag har tecknat för skadeståndsskyldighet som det kan komma att ådra
sig när tjänster utförs i rörelsen, och
7. den som för eller har fört ett
investeringssparkonto när avyttring
som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229) har skett.
4§

Kontrolluppgift ska inte lämnas
om avyttring av
1. tillgångar på pensionssparkonto,
och
2. tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten för
avyttringen innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett
obegränsat skattskyldigt dödsbo.
Första stycket 2 gäller inte avyttring
av tillgångar som avses i 42 kap. 42 §
andra stycket 1 inkomstskattelagen
(1999:1229).

5§
I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:
1. den ersättning som har överenskommits efter avdrag för försäljningsprovision och liknande utgifter,
2. antalet delägarrätter eller fordringsrätter,
3. delägarrätternas eller fordrings3. delägarrätternas eller fordringsrätternas slag och sort, samt
rätternas slag och sort,
4. den kontanta ersättningen vid
4. den kontanta ersättningen vid
sådana byten av andelar som avses i
sådana byten av andelar som avses i
48 a kap. 2 § och 49 kap. 2 § in48 a kap. 2 § och 49 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229).
komstskattelagen (1999:1229), samt
5. vid avyttring som avses i 44 kap.
8 a § inkomstskattelagen
a) den ersättning som avses i den
paragrafen, och
b) att det är fråga om en sådan
avyttring.
Om ett terminsavtal slutförs genom att den ena parten säljer en tillgång
samtidigt som samma part förvärvar en mindre tillgång av samma slag, får
uppgift lämnas om bruttoersättningen vid försäljningen.

82

PROP. 2011/12:1 BILAGA 8

22 kap.
1§
I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift
om
– överlåtelse av privatbostadsrätt och av andelar i vissa bostadsföretag (2
och 3 §§),
– upplåtelse av privatbostad eller bostad som innehas med hyresrätt (4 §),
– samfällighet (5 och 6 §§),
– räntebidrag (7 §),
– pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),
– avskattning av pensionsförsäkring (10 §),
– tjänstepensionsavtal (11 §),
– underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),
– skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),
– elcertifikat (14 §), och
– elcertifikat (14 §),
– utsläppsrätter, utsläppsminsk– utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utningsenheter och certifierade utsläppsminskningar (15 §).
släppsminskningar (15 §), och
– schablonintäkt vid innehav av ett
investeringssparkonto (16 §).
12 §
Kontrolluppgift ska lämnas om
Kontrolluppgift ska lämnas om
sådan försäkring eller sådant avtal
sådan försäkring eller sådant avtal
om tjänstepension som avses i 2 §
om tjänstepension som avses i 2 §
första stycket 6–8 lagen (1990:661)
första stycket 6–10 lagen (1990:661)
om avkastningsskatt på pensionsom avkastningsskatt på pensionsmedel.
medel.
Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av
försäkringsgivare och tjänstepensionsinstitut.
I kontrolluppgiften ska uppgift
I kontrolluppgiften ska uppgift
lämnas om värdet av försäkringen
lämnas om kapitalunderlag för föreller avtalet om tjänstepension vid
säkringen respektive avtalet om
närmast föregående års utgång. Värdet
tjänstepension beräknat enligt 3 a–
av försäkringen respektive värdet av
3 c §§ lagen om avkastningsskatt på
avtalet om tjänstepension ska beräknas
pensionsmedel.
enligt bestämmelserna i 3 § åttonde
respektive tionde stycket lagen om
avkastningsskatt på pensionsmedel.
Kontrolluppgiften ska också innehålla uppgift om huruvida
1. försäkringen är en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring, eller
2. avtalet om tjänstepension är jämförbart med en pensionsförsäkring eller
en kapitalförsäkring.
Schablonintäkt för investeringssparkonto
16 §
Kontrolluppgift ska lämnas om
sådan schablonintäkt för investeringssparkonto som avses i 42 kap. 36 §
inkomstskattelagen (1999:1229).
Kontrolluppgift ska lämnas för
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fysiska personer och dödsbon av den
som för eller har fört investeringssparkontot.
I kontrolluppgiften ska uppgift
lämnas om storleken på schablonintäkten.
29 kap.
1§
Inkomstdeklaration ska lämnas till ledning för
1. bestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift enligt
a) inkomstskattelagen (1999:1229),
b) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
c) 2 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
d) lagen (1990:661) om avkastd) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i de fall
ningsskatt på pensionsmedel i de fall
som avses i 2 § första stycket 1–4
som avses i 2 § första stycket 1–4
och 6–8 samma lag,
och 6–10 samma lag,
e) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
f) lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
g) 2 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och
h) lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
2. bestämmande av underlag för egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen
(2000:980),
3. bestämmande av skattereduktion, samt
4. beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken.
30 kap.
1§
En fysisk person ska lämna en inkomstdeklaration, om
1. intäkterna i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet i annat fall än
som avses i 2 under beskattningsåret har uppgått till sammanlagt minst
42,3 procent av prisbasbeloppet,
2. sådan intäkt i inkomstslaget tjänst som avses i 11 kap. 45 §, 50 kap. 7 §
samt 57 kap. 20 och 21 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) eller intäkt av
passiv näringsverksamhet under beskattningsåret har uppgått till sammanlagt
minst 100 kronor,
3. intäkterna i inkomstslaget kapi3. intäkterna i inkomstslaget kapital, med undantag för sådan ränta,
tal, med undantag för sådan ränta,
utdelning eller annan avkastning som
utdelning eller annan avkastning som
kontrolluppgift ska lämnas om enligt
kontrolluppgift ska lämnas om enligt
17 eller 19 kap., har uppgått till
17 eller 19 kap. och för sådan
sammanlagt minst 100 kronor under
schablonintäkt som kontrolluppgift har
beskattningsåret,
lämnats om enligt 22 kap. 16 §, har
uppgått till sammanlagt minst
100 kronor under beskattningsåret,
4. han eller hon är begränsat skattskyldig och den skattepliktiga intäkten
har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor,
5. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska
fastställas, eller
6. uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 14 § ska lämnas.
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3§
För år efter dödsåret ska ett dödsbo lämna en inkomstdeklaration, om
1. de skattepliktiga intäkterna,
1. de skattepliktiga intäkterna,
med undantag för sådan ränta,
med undantag för sådan ränta,
utdelning eller annan avkastning som
utdelning eller annan avkastning som
kontrolluppgift ska lämnas om enligt
kontrolluppgift ska lämnas om enligt
17 eller 19 kap., har uppgått till
17 eller 19 kap. och för sådan schasammanlagt minst 100 kronor under
blonintäkt som kontrolluppgift har
beskattningsåret,
lämnats om enligt 22 kap. 16 §, har
uppgått till sammanlagt minst
100 kronor under beskattningsåret,
2. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska
fastställas, eller
3. uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 14 § ska lämnas.
34 kap.
Investeringssparkonto
8a§
Den som för eller har fört ett investeringssparkonto ska till den som är
skyldig att lämna kontrolluppgift enligt
20 kap. 3 § med anledning av en
avyttring som avses i 44 kap. 8 a §
inkomstskattelagen (1999:1229), lämna de uppgifter som behövs för att
kontrolluppgiftsskyldigheten ska kunna
fullgöras.
9§
Fondbolag som ska föra eller låta föra ett register enligt 4 kap. 11 § lagen
(2004:46) om investeringsfonder ska, då en förvaltare ska föras in i registret
enligt 4 kap. 12 § den lagen, lämna förvaltaren uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar i en investeringsfond som tillhör en
andelsägare och som har registrerats på förvaltaren i stället för andelsägaren.
Vid byte av en förvaltare eller om förvaltaren inte längre ska vara införd i
registret, ska den förvaltare som andelarna i investeringsfonden flyttas från
lämna den nya förvaltaren eller fondbolaget uppgifter om den genomsnittliga
anskaffningsutgiften för de andelar som flyttas.
Denna paragraf gäller inte andelar i
en investeringsfond efter det att andelarna förtecknats på ett investeringssparkonto.
10 §
Uppgifter som avses i 6 och 7 §§ ska lämnas senast månaden efter det att
skyldigheten att lämna kontrolluppgift uppkom, dock inte senare än den
15 januari påföljande år.
Uppgifter som avses i 8 och 9 §§
Uppgifter som avses i 8–9 §§ ska
ska lämnas snarast och senast den
lämnas snarast och senast den
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15 januari året efter det år som
uppgiften gäller.

15 januari året efter det år som
uppgiften gäller.

56 kap.
3§
I beslut om slutlig skatt ska Skatteverket fastställa underlaget för att ta ut
skatt eller avgift enligt
1. inkomstskattelagen (1999:1229),
2. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
3. lagen (1990:661) om avkast3. lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall
ningsskatt på pensionsmedel i fall
som avses i 2 § första stycket 1–4
som avses i 2 § första stycket 1–4
och 6–8 den lagen,
och 6–10 den lagen,
4. lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
5. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift, och
6. lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift.
65 kap.
6§
Om en beräkning enligt 56 kap. 9 § visar att slutlig skatt ska betalas, ska
kostnadsränta, om inte annat följer av 4 § andra stycket, beräknas från och
med den 13 i andra månaden efter beskattningsåret. Kostnadsränta ska beräknas till och med den dag då betalning senast ska ske.
Innan kostnadsräntan beräknas ska avräkning göras för
1. särskilda avgifter, och
2. skatt enligt 2 § första stycket 6
2. skatt enligt 2 § första stycket 6–
och 7 lagen (1990:661) om avkast9 lagen (1990:661) om avkastningsningsskatt på pensionsmedel.
skatt på pensionsmedel.
9§
Om det är debiterad preliminär skatt som ska betalas den 12 i andra månaden efter beskattningsåret eller senare eller slutlig skatt som ska betalas, ska
kostnadsränta beräknas från och med den 13 i andra månaden efter beskattningsåret, om inte annat följer av 4 § andra stycket.
För skatt enligt 2 § första stycket
För skatt enligt 2 § första stycket
6 och 7 lagen (1990:661) om avkast6–9 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel gäller
ningsskatt på pensionsmedel gäller
dock 8 §.
dock 8 §.
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Förslag till lag om ändring i lagen (0000:000) om ändring i
skatteförfarandelagen (0000:000)
Härigenom föreskrivs att 22 kap. 19 § skatteförfarandelagen (0000:000) i
stället för dess lydelse enligt lagen (0000:000) om ändring i nämnda lag ska ha
följande lydelse.
Lydelse
enligt
lagrådsremissen
Ändrade skatteregler för investeringsfonder
och
deras
delägare
(Fi2011/1668)

Föreslagen lydelse

22 kap.
19 §
Kontrolluppgift ska inte lämnas
Kontrolluppgift ska inte lämnas
om schablonintäkt vid innehav av
om schablonintäkt vid innehav av
tillgångar på ett pensionssparkonto.
tillgångar på ett pensionssparkonto
eller ett investeringssparkonto.
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7. Lagrådets yttrande
Utdrag ur
2011-05-31

protokoll

vid

sammanträde

Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström,
f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och
justitierådet Eskil Nord.
Schablonbeskattat investeringssparkonto
och ändrad beskattning av kapitalförsäkring
Enligt en lagrådsremiss den 12 maj 2011
(Finansdepartementet) har regeringen beslutat
att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1. lag om investeringssparkonto,
2. lag om ändring i inkomstskattelagen
(1999:1229),
3. lag om ändring i lagen (0000:0000) om
ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
4. lag om ändring i lagen (1986:468) om
avräkning av utländsk skatt,
5. lag om ändring i taxeringslagen
(1990:324),
6. lag om ändring i lagen (1990:661) om
avkastningsskatt på pensionsmedel,
7. lag om ändring i skattebetalningslagen
(1997:483),
8. lag om ändring i lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter,
9. lag om ändring i lagen (0000:0000) om
ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
10. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
11. lag om ändring i skatteförfarandelagen
(0000:000),
12. lag om ändring i lagen (0000:0000) om
ändring i skatteförfarandelagen (0000:0000).
Förslagen har inför Lagrådet föredragits av
rättssakkunnige Erik Sjöstedt och rättssakkunniga Sofi Nyström.
Förslagen föranleder följande yttrande av
Lagrådet:
I lagrådsremissen lämnas förslag om en ny,
schablonbeskattad, sparform: investeringssparkonto. Syftet är att ge fysiska personer
möjlighet att enkelt spara i finansiella
instrument. Schablonbeskattningen innebär att
det för innehav av finansiella instrument
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skapas ett undantag från den konventionella
kapitalbeskattningen. Undantaget består av att
kapitalvinster inom sparandet inte beskattas
och att motsvarande förluster inte är
avdragsgilla, men att en schablonmässigt
beräknad avkastning ska tas upp som intäkt
och beskattas på vanligt sätt med skattesatsen
30 procent.
Konstruktionen med investeringssparkonton företer, även om det finns avgörande
skillnader, stora likheter med s.k. depåförvaltade kapitalförsäkringar där försäkringstagaren själv kan styra hur hans försäkringskapital ska placeras i olika finansiella
instrument. Värdepappershandel som sker
inom ramen för kapitalförsäkringen samt
utdelningar och räntor utlöser inte heller
någon kapitalvinstskatt, utan i stället utgår i
dagsläget en schablonintäkt på försäkringskapitalet i form av en avkastningsskatt
baserad på föregående års genomsnittliga
statslåneränta. Ett införande av en schablonbeskattad sparform i form av investeringssparkonto kommer således att medföra att det
tillskapas i jämförelse med sparande i kapitalförsäkringar ett i flera avseenden likvärdigt
alternativ för sparande i direktägda finansiella
instrument.
När det uppstår skillnader mellan beskattningssektorer, där en sektor kan antas
sammantaget ha fått en relativt sett förmånligare behandling än andra sektorer, är det
ofrånkomligt att det uppkommer incitament
att försöka åstadkomma överföringar mellan
sektorerna på ett sådant sätt att innehavare av
ett kapital i finansiella instrument kan dra
nytta av båda sektorernas skatteregler
beroende på situationen i varje enskilt fall.
Regeringen har önskat att åstadkomma ett
regelverk runt den nya sparformen som
förebygger sådana överflyttningar av kapital
som skulle kunna ge oavsedda skatteförmåner.
Skattereglernas komplexitet är väl känd och
obestridd. Komplexiteten leder oundvikligen
till att regler som dels ska åstadkomma en för
den enskilde enkel sparform, dels ska förhindra skatteläckage får en detaljeringsnivå
som allmänt sett inte är önskvärd, särskilt inte
när det är fråga om en sparform som främst
vänder sig till den enskilde och inte till de
institutionella spararna. Som nyss sagts är
emellertid en sådan konsekvens av de syften
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reglerna samtidigt ska tillgodose i det närmaste
oundviklig och får därför godtas. Även om det
slutligen skulle kunna ifrågasättas om de ytterligare syftena med lagstiftningen – att minska
skattefelen vid försäljning av värdepapper samt
låta den enskilde på ett enkelt sätt få kontroll
och överblick över det underlag som ska ligga
till grund för beskattningen av hans eller
hennes innehav och handel med finansiella
instrument – fullt ut kan uppnås med den nu
föreslagna regleringen, anser Lagrådet ändock
att det nu framlagda förslaget, som är
gynnande för den enskilde och bygger helt på
frivillighet, kan godtas.
Lagrådet vill likväl framhålla vikten av att
införandet av denna nya reform får ta den tid
som det kan antas behöva för att tillämpningen
av reglerna hos de enskilda, hos bankerna och
andra finansiella institut samt hos Skatteverket
ska kunna förberedas och underlättas.
I remissen föreslås också anknutna
ändringar i beskattningen av andra sparformer
såsom kapitalförsäkringar, svenska som utländska, samt ett antal följdändringar i annan
lagstiftning.
När det gäller ändringarna i reglerna för
avkastningsskatt har de till syfte bland annat
att komma till rätta med det förhållandet att en
försäkringstagare genom att återköpa delar av
försäkringskapitalet kan minimera eller få till
följd att ingen avkastningsskatt alls utgår. Lagförslaget i denna del framstår som väl
motiverat och avvägt. Lagrådet har inte heller i
övrigt något att erinra mot genomförandet av
de föreslagna ändringarna rörande beskattning
av kapitalförsäkringar.
Lagrådet återkommer till införandet av de
nya reglerna under rubriken Ikraftträdandeoch övergångsbestämmelser.
Vad härefter gäller enskildheter i de olika
lagförslagen har Lagrådet följande erinringar.
Förslaget till lag om investeringssparkonto
8§
I lagen betecknas genomgående finansiella
instrument som inte är att anse som
investeringstillgångar, vilka i princip inte får
finnas på ett investeringssparkonto, som
”otillåtna tillgångar”. Även om en sådan definition kan ha ett visst pedagogiskt värde kan den
också leda fel då den lätt leder tanken till till-

gångar som det är förbjudet att överhuvudtaget inneha. Det torde inte heller i
annan lagstiftning förekomma att man betecknar i och för sig godtagbara föremål och
företeelser som inte omfattas av viss lagstiftning som otillåtna. Lagrådet hyser förståelse för svårigheten att finna ett ersättningsord eller -begrepp för otillåtna. En
möjlighet skulle, i de flesta av de föreslagna
bestämmelserna, vara att beteckna de avsedda
tillgångarna som ”främmande” tillgångar.
Detta förutsätter att 8 § kvarstår, men med
lydelsen ”Med främmande tillgångar avses i
denna lag finansiella instrument som inte är
investeringstillgångar.”
Enligt Lagrådets mening bör det dock
övervägas om begreppet ”otillåtna” alls behövs. Såvitt Lagrådet kan bedöma torde
nämligen begreppet kunna utmönstras och 8 §
således utgå. Lagrådet återkommer till denna
sak under 32 §.
10 §
Lagrådet föreslår att paragrafen ges tillägget
”utan några begränsningar” för att klargöra att
på ett investeringssparkonto i och för sig får
förvaras även kontanter utan anknytning till
omsättningen av finansiella instrument.
16 §
16–19 §§ innehåller bestämmelser rörande
förvaring av tillgångar på ett investeringssparkonto. I 16 § stadgas därvid att det på
kontot, med vissa undantag, endast får
förvaras investeringstillgångar och kontanta
medel. Bestämmelsen har närmast karaktär av
definitionsbestämmelse och bör därför lämpligen, jämte den rubrik som föregår paragrafen,
placeras i anslutning till definitionsbestämmelserna i lagen. Övriga paragrafer, 17–
19 §§, kan dock efter omnumrering lämpligen
kvarstå på sina platser.
32 §
I paragrafen sägs att om information enligt
30 eller 31 § inte lämnas ska marknadsföringslagen, med vissa undantag, tillämpas.
För att klart ange att fråga endast är om just
den information som definierats i paragrafens
första mening föreslår Lagrådet att den andra
meningen får följande lydelse:
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Informationen ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.
Med beaktande av det nu anförda och om
tanken på att 8 § ska utgå godtas skulle lagen
om investeringssparkonto, med vissa redaktionella ändringar i övrigt som uppmärksammats
under föredragningen, kunna erhålla den
lydelse som framgår av bifogad bilaga till
Lagrådets yttrande.
Förslaget till lag om ändring i lagen
(2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter
15 kap. 7 §
Enligt förevarande paragraf finns en uppgiftsskyldighet som kommer att gälla för
andelar i investeringsfonder efter det att de
förtecknats på ett investeringssparkonto. En
sådan uppgift behövs dock inte för beskattning eftersom skatten på schablonintäkten
ersätter skatt på kapitalvinster. Det föreslås
därför att ett undantag från första och andra
styckena ska införas genom ett nytt tredje
stycke.
Undantaget har dock blivit olyckligt formulerat. I tredje stycket sägs nämligen att
”Denna paragraf” inte gäller för andelar i en
investeringsfond efter det att dessa förtecknats
på ett investeringssparkonto. Den konstruktionen leder till att det avsedda undantaget inte
kan tillämpas, eftersom undantagsbestämmelsen befinner sig i den paragraf som inte
gäller, enligt tredje styckets ordalydelse.
Denna ej avsedda effekt av den valda
konstruktionen kan undvikas om orden
”Denna paragraf” ersätts av ”Första och andra
styckena” eller ”Skyldigheten enligt första och
andra styckena”, jfr andra stycket i den nu
föreslagna lydelsen av 44 kap. 22 a § förslaget
till lag om ändring i inkomstskattelagen
(1999:1229).
Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen (0000:00)
Lagrådet hänvisar till vad som anförts i fråga
om förslaget till lag om ändring i lagen
(2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter.
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Enligt lagrådsremissen ska den nya lagen om
investeringssparkonto träda i kraft den
1 januari 2012. De till lagen anknutna reglerna
om beskattning, taxering m.m. och om
avkastningsskatt ska träda i kraft så att de i
huvudsak ska tillämpas första gången vid 2013
års taxering. Detta ikraftträdande kompliceras
i hög grad av att det just vid det kommande
årsskiftet är planerat att en hel del lagar som
berörs av förevarande förslag också kommer
att ändras med anledning av andra lagförslag
som lämnats till Lagrådet. Det tydligaste
exemplet är den pågående lagrådsgranskningen
till en ny lag om skatteförfarandet. Det är fråga
om omfattande ändringar som också berör
förevarande lagförslag.
Ett ytterligare exempel på de komplikationer som uppstår är förslaget om ändring av
taxeringslagen (lagförslag 2.5 i lagrådsremissen). Det är fråga om en följdändring i
1 kap. 1 § den lagen. Ändringen avser fastställelse av skatteunderlaget. Ändringen måste
träda i kraft så att den kan tillämpas vid 2013
års taxering. Av det skälet föreslås att
ändringen ska träda i kraft den 31 december
2011. I lagrådsremissen Skatteförfarandet föreslås i övergångsbestämmelserna till den nya
lagen om skatteförfarandet att taxeringslagen
ska upphöra att gälla vid utgången av 2011,
men fortsatt ska tillämpas för 2013 och
tidigare års taxeringar. Det är alltså så att
förslaget i förevarande lagrådsremiss om
ändring i taxeringslagen ska träda i kraft den
sista dagen som lagen är avsedd att gälla.
Motsvarande situation uppkommer beträffande andra lagar som också är föremål för
förslag i remissen om skatteförfarandet och
ska upphävas med anledning av förslagen i den
lagrådsremissen, men likväl tillämpas övergångsvis för den första taxering som påverkas
av den nya sparformen. Därtill kommer den
omständligheten att också den föreslagna
skatteförfarandelagen, där lagrådsgranskning
alltså pågår, är föremål för ändringsförslag i
förevarande lagrådsremiss (lagförslag 2.11).
Slutligen innehåller lagrådsremissen också
förslag till ändring i en lag som ingår i en
remiss som regeringen tidigare avlämnat till
Lagrådet och där granskningen är avslutad men som ännu inte influtit i en proposition -
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nämligen förslaget om ändring i lagen
(0000:000) om ändring i lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter. Det
kan nämnas att lagen om självdeklarationer
och kontrolluppgifter föreslås upphävd i
lagrådsremissen om skatteförfarandet.
De anförda exemplen visar att det kommer
att ställas utomordentligt höga krav på noggrannhet och precision i det fortsatta beredningsarbetet. Om det i det arbetet säkerställs
att de många skilda lagarna, lagändringarna och
övergångsbestämmelserna är samstämda med
varandra finns det en möjlighet att tillämpningen kan underlättas. Men det måste ändock
konstateras att det förefaller som om tillämpningen av regelkomplexet kring den nya

sparformen inte underlättas av att reformen är
tänkt att sättas i kraft samtidigt med en omfattande förändring av skatteförfarandet.
Den valda lagstiftningstekniken har i endast
begränsad omfattning givit Lagrådet möjlighet
att i ett sammanhang granska infasningen av de
nya reglerna. Med hänsyn till att det får förutsättas att en samordning sker i den fortsatta
beredningen kan Lagrådet godta den valda
tekniken.
Lagförslagen i övrigt
Övriga lagförslag lämnas utan erinran.
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Bilaga till Lagrådets protokoll rörande Schablonbeskattat
investeringssparkonto och ändrad beskattning av
kapitalförsäkring;
Anm. för att underlätta läsningen har i förekommande fall numreringen av
paragraferna i lagrådsremissens lagförslag angivits inom parantes.
-----------------------------------------------------Lagförslag
Förslag till lag om investeringssparkonto
Härigenom föreskrivs följande.
Innehåll
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om investeringssparkonto.
I inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om beskattningen av
den som innehar ett investeringssparkonto.
Definitioner m.m.
2 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och
tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229), om inte något
annat anges eller framgår av sammanhanget.
De termer och uttryck som används omfattar också motsvarande utländska
företeelser om det inte anges eller framgår av sammanhanget att bara svenska
företeelser avses. Termen handelsplattform omfattar inte företeelser utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
3 § Med investeringssparkonto avses ett konto som uppfyller villkoren i
denna lag.
4 § Med kontoinnehavare avses den som innehar ett investeringssparkonto.
5 § Med investeringsföretag avses
1. ett svenskt värdepappersbolag som har tillstånd enligt 2 kap. 2 § första
stycket
1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
2. ett svenskt kreditinstitut som har tillstånd att bedriva bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
3. ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma i en stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som där har tillstånd
att tillhandahålla sidotjänster som avses i bilaga I, avsnitt B punkt 1 till
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om
marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv
85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv

92

PROP. 2011/12:1 BILAGA 8

2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG1 , senast ändrat
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU2 , eller
4. ett utländskt kreditinstitut som hör hemma i en stat inom EES och som
där fått auktorisation att starta och driva verksamhet i kreditinstitut som avses
i artikel 6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni
2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut3 , senast ändrat
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU4 .
6 § Med investeringstillgångar avses
1. finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad
eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
2. finansiella instrument som handlas på en handelsplattform, eller
3. andelar i en investeringsfond.
7 § Finansiella instrument som har getts ut av ett företag är inte investeringstillgångar om innehavaren av instrumenten, direkt eller indirekt, äger
eller på liknande sätt innehar andelar i företaget som motsvarar minst 10
procent av rösterna för samtliga andelar eller av kapitalet i företaget.
Vid bedömningen av hur stor andel av rösterna eller kapitalet i företaget
som innehavaren av de finansiella instrumenten har, ska innehavaren även
anses äga andelar i företaget som innehavarens närstående, direkt eller
indirekt, äger eller på liknande sätt innehar.
Kvalificerade andelar är inte investeringstillgångar.
Förvaring av tillgångar
8(16) § På ett investeringssparkonto får bara investeringstillgångar och
kontanta medel förvaras om inte något annat anges i 16 -18 §§. Tillgångar som
avses i 7 § får bara förvaras på ett investeringssparkonto under de förutsättningar som framgår av 18 §.
Avtal om investeringssparkonto
9(9) § Ett avtal om investeringssparkonto ska ingås mellan ett investeringsföretag och en fysisk person eller ett dödsbo. Avtalet får inte innehålla villkor
som är oförenliga med bestämmelserna i denna lag.
Ett investeringssparkonto får bara innehas av en enda fysisk person eller ett
enda dödsbo. Ett investeringssparkonto får bara föras av ett enda investeringsföretag.
Ett investeringssparkonto får inte överlåtas.

1 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0039).
2 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).
3 EUT L 177, 30.6.2006, s. 21 (Celex 32006L0048).
4 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

93

PROP. 2011/12:1 BILAGA 8

Insättning och uttag av kontanta medel
10(10) § Kontanta medel får sättas in på och tas ut från ett investeringssparkonto utan några begränsningar.
Överföring av finansiella instrument till eller från ett investeringssparkonto
11(11) § Vid bedömning av om finansiella instrument får överföras till eller
från ett investeringssparkonto är det de finansiella instrumentens klassificering enligt 6–7 §§ när överföringen inleds som avgör vilka bestämmelser om
överföring enligt denna lag som ska tillämpas.
Överföring av finansiella instrument till ett investeringssparkonto
12(12) § En kontoinnehavare får bara överföra investeringstillgångar som
kontoinnehavaren själv äger till ett eget investeringssparkonto. En kontoinnehavare får inte överföra tillgångar som inte är investeringstillgångar till ett
eget investeringssparkonto.
13(13) § Investeringstillgångar får överföras till ett investeringssparkonto från
någon annan än kontoinnehavaren bara om tillgångarna överförs till kontot i
samband med kontoinnehavarens förvärv av tillgångarna och om förvärvet har
skett
1. på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en handelsplattform,
2. på så sätt att nya fondandelar utfärdats om förvärvet avser andelar i en
investeringsfond,
3. från den som har emitterat tillgångarna om förvärvet grundades på tillgångar som vid förvärvet förvarades på kontot,
4. från investeringsföretaget som vid förvärvet förde investeringssparkontot,
5. från övertagande bolag om tillgångarna avsåg ersättning till aktieägarna
vid en fusion eller delning av aktiebolag och om tillgångarna förvärvades på
grund av aktier som vid förvärvet förvarades på kontot,
6. från köpande företag om förvärvet var ett led i ett förfarande om andelsbyte och om tillgångarna förvärvades på grund av andelar som vid förvärvet
förvarades på kontot,
7. från en annan kontoinnehavare om tillgångarna vid förvärvet förvarades
på dennes investeringssparkonto, eller
8. genom utdelning på tillgångar som vid förvärvet förvarades på investeringssparkontot.
Investeringstillgångar som har förvärvats på grund av tillgångar som avses i
7 § eller tillgångar som inte är investeringstillgångar som förvaras på ett
investeringssparkonto med stöd av 17 § får inte överföras till kontot.
14(14) § Andra finansiella instrument än investeringstillgångar får överföras
till ett investeringssparkonto från någon annan än kontoinnehavaren bara om
tillgångarna överförs till kontot i samband med kontoinnehavarens förvärv av
tillgångarna och om förvärvet har skett
1. från den som har emitterat tillgångarna om tillgångarna senast den
trettionde dagen efter den dag då de emitterades avses bli upptagna till handel
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på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet eller en handelsplattform,
2. från den som har emitterat tillgångarna om förvärvet avsåg teckningsrätter, fondaktierätter, säljrätter eller liknande finansiella instrument och
om förvärvet grundades på tillgångar som vid förvärvet förvarades på kontot,
3. från övertagande bolag om tillgångarna avsåg annan ersättning än
kontanta medel till aktieägarna vid en fusion eller delning av aktiebolag och
om tillgångarna förvärvades på grund av aktier som vid förvärvet förvarades på
kontot,
4. från köpande företag om förvärvet var ett led i ett förfarande om
andelsbyte och om tillgångarna förvärvades på grund av andelar som vid
förvärvet förvarades på kontot, eller
5. genom utdelning på tillgångar som vid förvärvet förvarades på investeringssparkontot.
Tillgångar som avses i 7 § får inte överföras till investeringssparkontot med
tillämpning av första stycket 1. Inte heller tillgångar som inte är investeringstillgångar som har förvärvats på grund av tillgångar som avses i 7 § eller på
grund av tillgångar som inte är investeringstillgångar som förvaras på ett
investeringssparkonto med stöd av 17 § får överföras till kontot.
15(15) § Förvärv av finansiella instrument som ska överföras till ett
investeringssparkonto enligt 13 eller 14 § ska betalas med tillgångar som
förvaras på kontot.
16(17) § Finansiella instrument som inte är investeringstillgångar men som
var sådana tillgångar när de överfördes till ett investeringssparkonto eller som
har överförts till kontot med stöd av 14 § första stycket 2–5 får förvaras på
investeringssparkontot till och med den sextionde dagen efter utgången av det
kvartal då tillgångarna upphörde att vara investeringstillgångar respektive blev
förtecknade på kontot. Tillgångarna ska avföras från kontot senast denna dag.
Om tillgångarna övergår till att vara investeringstillgångar, får de förvaras
på investeringssparkontot enligt 8 §.
17(18) § Andra finansiella instrument än investeringstillgångar som har
överförts till ett investeringssparkonto med stöd av 14 § första stycket 1 får
förvaras på investeringssparkontot till och med den sextionde dagen efter den
dag då de emitterades. Tillgångarna ska avföras från kontot senast denna dag.
Om tillgångarna övergår till att vara investeringstillgångar inom den
angivna tidsfristen, får de förvaras på investeringssparkontot enligt 8 §.
18(19) § Tillgångar som avses i 7 § och som inte var sådana tillgångar när de
överfördes till ett investeringssparkonto eller som har överförts till kontot
med stöd av 14 § första stycket 2–5 får förvaras på investeringssparkontot till
och med den trettionde dagen efter den dag då tillgångarna först
klassificerades som sådana tillgångar eller blev förtecknade på kontot. Tillgångarna ska, även om de under tidsfristen övergår till att klassificeras som
andra tillgångar, avföras från kontot senast denna dag.
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Överföring av finansiella instrument från ett investeringssparkonto
19(20) § En kontoinnehavare får bara överföra finansiella instrument från ett
investeringssparkonto till ett annat eget konto under de förutsättningar som
framgår av 20 §.
En kontoinnehavare får bara överföra finansiella instrument från ett
investeringssparkonto till någon annan under de förutsättningar som framgår
av 21, 23 eller 24 §.
20(21) § En kontoinnehavare får överföra
1. investeringstillgångar som kontoinnehavaren själv äger till ett annat eget
investeringssparkonto, eller
2. andra tillgångar än investeringstillgångar till ett annat eget konto som
inte är ett investeringssparkonto.
21(22) § Finansiella instrument får överföras till någon annan än kontoinnehavaren om kontoinnehavaren har överlåtit tillgångarna genom försäljning,
byte eller liknande överlåtelse av tillgångarna
1. på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en handelsplattform,
2. på så sätt att fondandelarna löses in i fonden, om överföringen avser
andelar i en investeringsfond,
3. till den som har emitterat tillgångarna,
4. till investeringsföretaget som vid överlåtelsen förde investeringssparkontot,
5. till budgivaren om överlåtelsen var ett led i ett offentligt uppköpserbjudande,
6. till köpande företag om överlåtelsen var ett led i ett förfarande om
andelsbyte,
7. till majoritetsaktieägaren i ett bolag om överlåtelsen var ett led i ett
förfarande om inlösen av minoritetsaktier i samma bolag, eller
8. till en annan kontoinnehavare om tillgångarna förs över till förvärvarens
investeringssparkonto.
Finansiella instrument som inte är investeringstillgångar får inte överföras
från ett investeringssparkonto med tillämpning av första stycket 8.
22(23) § Om finansiella instrument som förvaras på ett investeringssparkonto
överlåtits på ett sådant sätt som avses i 21 § första stycket 1–7, ska ersättning
som lämnas i form av kontanta medel överföras direkt till investeringssparkontot.
Om finansiella instrument som förvaras på ett investeringssparkonto
överlåtits på ett sådant sätt som avses i 21 § första stycket, ska ersättning som
lämnas i form av investeringstillgångar överföras direkt till investeringssparkontot. Ersättning i form av andra tillgångar än investeringstillgångar får
överföras till investeringssparkontot bara om tillgångarna har förvärvats på
sådant sätt som avses i 14 §.
Ersättning vid överlåtelse av tillgångar som avses i 7 § och som förvaras på
ett investeringssparkonto eller av tillgångar som inte är investeringstillgångar
som förvaras på ett investeringssparkonto med stöd av 17 § får inte överföras
till kontot.
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23(24) § Investeringstillgångar som har överlåtits genom arv, testamente,
gåva, bodelning eller på liknande sätt får överföras till ett annat investeringssparkonto.
24(25) § Tillgångar som inte är investeringstillgångar och som har överlåtits
genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt får överföras till
ett konto som inte är ett investeringssparkonto.
Ränta, utdelning och annan avkastning
25(26) § Ränta, utdelning och annan avkastning än ersättning vid överlåtelse
på tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto ska överföras direkt till
investeringssparkontot.
Ränta, utdelning och annan avkastning än ersättning vid överlåtelse på
tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto och som inte är
investeringstillgångar får inte överföras till investeringssparkontot om de
1. är sådana som avses i 7 §, eller
2. förvaras på investeringssparkontot med stöd av 17 §.
Ett investeringssparkonto upphör
26(27) § Ett konto upphör som investeringssparkonto när det avslutas. Ett
investeringssparkonto får inte avslutas om det förvaras investeringstillgångar
på kontot eller om sådana tillgångar har förvärvats för att förvaras på kontot
men ännu inte har förtecknats på kontot.
27(28) § Ett konto upphör som investeringssparkonto när kontoinnehavaren
eller investeringsföretaget inte följer bestämmelserna i denna lag.
Ett konto upphör dock inte som investeringssparkonto enbart av den
anledningen att andra tillgångar än investeringstillgångar förvaras på
investeringssparkontot i strid med 16 § eller att investeringsföretaget inte
lämnar information enligt 30 §.
28(29) § Om företaget som för ett investeringssparkonto inte längre anses
vara ett investeringsföretag på grund av att tillstånd som avses i 5 § har
återkallats, upphör kontot som investeringssparkonto. Om verksamheten
enligt beslutet om återkallelse ska upphöra eller vara avvecklad vid en senare
tidpunkt, upphör kontot som investeringssparkonto vid den senare
tidpunkten.
Information
29(30) § Innan ett investeringsföretag ingår ett avtal om investeringssparkonto med en fysisk person eller ett dödsbo ska investeringsföretaget lämna
information om
1. avgifter på investeringssparkontot,
2. hur tillgångarna på ett investeringssparkonto beskattas och hur skatten
tas ut,
3. vad som avses med investeringstillgångar och finansiella instrument som
inte
är investeringstillgångar,
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4. hur länge andra finansiella instrument än investeringstillgångar får
förvaras på
ett investeringssparkonto, och
5. under vilka förutsättningar andra finansiella instrument än investeringstillgångar får avföras från ett investeringssparkonto.
Informationen ska lämnas i en handling eller i någon annan läsbar och
varaktig form som är tillgänglig för mottagaren.
Ett konto kan vara ett investeringssparkonto även om investeringsföretaget
inte lämnar information enligt första och andra styckena.
30(31) § Investeringsföretaget är skyldigt att informera kontoinnehavaren om
att finansiella instrument som inte är investeringstillgångar förvaras på
investeringssparkontot eller att kontot har upphört som investeringssparkonto. Informationen ska lämnas inom fem dagar från det att företaget
har fått sådan kännedom.
När andra finansiella instrument än investeringstillgångar förvaras på ett
investeringssparkonto, ska investeringsföretaget dessutom informera om när
tillgångarna senast måste avföras från kontot enligt 16–18 §§.
Vid tillämpning av första stycket ska investeringsföretaget anses ha fått
kännedom om att andra finansiella instrument än investeringstillgångar
förvaras på investeringssparkontot när tjugofem dagar har gått från utgången
av det kvartal då de dessa tillgångar först förvarades på investeringssparkontot
i egenskap av andra tillgångar än investeringstillgångar. Detta gäller dock inte
för tillgångar som avses i 7 § eller som förvaras på investeringssparkontot med
stöd av 17 §.
31(32) § Om information enligt 29 eller 30 § inte lämnas ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29–
36 §§ om marknadsstörningsavgift. Informationen ska anses vara väsentlig
enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
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1.

Sammanfattning av Promemoria
om ändrade skatteregler för
investeringsfonder och deras
delägare (Fi2010/688)

Enligt gällande rätt beskattas svenska investeringsfonder för vissa inkomster, såsom räntor
och utdelningar, samt för en schablonmässigt
beräknad intäkt på delägarrätter. Skatten för
investeringsfonder uppgår till 30 procent.
Från och med mitten av år 2011 ska ett nytt
UCITS-direktiv1 vara infogat i svensk rätt.
Direktivet innebär bl.a. att det kommer att bli
lättare för svenska fonder att flytta ut från
Sverige. De nya reglerna i kombination med att
fonder utomlands beskattas lägre än i Sverige
kan komma att leda till att den svenska skattebasen när det gäller beskattningen av
investeringsfonder eroderar.
I promemorian föreslås att investeringsfonder
inte längre ska vara skattskyldiga för inkomst av
tillgångar som ingår i fonden. Den som är
delägare i en investeringsfond, svensk eller
utländsk, ska ta upp en schablonintäkt som
beräknas på grundval av värdet på delägarens
fondandelar vid kalenderårets ingång ökat med
värdet vid förvärvstidpunkten på de andelar som
förvärvats under året. Avdrag medges inte för
under året avyttrade andelar. För att beräkna
schablonintäktens storlek ska underlaget
multipliceras med 0,4 procent. Reglerna föreslås
också gälla vissa svenska fondandelsägare som är
juridiska personer. Fysiska personer ska ta upp

intäkten i inkomstslaget kapital och juridiska
personer i inkomstslaget näringsverksamhet.
Förslaget innebär att det ur ett svenskt
investerarperspektiv inte är någon skattemässig
skillnad mellan att investera i en svensk eller
utländsk fond.
Utdelning till delägare liksom kapitalvinster
när andelar omsätts beskattas på samma sätt som
i dag. Motsvarande gäller avdrag vid förluster.
Som en konsekvens av att svenska fonder inte
beskattas för inkomster från fondtillgångarna
slopas kupongskatten vid utdelning till utländska
investeringsfonder som hör hemma inom EES.
Fondbolagen och förvaringsinstituten befrias
från deklarationsskyldighet för de investeringsfonder de förvaltar. De som i dag är skyldiga att
lämna kontrolluppgift om avyttring av fondandelar genom inlösen, ska också lämna uppgift
om den schablonintäkt som en fondandelsägare
ska ta upp. Intäktsuppgiften kommer att kunna
förtryckas på de skattskyldigas deklarationsblanketter. Kontrolluppgift ska inte lämnas om
fondandelsägaren är en juridisk person.
Det procenttal med vilket underlaget ska
multipliceras vid beräkning av schablonintäkten
är så kalibrerat att skattebortfallet när de svenska
fonderna görs skattefria helt finansieras genom
beskattningen av schablonintäkten. Beräkningarna beaktar även den basbreddning som äger
rum i och med att schablonen också omfattar
utländska fonder.

1 Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities,

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (EUT L 302,
17.11.2009, s. 32, Celex 32009L0065).
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2

Lagförslag i Promemoria om ändrade skatteregler för
investeringsfonder och deras delägare (Fi2010/688)

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1
dels att 6 kap. 16 a § och 39 kap. 20 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 39 kap. 20 § ska utgå,
dels att 6 kap. 5 §, 15 kap. 1 §, 17 kap. 15 §, 24 kap. 2 och 11 §§, 30 kap. 1 §,
39 kap. 1 och 14 §§ samt 65 kap. 10 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast efter 39 kap. 13 f § ska lyda ”Investmentföretag”
samt att rubriken närmast före 6 kap. 16 a § ska sättas närmast före 6 kap.
13 §,
dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 6 kap. 13 §, 42 kap. 35 och
36 §§, samt närmast före 42 kap. 35 § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap.
5§
Svenska investeringsfonder är
Svenska investeringsfonder är inte
skattskyldiga för inkomst av tillskattskyldiga för inkomst av
gångar som ingår i fonden.
tillgångar som ingår i fonden.
13 §
Utländska investeringsfonder är
inte skattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i fonden.
15 kap.
1 §2
Ersättningar för varor, tjänster och inventarier, avkastning av tillgångar,
kapitalvinster samt alla andra inkomster i näringsverksamheten ska tas upp
som intäkt.
Utöver bestämmelserna i detta
Utöver bestämmelserna i detta
kapitel finns bestämmelser om
kapitel finns bestämmelser om
inkomster i 8, 17–39, 44–48, 49–52,
inkomster i 8, 17–39, 44–48, 49–52,
55 och 60 kap.
55 och 60 kap. I 42 kap. 35 och 36 §§
finns även bestämmelser om schablonintäkt vid innehav av andelar i
investeringsfond.
Bestämmelser om värdering av inkomster i annat än pengar finns i 61 kap.

1 Lagen omtryckt 2008:803. Senaste lydelse av 39 kap. 20 § 2009:357.
2 Senaste lydelse 2009:1409.
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17 kap.
15 §3
Sammanläggning eller delning av investeringsfonder enligt 8 kap. 1 § lagen
(2004:46) om investeringsfonder ska inte leda till att delägarna ska ta upp en
intäkt. Detsamma gäller när en specialfond ombildas till en värdepappersfond.
Efter en sammanläggning eller delning anses som anskaffningsvärde för de
nya andelarna det anskaffningsvärde som sammanlagt gällde för de äldre
andelarna. Om en fond delas och den skattskyldige får andelar i mer än en
nybildad fond, ska det anskaffningsvärde som gällde för de äldre andelarna
fördelas på de nya andelarna i förhållande till dessa nybildade fonders värde
vid delningen.
Bestämmelser om fonderna finns i
39 kap. 20 §.
24 kap.
2§
I inkomstslaget näringsverksamhet tillämpas bestämmelserna i inkomstslaget kapital om
– utnyttjande av företrädesrätt till teckning av vinstandelslån eller kapitalandelslån i 42 kap. 15 §,
– utdelning av andelar i dotterbolag i 42 kap. 16 §,
– utbetalningar vid minskning av aktiekapital eller reservfond och liknande
förfaranden i 42 kap. 17 §,
– utskiftning från ideella föreningar i 42 kap. 18 §,
– utskiftning från ekonomiska föreningar i 42 kap. 19–21 §§,
– emission i ekonomiska föreningar i 42 kap. 21 a §,
– utdelning från delägarbeskattade utländska juridiska personer i 42 kap.
22 §,
– utdelning och utskiftning från dödsbon efter personer som var begränsat
skattskyldiga vid dödsfallet i 42 kap. 23 §,
– skattetillgodohavanden i 42 kap.
– skattetillgodohavanden i 42 kap.
24 §, och
24 §,
– lotterier i 42 kap. 25 §.
– lotterier i 42 kap. 25 §, och
– schablonintäkt i 42 kap. 35 §.
11 §
Bestämmelser om i vilka fall lämnad utdelning ska dras av finns för
– investmentföretag och investe– investmentföretag i 39 kap. 14 §,
ringsfonder i 39 kap. 14 §,
– kooperativa föreningar i 39 kap. 22–24 §§,
– sambruksföreningar i 39 kap. 28 §,
– samfälligheter i 39 kap. 29 §, och
– Sparbankernas säkerhetskassa i 39 kap. 31 §.

3 Senaste lydelse 2009:357.
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30 kap.
1 §4
Avdrag får göras enligt bestämmelserna i detta kapitel för belopp som sätts
av till periodiseringsfond.
Avdrag får dock inte göras av
Avdrag får dock inte göras av
privatbostadsföretag,
investmentprivatbostadsföretag och investföretag
och
investeringsfonder.
mentföretag. Avdrag får inte heller
Avdrag får inte heller göras av den
göras av den som är begränsat
som är begränsat skattskyldig enligt
skattskyldig enligt 3 kap. 18 § första
3 kap. 18 § första stycket 2 eller
stycket 2 eller 6 kap. 11 § första
6 kap. 11 § första stycket 4 och som
stycket 4 och som är bosatt i en stat
är bosatt i en stat utanför Europeiska
utanför Europeiska ekonomiska
ekonomiska samarbetsområdet.
samarbetsområdet.
39 kap.
1§
I detta kapitel finns bestämmelser om
– försäkringsföretag i 2–13 §§,
– utländska tjänstepensionsinstitut i 13 a–13 f §§,
–
investmentföretag
och
– investmentföretag i 14–19 §§,
investeringsfonder i 14–20 §§,
– kooperativa föreningar i 21–24 §§,
– privatbostadsföretag i 25–27 §§,
– sambruksföreningar i 28 §,
– samfälligheter i 29 §, och
– sparbanker och Sparbankernas säkerhetskassa i 30 och 31 §§.
14 §
För
investmentföretag
och
För investmentföretag gäller, utinvesteringsfonder gäller, utöver vad
över vad som följer av övriga
som följer av övriga bestämmelser i
bestämmelser i denna lag, följande:
denna lag, följande:
1. Kapitalvinster på delägarrätter
1. Kapitalvinster på delägarrätter
ska inte tas upp och kapitalförluster
ska inte tas upp och kapitalförluster
på delägarrätter får inte dras av. Om
på delägarrätter får inte dras av. Om
ett investmentföretag avyttrar en
en delägarrätt som hade varit
delägarrätt som hade varit näringsnäringsbetingad om investmentbetingad om investmentföretaget i
företaget i stället hade varit ett
stället hade varit ett sådant ägarsådant ägarföretag som kan inneha
företag som kan inneha en
en näringsbetingad andel enligt
näringsbetingad andel enligt 24 kap.
24 kap. 13 § avyttras, ska ersätt13 §, ska ersättningen tas upp som
ningen tas upp som kapitalvinst om
kapitalvinst om delägarrätten hänför
delägarrätten hänför sig till ett
sig till ett skalbolag som avses i
skalbolag som avses i 25 a kap. 9 §
25 a kap. 9 § eller om det sker ett
eller om det sker ett återköp enligt
återköp enligt 25 a kap. 18 §. Vid
25 a kap. 18 §. Vid bedömningen om
bedömningen om ersättningen ska
ersättningen ska tas upp som kapitaltas upp som kapitalvinst tillämpas
vinst tillämpas bestämmelserna i
bestämmelserna i 25 a kap. 10–18 §§.
25 a kap. 10–18 §§.

4 Senaste lydelse 2009:1060.
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2. Ett belopp som för helt år mot2. Ett belopp som för helt år motsvarar 1,5 procent av värdet på
svarar 1,5 procent av värdet på
delägarrätter vid beskattningsårets
delägarrätter vid beskattningsårets
ingång ska tas upp. Egna aktier eller
ingång ska tas upp. Egna aktier eller
optioner, terminer eller liknande
optioner, terminer eller liknande
instrument vars underliggande tillinstrument vars underliggande tillgångar består av investmentföregångar består av investmentföretagets egna aktier ska inte räknas in i
tagets egna aktier ska inte räknas in i
underlaget. I underlaget för investunderlaget. I underlaget ska inte
mentföretag ska inte heller räknas in
heller räknas in andelar och aktieandelar och aktiebaserade delägarbaserade delägarrätter om en kapitalrätter om en kapitalvinst inte skulle
vinst inte skulle ha tagits upp enligt
ha tagits upp enligt bestämmelsen i
bestämmelsen i 25 a kap. 5 § om
25 a kap. 5 § om andelen eller den
andelen eller den aktiebaserade delaktiebaserade delägarrätten hade
ägarrätten hade avyttrats vid
avyttrats
vid
beskattningsårets
beskattningsårets början och investbörjan och investmentföretaget i
mentföretaget i stället hade varit ett
stället hade varit ett sådant ägarsådant ägarföretag som kan inneha
företag som kan inneha en näringsen näringsbetingad andel enligt
betingad andel enligt 24 kap. 13 §.
24 kap. 13 §. Vid bedömningen om
Vid bedömningen om en kapitalvinst
en kapitalvinst inte skulle ha tagits
inte skulle ha tagits upp ska bortses
upp ska bortses från bestämmelsen
från bestämmelsen om skalbolagsom skalbolagsbeskattning i 25 a kap.
beskattning i 25 a kap. 9 §.
9 §.
3. Utdelning som företaget eller
3. Utdelning som företaget lämnar
fonden lämnar ska dras av. Sådan
ska dras av. Sådan utdelning av
utdelning av andelar i ett dotterbolag
andelar i ett dotterbolag som avses i
som avses i 42 kap. 16 § ska dock
42 kap. 16 § ska dock inte dras av.
inte dras av. Investeringsfonder får
dra av utdelning till annan än andelsägare i fonden med högst ett belopp
som motsvarar 2 procent av fondens
värde vid utgången av beskattningsåret.
Den utdelning som ska dras av enligt första stycket 3 ska dras av som
kostnad det beskattningsår som beslutet om utdelning avser.
42 kap.
Schablonintäkt vid innehav
andelar i en investeringsfond

av

35 §
Den som under kalenderåret före
taxeringsåret har ägt andelar i en
investeringsfond ska ta upp en
schablonintäkt. Intäkten ska beräknas
till 0,4 procent av kapitalunderlaget
enligt 36 §.
36 §
Kapitalunderlaget utgörs av värdet
vid ingången av kalenderåret före
taxeringsåret på de andelar i en
9
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investeringsfond som vid denna
tidpunkt ägs av den skattskyldige, ökat
med värdet vid förvärvstidpunkten på
sådana fondandelar som har förvärvats under kalenderåret före taxeringsåret. Som förvärvstidpunkt räknas dagen för äganderättsövergången.
Förvärv av fondandelar genom
sammanläggning eller delning av en
investeringsfond enligt 8 kap. 1 § lagen
(2004:46) om investeringsfonder utgör
inte sådant förvärv som enligt första
stycket ska ingå i kapitalunderlaget.
65 kap.
10 §
För juridiska personer är den statliga inkomstskatten 26,3 procent av den
beskattningsbara inkomsten.
För investeringsfonder är skatten i
stället 30 procent.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången vid
2012 års taxering.
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Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Härigenom föreskrivs att 4 § kupongskattelagen (1970:624) ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §1
Skattskyldighet föreligger för utdelningsberättigad om denne är fysisk
person, som är begränsat skattskyldig, dödsbo efter sådan person eller
utländsk juridisk person, och utdelningen ej är hänförlig till inkomst av
näringsverksamhet som bedrivits från fast driftställe här i riket. Skattskyldighet föreligger dock inte för utdelningsberättigad utländsk juridisk
person för sådan del av utdelningen som motsvarar det belopp som ska
beskattas hos delägaren enligt 5 kap. 2 a § eller 39 a kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229).
För handelsbolag, europeisk ekonomisk intressegruppering, kommanditbolag och rederi föreligger skattskyldighet för den del av utdelningen som
ej är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivits från fast
driftställe här i riket och som belöper på delägare eller medlem som är
begränsat skattskyldig.
Skattskyldighet föreligger slutligen för utdelningsberättigad, som innehar
aktie under sådana förhållanden, att annan därigenom obehörigen beredes
förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner befrielse från kupongskatt.
Skattskyldighet föreligger inte för
Skattskyldighet föreligger inte för
person som avses i 3 kap. 17 § 2–4
person som avses i 3 kap. 17 § 2–4
inkomstskattelagen.
inkomstskattelagen och inte heller för
fondföretag enligt 1 kap. 1 § första
stycket 8 lagen (2004:46) om
investeringsfonder som hör hemma
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Skattskyldighet föreligger inte heller för en juridisk person i en främmande
stat som är medlem i Europeiska gemenskapen, om den innehar 10 procent
eller mer av andelskapitalet i det utdelande bolaget och uppfyller villkoren i
artikel 2 i det av Europeiska gemenskapernas råd den 23 juli 1990 antagna
direktivet om en gemensam ordning för beskattning avseende moder- och
dotterbolag i olika medlemsstater i direktivets lydelse den 1 januari 2005
(90/435/EEG).
Skattskyldighet föreligger inte heller för utländskt bolag som avses i 2 kap.
5 a § inkomstskattelagen och som motsvarar ett sådant svenskt företag som
avses i 24 kap. 13 § 1–4 den lagen, för utdelning på aktie om aktien är en sådan
näringsbetingad andel som avses i 24 kap. 14 § första stycket 1 eller 2 samma
lag.
Som förutsättning för skattefrihet enligt sjätte stycket gäller att utdelningen skulle ha omfattats av bestämmelserna om skattefrihet i 24 kap. 17–
22 §§ eller 25 a kap. 5, 6 och 8 §§ inkomstskattelagen, om det utländska
bolaget varit ett svenskt företag. I fråga om innehavstid enligt 24 kap. 20 §

1 Senaste lydelse 2009:1414.
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samma lag gäller dock att andelen alltid ska ha innehafts minst ett år vid
utdelningstillfället.
Skattskyldighet för utdelning föreligger inte heller för handelsbolag,
europeisk ekonomisk intressegruppering, kommanditbolag eller i utlandet
delägarbeskattade juridiska personer om motsvarande utdelning hade varit
skattefri enligt femte eller sjätte stycket om delägaren själv hade varit
utdelningsberättigad. Vid bedömningen av om utdelningen hade varit skattefri
ska aktieinnehavet bestämmas utifrån storleken på delägarens indirekta
innehav.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas på utdelning som
lämnas efter utgången av år 2010.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter
Härigenom förskrivs i fråga om lagen (2001:1227) om självdeklarationer
och kontrolluppgifter
dels att 2 kap. 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 11 kap. 16–20 §§, samt
närmast före 11 kap. 16 § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
7 §1
Särskild självdeklaration ska lämnas av
1. aktiebolag och ekonomiska föreningar samt sådana stiftelser, andra
liknande subjekt eller andra tillgångsmassor som enligt stiftelseförordnande
eller motsvarande bestämmelse har till huvudsakligt ändamål att tillgodose
viss släkts, vissa släkters eller bestämda fysiska personers ekonomiska intressen,
2. sådana ideella föreningar som avses i 7 kap. 7 § inkomstskattelagen
(1999:1229) och av sådana trossamfund som avses i 7 kap. 14 § den lagen, om
intäkterna under beskattningsåret har överstigit grundavdraget enligt 63 kap.
11 § samma lag,
3. andra juridiska personer än sådana som avses i 1 och 2, med undantag av
dödsbon, handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar, om
intäkterna som den skattskyldige ska ta upp under beskattningsåret har
uppgått till minst 100 kronor,
4. andra juridiska personer än
4. andra juridiska personer än
dödsbon för vilka underlag för statlig
dödsbon för vilka underlag för statlig
fastighetsskatt, kommunal fastigfastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift,
avkastningsskatt
på
hetsavgift,
avkastningsskatt
på
pensionsmedel eller särskild lönepensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastskatt på pensionskostnader ska fastställas,
ställas, samt
5. fondbolag eller förvaringsinstitut
för varje av bolaget eller institutet
förvaltad investeringsfond, samt
6. ombudet för en sådan general5. ombudet för en sådan generalrepresentation som avses i 1 kap.
representation som avses i 1 kap.
12 § lagen (1998:293) om utländska
12 § lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares verksamhet i
försäkringsgivares verksamhet i
Sverige för skadeförsäkringsföretag
Sverige för skadeförsäkringsföretag
som bedriver sin verksamhet genom
som bedriver sin verksamhet genom
representationen.
representationen.

1 Senaste lydelse 2007:1409.
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11 kap.
Schablonintäkt vid innehav
andelar i en investeringsfond

av

16 §
Kontrolluppgift ska lämnas om
schablonintäkt vid innehav av andelar
i en investeringsfond eller i ett sådant
fondföretag som driver verksamhet här
i landet enligt 1 kap. 7 eller 9 § lagen
(2004:46) om investeringsfonder.
17 §
Kontrolluppgift ska lämnas för
fysiska personer och dödsbon.
18 §
Kontrolluppgift ska lämnas av
1. sådana fondbolag som avses i
1 kap. 1 § första stycket 7 lagen
(2004:46) om investeringsfonder eller,
om förvaltningen av fonden har
övergått till ett förvaringsinstitut, av
detta,
2. värdepappersbolag och kreditinstitut som förvaltar specialfonder
enligt 1 kap. 5 § lagen om investeringsfonder,
3. förvaltningsbolag som driver
verksamhet här i landet enligt 1 kap. 6
eller 8 § lagen om investeringsfonder,
och
4. fondföretag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap. 7 eller
9 § lagen om investeringsfonder.
Om ett fondföretag har slutit avtal
med ett värdepappersinstitut om att
ombesörja försäljning och inlösen av
andelar ska kontrolluppgiften i stället
lämnas av värdepappersinstitutet.
Om en andel är förvaltarregistrerad
ska i stället förvaltaren lämna kontrolluppgiften.
19 §
Kontrolluppgift ska inte lämnas om
schablonintäkt på tillgångar på
pensionssparkonto.
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20 §
I kontrolluppgiften ska uppgift
lämnas om storleken på sådan
schablonintäkt som avses i 42 kap.
35 § inkomstskattelagen (1999:1229).
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången vid
2012 års taxering.
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3

Förteckning över
remissinstanserna till Promemoria
om ändrade skatteregler för
investeringsfonder och deras
delägare (Fi2010/688)

Efter remiss har yttrande över promemorian avgetts av Kammarrätten i Sundsvall, Förvaltningsrätten i Stockholms län, Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten, Datainspektionen, Finansinspektionen, Ekonomistyrningsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Bokföringsnämnden, Pensionsmyndigheten, Kammarkollegiet, Juridiska fakulteten vid Lunds
universitet, Konkurrensverket, Konsumentverket, Regelrådet, Aktiespararna, Euroclear AB,
Fondbolagens förening, Far, Lantbrukarnas
Riksförbund, NASDAQ OMX Stockholm AB,
Näringslivets
regelnämnd,
Sparbankernas
Riksförbund, Stiftelser i Samverkan SiS,
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Stockholms handelskammare, Svenskt Näringsliv, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen, Sveriges advokatsamfund
och Sveriges Försäkringsförbund.
Följande remissinstanser har inte svarat eller
angett att de avstår från att lämna några synpunkter: Aktietorget, Alternativa aktiemarknaden, Finansförbundet, Företagarna, Konsumenternas Bank och Finansbyrå, Landsorganisationen i Sverige, LO, Skattebetalarnas
förening, Svenska Finansanalytikers Förening,
Svenska Försäkringsförmedlares Förening,
Sveriges Akademikers Centralorganisation,
SACO, Tjänstemännens Centralorganisation,
TCO, och Utländska försäkringsbolags
förening.
Yttrande har dessutom inkommit från Avanza
Bank AB, Burgundy AB, XACT Fonder AB och
Näringslivets Skattedelegation.
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4

Sammanfattning av promemorian
Kompletterande förslag till
ändrade skatteregler för
investeringsfonder och deras
delägare (Fi2010/5532)

Promemorians förslag kompletterar förslagen till
nya skatteregler på investeringsfondsområdet
som lämnats i Fondskatteutredningens promemoria, Promemoria om ändrade skatteregler för
investeringsfonder och deras delägare (Fi
2010/688). Fondskatteutredningens förslag
innebär sammanfattningsvis att investeringsfonder inte längre ska vara skattskyldiga för
inkomst av tillgångar som ingår i fonden och att
den som är delägare i en investeringsfond, svensk
eller utländsk, ska ta upp en schablonintäkt som
beräknas på grundval av värdet på delägarens
fondandelar vid kalenderårets ingång.
Det har framkommit att Fondskatteutredningens förslag skulle innebära att uppemot en
miljon personer blir deklarationsskyldiga. Det
rör sig om skattskyldiga, främst barn, som
endast har intäkt av kapital från vilken det gjorts
skatteavdrag, såsom utdelning på andelar i investeringsfonder. För sådana intäkter finns ingen
skyldighet att lämna allmän självdeklaration utan
underrättelse om taxeringsbeslut lämnas endast
genom besked om slutlig skatt. Däremot fanns i
Fondskatteutredningens förslag inget motsvarande undantag från deklarationsskyldighet för
den föreslagna schablonintäkten avseende innehav av andelar i en investeringsfond.
Utan ändrade regler skulle därför en stor
mängd fondsparande barn, som inte deklarerar i
dag, bli deklarationsskyldiga. För att undvika
detta föreslås att schablonintäkt avseende innehav av andelar i en investeringsfond undantas

från deklarationsskyldighet i de fall den skattskyldige endast haft sådan intäkt (och annan
intäkt som undantas från deklarationsskyldighet) och där kontrolluppgift har lämnats
avseende intäkten.
Om deklarationsskyldigheten för schablonintäkt slopas utan att några andra justeringar
görs medför förslaget att alla som ska beskattas
för schablonintäkt kommer att behöva betala in
skatt trots att de inte behöver deklarera. Bland
annat av denna anledning föreslås att gränsbeloppet för när statlig inkomstskatt ska
beräknas höjs från dagens 100 kronor till
200 kronor. Förslaget medför att underlag för
statlig inkomstskatt, t.ex. schablonintäkt
avseende innehav av andelar i en investeringsfond, som understiger 200 kronor inte kommer
att beskattas. Höjningen innebär att majoriteten
av de fondsparande barn, som i dag slipper
deklarera för utdelning på sina fondinnehav,
varken kommer att bli skyldiga att deklarera eller
betala skatt för någon schablonintäkt.
Vissa av de fondsparare som inte deklarerar i
dag kommer trots höjningen av gränsbeloppet
för beräkning av statlig inkomstskatt att bli
skattskyldiga för schablonintäkt. Även dessa
kommer enligt förslaget ovan under vissa förutsättningar att slippa deklarera intäkten och får då
endast ett besked om slutlig skatt. Sådant besked
ska lämnas senast i mitten av december
taxeringsåret. För att slippa betala kostnadsränta
måste dock skattebeloppet betalas senast den
3 maj taxeringsåret. Som lösning på detta
problem föreslås att Skatteverket skickar ut
information som möjliggör för skattskyldiga
som befrias från deklarationsskyldighet att betala
skatten utan att drabbas av kostnadsränta.
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5.

Lagförslag i promemorian Kompletterande förslag till
ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras
delägare (Fi2010/5532)

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Härigenom föreskrivs att 65 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)1 ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

65 kap.
2§
Statlig inkomstskatt beräknas bara
Statlig inkomstskatt beräknas bara
om underlaget för skatten är minst
om underlaget för skatten är minst
100 kronor.
200 kronor.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas första gången vid
2013 års taxering.

1 Lagen omtryckt 2008:803.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 2, 4 och 7 §§ lagen (2001:1227)1 om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
2 §2
Fysiska personer ska lämna allmän självdeklaration under förutsättning att
1. intäkterna i inkomstslaget tjänst och i inkomstslaget näringsverksamhet i
annat fall än som avses i 2 under beskattningsåret har uppgått till sammanlagt
minst 42,3 procent av prisbasbeloppet,
2. sådan intäkt i inkomstslaget tjänst som avses i 11 kap. 45 §, 50 kap. 7 §
samt 57 kap. 20 och 21 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) eller intäkt av
passiv näringsverksamhet under beskattningsåret har uppgått till sammanlagt
minst 100 kronor,
3. intäkterna i inkomstslaget
3. intäkterna i inkomstslaget
kapital, med undantag för sådan
kapital, med undantag för sådan
ränta eller utdelning för vilken
ränta eller utdelning för vilken
kontrolluppgift ska lämnas enligt 8
kontrolluppgift ska lämnas enligt 8
eller 9 kap., har uppgått till
eller 9 kap. och för sådan schablonsammanlagt minst 100 kronor under
intäkt för vilken kontrolluppgift har
beskattningsåret,
lämnats enligt 11 kap. 16–20 §§, har
uppgått till sammanlagt minst
200 kronor under beskattningsåret,
4. de är begränsat skattskyldiga och den skattepliktiga intäkten har uppgått
till sammanlagt minst 100 kronor,
5. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska
fastställas,
6. uppgift enligt 3 kap. 9 a § ska lämnas, eller
7. uppgift enligt 3 kap. 21 a § ska lämnas.
4 §3
Dödsbon ska, om inte annat anges i 5 §, lämna allmän självdeklaration, om
1. de skattepliktiga intäkterna,
1. de skattepliktiga intäkterna,
med undantag för sådan ränta eller
med undantag för sådan ränta eller
utdelning för vilken kontrolluppgift
utdelning för vilken kontrolluppgift
ska lämnas enligt 8 eller 9 kap., har
ska lämnas enligt 8 eller 9 kap. och
uppgått till sammanlagt minst 100
för sådan schablonintäkt för vilken
kronor under beskattningsåret,
kontrolluppgift har lämnats enligt
11 kap. 16–20 §§, har uppgått till
sammanlagt minst 100 kronor under
beskattningsåret,

1 Promemorians förslag är föranlett av förslag lämnade i Fondskatteutredningens promemoria om ändrade

skatteregler för investeringsfonder och deras delägare (Fi 2010/688). De hänvisningar i lagtexten som görs till 11 kap.
16-20 §§ avser lydelse enligt Fondskatteutredningens förslag.
2 Senaste lydelse 2007:1409.
3 Senaste lydelse 2007:1409.
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2. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska
fastställas,
3. uppgift enligt 3 kap. 9 a § ska lämnas, eller
4. uppgift enligt 3 kap. 21 a § ska lämnas.
7 §4
Särskild självdeklaration ska lämnas av
1. aktiebolag och ekonomiska föreningar samt sådana stiftelser, andra liknande subjekt eller andra tillgångsmassor som enligt stiftelseförordnande eller
motsvarande bestämmelse har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss
släkts, vissa släkters eller bestämda fysiska personers ekonomiska intressen,
2. sådana ideella föreningar som avses i 7 kap. 7 § inkomstskattelagen
(1999:1229) och av sådana trossamfund som avses i 7 kap. 14 § den lagen, om
intäkterna under beskattningsåret har överstigit grundavdraget enligt 63 kap.
11 § samma lag,
3. andra juridiska personer än
3. andra juridiska personer än
sådana som avses i 1 och 2, med
sådana som avses i 1 och 2, med
undantag av dödsbon, handelsbolag
undantag av dödsbon, handelsbolag
och europeiska ekonomiska intresseoch europeiska ekonomiska intressegrupperingar, om intäkterna som
grupperingar, om intäkterna som
den skattskyldige ska ta upp under
den skattskyldige ska ta upp under
beskattningsåret har uppgått till
beskattningsåret har uppgått till
minst 100 kronor,
minst 200 kronor,
4. andra juridiska personer än dödsbon för vilka underlag för statlig
fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas,
5. fondbolag eller förvaringsinstitut för varje av bolaget eller institutet
förvaltad investeringsfond, samt
6. ombudet för en sådan generalrepresentation som avses i 1 kap. 12 § lagen
(1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige för
skadeförsäkringsföretag som bedriver sin verksamhet genom representationen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas första gången vid
2013 års taxering.

4 Senaste lydelse 2007:1409.
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6.

Förteckning över
remissinstanserna till
promemorian Kompletterande
förslag till ändrade skatteregler för
investeringsfonder och deras
delägare (Fi2010/5532)

Följande remissinstanser har beretts tillfälle att
yttra sig över promemorian: Finansinspektionen,
Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet,
Konkurrensverket, Fondbolagens förening,
Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Sveriges advokatsamfund.
Yttrande har dessutom inkommit från Finansförbundet.
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7.

Lagförslag i lagrådsremissen Ändrade skatteregler för
investeringsfonder och deras delägare (Fi2011/1668)

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1
dels att 6 kap. 16 a § och 39 kap. 20 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 39 kap. 20 § ska utgå,
dels att 6 kap. 5 §, 7 kap. 6 och 10 §§, 15 kap. 1 §, 17 kap. 15 §, 24 kap. 2 och
11 §§, 30 kap. 1 §, 39 kap. 1 och 14 §§, 42 kap. 4 § samt 65 kap. 2 och 10 §§ ska
ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast efter 39 kap. 13 f § ska lyda ”Investmentföretag”
dels att rubriken närmast före 6 kap. 16 a § ska sättas närmast efter 6 kap.
12 §,
dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 6 kap. 13 § samt 42 kap. 35
och 36 §§, samt närmast före 42 kap. 35 § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap.
5§
Svenska investeringsfonder är
Svenska investeringsfonder är inte
skattskyldiga för inkomst av tillskattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i fonden.
gångar som ingår i fonden.
13 §
Utländska investeringsfonder är
inte skattskyldiga för inkomst av
tillgångar som ingår i fonden.
7 kap.
6§
Stiftelsen ska, sett över en period av flera år, bedriva en verksamhet som
skäligen motsvarar avkastningen av stiftelsens tillgångar.
Vid beräkningen av avkastningen
av stiftelsens tillgångar ska schablonintäkt enligt 42 kap. 35 § inte ingå.
10 §
Föreningen ska, sett över en period av flera år, bedriva en verksamhet som
skäligen motsvarar avkastningen av föreningens tillgångar.
Vid beräkningen av avkastningen
av föreningens tillgångar ska schablonintäkt enligt 42 kap. 35 § inte ingå.

1 Lagen omtryckt 2008:803. Senaste lydelse av 39 kap. 20 § 2009:357.
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15 kap.
1 §2
Ersättningar för varor, tjänster och inventarier, avkastning av tillgångar,
kapitalvinster samt alla andra inkomster i näringsverksamheten ska tas upp
som intäkt.
Utöver bestämmelserna i detta
Utöver bestämmelserna i detta
kapitel finns bestämmelser om
kapitel finns bestämmelser om
inkomster i 8, 17–39, 44–48, 49–52,
inkomster i 8, 17–39, 44–48, 49–52,
55 och 60 kap.
55 och 60 kap. I 42 kap. 35 och 36 §§
finns även bestämmelser om schablonintäkt vid innehav av andelar i
investeringsfond.
Bestämmelser om värdering av inkomster i annat än pengar finns i 61 kap.
17 kap.
15 §3
Sammanläggning eller delning av investeringsfonder enligt 8 kap. 1 § lagen
(2004:46) om investeringsfonder ska inte leda till att delägarna ska ta upp en
intäkt. Detsamma gäller när en specialfond ombildas till en värdepappersfond.
Efter en sammanläggning eller delning anses som anskaffningsvärde för de
nya andelarna det anskaffningsvärde som sammanlagt gällde för de äldre
andelarna. Om en fond delas och den skattskyldige får andelar i mer än en
nybildad fond, ska det anskaffningsvärde som gällde för de äldre andelarna
fördelas på de nya andelarna i förhållande till dessa nybildade fonders värde
vid delningen.
Bestämmelser om fonderna finns i
39 kap. 20 §.
24 kap.
2§
I inkomstslaget näringsverksamhet tillämpas bestämmelserna i inkomstslaget kapital om
– utnyttjande av företrädesrätt till teckning av vinstandelslån eller
kapitalandelslån i 42 kap. 15 §,
– utdelning av andelar i dotterbolag i 42 kap. 16 §,
– utbetalningar vid minskning av aktiekapital eller reservfond och liknande
förfaranden i 42 kap. 17 §,
– utskiftning från ideella föreningar i 42 kap. 18 §,
– utskiftning från ekonomiska föreningar i 42 kap. 19–21 §§,
– emission i ekonomiska föreningar i 42 kap. 21 a §,
– utdelning från delägarbeskattade utländska juridiska personer i 42 kap.
22 §,
– utdelning och utskiftning från dödsbon efter personer som var begränsat
skattskyldiga vid dödsfallet i 42 kap. 23 §,
– skattetillgodohavanden i 42 kap.
– skattetillgodohavanden i 42 kap.
24 §, och
24 §,
– lotterier i 42 kap. 25 §.
– lotterier i 42 kap. 25 §, och
– schablonintäkt i 42 kap. 35 §.

2 Senaste lydelse 2009:1409.
3 Senaste lydelse 2009:357.
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11 §
Bestämmelser om i vilka fall lämnad utdelning ska dras av finns för
– investmentföretag och inves– investmentföretag i 39 kap. 14 §,
teringsfonder i 39 kap. 14 §,
– kooperativa föreningar i 39 kap. 22–24 §§,
– sambruksföreningar i 39 kap. 28 §,
– samfälligheter i 39 kap. 29 §, och
– Sparbankernas säkerhetskassa i 39 kap. 31 §.
30 kap.
1 §4
Avdrag får göras enligt bestämmelserna i detta kapitel för belopp som sätts
av till periodiseringsfond.
Avdrag får dock inte göras av
Avdrag får dock inte göras av
privatbostadsföretag,
investmentprivatbostadsföretag och investmentföretag
och
investeringsfonder.
företag. Avdrag får inte heller göras
Avdrag får inte heller göras av den
av den som är begränsat skattskyldig
som är begränsat skattskyldig enligt
enligt 3 kap. 18 § första stycket 2
3 kap. 18 § första stycket 2 eller
eller 6 kap. 11 § första stycket 4 och
6 kap. 11 § första stycket 4 och som
som är bosatt i en stat utanför
är bosatt i en stat utanför Europeiska
Europeiska ekonomiska samarekonomiska samarbetsområdet.
betsområdet.
39 kap.
1§
I detta kapitel finns bestämmelser om
– försäkringsföretag i 2–13 §§,
– utländska tjänstepensionsinstitut i 13 a–13 f §§,
– investmentföretag och investe– investmentföretag i 14–19 §§,
ringsfonder i 14–20 §§,
– kooperativa föreningar i 21–24 §§,
– privatbostadsföretag i 25–27 §§,
– sambruksföreningar i 28 §,
– samfälligheter i 29 §, och
– sparbanker och Sparbankernas säkerhetskassa i 30 och 31 §§.
14 §
För investmentföretag och inveFör investmentföretag gäller, utsteringsfonder gäller, utöver vad som
över vad som följer av övriga
följer av övriga bestämmelser i denna
bestämmelser i denna lag, följande:
lag, följande:
1. Kapitalvinster på delägarrätter
1. Kapitalvinster på delägarrätter
ska inte tas upp och kapitalförluster
ska inte tas upp och kapitalförluster
på delägarrätter får inte dras av. Om
på delägarrätter får inte dras av. Om
ett investmentföretag avyttrar en
ett investmentföretag avyttrar en
delägarrätt som hade varit näringsdelägarrätt som hade varit näringsbetingad om investmentföretaget i
betingad om investmentföretaget i
stället hade varit ett sådant ägarstället hade varit ett sådant ägarföretag som kan inneha en näringsföretag som kan inneha en närings-

4 Senaste lydelse 2009:1060.
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betingad andel enligt 24 kap. 13 §,
betingad andel enligt 24 kap. 13 §,
ska ersättningen tas upp som kapitalska ersättningen tas upp som kapitalvinst om delägarrätten hänför sig till
vinst om delägarrätten hänför sig till
ett skalbolag som avses i 25 a kap. 9 §
ett skalbolag som avses i 25 a kap. 9 §
eller om det sker ett återköp enligt
eller om det sker ett återköp enligt
25 a kap. 18 §. Vid bedömningen om
25 a kap. 18 §. Vid bedömningen om
ersättningen ska tas upp som kapitalersättningen ska tas upp som kapitalvinst tillämpas bestämmelserna i
vinst tillämpas bestämmelserna i
25 a kap. 10–18 §§.
25 a kap. 10–18 §§.
2. Ett belopp som för helt år
2. Ett belopp som för helt år
motsvarar 1,5 procent av värdet på
motsvarar 1,5 procent av värdet på
delägarrätter vid beskattningsårets
delägarrätter vid beskattningsårets
ingång ska tas upp. Egna aktier eller
ingång ska tas upp. Egna aktier eller
optioner, terminer eller liknande
optioner, terminer eller liknande
instrument vars underliggande tillinstrument
vars
underliggande
gångar består av investmenttillgångar består av investmentföretagets egna aktier ska inte räknas
företagets egna aktier ska inte räknas
in i underlaget. I underlaget för
in i underlaget. I underlaget ska inte
investmentföretag ska inte heller
heller räknas in andelar och aktieräknas in andelar och aktiebaserade
baserade delägarrätter om en
delägarrätter om en kapitalvinst inte
kapitalvinst inte skulle ha tagits upp
skulle ha tagits upp enligt
enligt bestämmelsen i 25 a kap. 5 §
bestämmelsen i 25 a kap. 5 § om
om andelen eller den aktiebaserade
andelen eller den aktiebaserade
delägarrätten hade avyttrats vid
delägarrätten hade avyttrats vid
beskattningsårets början och investbeskattningsårets början och investmentföretaget i stället hade varit ett
mentföretaget i stället hade varit ett
sådant ägarföretag som kan inneha
sådant ägarföretag som kan inneha
en näringsbetingad andel enligt
en näringsbetingad andel enligt
24 kap. 13 §. Vid bedömningen om
24 kap. 13 §. Vid bedömningen om
en kapitalvinst inte skulle ha tagits
en kapitalvinst inte skulle ha tagits
upp ska bortses från bestämmelsen
upp ska bortses från bestämmelsen
om skalbolagsbeskattning i 25 a kap.
om skalbolagsbeskattning i 25 a kap.
9 §.
9 §.
3. Utdelning som företaget eller
3. Utdelning som företaget lämnar
fonden lämnar ska dras av. Sådan
ska dras av. Sådan utdelning av
utdelning av andelar i ett dotterbolag
andelar i ett dotterbolag som avses i
som avses i 42 kap. 16 § ska dock
42 kap. 16 § ska dock inte dras av.
inte dras av. Investeringsfonder får
dra av utdelning till annan än
andelsägare i fonden med högst ett
belopp som motsvarar 2 procent av
fondens värde vid utgången av
beskattningsåret.
Den utdelning som ska dras av enligt första stycket 3 ska dras av som
kostnad det beskattningsår som beslutet om utdelning avser.
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42 kap.
4§
Inkomster som hänför sig till tillUtdelning, kapitalvinst och annan
avkastning på tillgångar på sådant
gångar på sådant pensionssparkonto
pensionssparkonto som avses i
som avses i 1 kap. 2 § lagen
1 kap. 2 § lagen (1993:931) om
(1993:931) om individuellt pensionsindividuellt pensionssparande ska
sparande ska inte tas upp. Utgifter
inte tas upp. Utgifter och
och kapitalförluster som avser
kapitalförluster som avser tilltillgångarna får inte dras av. I lagen
gångarna får inte dras av. I lagen
(1990:661) om avkastningsskatt på
(1990:661) om avkastningsskatt på
pensionsmedel finns bestämmelser
pensionsmedel finns bestämmelser
om avkastningsskatt på tillgångar på
om avkastningsskatt på tillgångar på
sådana konton.
sådana konton.
Ränta på förfallna men inte utbetalda belopp från sådan pensionsförsäkring
eller annan försäkring som avses i 9 § andra stycket lagen om avkastningsskatt
på pensionsmedel ska inte heller tas upp.
Schablonintäkt vid innehav
andelar i en investeringsfond

av

35 §
Den som vid ingången av ett
kalenderår har ägt andelar i en
investeringsfond ska ta upp en
schablonintäkt. Intäkten ska beräknas
till 0,4 procent av kapitalunderlaget
enligt 36 §.
36 §
Kapitalunderlaget utgörs av värdet
vid ingången av kalenderåret på de
andelar i en investeringsfond som vid
denna tidpunkt ägs av den skattskyldige.
Vid beräkningen av kapitalunderlaget ska andelar i en
investeringsfond som utgör lagertillgångar och som enligt 17 kap. 20 §
tas upp till det verkliga värdet inte
ingå.
65 kap.
2§
Statlig inkomstskatt beräknas bara
Statlig inkomstskatt beräknas bara
om underlaget för skatten är minst
om underlaget för skatten är minst
100 kronor.
200 kronor.
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10 §5
För juridiska personer är den statliga inkomstskatten 26,3 procent av den
beskattningsbara inkomsten.
För investeringsfonder är skatten i
stället 30 procent.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas första gången vid
2013 års taxering.

5 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2009:197.
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Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
Härigenom föreskrivs i fråga om skattebetalningslagen (1997:483)1
dels att 12 kap. 9 a § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 12 kap. 9 a § ska utgå.
Denna lag träder i kraft den 31 december 2011 och tillämpas på sammanläggningar och delningar av investeringsfonder som sker efter den
31 december 2011.

1 Senaste lydelse av 12 kap. 9 a § 2004:63.
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Förslag till lag om ändring i lagen (0000:000) om ändring i
kupongskattelagen (1970:624)
Härigenom föreskrivs att 4 § kupongskattelagen (1970:624) i stället för
dess lydelse enligt lagen (0000:000) om ändring i nämnda lag ska ha följande
lydelse.
Lydelse enligt lagrådsremissen
Skatteförfarandet (Fi2011/313)

Föreslagen lydelse

4§
Skattskyldighet föreligger för utdelningsberättigad om denne är fysisk
person, som är begränsat skattskyldig, dödsbo efter sådan person eller
utländsk juridisk person, och utdelningen ej är hänförlig till inkomst av
näringsverksamhet som bedrivits från fast driftställe här i riket. Skattskyldighet föreligger dock inte för utdelningsberättigad utländsk juridisk
person för sådan del av utdelningen som motsvarar det belopp som ska
beskattas hos delägaren enligt 5 kap. 2 a § eller 39 a kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229).
För handelsbolag, europeisk ekonomisk intressegruppering, kommanditbolag och rederi föreligger skattskyldighet för den del av utdelningen som
ej är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivits från fast
driftställe här i riket och som belöper på delägare eller medlem som är
begränsat skattskyldig.
Skattskyldighet föreligger slutligen för utdelningsberättigad, som innehar
aktie under sådana förhållanden, att annan därigenom obehörigen beredes
förmån vid beslut om inkomstskatt eller vinner befrielse från kupongskatt.
Skattskyldighet föreligger inte för person som avses i 3 kap. 17 § 2–4
inkomstskattelagen.
Skattskyldighet föreligger inte heller för en juridisk person i en främmande
stat som är medlem i Europeiska unionen, om den innehar 10 procent eller
mer av andelskapitalet i det utdelande bolaget och uppfyller villkoren i artikel
2 i det av Europeiska gemenskapernas råd den 23 juli 1990 antagna direktivet
om en gemensam ordning för beskattning avseende moder- och dotterbolag i
olika medlemsstater i direktivets lydelse den 1 januari 2005 (90/435/EEG).
Skattskyldighet föreligger inte heller för utländskt bolag som avses i 2 kap.
5 a § inkomstskattelagen och som motsvarar ett sådant svenskt företag som
avses i 24 kap. 13 § 1–4 den lagen, för utdelning på aktie om aktien är en sådan
näringsbetingad andel som avses i 24 kap. 14 § första stycket 1 eller 2 samma
lag.
Som förutsättning för skattefrihet enligt sjätte stycket gäller att utdelningen skulle ha omfattats av bestämmelserna om skattefrihet i 24 kap. 17–
22 §§ eller 25 a kap. 5, 6 och 8 §§ inkomstskattelagen, om det utländska
bolaget varit ett svenskt företag. I fråga om innehavstid enligt 24 kap. 20 §
samma lag gäller dock att andelen alltid ska ha innehafts minst ett år vid
utdelningstillfället.
Skattskyldighet för utdelning föreligger inte heller för handelsbolag,
europeisk ekonomisk intressegruppering, kommanditbolag eller i utlandet
delägarbeskattade juridiska personer om motsvarande utdelning hade varit
skattefri enligt femte eller sjätte stycket om delägaren själv hade varit
utdelningsberättigad. Vid bedömningen av om utdelningen hade varit skattefri
ska aktieinnehavet bestämmas utifrån storleken på delägarens indirekta
innehav.
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Skattskyldighet föreligger inte heller
för fondföretag enligt 1 kap. 1 § första
stycket 8 lagen (2004:46) om investeringsfonder som hör hemma i en stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med
vilken Sverige har ingått ett skatteavtal
som innehåller en artikel om
informationsutbyte.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter
Härigenom förskrivs i fråga om lagen (2001:1227) om självdeklarationer
och kontrolluppgifter
dels att 2 kap. 2, 4 och 7 §§ samt 12 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 11 kap. 16–20 §§, samt
närmast före 11 kap. 16 § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
2 §1
Fysiska personer ska lämna allmän självdeklaration under förutsättning att
1. intäkterna i inkomstslaget tjänst och i inkomstslaget näringsverksamhet i
annat fall än som avses i 2 under beskattningsåret har uppgått till sammanlagt
minst 42,3 procent av prisbasbeloppet,
2. sådan intäkt i inkomstslaget tjänst som avses i 11 kap. 45 §, 50 kap. 7 §
samt 57 kap. 20 och 21 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) eller intäkt av
passiv näringsverksamhet under beskattningsåret har uppgått till sammanlagt
minst 100 kronor,
3. intäkterna i inkomstslaget
3. intäkterna i inkomstslaget
kapital, med undantag för sådan
kapital, med undantag för sådan
ränta eller utdelning för vilken
ränta eller utdelning för vilken
kontrolluppgift ska lämnas enligt 8
kontrolluppgift ska lämnas enligt 8
eller 9 kap., har uppgått till
eller 9 kap. och för sådan schablonsammanlagt minst 100 kronor under
intäkt för vilken kontrolluppgift har
beskattningsåret,
lämnats enligt 11 kap. 16–20 §§, har
uppgått till sammanlagt minst
200 kronor under beskattningsåret,
4. de är begränsat skattskyldiga och den skattepliktiga intäkten har uppgått
till sammanlagt minst 100 kronor,
5. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska
fastställas,
6. uppgift enligt 3 kap. 9 a § ska lämnas, eller
7. uppgift enligt 3 kap. 21 a § ska lämnas.
4 §2
Dödsbon ska, om inte annat anges i 5 §, lämna allmän självdeklaration, om
1. de skattepliktiga intäkterna,
1. de skattepliktiga intäkterna,
med undantag för sådan ränta eller
med undantag för sådan ränta eller
utdelning för vilken kontrolluppgift
utdelning för vilken kontrolluppgift
ska lämnas enligt 8 eller 9 kap., har
ska lämnas enligt 8 eller 9 kap. och
uppgått till sammanlagt minst 100
för sådan schablonintäkt för vilken
kronor under beskattningsåret,
kontrolluppgift har lämnats enligt
11 kap. 16–20 §§, har uppgått till
sammanlagt minst 100 kronor under

1 Senaste lydelse 2007:1409.
2 Senaste lydelse 2007:1409.
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beskattningsåret,
2. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska
fastställas,
3. uppgift enligt 3 kap. 9 a § ska lämnas, eller
4. uppgift enligt 3 kap. 21 a § ska lämnas.
7 §3
Särskild självdeklaration ska lämnas av
1. aktiebolag och ekonomiska föreningar samt sådana stiftelser, andra
liknande subjekt eller andra tillgångsmassor som enligt stiftelseförordnande
eller motsvarande bestämmelse har till huvudsakligt ändamål att tillgodose
viss släkts, vissa släkters eller bestämda fysiska personers ekonomiska
intressen,
2. sådana ideella föreningar som avses i 7 kap. 7 § inkomstskattelagen
(1999:1229) och av sådana trossamfund som avses i 7 kap. 14 § den lagen, om
intäkterna under beskattningsåret har överstigit grundavdraget enligt 63 kap.
11 § samma lag,
3. andra juridiska personer än
3. andra juridiska personer än
sådana som avses i 1 och 2, med
sådana som avses i 1 och 2, med
undantag av dödsbon, handelsbolag
undantag av dödsbon, handelsbolag
och europeiska ekonomiska intresseoch europeiska ekonomiska intressegrupperingar, om intäkterna som
grupperingar, om intäkterna som
den skattskyldige ska ta upp under
den skattskyldige ska ta upp under
beskattningsåret har uppgått till
beskattningsåret har uppgått till
minst 100 kronor,
minst 200 kronor,
4. andra juridiska personer än
4. andra juridiska personer än
dödsbon för vilka underlag för statlig
dödsbon för vilka underlag för statlig
fastighetsskatt, kommunal fastigfastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift,
avkastningsskatt
på
hetsavgift,
avkastningsskatt
på
pensionsmedel eller särskild lönepensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska
skatt på pensionskostnader ska
fastställas,
fastställas, samt
5. fondbolag eller förvaringsinstitut
för varje av bolaget eller institutet
förvaltad investeringsfond, samt
6. ombudet för en sådan general5. ombudet för en sådan generalrepresentation som avses i 1 kap.
representation som avses i 1 kap.
12 § lagen (1998:293) om utländska
12 § lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares verksamhet i
försäkringsgivares verksamhet i
Sverige för skadeförsäkringsföretag
Sverige för skadeförsäkringsföretag
som bedriver sin verksamhet genom
som bedriver sin verksamhet genom
representationen.
representationen.

3 Senaste lydelse 2007:1409.
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11 kap.
Schablonintäkt vid innehav av
andelar i investeringsfonder och
fondföretag
16 §
Kontrolluppgift ska lämnas om
schablonintäkt vid innehav av andelar
i en investeringsfond eller i ett sådant
fondföretag som driver verksamhet här
i landet enligt 1 kap. 7 eller 9 § lagen
(2004:46) om investeringsfonder.
17 §
Kontrolluppgift ska lämnas för
fysiska personer och dödsbon.
18 §
Kontrolluppgift ska lämnas av
1. sådana fondbolag som avses i
1 kap. 1 § första stycket 7 lagen
(2004:46) om investeringsfonder eller
av ett förvaringsinstitut, om förvaltningen av investeringsfonden eller
fondföretaget har övergått till
institutet,
2. värdepappersbolag och kreditinstitut som förvaltar specialfonder
enligt 1 kap. 5 § lagen om
investeringsfonder,
3. förvaltningsbolag som driver
verksamhet här i landet enligt 1 kap. 6
eller 8 § lagen om investeringsfonder,
och
4. fondföretag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap. 7 eller
9 § lagen om investeringsfonder.
Om ett förvaltningsbolag eller ett
fondföretag har slutit avtal med ett
värdepappersinstitut om att ombesörja
försäljning och inlösen av andelar, ska
kontrolluppgiften i stället lämnas av
värdepappersinstitutet.
Om en andel är förvaltarregistrerad
ska i stället förvaltaren lämna kontrolluppgiften.
19 §
Kontrolluppgift ska inte lämnas om
schablonintäkt vid innehav av tillgångar på ett pensionssparkonto.
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20 §
I kontrolluppgiften ska uppgift
lämnas om storleken på sådan
schablonintäkt som avses i 42 kap.
35 § inkomstskattelagen (1999:1229).
12 kap.
2 §4
Kontrolluppgifter enligt 6 kap.,
Kontrolluppgifter enligt 6 kap.,
7 kap. 5 §, 8 kap. 1, 2, 4–6 §§, 9 och
7 kap. 5 §, 8 kap. 1, 2, 4–6 §§, 9 och
10 kap. samt 11 kap. 2, 2 a och 7 a–
10 kap. samt 11 kap. 2, 2 a, 7 a–7 c
7 c §§ ska även lämnas för fysiska
och 16–20 §§ ska även lämnas för
personer som är begränsat skattfysiska personer som är begränsat
skyldiga.
skattskyldiga.
Kontrolluppgift enligt 11 kap. 7 b § ska också avse omständigheter som
medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7
lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.
I kontrolluppgiften ska, utöver de uppgifter som anges i 6–11 kap., uppgift
lämnas om utländska skatteregistreringsnummer eller motsvarande för dem
som kontrolluppgiften avser samt i kontrolluppgift enligt 6 kap. om mottagarens medborgarskap.
Uppgift om skatteregistreringsnummer behöver endast lämnas för
1. avtalsförbindelser som har upprättats den 1 januari 2004 eller senare, eller
2. vid avsaknad av avtalsförbindelser, transaktioner som har utförts den
1 januari 2004 eller senare.
Denna lag träder i kraft den 31 december 2011 och tillämpas första gången
vid 2013 års taxering.

4 Senaste lydelse 2008:1044.
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Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken
Härigenom föreskrivs att 19 kap. 13 § och 97 kap. 5 § socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 kap.
13 §
Överskott i inkomstslaget kapital enligt 41 kap. 12 § inkomstskattelagen
(1999:1229) ska ökas med gjorda avdrag i inkomstslaget, dock inte med
1. avdrag för kapitalförluster till den del de motsvarar kapitalvinster som
tagits upp som intäkt enligt 42 kap. 1 § inkomstskattelagen, och
2. avdrag för uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen vid byte av
bostad.
Underskott i inkomstslaget kapital ska minskas med gjorda avdrag i
inkomstslaget, dock inte med avdrag som avses i första stycket 1 och 2.
Uppkommer ett överskott vid beUppkommer ett överskott vid beräkningen ska detta minskas med
räkningen ska detta minskas med
schablonintäkt enligt 47 kap. 11 b §
schablonintäkt enligt 42 kap. 35 §
inkomstskattelagen.
och 47 kap. 11 b § inkomstskattelagen.
97 kap.
5§
Överskott i inkomstslaget kapital enligt 41 kap. 12 § inkomstskattelagen
(1999:1229) ska ökas med gjorda avdrag i inkomstslaget, dock inte med
1. avdrag för kapitalförluster till den del de motsvarar kapitalvinster som
tagits upp som intäkt enligt 42 kap. 1 § inkomstskattelagen,
2. avdrag för uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen vid byte av
bostad, och
3. avdrag för negativ räntefördelning enligt 33 kap. inkomstskattelagen.
Underskott i inkomstslaget kapital ska minskas med gjorda avdrag i
inkomstslaget, dock inte med avdrag som avses i första stycket 1–3.
Uppkommer ett överskott vid beUppkommer ett överskott vid beräkningen ska detta minskas med
räkningen ska detta minskas med
schablonintäkt enligt 47 kap. 11 b §
schablonintäkt enligt 42 kap. 35 §
inkomstskattelagen.
och 47 kap. 11 b § inkomstskattelagen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
Bestämmelserna i 19 kap. 13 § i sin nya lydelse tillämpas första gången i
fråga om betalningsskyldighet för underhållsstöd som avser tid efter den 31
januari 2014.
Äldre bestämmelser i 97 kap. 5 § gäller fortfarande för förmåner som avser
tid före ikraftträdandet.
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Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (0000:000)
Härigenom föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (0000:000)
dels att 59 kap. 25 § och rubriken närmast före 59 kap. 25 § ska utgå,
dels att 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 § samt 30 kap. 1, 3 och 4 §§ ska ha följande
lydelse,
dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 22 kap. 16–20 §§, samt
närmast före 22 kap. 16 § en ny rubrik av följande lydelse.
Lydelse enligt lagrådsremissen
Skatteförfarandet (Fi2011/313)

Föreslagen lydelse

22 kap.
1§
I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift
om
– överlåtelse av privatbostadsrätt och av andelar i vissa bostadsföretag (2
och 3 §§),
– upplåtelse av privatbostad eller bostad som innehas med hyresrätt (4 §),
– samfällighet (5 och 6 §§),
– räntebidrag (7 §),
– pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),
– avskattning av pensionsförsäkring (10 §),
– tjänstepensionsavtal (11 §),
– underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),
– skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),
– elcertifikat (14 §), och
– elcertifikat (14 §),
– utsläppsrätter, utsläppsminsk– utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter
och
certifierade
ningsenheter
och
certifierade
utsläppsminskningar (15 §).
utsläppsminskningar (15 §), och
– schablonintäkt avseende innehav
av andelar i investeringsfonder (16–
20 §§).
Schablonintäkt vid innehav av
andelar i investeringsfonder och
fondföretag
16 §
Kontrolluppgift ska lämnas om
schablonintäkt vid innehav av andelar
i en investeringsfond eller i ett sådant
fondföretag som driver verksamhet i
Sverige enligt 1 kap. 7 eller 9 § lagen
(2004:46) om investeringsfonder.
17 §
Kontrolluppgift ska lämnas för
fysiska personer och dödsbon.
18 §
Kontrolluppgift ska lämnas av
1. sådana fondbolag som avses i
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1 kap. 1 § första stycket 7 lagen
(2004:46) om investeringsfonder eller
av ett förvaringsinstitut, om förvaltningen av investeringsfonden eller
fondföretaget har övergått till
institutet,
2. värdepappersbolag och kreditinstitut som förvaltar specialfonder
enligt 1 kap. 5 § lagen om
investeringsfonder,
3. förvaltningsbolag som driver
verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 6
eller 8 § lagen om investeringsfonder,
och
4. fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 eller
9 § lagen om investeringsfonder.
Om ett förvaltningsbolag eller ett
fondföretag har slutit avtal med ett
värdepappersinstitut om att ombesörja
försäljning och inlösen av andelar, ska
kontrolluppgiften i stället lämnas av
värdepappersinstitutet.
Om en andel är förvaltarregistrerad
ska i stället förvaltaren lämna kontrolluppgiften.
19 §
Kontrolluppgift ska inte lämnas om
schablonintäkt vid innehav av tillgångar på ett pensionssparkonto.
20 §
I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om storleken på sådan schablonintäkt som avses i 42 kap. 35 §
inkomstskattelagen (1999:1229).
23 kap.
2§
Kontrolluppgifter enligt 15 kap.,
Kontrolluppgifter enligt 15 kap.,
16 kap. 1 § om ersättning som avses i
16 kap. 1 § om ersättning som avses i
16 kap. 3 § 4 samt 4 § 1 a, 2 a och 3 a,
16 kap. 3 § 4 samt 4 § 1 a, 2 a och 3 a,
17, 19, 20 och 21 kap. samt 22 kap. 2,
17, 19, 20 och 21 kap. samt 22 kap. 2,
3 och 9–11 §§ ska även lämnas för
3, 9–11 och 16–20 §§ ska även lämnas
fysiska personer som är begränsat
för fysiska personer som är beskattskyldiga.
gränsat skattskyldiga.
Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 § ska också avse omständigheter som
medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7
lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

37

PROP. 2011/12:1 BILAGA 9

30 kap.
1§
En fysisk person ska lämna en inkomstdeklaration, om
1. intäkterna i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet i annat fall än
som avses i 2 under beskattningsåret har uppgått till sammanlagt minst 42,3
procent av prisbasbeloppet,
2. sådan intäkt i inkomstslaget tjänst som avses i 11 kap. 45 §, 50 kap. 7 §
samt 57 kap. 20 och 21 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) eller intäkt av
passiv näringsverksamhet under beskattningsåret har uppgått till sammanlagt
minst 100 kronor,
3. intäkterna i inkomstslaget kapi3. intäkterna i inkomstslaget kapital, med undantag för sådan ränta,
tal, med undantag för sådan ränta,
utdelning eller annan avkastning som
utdelning eller annan avkastning som
kontrolluppgift ska lämnas om enligt
kontrolluppgift ska lämnas om enligt
17 eller 19 kap., har uppgått till
17 eller 19 kap. och för sådan
sammanlagt minst 100 kronor under
schablonintäkt som kontrolluppgift har
beskattningsåret,
lämnats om enligt 22 kap. 16–20 §§,
har uppgått till sammanlagt minst
200 kronor under beskattningsåret,
4. han eller hon är begränsat skattskyldig och den skattepliktiga intäkten
har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor,
5. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska
fastställas, eller
6. uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 14 § ska lämnas.
För år efter dödsåret ska ett dödsbo lämna en inkomstdeklaration, om
1. de skattepliktiga intäkterna,
med undantag för sådan ränta,
utdelning eller annan avkastning som
kontrolluppgift ska lämnas om enligt
17 eller 19 kap., har uppgått till
sammanlagt minst 100 kronor under
beskattningsåret,

3§

För år efter dödsåret ska ett dödsbo lämna en inkomstdeklaration, om
1. de skattepliktiga intäkterna,
med undantag för sådan ränta,
utdelning eller annan avkastning som
kontrolluppgift ska lämnas om enligt
17 eller 19 kap. och för sådan
schablonintäkt som kontrolluppgift har
lämnats om enligt 22 kap. 16–20 §§,
har uppgått till sammanlagt minst
100 kronor under beskattningsåret,
2. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska
fastställas, eller
3. uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 14 § ska lämnas.
4§
En inkomstdeklaration ska lämnas av
1. aktiebolag, ekonomiska föreningar och sådana stiftelser, andra liknande
subjekt eller andra tillgångsmassor som enligt stiftelseförordnande eller motsvarande bestämmelse har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss släkts,
vissa släkters eller bestämda fysiska personers ekonomiska intressen,
2. sådana ideella föreningar och registrerade trossamfund som avses i 7 kap.
7 och 14 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), om intäkterna under beskattningsåret har överstigit grundavdraget enligt 63 kap. 11 § den lagen,
3. andra juridiska personer än
3. andra juridiska personer än
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sådana som avses i 1 och 2, med
undantag för dödsbon och svenska
handelsbolag, om de skattepliktiga
intäkterna under beskattningsåret
har uppgått till sammanlagt minst
100 kronor,
4. andra juridiska personer än
dödsbon för vilka underlag för statlig
fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift,
avkastningsskatt
på
pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas, och
5. fondbolag och förvaringsinstitut
för varje av bolaget eller institutet
förvaltad investeringsfond.

sådana som avses i 1 och 2, med
undantag för dödsbon och svenska
handelsbolag, om de skattepliktiga
intäkterna under beskattningsåret
har uppgått till sammanlagt minst
200 kronor, och
4. andra juridiska personer än
dödsbon för vilka underlag för statlig
fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift,
avkastningsskatt
på
pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas.
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8.

Lagrådets yttrande över
lagrådsremissen Ändrade
skatteregler för investeringsfonder
och deras delägare
(Fi2011/1668)

Utdrag ur
2011-04-14

protokoll

vid

sammanträde

Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström,
f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och
justitierådet Eskil Nord.
Ändrade skatteregler för investeringsfonder
och deras delägare
Enligt en lagrådsremiss den 1 april 2011
(Finansdepartementet) har regeringen beslutat
att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
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1. lag om ändring i inkomstskattelagen
(1999:1229),
2. lag om ändring i skattebetalningslagen
(1997:483),
3. lag om ändring i lagen (0000:000) om
ändring i kupongskattelagen (1970:624),
4. lag om ändring i lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter,
5. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
6. lag om ändring i skatteförfarandelagen
(0000:000).
Förslagen har inför Lagrådet föredragits av
kammarrättsassessorn Sofi Nyström.
Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.
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1.

Gåvoincitamentsutredningens
sammanfattning av betänkandet
Skatteincitament för gåvor till
forskning och ideell verksamhet
(SOU 2009:59)

Mitt uppdrag har gällt skatteregler för att
stimulera givande till forskning och ideell
verksamhet. Jag har i enlighet med direktiven
jämfört för- och nackdelar med sådana regler
och har – även det i enlighet med direktiven –
tagit fram ett förslag. Enligt direktiven har mitt
uppdrag varit att presentera ett förslag även om
jag skulle anse att nackdelarna överstiger
fördelarna.
Förslaget innebär att den som ger en gåva till
en godkänd gåvomottagare kan komma att
medges en skattereduktion. Förslaget tar sikte på
gåvor i ordets egentliga mening. Med det menas
en oegennyttig förmögenhetsöverföring från en
givare till någon annan och givaren ska inte
förvänta sig och inte heller få någon motprestation.
Sammanfattningsvis kan mitt förslag beskrivas
enligt följande. Skatteverket kan efter ansökan
förklara att en sökande är godkänd som gåvomottagare. Sökanden kan vara en stiftelse, en
ideell förening, ett registrerat trossamfund, ett
universitet eller en högskola. Reglerna gäller
också motsvarande utländska företeelser under
förutsättning att de hör hemma inom EESområdet eller i en stat med vilken Sverige ingått
ett skatteavtal där det finns regler om
informationsutbyte.
När det gäller ideell verksamhet är villkoren
för att bli godkänd som gåvomottagare att
1. sökanden vid taxeringen för det taxeringsår
som föregår det år då ansökan görs är inskränkt
skattskyldig enligt bestämmelserna i 7 kap. 3, 7
eller 14 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL,
2. sökanden har som ändamål att bedriva
hjälpverksamhet bland behövande eller att främja
vetenskaplig forskning eller sökanden helt eller
delvis bedriver sådan verksamhet,
3. sökanden i fråga om ledning, organisation,
personal och erfarenhet gör sannolikt att man
– även vid de två taxeringar som följer efter
den taxering som avses i 1 kommer att bli
inskränkt skattskyldig enligt de bestämmelser
som anges i samma punkt, och
– kommer att använda gåvorna på det sätt
givarna avsett,

4. sökandens bokföring är så anordnad att det
är möjligt att avgöra vilka ändamål och verksamheter som givarna avsett att främja, och
5. sökanden har minst en auktoriserad eller
godkänd revisor.
Uttrycket bedriva hjälpverksamhet bland behövande är hämtat från 7 kap. 3 IL och kommer
i det förslag som Stiftelse- och föreningsskatteutredningen (Fi 2007:09) ska lämna kort
tid efter det att detta betänkande är avlämnat att
ha ersatts av ett modernare uttryck för ”välgörenhet”, ”social hjälpverksamhet” eller motsvarande. Vad som avses är verksamhet med
sikte på hemlösa, sjuka, handikappade, missbrukare och allmänt hjälpbehövande i Sverige
och i utlandet. Mitt förslag är att detta nya
ändamål ska ersätta hjälpverksamhet bland
behövande när det gäller att avgöra vilka som ska
vara godkända gåvomottagare.
När det gäller forskning innebär de uppställda
villkoren att ett universitet eller en högskola som
omfattas av högskolelagen (1992:1434) eller en
enskild utbildningsanordnare som har tillstånd
att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om
tillstånd att utfärda vissa examina kan godkännas
som gåvomottagare. Förutsättningarna är att
universitet, högskolan eller den enskilde utbildningsanordnaren
1. bedriver vetenskaplig forskning,
2. gör sannolikt att man kommer att använda
gåvorna på det sätt givarna avsett, och
3. förhållandena i övrigt inte talar emot ett
godkännande.
Ett beslut om att bli godkänd gåvomottagare
gäller till och med utgången av tredje året efter
det år beslutet fattades. Ett sådant beslut kan
förlängas och i vissa fall återkallas.
En gåva till en godkänd gåvomottagare kan
föranleda skattereduktion för givaren. Reglerna
gäller bara för penninggåvor. Regelverket behandlar gåvor till forskning och till ideell
verksamhet på samma sätt. Endast gåvor som vid
ett och samma gåvotillfälle uppgår till minst
400 kronor ingår i givarens underlag för
skattereduktion (gåvounderlag). Den godkände
gåvomottagaren ska utfärda ett gåvobevis avseende varje sådan gåva samt skicka en kontrolluppgift avseende alla sådana gåvor under året till
Skatteverket. Uppgifterna kommer att förtryckas på deklarationsblanketterna. Gåvobevisen ska kunna uppvisas vid begäran.
Utländska gåvomottagare måste förbinda sig att
lämna kontrolluppgifter.
5
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Endast om gåvounderlaget för ett kalenderår
uppgår till minst 4 000 kronor kan skattereduktion ske. Skattereduktionen uppgår till
26,3 procent av underlaget, dock högst
7 000 kronor om givaren är en fysisk person. Är
givaren en juridisk person kan skattereduktionen
uppgå till högst 35 000 kronor.
Är förhållandena sådana att en juridisk person
gett en gåva som ska utdelningsbeskattas hos
delägarna anses delägarna ha gett gåvan och var
och ens andel av gåvan kommer att ingå i dennes
gåvounderlag under förutsättning att andelen
uppgår till minst 400 kronor.
Om en arbetsgivare ger en gåva som en
löneförmån för den anställde gäller på motsvarande sätt att gåvan kommer att ingå i den
anställdes underlag under förutsättning att förmånsgåvan vid varje gåvotillfälle uppgår till minst
400 kronor.
Skatteverket ska återkalla ett godkännande
om gåvomottagaren inte längre uppfyller de krav
som ställs för att bli en godkänd gåvomottagare.
Återkallelse ska också ske om gåvomottagaren
själv så önskar. En godkänd gåvomottagare är
skyldig att underrätta Skatteverket om denne
inte längre uppfyller villkoren för att vara
godkänd. I annat fall kan gåvomottagaren påföras en kontrollavgift som uppgår till 10
procent av summan av de gåvor som uppgått till
minst 400 kronor och som tagits emot efter det
att en sådan underrättelse borde ha gjorts. Om
det inte går att bestämma hur stort gåvobelopp
som mottagits får kontrollavgiften beräknas
utifrån ett uppskattat skäligt belopp. Kontrollavgiften uppgår dock alltid till minst
5 000 kronor. Den kan efterges helt eller delvis
om det föreligger särskilda skäl.
Pengar som överförs till en godkänd gåvomottagare på grund av testamentariska förordnanden kan inte leda till skattereduktion. Ett
dödsbo kan bara få skattereduktion för sådana
gåvor eller förmåner som getts av eller tillhandahållits den avlidne innan dödsfallet. Om ett
handelsbolag ger pengar till en godkänd gåvomottagare kan varken bolaget eller bolagsmännen få skattereduktion. Den som är en
godkänd gåvomottagare kan själv aldrig medges
skattereduktion.
Förslaget omfattar inte sponsring och innebär
heller inte att gränserna för vad som ska anses
utgöra en utgift för inkomsternas förvärvande
förskjuts. Den som av Skatteverket eller av en
domstol fått ett yrkande om sponsring under6

känt kommer inte att kunna göra gällande att
beloppet i fråga egentligen var en gåva och att
det ska behandlas enligt de av mig föreslagna
reglerna.
Incitamentseffekten av förslaget beräknas
innebära att forskningen och den ideella sektorn
kommer att tillföras knappt 800 miljoner kronor
ytterligare årligen.
Skattebortfallet och Domstolsverkets och
Skatteverkets kostnader beräknas långsiktigt
uppgå till 645,5 miljoner kronor på grund av de
föreslagna reglerna. För att finansiera dessa kostnader föreslås dels att avdragsgränsen för reseavdraget höjs från 9 000 kronor till 10 600 kronor, dels att avdragsgränsen för övriga utgifter i
inkomstslaget tjänst höjs från 5 000 kronor till
10 500 kronor. För att finansiera Skatteverkets
kostnader för dess verksamhet som beslutsmyndighet avseende de godkända gåvomottagarna föreslås en ansökningsavgift på
10 000 kronor och en årlig avgift på
7 000 kronor.
I ett avslutande avsnitt utvärderar jag på ett
generellt plan skatteregler för att stimulera till
gåvor samt mitt eget förslag. Jag pekar inledningsvis på att förslaget kan ses som en modell
eller ett system för att administrera regler om
skatteincitament för gåvor till olika ändamål.
Grunddragen i denna modell består av att de
godkända gåvomottagarna pekas ut genom ett
ansökningsförfarande. De sökande ska uppfylla
vissa grundläggande krav och ändamålet eller
faktiska verksamheten ska vara det avgörande
momentet. Skattestimulansen föreslås ske
genom att givarna medges en på visst sätt
beräknad skattereduktion och det ska finnas ett
övre tak för reduktionens storlek.
Det är inom denna ram mitt förslag är
utarbetat.
När det till sist gäller mitt eget ställningstagande konstaterar jag att det enligt min uppfattning finns fördelar med gåvor till forskning
och ideell verksamhet. Jag anser emellertid att
nackdelarna med att ha skatteregler avsedda att
stimulera till sådana gåvor överstiger dessa fördelar.
Bakgrunden till detta ställningstagande redovisas utförligt i det avslutande avsnittet (avsnitt
9). Sammantaget avråder jag från skattelagstiftning som syftar till att stimulera gåvor till
forskning och ideell verksamhet.
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2.

Betänkandets lagförslag

Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
Härigenom föreskrivs att 11 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483) ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 kap.
9 §1
Skatteverket fattar varje år beslut om skattens storlek enligt den årliga
taxeringen (grundläggande beslut om slutlig skatt). Slutlig skatt kan bestämmas också genom omprövningsbeslut och till följd av beslut av domstol.
Med slutlig skatt avses summan av skatter och avgifter enligt 10 § minskad
med skattereduktion enligt följande ordning.
1. lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift,
2. lagen (2003:1204) om skattereduktion för vissa miljöförbättrande
installationer i småhus,
3. 67 kap. 2–19 §§ inkomstskatte3. 67 kap. 1 och 2 §§ samt 20–34 §§
lagen (1999:1229), och
inkomstskattelagen (1999:1229), och
4. lagen (2005:1137) om skattereduktion för virke från stormfälld skog vid
2006–2008 års taxeringar.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången i
fråga om slutlig skatt enligt 2012 års taxering.

1 Senaste lydelse 2009:196.
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Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)
dels att 1 kap. 11 och 16 §§, 12 kap. 2 § samt 67 kap. 1 och 2 §§ ska ha
följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas femton nya paragrafer, 67 kap. 20–34 §§, samt
närmast före 67 kap. 20, 24 och 28–34 §§ nya rubriker av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
11 §1
Bestämmelser om hur skatten ska beräknas finns i 65 kap.
Bestämmelser om beräkningen av skatt på ackumulerad inkomst finns i
66 kap.
Bestämmelser om skattereduktion
Bestämmelser om skattereduktion
för underskott av kapital, arbetsför underskott av kapital, arbetsinkomst (jobbskatteavdrag), allmän
inkomst (jobbskatteavdrag), allmän
pensionsavgift, sjöinkomst och huspensionsavgift, sjöinkomst, hushållshållsarbete finns i 67 kap.
arbete och gåva finns i 67 kap.
16 §2

Bestämmelser om
– skyldighet att lämna uppgifter till Skatteverket till ledning för taxeringen
finns i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
– förfarandet för att fastställa underlaget för skatten finns i taxeringslagen
(1990:324),
– hur skatten bestäms, debiteras, redovisas och betalas finns i skattebetalningslagen (1997:483), och
– förfarandet vid skattereduktion
– förfarandet vid skattereduktion
för hushållsarbete finns i lagen
för hushållsarbete och gåva finns i
(2009:194) om förfarandet vid
lagen (2009:194) om förfarandet vid
skattereduktion för hushållsarbete.
skattereduktion för hushållsarbete
och gåva.
12 kap.
2 §3
Utgifter som avses i följande paragrafer ska dras av utan någon beloppsmässig begränsning, nämligen utgifter
– vid tjänsteresor enligt 5–17 §§,
– vid tillfälligt arbete på annan ort eller vid dubbel bosättning enligt 18–22
och 31 §§,
– för hemresor enligt 24 och 31 §§,
– för egenavgifter enligt 36 §, och
– i hobbyverksamhet enligt 37 §.
Första stycket gäller också i fråga om utgifter för resor i tjänsten som
företas med annat transportmedel än egen bil eller förmånsbil.
Utgifter för inställelseresor enligt
Utgifter för inställelseresor enligt

1 Senaste lydelse 2009:197.
2 Senaste lydelse 2009:197.
3 Senaste lydelse 2008:1322.
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25 § och för resor mellan bostaden
och arbets- och utbildningsplatsen
enligt 26–31 §§ ska dras av bara till
den del kostnaderna under beskattningsåret sammanlagt överstiger
9 000 kronor. Övriga utgifter ska
dras av bara till den del kostnaderna
under beskattningsåret sammanlagt
överstiger 5 000 kronor.

25 § och för resor mellan bostaden
och arbets- och utbildningsplatsen
enligt 26–31 §§ ska dras av bara till
den del kostnaderna under beskattningsåret sammanlagt överstiger
10 600 kronor. Övriga utgifter ska
dras av bara till den del kostnaderna
under beskattningsåret sammanlagt
överstiger 10 500 kronor.

67 kap.
1 §4
I detta kapitel finns bestämmelser
I detta kapitel finns bestämmelser
om skattereduktion för fysiska
om skattereduktion för fysiska
personer.
personer i 2–31 §§ och för juridiska
personer i 2, 20–28 och 32–34 §§.
Skattereduktion ska anges i hela krontal så att öretal faller bort.
2 §5
Skattereduktion ska göras för
Skattereduktion ska göras för
sjöinkomst, allmän pensionsavgift,
sjöinkomst, allmän pensionsavgift,
arbetsinkomst (jobbskatteavdrag),
arbetsinkomst (jobbskatteavdrag),
underskott av kapital och hushållsunderskott av kapital, hushållsarbete
arbete i nu nämnd ordning.
och gåva i nu nämnd ordning.
Skattereduktion ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt som
beräknats enligt 65 kap., mot statlig fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052)
om statlig fastighetsskatt samt mot kommunal fastighetsavgift enligt lagen
(2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion enligt 5–9 §§ ska
dock räknas av endast mot kommunal inkomstskatt.
Gåva
Gemensamma bestämmelser
20 §
Fysiska och juridiska personer har
rätt till skattereduktion för gåva till
godkända gåvomottagare i den omfattning som anges i detta kapitel.
21 §
Med gåva avses vid tillämpningen
av detta kapitel en gåva i pengar som
vid ett och samma gåvotillfälle uppgår
till minst 400 kronor.

4 Senaste lydelse 2009:197.
5 Senaste lydelse 2009:197.
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22 §
Den som är godkänd gåvomottagare har inte rätt till skattereduktion
för gåva.
Dödsbo har inte rätt till skattereduktion i annat fall än som avses i
29 § andra stycket.
Handelsbolag eller dess delägare har
inte rätt till skattereduktion för vad
bolaget gett i gåva.
23 §
Om det sammanlagda underlaget
för skattereduktionen understiger
4 000 kronor, görs ingen skattereduktion.
Godkänd gåvomottagare
24 §
Ett universitet eller en högskola som
omfattas
av
högskolelagen
(1992:1434) kan efter ansökan
godkännas som gåvomottagare under
förutsättning att
1. sökanden bedriver vetenskaplig
forskning,
2. sökanden gör sannolikt att man
kommer att använda gåvorna på det
sätt givarna avsett, och
3. förhållandena i övrigt inte talar
emot ett godkännande.
Detta gäller även en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att
utfärda
examina
enligt
lagen
(1993:792) om tillstånd att utfärda
vissa examina
25 §
En svensk stiftelse, en svensk ideell
förening eller ett svenskt registrerat
trossamfund kan också efter ansökan
godkännas som gåvomottagare under
förutsättning att
1. sökanden vid taxeringen för det
taxeringsår som föregår det år då ansökan görs är inskränkt skattskyldig
enligt bestämmelserna i 7 kap. 3, 7
eller 14 §,
2. sökanden har som ändamål att
bedriva hjälpverksamhet bland behövande eller att främja vetenskaplig
forskning eller sökanden helt eller del10
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vis bedriver sådan verksamhet,
3. sökanden i fråga om ledning,
organisation, personal och erfarenhet
gör sannolikt att man
– även vid de två taxeringar som
följer efter den taxering som avses i 1
kommer att bli inskränkt skattskyldig
enligt de bestämmelser som anges i
samma punkt, och
– kommer att använda gåvorna på
det sätt givarna avsett,
4. sökandens bokföring är så anordnad att det är möjligt att avgöra vilka
ändamål och verksamheter som
givarna avsett att främja, och
5. sökanden har minst en auktoriserad eller godkänd revisor.
26 §
Om sökanden är sådan att taxeringen ska ske enligt någon annan
bestämmelse i 7 kap. än de som anges i
25 § 1, ska prövningen enligt 25 § 1
och 3 första strecksatsen gälla frågan
om förhållandena är sådana att
sökanden skulle ha blivit och skulle
komma att bli inskränkt skattskyldig
vid taxering enligt någon av de
bestämmelser som anges i 25 § 1.
27 §
Även utländska motsvarigheter till
de sökande som avses i 24 och 25 §§
kan efter ansökan godkännas som
gåvomottagare om någon av följande
förutsättningar är uppfylld:
1. Sökanden hör hemma i en stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
2. Sökanden hör hemma i en stat
med vilken Sverige har ingått ett
skatteavtal som innehåller en artikel
om informationsutbyte.
Prövningen enligt 25 § 1 och 3
första strecksatsen ska då gälla frågan
om förhållandena är sådana att
sökanden skulle ha blivit och skulle
komma att bli inskränkt skattskyldig
enligt någon av de bestämmelser som
anges i 25 § 1 om sökanden skulle
taxeras i Sverige.
För att sökanden ska kunna godkännas som gåvomottagare gäller
11
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dessutom att ett skriftligt åtagande
enligt 13 kap. 2 a och 3 §§ lagen
(2001:1227) om självdeklarationer
och kontrolluppgifter har kommit in
till Skatteverket.
Begäran om skattereduktion
28 §
En begäran om skattereduktion för
gåva ska göras i självdeklarationen vid
taxeringen för det beskattningsår då
1. utgifter för gåva har betalats, eller
2. förmån av gåva har tillhandahållits.
Gåva från fysisk person
Vilka som kan få skattereduktion
29 §
Rätt till skattereduktion enligt 30
och 31 §§ har efter begäran en fysisk
person som
1. vid beskattningsårets utgång har
fyllt 18 år, och
2. har haft utgifter för gåva avseende
hjälpverksamhet bland behövande
eller vetenskaplig forskning till en godkänd gåvomottagare eller som fått förmån av sådan gåva som ska tas upp i
inkomstslaget tjänst eller kapital.
Även dödsbo har efter begäran rätt
till skattereduktion för sådan gåva eller
sådan förmån som avses i första stycket
och som den avlidne har betalat eller
tillhandahållits före dödsfallet.
Underlag för skattereduktion
30 §
Underlag för skattereduktion består
av
1. utgifter för gåva som har betalats
under beskattningsåret, och
2. värdet av förmån av gåva som
har tillhandahållits under beskattningsåret.
I underlaget räknas inte in omkostnader i samband med gåvan.

12
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Skattereduktionens storlek
31 §
Skattereduktionen uppgår till 26,3
procent av underlaget. Skattereduktionen får dock uppgå till högst
7 000 kronor för ett beskattningsår.
Gåva från juridisk person
Vilka som kan få skattereduktion
32 §
Rätt till skattereduktion enligt 33
och 34 §§ har efter begäran en juridisk
person som har haft utgifter för gåva
avseende hjälpverksamhet bland behövande eller vetenskaplig forskning till
en godkänd gåvomottagare.
Underlag för skattereduktion
33 §
Underlag för skattereduktion består
av utgifter för gåva som har betalats
under beskattningsåret.
I underlaget räknas inte in utgifter
för omkostnader i samband med
gåvan.
I underlaget räknas inte heller in
gåva som en delägare eller anställd har
blivit förmånsbeskattad för.
Skattereduktionens storlek
34 §
Skattereduktionen uppgår till 26,3
procent av underlaget. Skattereduktionen får dock uppgå till högst
35 000 kronor för ett beskattningsår.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången vid
2012 års taxering.

13
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Förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter
i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
dels att 2 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i 2 kap. i lagen omedelbart under rubriken Direktåtkomst ska
införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
5 §1
Från databasen får nedan angivna uppgifter lämnas ut till en enskild, om det
inte av särskild anledning kan antas att den enskilde som uppgiften avser eller
någon närstående lider men om uppgiften röjs.
Uppgifter får lämnas ut om
1. namn och personnummer,
2. organisationsnummer, namn, firma och juridisk form samt i fråga om
handelsbolag och andra juridiska personer sådana uppgifter om huvudkontor
och säte som avses i 22 kap. 1 b § skattebetalningslagen (1997:483),
3. registrering enligt skattebetalningslagen samt särskilt registrerings- eller
redovisningsnummer,
4. på vilket sätt den preliminära
4. på vilket sätt den preliminära
skatten skall betalas för en fysisk
skatten ska betalas för en fysisk
person,
person,
5. registrering av skyldighet att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter,
6. slag av näringsverksamhet,
7. beslut om likvidation eller kon7. beslut om likvidation eller konkurs, och
kurs,
8. huruvida en fysisk eller juridisk
8. huruvida en fysisk eller juridisk
person är godkänd som skattebefriad
person är godkänd som skattebefriad
förbrukare enligt lagen (1994:1564)
förbrukare enligt lagen (1994:1564)
om
alkoholskatt
eller
lagen
om
alkoholskatt
eller
lagen
(1994:1776) om skatt på energi och i
(1994:1776) om skatt på energi och i
sådana fall från vilken tidpunkt.
sådana fall från vilken tidpunkt, och
9. huruvida en organisation är godkänd gåvomottagare enligt 67 kap. 24–
27 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
och i sådant fall från vilken tidpunkt.
2 kap.
6a§
Uppgifter i beskattningsdatabasen
utvisande vilka organisationer som är
godkända
gåvomottagare
enligt
67 kap. 24–27 §§ inkomstskattelagen

1 Senaste lydelse 2005:265.
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(1999:1229) får göras tillgängliga via
Skatteverkets webbplats.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången i
fråga om slutlig skatt enligt 2012 års taxering.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2001:1227) om självdeklarationer
och kontrolluppgifter
dels att 3 kap. 26 § och 13 kap. 3 § samt rubriken närmast före 3 kap. 26 §
ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 11 kap. 8 b § och 13 kap.
2 a §, samt närmast före 11 kap. 8 b § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
3 kap.

Skattereduktion för hushållsarbete

Skattereduktion för hushållsarbete
och gåva

26 §1
Den som begär skattereduktion
Den som begär skattereduktion
för hushållsarbete enligt 67 kap. 11–
för hushållsarbete eller gåva enligt
19 §§
inkomstskattelagen
67 kap. 11–34 §§ inkomstskattelagen
(1999:1229) ska lämna uppgift om
(1999:1229) ska lämna uppgift om
underlaget för skattereduktionen.
underlaget för skattereduktionen.
I fråga om förmån av sådant
I fråga om förmån av sådant
arbete som räknas som hushållsarbete som räknas som hushållsarbete enligt 67 kap. 13 a och 13 b §§
arbete enligt 67 kap. 13 a och 13 b §§
inkomstskattelagen ska även sådana
inkomstskattelagen ska även sådana
uppgifter som avses i 9 a § lagen
uppgifter som avses i 9 a § lagen
(2009:194) om förfarandet vid
(2009:194) om förfarandet vid
skattereduktion för hushållsarbete
skattereduktion för hushållsarbete
lämnas.
och gåva lämnas.
11 kap.
Gåva
8b§
Kontrolluppgift ska lämnas om
sådan gåva som avses i 67 kap. 20 och
21 §§
inkomstskattelagen
(1999:1229).
Kontrolluppgift ska lämnas för den
som gett gåvan av den som tagit emot
gåvan.

1 Senaste lydelse 2009:543.
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13 kap.
2a§
En utländsk gåvomottagare ska när
en sådan ansökan som avses i 24 §
lagen (2009:194) om förfarandet vid
skattereduktion för hushållsarbete och
gåva görs också ge in ett skriftligt
åtagande att lämna kontrolluppgifter i
enlighet med bestämmelserna i 11 kap.
8 b §.
3 §2
Åtagande enligt 2 § ska lämnas
Åtagande enligt 2 och 2 a §§ ska
enligt fastställt formulär.
lämnas enligt fastställt formulär.
Ett åtagande får lämnas på medium för automatiserad behandling.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången vid
2012 års taxering.

2 Senaste lydelse 2008:139.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid
skattereduktion för hushållsarbete
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2009:194) om förfarandet vid
skattereduktion för hushållsarbete
dels att rubriken till lagen samt 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,
dels att nuvarande 24 § ska betecknas 39 §,
dels att rubriken närmast före 24 § ska sättas närmast före 39 §,
dels att det i lagen ska införas femton nya paragrafer, 24–38 §§, samt
närmast före 24, 28, 30, 31, 33, 34 och 36 §§ nya rubriker av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Lag om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

Lag om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete och
gåva

I denna lag finns bestämmelser
om förfarandet vid skattereduktion
för hushållsarbete enligt 67 kap.
inkomstskattelagen (1999:1229).

1§

I denna lag finns bestämmelser
om förfarandet vid skattereduktion
för hushållsarbete och gåva enligt
67 kap.
inkomstskattelagen
(1999:1229).

2 §1
I 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om
– vilka som kan få skattereduktion
– vilka som kan få skattereduktion
(11 §),
(11, 29 och 32 §§),
– begäran om skattereduktion
– begäran om skattereduktion (12
(12 §),
och 28 §§),
– definitioner (13–14 §§),
– villkor för skattereduktion (15–17 §§),
– underlag för skattereduktion
– underlag för skattereduktion
(18 §), och
(18, 30 och 33 §§),
– skattereduktionens
storlek
– skattereduktionens storlek (19,
(19 §).
31 och 34 §§), och
– godkänd gåvomottagare (24–
27 §§)
Godkännande som gåvomottagare
Ansökan
24 §
Den som vill bli godkänd som
sådan gåvomottagare som avses i
67 kap. 24–27 §§ inkomstskattelagen
(1999:1229) ska ansöka om detta hos
Skatteverket.

1 Senaste lydelse 2009:539.
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En ansökan ska innehålla uppgifter
om sökandens namn, adress och, om
sådant nummer finns, organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer.
Till ansökan ska fogas de handlingar sökanden önskar åberopa.
25 §
Ansökan enligt 24 § ska lämnas
enligt fastställt formulär.
Ansökan får lämnas på medium för
automatiserad behandling.
26 §
Skatteverket får förelägga den som
har ansökt om att bli godkänd gåvomottagare eller som har ansökt om att
ett godkännande ska förlängas eller
som är godkänd gåvomottagare att inkomma med de uppgifter som behövs
för att pröva en ansökan eller för att ta
ställning till frågan om återkallelse av
ett godkännande ska ske.
Om föreläggandet inte följs, får
Skatteverket avslå ansökan. Om en
godkänd gåvomottagare inte följer ett
föreläggande finns bestämmelser om
återkallelse i 34 § första stycket 4.
27 §
Om en godkänd gåvomottagare
inte längre uppfyller ett eller flera av de
krav som avses i 67 kap. 24–27 §§
inkomstskattelagen (1999:1299) ska
gåvomottagaren omedelbart underrätta Skatteverket om detta.
Giltighetstid och förlängning
28 §
Ett godkännande som gåvomottagare gäller till utgången av det tredje
året efter det år som beslutet fattades.
Om en ansökan om förlängning
kommer in innan godkännandet har
upphört att gälla, får godkännandet
förlängas till utgången av det tredje
året efter det år då godkännandet
annars skulle ha upphört att gälla.

19
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29 §
Vid ansökan om förlängning enligt
28 § andra stycket tillämpas 24 och
25 §§.
Avgifter
30 §
Den som ansöker om godkännande
enligt 24 § ska betala en avgift om
10 000 kronor. Ansökningsavgiften
måste vara Skatteverket tillhanda
innan ansökan prövas.
En godkänd gåvomottagare ska för
varje år efter det år då ett godkännande meddelats betala en avgift
om 7 000 kronor. Avgiften ska betalas
innan ingången av det år avgiften
avser.
Skatteverket får förelägga den som
inte betalar en sådan avgift som avses i
första och andra styckena att göra det.
Om föreläggandet inte följs, ska
ansökan avvisas. Om en godkänd
gåvomottagare inte följer ett föreläggande finns bestämmelser om
återkallelse i 34 § första stycket 4.
Beslut om avgift får inte överklagas.
Gåvobevis
31 §
En godkänd gåvomottagare ska utfärda ett gåvobevis vid varje gåvotillfälle som sådan gåva som avses i
67 kap.
21 §
inkomstskattelagen
(1999:1229) tas emot.
Ett gåvobevis ska innehålla uppgifter om
1. givarens namn, adress och, om
sådant nummer finns, organisationsnummer, personnummer eller
samordningsnummer,
2. gåvomottagarens namn, adress
och, om sådant nummer finns,
organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer,
3. gåvans belopp och datum,
4. att gåvomottagaren inte åtagit sig
att lämna någon motprestation, samt
5. om gåvan är avsedd för att
främja vetenskaplig forskning eller
bedriva hjälpverksamhet bland behö20
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vande.
Om det är fråga om en gåva som en
anställd eller en delägare ska förmånsbeskattas för och som ska ingå i
underlaget för skattereduktion enligt
67 kap. 29 § första stycket 2
inkomstskattelagen ska den anställde
eller delägaren anges som givare enligt
andra stycket 1.
32 §
Gåvobeviset ska upprättas enligt ett
av Skatteverket fastställt formulär.
Kontrollbesök
33 §
I de fall föreläggande kan ske enligt
26 §, får Skatteverket komma överens
med sökanden eller den godkände
gåvomottagaren om ett besök hos
denne eller ett annat personligt
sammanträffande (kontrollbesök).
Om den som ansökt om godkännande enligt 24 § eller förlängning
av godkännande enligt 28 § vägrar att
medverka till ett kontrollbesök får
ansökan avslås. Vägrar en godkänd
gåvomottagare att medverka till ett
kontrollbesök finns bestämmelser om
återkallelse i 34 § första stycket 4.
Återkallelse
34 §
Skatteverket ska återkalla ett godkännande som gåvomottagare om
1 innehavaren begär det,
2. förutsättningarna för godkännande inte längre är uppfyllda,
3. innehavaren vid taxeringen för
ett taxeringsår under den tid som avses
i 28 § inte blivit inskränkt skattskyldighet enligt bestämmelserna i
7 kap. 3, 7 eller 14 § inkomstskattelagen (1999:1229) eller, beträffande
en utländsk innehavare, inte skulle ha
blivit inskränkt skattskyldig enligt
någon av dessa bestämmelser om innehavaren skulle taxeras i Sverige,
4. innehavaren inte följer ett föreläggande eller vägrar medverka till ett
kontrollbesök, eller
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5. en godkänd gåvomottagare inte
lämnar kontrolluppgifter enligt 11 kap.
8 b § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.
Om det finns synnerliga skäl, får
Skatteverket avstå från återkallelse
enligt första stycket 2, 3 eller 5.
35 §
Ett beslut att återkalla ett godkännande gäller omedelbart.
Kontrollavgift
36 §
Skatteverket får ta ut en kontrollavgift av den som inte kommit in med
en sådan underrättelse som avses i
27 §.
Kontrollavgiften uppgår till ett
belopp motsvarande 10 procent av
värdet på de gåvor som tagits emot
efter den tidpunkt då sådan underrättelse som avses i första stycket borde
ha kommit in och till dess återkallelse
skett och som är av det slaget att de
ingår i givarens underlag för skattereduktion enligt 67 kap. 30 eller 33 §
inkomstskattelagen (1999:1299), dock
lägst 5 000 kronor.
Om värdet på de gåvor som avses i
andra stycket inte kan beräknas, får
Skatteverket uppskatta värdet till ett
skäligt belopp. Kontrollavgiften tillfaller staten.
37 §
Om överträdelsen är ringa eller
ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl, får Skatteverket helt eller
delvis befria från en kontrollavgift.
Första stycket ska beaktas även om
något yrkande om befrielse inte har
framställts.
38 §
I fråga om kontrollavgift gäller
skattebetalningslagens (1997:483) bestämmelser om debitering, betalning,
överklagande och förfarandet i övrigt.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas på gåva som
betalats eller förmån som tillhandahållits efter ikraftträdandet.
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3.

Förteckning över
remissinstanserna till
betänkandet

Efter remiss har yttrande över betänkandet
avgetts av Svea Hovrätt, Kammarrätten i
Stockholm, Kammarrätten i Jönköping, Länsrätten i Stockholms län, Länsrätten i Göteborg, Länsrätten i Skåne län, Länsrätten i
Norrbottens län, Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Brottsförebyggande rådet,
Revisorsnämnden, Datainspektionen, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete,
FOI
Totalförsvarets
forskningsinstitut,
Finansinspektionen, Ekonomistyrningsverket,
Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Bokföringsnämnden, Statskontoret, Statistiska
centralbyrån, Expertrådet för Studier i
Offentlig ekonomi, Högskoleverket, Vetenskapsrådet, Stockholms universitet, Kungliga
tekniska högskolan, Karolinska Institutet,
Uppsala universitet, Mälardalens högskola,
Lunds universitet, Karlstad universitet, Luleå
tekniska
universitet,
Konkurrensverket,
Verket för innovationssystem, Diskrimineringsombudsmannen,
Konsumentverket,
Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Riksteatern, Moderna Museet, Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Regelrådet,
Cancerfonden, Chalmers tekniska högskola,
Civilförsvarsförbundet, De Handikappades
Riksförbund, Forskningsrådet för arbetsliv
och socialvetenskap, Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhällsbyggande,
Frivilligorganisationernas
Insamlingsråd,
Frälsningsarmén,
Judiska
Församlingen,
Katolska Biskopsämbetet, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, Kungl. Vitterhetsakademien, Landsorganisationen i Sverige, Neurologiskt Handikappades Riksförbund, Pensionärernas Riksorganisation, Pingst – fria församlingar i samverkan, Reumatikerförbundets
kansli, Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen,
Röda Korset, Skattebetalarnas förening,
Svensk Insamlingskontroll, Stiftelsen Skansen,
Stockholms Stadsmission, Svenska kyrkan,
Svenska Missionskyrkan, Svenska Scoutförbundet, Svenskt Näringsliv, Sveriges
advokatsamfund,
Sveriges
Akademikers
Centralorganisation, Sveriges Kommuner och
Landsting, Sveriges Kristna Råd, Sveriges

Pensionärers Riksförbund, Sveriges Pensionärsförbund, Sveriges universitets- och högskoleförbund och Tjänstemännens Centralorganisation.
Yttrande har dessutom inkommit från
Stockholms studentkårers centralorganisation,
Alzheimerfonden,
ActionAid,
Sveriges
universitetslärarförbund, Hoppets Stjärna,
Riksförbundet för trafik-, olycksfalls- och
polioskadade, Sveriges Kvinnolobby och
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och
Frihet, ParkinsonFörbundet, Ersta diakoni,
Individuell Människohjälp, Prostatacancerförbundet, Föreningen Stiftelser i Samverkan,
Famna – non profit vård och social omsorg,
Kungliga Dramatiska Teatern AB, Läkare utan
gränser, Judiska Centralrådet Plan Sverige,
Kungl. Konsthögskolan, Erikshjälpen, Svenska
FN-förbundet, Svenska Scoutrådet och Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Gruppen mot
etablissemangsgeschäft inom den ideella
sektorn och Psoriasisförbundet.
Följande remissinstanser har angett att de
avstår från att lämna några synpunkter: Riksrevisionen, Konjunkturinstitutet, Stiftelsen för
kunskaps- och kompetensutveckling och
Företagarna.
Följande remissinstanser har inte svarat:
Forum för Frivilligt Socialt Arbete, Forum
Syd, Företagarförbundet, GöteborgsOperan,
Handikappförbundens samarbetsorgan, HjärtLungfonden, Ideell Kulturallians, Knut och
Alice Wallenbergs Stiftelse, Kultur och
Näringsliv, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Millesgården, Naturskyddsföreningen, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, SIOS Samarbetsorgan för etniska
organisationer i Sverige, SOS-barnbyar,
Stiftelsen för internationalisering av högre
utbildning och forskning, Stiftelsen för
miljöstrategisk forskning, Stiftelsen för strategisk forskning, SWEBLUL, Sveriges Hembygdsförbund, Sveriges Muslimska Råd och
Världsnaturfonden.
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4.

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för
gåva
Härigenom föreskrivs följande.
Lagens tillämpningsområde
1 § I denna lag finns bestämmelser om godkännande av gåvomottagare vid
skattereduktion för gåva enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Hänvisningar
2 § I 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om
– vissa definitioner och villkor för skattereduktion (20–22 §§),
– begäran om skattereduktion (23 §),
– vilka som kan få skattereduktion (24 §),
– underlag för skattereduktion (25 §), och
– skattereduktionens storlek (26 §).
Definitioner
3 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och
tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229), om inget annat
anges.
Beslutande myndighet
4 § Beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket.
Belopp
5 § Uppgifter om belopp ska anges i hela krontal så att öretal faller bort.
Godkänd gåvomottagare
6 § En svensk stiftelse, en svensk ideell förening eller ett svenskt registrerat
trossamfund ska efter ansökan godkännas som gåvomottagare under förutsättning att
1. den sökande vid beslutet om slutlig skatt året före det år då ansökan görs
är inskränkt skattskyldig enligt bestämmelserna i 7 kap. 3, 7 eller 14 §
inkomstskattelagen (1999:1229),
2. den sökande har som ändamål att bedriva hjälpverksamhet bland
behövande eller att främja vetenskaplig forskning eller helt eller delvis bedriver sådan verksamhet,
3. det är sannolikt att den sökande
a) även vid de två beslut om slutlig skatt som fattas efter det beslut som
avses i 1 kommer att bli inskränkt skattskyldig enligt de bestämmelser som
anges i samma punkt, och
b) kommer att använda gåvorna på det sätt givarna avsett,
4. det av den sökandes bokföring eller räkenskaper är möjligt att avgöra
vilka gåvor som har tagits emot och hur de har använts, och
5. den sökande har minst en auktoriserad eller godkänd revisor.
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7 § För en sökande vars skattskyldighet prövas enligt någon annan bestämmelse i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) än de som anges i 6 § 1, ska
prövningen enligt 6 § 1 och 3 a gälla frågan om förhållandena är sådana att den
sökande skulle ha blivit och skulle komma att bli inskränkt skattskyldig vid
tillämpning av någon av de bestämmelser som anges i 6 § 1.
8 § Även utländska sökande ska efter ansökan godkännas som gåvomottagare
om förutsättningarna i 6 § är uppfyllda och den sökande hör hemma i en stat
1. inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller
2. med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om
informationsutbyte eller ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden.
Prövningen enligt 6 § 1 och 3 a ska då gälla frågan om förhållandena är
sådana att den sökande skulle ha blivit och skulle komma att bli inskränkt
skattskyldig enligt någon av de bestämmelser som anges i 6 § 1 om denne
skulle beskattas i Sverige.
För att den sökande ska kunna godkännas som gåvomottagare gäller dessutom att ett skriftligt åtagande enligt 23 kap. 7 § och 38 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:000) ska ha kommit in till Skatteverket.
Godkännande som gåvomottagare
Ansökan
9 § Den som vill bli godkänd som sådan gåvomottagare som avses i 6–8 §§ ska
ansöka om detta hos Skatteverket.
En ansökan ska lämnas enligt fastställt formulär och innehålla nödvändiga
identifikationsuppgifter.
De handlingar som den sökande önskar åberopa ska lämnas tillsammans
med ansökan.
Giltighetstid och förlängning
10 § Ett godkännande som gåvomottagare gäller till utgången av det tredje
året efter det år som beslutet fattades.
Om en ansökan om förlängning kommer in innan godkännandet har
upphört att gälla, får godkännandet förlängas till utgången av det tredje året
efter det år då godkännandet annars skulle ha upphört att gälla.
Om en ansökan om förlängning har kommit in, är godkännandet giltigt
även efter den tid som anges i första eller andra stycket till dess att frågan om
förlängning har prövats av Skatteverket.
11 § Vid ansökan om förlängning enligt 10 § andra stycket tillämpas 9 §.
Avgifter
12 § Den som ansöker om godkännande enligt 9 § ska betala en ansökningsavgift. Skatteverket får inte pröva en ansökan om avgiften inte har betalats.
En godkänd gåvomottagare ska betala en årsavgift för varje kalenderår efter
det år då ett godkännande meddelats. Avgiften ska betalas före det år avgiften
avser.
Regeringen får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.
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Underrättelse till Skatteverket
13 § Om en godkänd gåvomottagare inte längre uppfyller ett eller flera av de
krav som avses i 6–8 §§, ska gåvomottagaren omedelbart underrätta Skatteverket om detta.
Förelägganden
14 § Skatteverket får meddela de förelägganden som behövs för att verket ska
kunna ta ställning till om ett godkännande ska återkallas.
Återkallelse
15 § Skatteverket ska återkalla ett godkännande som gåvomottagare om
1. innehavaren begär det,
2. förutsättningarna för godkännande inte längre är uppfyllda,
3. innehavaren vid ett beslut om slutlig skatt som fattats under den tid som
avses i 10 § inte är inskränkt skattskyldig enligt bestämmelserna i 7 kap. 3, 7
eller 14 § inkomstskattelagen (1999:1229) eller, när det gäller en svensk mottagare som är inskränkt skattskyldig enligt någon annan bestämmelse i 7 kap.
inkomstskattelagen än 3, 7 eller 14 § eller en utländsk mottagare, inte skulle ha
blivit inskränkt skattskyldig vid tillämpning av 7 kap. 3, 7 eller 14 § inkomstskattelagen,
4. innehavaren inte betalar en sådan avgift som avses i 12 § andra stycket,
5. innehavaren inte följer ett föreläggande enligt 14 §, eller
6. innehavaren inte lämnar kontrolluppgifter enligt 22 kap. 16 § skatteförfarandelagen (2011:000).
Om det finns synnerliga skäl, får Skatteverket avstå från återkallelse enligt
första stycket 2, 3 eller 6.
16 § Ett beslut att återkalla ett godkännande gäller omedelbart.
Kontrollavgift
17 § Skatteverket får ta ut en kontrollavgift av den som inte kommit in med
en sådan underrättelse som avses i 13 §.
Kontrollavgiften uppgår till ett belopp motsvarande 10 procent av värdet på
de gåvor som tagits emot efter den tidpunkt då en underrättelse borde ha
kommit in och till dess återkallelse skett och som är av det slaget att de ingår i
givarens underlag för skattereduktion enligt 67 kap. 25 § inkomstskattelagen
(1999:1299), dock lägst 5 000 kronor.
Om värdet på de gåvor som avses i andra stycket inte kan beräknas tillförlitligt, får Skatteverket uppskatta värdet till ett skäligt belopp.
Kontrollavgiften tillfaller staten.
18 § Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det finns andra särskilda skäl, får Skatteverket helt eller delvis befria gåvomottagaren från en
kontrollavgift.
Första stycket ska beaktas även om något yrkande om befrielse inte har
framställts.
19 § Om Skatteverket beslutar om kontrollavgift, gäller bestämmelserna i
skatteförfarandelagen (2011:000) om
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1. debitering och betalning av kontrollavgift i 61–65 kap.,
2. verkställighet i 68 kap. 1 §, och
3. indrivning i 70 kap.
Omprövning och överklagande
20 § I fråga om beslut om godkännande enligt 6 §, om förlängning av godkännande enligt 10 § och om återkallelse av godkännande enligt 15 § tillämpas
bestämmelserna i 66 och 67 kap. skatteförfarandelagen (2011:000) om omprövning och överklagande av beslut avseende på vilket sätt preliminär skatt
ska betalas.
I fråga om beslut om kontrollavgift enligt 17 § tillämpas bestämmelserna i
66 och 67 kap. skatteförfarandelagen. Tidsfristen i 66 kap. 24 § skatteförfarandelagen ska dock räknas från den dag beslutet om kontrollavgift meddelades.
Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. I fråga om 2012 och 2013 års taxeringar ska vad som i 6 § 1 och 3 sägs om
inskränkt skattskyldighet vid beslut om slutlig skatt i stället avse inskränkt
skattskyldighet vid taxering.
3. Vid 2012 och 2013 års taxeringar ska vad som i 15 § första stycket 3 sägs
om fattat beslut om slutlig skatt i stället avse beslutad taxering.
4. I fråga om åtaganden som lämnas under 2012 ska vad som i 8 § tredje
stycket sägs om åtagande enligt 23 kap. 7 § och 38 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:000) i stället avse åtagande enligt 13 kap. 2 a och 3 §§ lagen
(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.
5. I fråga om kontrolluppgifter som avser 2012 ska vad som i 15 § första
stycket 6 sägs om kontrolluppgifter enligt 22 kap. 16. § skatteförfarandelagen
(2011:000) i stället avse kontrolluppgifter enligt 11 kap. 8 b § lagen
(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.
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Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
Härigenom föreskrivs att 11 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483) ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 kap.
9 §1
Skatteverket fattar varje år beslut om skattens storlek enligt den årliga taxeringen (grundläggande beslut om slutlig skatt). Slutlig skatt kan bestämmas
också genom omprövningsbeslut och till följd av beslut av domstol.
Med slutlig skatt avses summan av skatter och avgifter enligt 10 § minskad
med skattereduktion enligt följande ordning.
1. lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift,
2. lagen (2003:1204) om skattereduktion för vissa miljöförbättrande
installationer i småhus,
3. 67 kap. 2–19 §§ inkomstskatte3. 67 kap. 1–26 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), och
lagen (1999:1229), och
4. lagen (2005:1137) om skattereduktion för virke från stormfälld skog vid
2006–2008 års taxeringar.
Denna lag träder i kraft den 31 december 2011 och tillämpas första gången i
fråga om slutlig skatt enligt 2013 års taxering.

1 Senaste lydelse 2009:196.

28

PROP. 2011/12:1 BILAGA 10

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1
dels att 1 kap. 11 § och 67 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas sju nya paragrafer, 67 kap. 20–26 §§, samt
närmast före 67 kap. 20 och 23–26 §§ nya rubriker av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
11 §2
Bestämmelser om hur skatten ska beräknas finns i 65 kap.
Bestämmelser om beräkningen av skatt på ackumulerad inkomst finns i
66 kap.
Bestämmelser om skattereduktion
Bestämmelser om skattereduktion
för underskott av kapital, arbetsför underskott av kapital, arbetsinkomst (jobbskatteavdrag), allmän
inkomst (jobbskatteavdrag), allmän
pensionsavgift, sjöinkomst och huspensionsavgift, sjöinkomst, hushållshållsarbete finns i 67 kap.
arbete och gåva finns i 67 kap.
67 kap.
2 §3
Skattereduktion ska göras för
Skattereduktion ska göras för
sjöinkomst, allmän pensionsavgift,
sjöinkomst, allmän pensionsavgift,
arbetsinkomst (jobbskatteavdrag),
arbetsinkomst (jobbskatteavdrag),
underskott av kapital och hushållsunderskott av kapital, hushållsarbete
arbete i nu nämnd ordning.
och gåva i nu nämnd ordning.
Skattereduktion ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt som
beräknats enligt 65 kap., mot statlig fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052)
om statlig fastighetsskatt samt mot kommunal fastighetsavgift enligt lagen
(2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion enligt 5–9 §§ ska
dock räknas av endast mot kommunal inkomstskatt.
Gåva
Grundläggande bestämmelser
20 §
Skattskyldiga har i den omfattning
som anges i detta kapitel rätt till skattereduktion för gåva till en godkänd
gåvomottagare enligt lagen (2011:000)
om godkännande av gåvomottagare
vid skattereduktion för gåva.
21 §
Med gåva avses vid tillämpningen
av detta kapitel en gåva i pengar som

1 Lagen omtryckt 2008:803.
2 Senaste lydelse 2009:197.
3 Senaste lydelse 2009:197.
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vid ett och samma gåvotillfälle uppgår
till minst 200 kronor.
22 §
Om det sammanlagda underlaget
för skattereduktionen understiger
2 000 kronor, görs ingen skattereduktion.
Begäran om skattereduktion
23 §
En begäran om skattereduktion för
gåva ska göras i inkomstdeklarationen
för det beskattningsår då gåvan har
lämnats.
Vilka som kan få skattereduktion
24 §
Rätt till skattereduktion enligt 25
och 26 §§ har efter begäran de som
1. vid beskattningsårets utgång har
fyllt 18 år,
2. är obegränsat skattskyldiga under
någon del av beskattningsåret, och
3. har haft utgifter för gåva avseende
hjälpverksamhet bland behövande
eller främjande av vetenskaplig forskning till en godkänd gåvomottagare
eller ska ta upp sådan gåva som
inkomst.
Sådan rätt till skattereduktion har
efter begäran också de som är begränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 18 §
första stycket 1, 2 eller 3, om deras
överskott av förvärvsinkomster i
Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande,
utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.
Även dödsbon har efter begäran rätt
till skattereduktion för gåva som har
lämnats före dödsfallet.
Underlag för skattereduktion
25 §
Underlag för skattereduktion består
av
1. utgifter för gåva som har betalats
under beskattningsåret, och
2. värdet av gåva som ska tas upp
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som inkomst av den skattskyldige.
I underlaget räknas inte in omkostnader i samband med gåvan.
Skattereduktionens storlek
26 §
Skattereduktionen
uppgår
till
25 procent av underlaget. Skattereduktionen får dock uppgå till högst
1 500 kronor för ett beskattningsår.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på gåva som har
lämnats efter ikraftträdandet.
2. Vid 2013 års taxering ska vad som i 67 kap. 23 § sägs om inkomstdeklarationen i stället avse självdeklarationen.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2011:000) om ändring i
inkomstskattelagen (1999:1229)
Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1
dels att 1 kap. 16 § i stället för dess lydelse enligt lagen (2011:000) om
ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse,
dels att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen
(2011:000) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt lagrådsremiss 2

Föreslagen lydelse
1 kap.
16 §

Bestämmelser om
– förfarandet vid uttag av skatten
finns
i
skatteförfarandelagen
(0000:000), och
– förfarandet vid skattereduktion
för hushållsarbete finns i lagen
(2009:194) om förfarandet vid
skattereduktion för hushållsarbete.

1. Denna lag träder i kraft den
1 januari 2012 och tillämpas på
beskattningsår som börjar efter den
31 januari 2012.

1 Lagen omtryckt 2008:803
2 Lagrådsremiss den 13 januari 2011, Skatteförfarandet.
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– förfarandet vid uttag av skatten
finns
i
skatteförfarandelagen
(0000:000),
– förfarandet vid skattereduktion
för hushållsarbete finns i lagen
(2009:194) om förfarandet vid
skattereduktion för hushållsarbete,
och
– godkännande av gåvomottagare
vid skattereduktion för gåva finns i
lagen (2011:000) om godkännande av
gåvomottagare vid skattereduktion för
gåva.
1. Denna lag träder i kraft den
1 januari 2012 och tillämpas på
beskattningsår som börjar efter den
31 januari 2012. Bestämmelsen i
1 kap. 16 § tredje strecksatsen tillämpas dock från och med ikraftträdandet.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2001:1227) om självdeklarationer
och kontrolluppgifter
dels att 3 kap. 26 § och 13 kap. 3 § samt rubriken närmast före 3 kap. 26 §
ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 11 kap. 8 b § och 13 kap.
2 a §, samt närmast före 11 kap. 8 b § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
3 kap.

Skattereduktion för hushållsarbete

Skattereduktion för hushållsarbete
och gåva

26 §1
Den som begär skattereduktion
Den som begär skattereduktion
för hushållsarbete enligt 67 kap. 11–
för hushållsarbete eller gåva enligt
19 §§
inkomstskattelagen
67 kap. 11–26 §§ inkomstskattelagen
(1999:1229) ska lämna uppgift om
(1999:1229) ska lämna uppgift om
underlaget för skattereduktionen.
underlaget för skattereduktionen.
I fråga om förmån av sådant arbete som räknas som hushållsarbete enligt
67 kap. 13 a och 13 b §§ inkomstskattelagen ska även sådana uppgifter som
avses i 9 a § lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete lämnas.
11 kap.
Gåva
8b§
Kontrolluppgift ska lämnas om
sådan gåva som avses i 67 kap. 20 och
21 §§
inkomstskattelagen
(1999:1229), om den som lämnat
gåvan är känd.
Kontrolluppgift ska lämnas för den
som gett gåvan av den som tagit emot
gåvan.
I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det gåvobelopp som tagits emot
under året.
13 kap.
2a§
En utländsk gåvomottagare som gör
en sådan ansökan som avses i 9 §

1 Senaste lydelse 2009:543.
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lagen (2011:000) om godkännande av
gåvomottagare vid skattereduktion för
gåva, ska samtidigt ge in ett skriftligt
åtagande att lämna kontrolluppgifter
enligt 11 kap. 8 b §.
3 §2
Åtagande enligt 2 § ska lämnas
Åtagande enligt 2 och 2 a §§ ska
enligt fastställt formulär.
lämnas enligt fastställt formulär.
Ett åtagande får lämnas på medium för automatiserad behandling.
Denna lag träder i kraft den 31 december 2011 och tillämpas första gången
vid 2013 års taxering.

2 Senaste lydelse 2008:139.
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Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:000)
Härigenom föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:000)
dels att 22 kap. 1 §, 31 kap. 33 § och 38 kap. 1 § samt rubriken närmast före
31 kap. 33 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 22 kap. 16 § och 23 kap.
7 §, samt närmast före 22 kap. 16 § en ny rubrik av följande lydelse.
Lydelse enligt lagrådsremiss 1

Föreslagen lydelse

22 kap.
1§
I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift
om
– överlåtelse av privatbostadsrätt och av andelar i vissa bostadsföretag (2
och 3 §§),
– upplåtelse av privatbostad eller bostad som innehas med hyresrätt (4 §),
– samfällighet (5 och 6 §§),
– räntebidrag (7 §),
– pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),
– avskattning av pensionsförsäkring (10 §),
– tjänstepensionsavtal (11 §),
– underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),
– skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),
– elcertifikat (14 §), och
– elcertifikat (14 §),
– utsläppsrätter, utsläppsminsk– utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter
och
certifierade
ningsenheter
och
certifierade
utsläppsminskningar (15 §).
utsläppsminskningar (15 §), och
– gåva (16 §).
Gåva
16 §
Kontrolluppgift ska lämnas om
sådan gåva som avses i 67 kap. 20 och
21 §§
inkomstskattelagen
(1999:1229), om den som lämnat
gåvan är känd.
Kontrolluppgift ska lämnas för den
som gett gåvan av den som tagit emot
gåvan.
I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det gåvobelopp som tagits emot
under året.
23 kap.
7§
En utländsk gåvomottagare som gör
en sådan ansökan som avses i 9 §

1 Lagrådsremiss den 13 januari 2011, Skatteförfarandet.
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lagen (2011:000) om godkännande av
gåvomottagare vid skattereduktion för
gåva, ska samtidigt ge in ett åtagande
att lämna kontrolluppgifter enligt
22 kap. 16 §.
31 kap.
Skattereduktion för hushållsarbete

Skattereduktion för hushållsarbete
och gåva

33 §
Den som begär skattereduktion
Den som begär skattereduktion
för hushållsarbete enligt 67 kap. 11–
för hushållsarbete eller gåva enligt
19 §§
inkomstskattelagen
67 kap. 11–26 §§ inkomstskattelagen
(1999:1229) ska lämna uppgift om
(1999:1229) ska lämna uppgift om
underlaget för skattereduktionen.
underlaget för skattereduktionen.
I fråga om förmån av sådant arbete som räknas som hushållsarbete enligt
67 kap. 13 a och 13 b §§ inkomstskattelagen ska även sådana uppgifter som
avses i 9 a § lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för
hushållsarbete lämnas.
38 kap.
1§
Fastställda formulär ska användas för att lämna
1. kontrolluppgifter,
2. åtagande att lämna kontroll2. åtagande att lämna kontrolluppgifter om pensionsförsäkringar
uppgifter om pensionsförsäkringar
och sådana avtal om tjänstepension
och sådana avtal om tjänstepension
som är jämförbara med en
som är jämförbara med en
pensionsförsäkring,
pensionsförsäkring och gåvor,
3. deklarationer,
4. särskilda uppgifter, och
5. periodiska sammanställningar.
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5.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur
2011-06-07

protokoll

vid

sammanträde

Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström,
f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och
justitierådet Eskil Nord.
Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet
Enligt en lagrådsremiss den 12 maj 2011
(Finansdepartementet) har regeringen beslutat
att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1. lag om godkännande av gåvomottagare vid
skattereduktion för gåva,

2. lag om ändring i skattebetalningslagen
(1997:483),
3. lag om ändring i inkomstskattelagen
(1999:1229),
4. lag om ändring i lagen (2011:000) om
ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
5. lag om ändring i lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter,
6. lag om ändring i skatteförfarandelagen
(2011:000).
Förslagen har inför Lagrådet föredragits av
kanslirådet Peter Österberg.
Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.
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Rättsdatablad

Författningsrubrik

Bestämmelser
som inför, ändrar, upphäver
eller upprepar
ett normgivningsbemyndigande

Lagen om
12 § tredje
godkännande av
stycket
gåvomottagare vid
skattereduktion för
gåva

38

Celexnummer för
bakomliggande
EU-regler

Utdrag ur protokoll
vid regeringssammanträde den 15 september
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Björling, Ohlsson, Norman, Attefall, Engström, Kristersson,
Ullenhag, Hatt
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

antar förslaget till lag om ändring i radiooch tv-lagen (2010:696) (avsnitt 2.1 och
11.3),

2.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 6:1 Allmänna val och demokrati
besluta om bidrag som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 15 000 000 kronor 2013–
2015 (avsnitt 9.9.1),

3.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 6:6 Stöd till politiska partier
besluta om bidrag som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 171 200 000 kronor 2013
(avsnitt 9.9.6),

4.

för budgetåret 2012 anvisar anslagen under
utgiftsområde 1 Rikets styrelse, vad gäller
anslag som står till regeringens disposition,
enligt följande uppställning:

9.

bemyndigar Riksdagsförvaltningen att för
2012 besluta om lån i Riksgäldskontoret för
investeringar i fastigheter och tekniska
anläggningar intill ett belopp av
420 000 000 kronor (avsnitt 5.4.3),

Riksdagsstyrelsen föreslår att riksdagen
5.

antar förslaget till lag om ändring i lagen
(1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i
riksdagen (avsnitt 2.2 och 5.4.1),

6.

godkänner förslaget till investeringsplan för
ramanslaget 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag för 2012–2015 (avsnitt 5.4.2),

7.

godkänner förslaget till investeringsplan för
ramanslaget 2:3 Riksdagens fastighetsanslag
för 2012–2015 (avsnitt 5.4.3),

8.

bemyndigar Riksdagsförvaltningen att för
2012 besluta om lån i Riksgäldskontoret för
investeringar som används i verksamheten
intill ett belopp av 100 000 000 kronor
(avsnitt 5.4.2),

10. beslutar att det för ramanslaget 2:3
Riksdagens fastighetsanslag för 2012 ska
finnas en anslagskredit på högst 5 procent
av anvisat anslag (avsnitt 5.4.3),
11. för budgetåret 2012 anvisar anslagen under
utgiftsområde 1 Rikets styrelse, vad gäller
anslag för Riksdagsförvaltningen, enligt
följande uppställning:

9

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 1

Riksdagens ombudsmän föreslår att riksdagen
12. beslutar att Riksdagens ombudsmän,
justitieombudsmännen (JO), för 2012 får
finansiera
anläggningstillgångar
som
används i myndighetens verksamhet med
anslag (avsnitt 5.4.4),

13. för budgetåret 2012 anvisar ett anslag under
utgiftsområde 1 Rikets styrelse för
Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen (JO), enligt följande uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

Anslagstyp

1:1
2:1
2:2
2:3
2:4
3:1
4:1
5:1
6:1
6:2
6:3
6:4
6:5
6:6
7:1
7:2
8:1
8:2
8:3
9:1

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

Kungliga hov- och slottsstaten
Riksdagens ledamöter och partier m.m.
Riksdagens förvaltningsanslag
Riksdagens fastighetsanslag
Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen
Sametinget
Regeringskansliet m.m.
Länsstyrelserna m.m.
Allmänna val och demokrati
Justitiekanslern
Datainspektionen
Svensk författningssamling
Valmyndigheten
Stöd till politiska partier
Åtgärder för nationella minoriteter
Åtgärder för den nationella minoriteten romer
Presstödsnämnden
Presstöd
Myndigheten för radio och tv
Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information

Summa
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123 501
815 269
678 582
90 000
79 815
34 693
6 612 238
2 357 432
35 340
34 488
37 393
1 200
18 246
171 200
89 917
11 500
6 543
567 119
25 432
19 042
11 808 950
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2 Lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1

Förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen
(2010:696)

Härigenom föreskrivs att punkt 7 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till radio- och tv-lagen (2010:696) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7. Den som sänder kommersiell
7. Den som sänder kommersiell
radio och omfattas av sjätte punkten
radio och omfattas av punkten 6 ska
ska betala avgift
betala avgift
a) enligt 15–17 §§ den upphävda
a) enligt 15–17 §§ i den upphävda
lokalradiolagen (1993:120), om
lokalradiolagen (1993:120), om
tillståndet ursprungligen meddelades
tillståndet ursprungligen meddelades
före den 1 juli 2001, eller
före den 1 juli 2001, eller
b) enligt 4 b § lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och
radions område, om tillståndet ursprungligen meddelades efter den 1 juli
2001.
När Myndigheten för radio och tv
tillämpar 17 § andra stycket i den
upphävda lokalradiolagen i fråga om
den avgift som avses i första stycket a,
ska
myndigheten
för
varje
tillståndshavare göra en proportionell
minskning av avgiften så att det totala
avgiftsuttaget per år för samtliga
tillstånd minskas med sammanlagt 12
miljoner kronor.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Myndigheten för radio och tv ska senast den 31 januari 2012 fastställa de
belopp som ska betalas under 2012.
11
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Riksdagsstyrelsen har följande förslag till lagtext.

2.2

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd
till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i
riksdagen

Härigenom föreskrivs att 10 § lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 §1
Stödet är avsett att bekosta handläggarhjälp åt riksdagens ledamöter. Stödet
beräknas efter normen att det ska motsvara kostnaden för en politisk
sekreterare per riksdagsledamot.
Vid bestämmande av stödets
Vid bestämmande av stödets
storlek ska beloppet 52 800 kronor
storlek ska beloppet 53 900 kronor
per politisk sekreterare och månad
per politisk sekreterare och månad
ligga till grund för beräkningen.
ligga till grund för beräkningen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2010:1931

12
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3 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

3.1

Omfattning

I utgiftsområde 1 Rikets styrelse ingår avsnitten
Statschefen, Riksdagen samt JO m.m., Sametinget, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna,
Demokratipolitik,
Nationella
minoriteter,
Medier och Sieps samt EU-information.

13
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3.2

Utgiftsutveckling

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

1:1 Kungliga hov- och slottsstaten

141

122

119

124

126

128

131

Summa Statschefen

141

122

119

124

126

128

131

2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m.

800

832

854

815

834

850

872

2:2 Riksdagens förvaltningsanslag

657

683

676

679

695

710

728

0

0

90

90

90

90

68

75

75

80

83

85

87

1 525

1 589

1 604

1 664

1 702

1 735

1 777

3:1 Sametinget

33

34

39

35

35

36

37

Summa Sametinget

33

34

39

35

35

36

37

4:1 Regeringskansliet m.m.

6 305

6 251

6 075

6 612

6 706

6 845

7 017

Summa Regeringskansliet m.m.

6 305

6 251

6 075

6 612

6 706

6 845

7 017

5:1 Länsstyrelserna m.m.

2 321

2 349

2 327

2 357

2 412

2 454

2 519

Summa Länsstyrelserna

2 321

2 349

2 327

2 357

2 412

2 454

2 519

Statschefen

Riksdagen samt JO m.m.

2:3 Riksdagens fastighetsanslag
2:4 Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen
Summa Riksdagen samt JO m.m.
Sametinget

Regeringskansliet m.m.

Länsstyrelserna

Demokratipolitik
272

75

28

35

36

36

21

6:2 Justitiekanslern

29

30

29

34

37

40

41

6:3 Datainspektionen

34

37

36

37

38

39

40

6:1 Allmänna val och demokrati

1

1

1

1

1

1

1

14

15

15

18

19

19

19

6:6 Stöd till politiska partier

167

171

171

171

171

171

171

Summa Demokratipolitik

516

330

281

298

303

307

294

70

85

86

90

86

86

86

12

12

12

12

101

97

97

97

6:4 Svensk författningssamling
6:5 Valmyndigheten

Nationella minoriteter
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer
Summa Nationella minoriteter

0
70

85

86

Mediefrågor
7

6

6

7

7

7

7

570

567

555

567

567

567

567

25

24

25

26

26

27

576

598

586

599

600

600

601

9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier
samt EU-information

19

19

19

19

19

20

20

Summa Sieps samt EU-information

19

19

19

19

19

20

20

125

0

0

0

0

0

8:1 Presstödsnämnden
8:2 Presstöd
8:3 Myndigheten för radio och tv
Summa Mediefrågor
Sieps samt EU-information

Äldreanslag
2010 8:3 Stöd till radio- och kassettidningar
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2010 8:4 Radio- och TV-verket

14

0

0

0

0

0

0

2010 8:5 Granskningsnämnden för radio och TV

12

0

0

0

0

0

0

151

0

0

0

0

0

0

11 657

11 378

11 136

11 809

12 001

12 223

12 495

Summa Äldreanslag
Totalt för utgiftsområde 1 Rikets styrelse
1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

Tabell 3.2 Härledning av ramnivån 2012–2015.
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Miljoner kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

11 333

11 333

11 333

11 333

79

296

520

806

437

411

415

404

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
utgiftsområden
Övrigt
Ny ramnivå

-3

-4

-5

-6

-37

-35

-41

-42

11 809

12 001

12 223

12 495

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
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4 Statschefen

4.1

Budgetförslag

4.1.1

1:1 Kungliga hov- och slottsstaten

Tabell 4.1 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010
2011

Utfall

141 396
1

Anslag

122 183

2012

Förslag

123 501

2013

Beräknat

125 980

2

2014

Beräknat

128 311

3

2015

Beräknat

131 437

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-403
119 235

1
Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 123 501 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 123 328 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 123 328 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för att täcka kostnaderna för
statschefens officiella funktioner inklusive kostnaderna för den kungliga familjen. Anslaget
används även för att täcka driftskostnader för de
kungliga slotten utom rent fastighetsunderhåll,
som finansieras av Statens fastighetsverk.
Stockholms slott är kungens officiella residens
och används för representation. Delar av slottet
visas för allmänheten. En del av Drottningholms
slott används av kungen och hans familj som
bostad och en annan del visas för allmänheten.
Haga slott har renoverats inför kronprinsessparets inflyttning som skedde under hösten
2010. I Ulriksdals slott har lokaler upplåtits till
Världsnaturfonden. Slottet är även öppet för
allmänheten och används bl.a. för utställningar. I
anslutning till slottet finns en utställningslokal
och det s.k. Orangeriet. Gripsholms slott
utnyttjas som museum och för utställning av en
del av svenska statens porträttsamling.

Strömsholms slott, Tullgarns slott och
Rosersbergs slott visas för allmänheten.
Anslaget används också för Husgerådskammarens underhåll samt vård av de konstsamlingar och andra inventarier i de kungliga
slotten som tillhör staten, men disponeras av
kungen. Husgerådskammaren förvaltar även de
Bernadotteska familjestiftelsernas bestånd av
möbler, konst och konsthantverk samt
administrerar Bernadottebiblioteket.
Resultatinformation

Kungliga hov- och slottsstaten ska enligt en
överenskommelse som träffades med regeringen
1996 lämna en berättelse över den samlade
verksamheten. Tyngdpunkten ska läggas på hur
tilldelade medel har använts när det gäller Ståthållarämbetet och Husgerådskammaren (Slottsstaten). Vid en ny överenskommelse mellan
regeringen och Riksmarskalksämbetet 2005,
beslöts bl.a. att den verksamhet som bedrivs
inom ramen för anslaget till Hovstaten ska
redovisas utförligare i verksamhetsberättelsen
(prop. 2005/06:1 utg.omr. 1 avsnitt 6).
Kungliga hov- och slottsstaterna hade under
2010 sammanlagt 230 tillsvidareanställda medarbetare, motsvarande 216 heltidsanställningar.
Därutöver anlitades ett stort antal personer för
tillfälliga uppdrag, bl.a. i samband med
representations- och galamiddagar, i visningsverksamheten och för parkarbeten. Dessa
insatser motsvarar ca 70 heltidsanställningar på
årsbasis och engagerade ca 700 personer under
2010. En översyn av personalförsörjningen som
gjorts visar att nära 30 procent av de anställda
uppnår pensionsålder under åren 2009–2013
17
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samtidigt som kronprinsessparets hushåll vid
Haga slott byggs upp. Rekryteringsfrågorna står
därför i fokus och hovet konstaterar i
verksamhetsberättelsen för 2010 att en långsiktig
och noggrann planering krävs för att klara den
framtida kompetensförsörjningen.
Hovstaten
Anslaget, till den del det avser Hovstaten
(51 procent),
finansierar
kostnader
för
representation och statsbesök, resor, transporter
och personal m.m. samt levnadsomkostnader
som är direkt kopplade till statschefens funktion.
För 2010 avsattes ca 64 miljoner kronor till
Hovstaten. De största kostnaderna (34 procent)
faller inom Riksmarskalksämbetets ansvarsområde, främst övergripande ledning, och inom
Hovmarskalksämbetets
ansvarsområde
(23 procent), främst officiell representation och
resor. Huvuddelen av Hovstatens kostnader
(74 procent) utgörs av löner inklusive sociala
avgifter.
Verksamheten under 2010 präglades i första
hand av kronprinsessparets bröllop och
Bernadottejubileet. Den kungliga familjens
program har som tidigare varit omfattande. Med
anledning av det kungliga bröllopet och årets
riksdagsval mottogs inga statsbesök. Statsbesök
har genomförts till Brasilien.
Slottsstaten
Slottsstaten omfattar Husgerådskammaren,
inklusive Bernadottebiblioteket, och Ståthållarämbetet. Anslaget, till den del det avser Slottsstaten (49 procent), uppgick till drygt
61 miljoner kronor 2010. Cirka 52 procent av
verksamhetens kostnader utgjordes av löner.
Verksamhetsberättelsen visar att aktiviteten
även inom Slottsstaten har varit hög.
Husgerådskammaren svarar för förvaltning,
underhåll och vård av de kungliga slottens
konstverk, möbler och andra inventarier. Det
kungliga bröllopet innebar stora arbeten.
Omfattande arbetsinsatser har vidare gjorts vid
Haga slott. Ett aktivt arbete bedrivs också för att
öka tillgängligheten till det kungliga kulturarvet.
Intresset av att ta del av kulturarvet är stort från
såväl forskare som institutioner och allmänhet.
Visningsverksamheten är betydande och
konserter och utställningar på olika teman har
anordnats under året.
Ståthållarämbetet förvaltar de kungliga slotten
med tillhörande byggnader och parkanläggningar. Ämbetet ansvarar också för bl.a.
18

säkerhetsfrågor vid de kungliga slotten i nära
samarbete med garnisonsavdelningar och polismyndigheter. Inför kronprinsessparets inflyttning har omfattande arbeten utförts i och
omkring Haga slott i samarbete med Statens
fastighetsverk och investeringar har gjorts i
säkerhetshöjande åtgärder.
Revisionens iakttagelser

Den verksamhet som Kungliga hovstaten bedriver omfattas inte av Riksrevisionens granskning enligt lagen (2002:1022) om revision av
statlig verksamhet m.m. (jfr vad som anförts
ovan under Resultatinformation).
Riksrevisionen har granskat Kungliga slottsstatens årsredovisning för räkenskapsåret 2010.
Riksrevisionen bedömer att årsredovisningen i
allt väsentligt är rättvisande.
Slutsatser

Redovisningen i verksamhetsberättelsen bygger
på den överenskommelse som träffades 1996
mellan regeringen och Riksmarskalksämbetet
och som kompletterats 2005. Verksamhetsberättelsen för 2010 ger en bra överblick över de
aktiviteter och åtgärder som har vidtagits för
anslagsmedlen.
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Regeringens överväganden
Tabell 4.2 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

122 183

122 183

122 183

122 183

3 797

6 308

9 438

-180

-184

128 311

131 437

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

1 318

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

123 501

125 980

Regeringen föreslår att anslaget för 2012 uppgår
till 123 501 000 kronor. För 2013 beräknas
anslaget till 125 980 000 kronor, 2014 till
128 311 000 kronor och för 2015 till 131 437 000
kronor.
Av det totala anslaget kommer Hovstaten att
tilldelas 51 procent medan Slottsstaten tilldelas
49 procent. Anslagsfördelningen mellan Hovstaten och Slottsstaten grundar sig på relationen
mellan deras faktiska kostnader 1996. Enligt den
tidigare nämnda överenskommelsen mellan
regeringen och Riksmarskalksämbetet ska
kostnadsfördelningsnyckeln gälla långsiktigt och
inte rubbas av smärre förändringar i
organisationen eller det verkliga kostnadsutfallet.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.
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5 Riksdagen samt JO m.m.

5.1

Utgångspunkter för
Riksdagsförvaltningens
verksamhet

Riksdagen har som det främsta demokratiska
statsorganet konstitutionellt fastställda uppgifter
i det svenska statsskicket. Riksdagen med dess
ledamöter har som folkets främsta företrädare
också en central roll i opinionsbildningen och en
skyldighet att verka för att demokratins idéer
blir vägledande inom samhällets alla områden.
Riksdagen har även uppgifter som följer av
internationella åtaganden och av medlemskapet i
Europeiska unionen.
Riksdagens arbete bedrivs i enlighet med
bestämmelserna i regeringsformen, riksdagsordningen och särskilda riksdagsbeslut om
arbetets inriktning.
Riksdagsförvaltningens uppgift

Riksdagsförvaltningen är riksdagens förvaltningsmyndighet. Förvaltningens verksamhet
regleras i riksdagsordningen (RO) och i lagen
(2000:419) med instruktion för Riksdagsförvaltningen samt i annan lagstiftning och föreskrifter
på riksdagsområdet.
Riksdagsförvaltningen har endast en verksamhetsgren; Stöd till den parlamentariska
processen.
Huvuduppgiften för förvaltningen är att
biträda vid behandlingen av riksdagens ärenden
och tillhandahålla de resurser och den service
som behövs för kammarens, utskottens och
övriga riksdagsorgans verksamhet. Riksdagsförvaltningen ska dessutom informera om
riksdagens arbete och frågor som rör EU,

handlägga
ärenden
rörande
riksdagens
internationella kontakter, svara för säkerhet och
för fredstida krishantering i riksdagen samt svara
för de myndighets- och förvaltningsuppgifter
som anges i riksdagsordningen och andra lagar
och föreskrifter.
Riksdagsstyrelsens uppdrag till förvaltningen

Med utgångspunkt i riksdagsordningen samt i
instruktionen har riksdagsstyrelsen formulerat
Riksdagsförvaltningens fem huvuduppdrag
enligt följande:
Riksdagsförvaltningen ska skapa bästa möjliga
förutsättningar för riksdagens och ledamöternas
arbete genom att:
-

svara för väl fungerande stöd till arbetet i
kammare och utskott m.m.,

-

svara för väl fungerande stöd och service till
ledamöter och partikanslier,

-

främja kunskapen om riksdagen och dess
arbete,

-

vårda och bevara riksdagens byggnader och
samlingar samt

-

vara en väl fungerande och framsynt
myndighet och arbetsgivare.

5.2

Resultatredovisning

Riksdagsstyrelsen kan konstatera att Riksdagsförvaltningen i allt väsentligt har utfört de
uppdrag som ålagts förvaltningen och ser
resultatet som tillfredsställande. Av Riksdags21
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förvaltningens disponibla anslag förbrukades 92
procent under 2010.
För en mer utförlig redogörelse över arbetet i
riksdagen hänvisas till Riksdagens årsbok för
riksmötesåret 2009/10 och Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2010
(2009/10:RS2)
samt
utskottens
egna
verksamhetsberättelser.

Intresset för att besöka riksdagens visningar och
för skolbesök har varit stort, och antalet
besökare till Riksdagsbiblioteket har ökat.
Antalet besök på webbplatsen riksdagen.se
har ökat och passerade 5 miljoner 2010.
Undersökningar visar att såväl ledamöter som
allmänhet är mycket nöjda med den information
som finns att tillgå.

Stöd till arbetet i kammare och utskott m.m.
Riksdagsförvaltningen har under 2010 säkerställt
att riksdagen kunnat fullgöra sina uppgifter
enligt RF och RO.
Dokument har producerats, publicerats och
distribuerats i tid till kammare och utskott.
Utskottens och kammarens planering har liksom
tidigare år i viss utsträckning fått revideras,
främst på grund av att propositioner inte lämnats
vid de tidpunkter som aviserats.
Kammarens arbetsplaner har således med vissa
revideringar kunnat hållas och inkomna
dokument har behandlats korrekt. Riksdagens
protokoll har kommit ut i rätt tid.
Förutom
huvuduppgiften
att
bereda
riksdagsärenden har utskotten fortsatt att
utvecklat sitt arbete med att granska EU-förslag,
följa upp och utvärdera tidigare beslut samt
uppmärksamma forsknings- och framtidsfrågor
inom sina respektive ansvarsområden.
Ikraftträdandet av Lissabonfördraget den 1
december 2009 gav de nationella parlamenten
nya uppgifter i EU-samarbetet. Det innebär bl.a.
att de nationella parlamenten ska pröva om ett
utkast till lagstiftningsakt strider mot
subsidiaritetsprincipen. En bestämmelse med
denna innebörd har också införts i riksdagsordningen (10 kap. 6 §). Under 2010 ökade
därför antalet inkomna EU-dokument som
remitterades till utskott.

Vård och bevarande av byggnader och samlingar
Förvaltningen har under året vidtagit åtgärder
för att säkerställa att inredning och konst samt
dokumentsamlingarna vårdas och bevaras för
framtiden. En inventering har gjorts av den
konst riksdagen förvaltar för statens räkning.
Inventeringen har påvisat ett betydande behov av
insatser när det gäller förvaring och vård.
En arbetsplan har lagts fast för renovering av
riksdagens fastigheter. Arbetet kommer att
bedrivas under en längre period med så få
störningar som möjligt i verksamheten.

Stöd och service till ledamöter och partikanslier
Riksdagsförvaltningen bedömer att verksamheten har bidragit positivt till att ge ledamöterna
goda förutsättningar för att utföra det uppdrag
väljarna gett dem. Detta gäller såväl mer direkt
service och stöd i form av administrativa
instrument som stöd i form av omvärlds- och
nyhetsbevakning.
Kunskapen om riksdagen och dess arbete
Riksdagsförvaltningen har säkerställt att
allmänhet, vidareinformatörer och speciella
målgrupper erbjudits förutsättningar att skaffa
sig kunskaper om riksdagens arbete och beslut.
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Myndighet och arbetsgivare
Årets genomgång av de riksdagsbeslut från
riksmötet 2009/10 som berör statsförvaltningen
visar att samtliga har beaktats av Riksdagsförvaltningen.
Riksdagsförvaltningen har under 2010 fortsatt
arbetet med att utveckla den interna styrningen.
Bestämmelser om intern kontroll har inarbetats i
REA-lagen och i instruktionen genom beslut i
riksdagen i december 2010.
Förvaltningens miljöledningsarbete har varit
effektivt och vid den certifieringsrevision som
genomförts var revisionens omdömen uteslutande positiva. De åtgärder som vidtagits
under 2010 gör att Riksdagsförvaltningens
miljöarbete i stort, med undantag av energiförbrukning, fortskrider i enlighet med beslutade
handlingsplaner.
I övrigt lever Riksdagsförvaltningen väl upp
till de krav som styrdokumenten ställer.
5.2.1

Analys och slutsatser

I tabellen nedan framgår Riksdagsförvaltningens
kostnader, intäkter och transfereringar för stöd
till den parlamentariska processen.
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Tabell 5.1 Intäkter, kostnader och transfereringar

5.4

Budgetförslag

5.4.1

2:1 Riksdagens ledamöter och
partier m.m.

Miljoner kronor

Intäkter

1

2009

2008

39

38

44

Kostnader

1 677

1 301

1 526

Nettokostnader

1 638

1 263

1 482

Transfereringar

449

433

431

2 087

1 696

1 913

Totalt
1

2010

Tabell 5.2 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utom intäkter av anslag.

Utöver de nedlagda kostnaderna, 1 677 miljoner
kronor, har 449 miljoner kronor utbetalats i
form av stöd och bidrag, främst som stöd till
partigrupperna i riksdagen (265 miljoner kronor,
varav ca 224 miljoner kronor avseende politiska
sekreterare) samt som stöd till politiska partier
(167 miljoner kronor).
Intäkterna kan främst hänföras till uthyrning
av lokaler i Riksdagsförvaltningens fastigheter,
försäljning
av
riksdagstryck
samt
prenumerationsintäkter från tidningen Riksdag
& Departement.
Konstitutionsutskottet kommer under hösten
2011 att behandla Riksdagsförvaltningens
årsredovisning för 2010. Vid behandlingen av
årsredovisningen för 2009 (2010/2011:KU1)
hade utskottet inget att erinra.

5.3

Revisionens iakttagelser

Enligt
Riksrevisionens
uppfattning
ger
årsredovisningen inklusive komplettering en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
Riksdagsförvaltningens finansiella ställning per
den 31 december 2010.

Utfall

799 608
1

2011

Anslag

831 969

2012

Förslag

815 269

2013

Beräknat

833 631

2

2014

Beräknat

850 469

3

2015

Beräknat

871 698

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

86 647
853 745

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 815 269 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 815 269 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 815 269 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för kostnader som till största
delen är lagbundna, bl.a. arvoden och
reseersättningar till riksdagens ledamöter samt
pensioner och inkomstgarantier åt f.d.
riksdagsledamöter och EU-parlamentariker.
Anslaget används även för stöd till partigrupperna
i
riksdagen,
bidrag
till
interparlamentariskt samarbete samt för
klimatkompensation för ledamöternas resor.
Bidrag till Rikskommittén Sveriges Nationaldag
och till föreningen Sällskapet riksdagsmän och
forskare (Rifo) finansieras även från anslaget.
Riksdagsstyrelsens överväganden
Politiska sekreterare
Stödet till partigrupperna i riksdagen för
politiska sekreterare till riksdagens ledamöter
beräknas med utgångspunkt i ett schablonbelopp
per mandat i enlighet med lagen (1999:1209) om
stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen. Stödet är avsett
att täcka kostnaderna för handläggarhjälp åt
riksdagens ledamöter och beräknas efter normen
en politisk sekreterare per riksdagsledamot. En
uppräkning av schablonbeloppet för stödet till
politiska sekreterare föreslås med ca 2 procent
från nuvarande 52 800 kronor till 53 900 kronor
fr.o.m. den 1 januari 2012.
Överföring av anslagsmedel
För närvarande pågår en översyn av
Riksdagsförvaltningens ekonomiska styrning.
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Som ett led i detta föreslås att vissa kostnader
som finansieras av anslaget 2:1 Riksdagens
ledamöter och partier m.m. nu i stället ska
finansieras av anslaget 2:2 Riksdagens
förvaltningsanslag.
Riksdagsförvaltningen
föreslår
att
all
finansiering av teknisk utrustning, datakommunikation samt telefon- och mobilabonnemang för riksdagens ledamöter, flyttas till
anslaget 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag.
Tillhandahållandet av dessa tjänster är ett
förvaltningsuppdrag och stora delar av dessa
kostnader är gemensamma för såväl teknisk
utrustning som klientplattform m.m. En
enhetlig finansiering av dessa kostnader är därför
att föredra då en sådan även ger en ökad
tydlighet över förvaltningens totala kostnader
inom
dessa
områden
samt
förenklar
administrationen.
Det finns också anledning att ändra
finansieringen av resekostnader för de
tjänstemän som medföljer vid internationella
resor. En jämförelse kan här göras med att
förvaltningen redan i dag skiljer på kostnader för
tjänstemän och ledamöter när det gäller
utskottens utrikes tjänsteresor och att resekostnader relaterade till tjänstemän i det fallet
finansieras via förvaltningsanslaget. En liknande
modell avseende samtliga internationella resor är
därför att föredra.
Ytterligare ett område där förvaltningen
föreslår en förändring av finansieringen är för
riksdagens nämnder och riksdagsstyrelsen.
Nämndernas kostnader utgörs i huvudsak av
ersättningar för arvoden och resor till andra än
ledamöter.
För ovanstående ändamål föreslås att
21 500 000 kronor permanent överförs från
anslaget 2:1 Riksdagens ledamöter och partier
m.m. till anslaget 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag från och med budgetåret 2012.
Härigenom renodlas anslaget till att främst
finansiera direkt ekonomiskt stöd till ledamöter
och partikanslier.
Riksdagsstyrelsens förslag

Med reservation för ovan beskrivna anslagsförändringar har Riksdagsförvaltningen gjort
bedömningen att det preliminärt tilldelade
anslaget för 2012 i huvudsak bör kunna rymma
den ordinarie verksamheten.
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Riksdagsstyrelsen föreslår att ett anslag på
815 269 000 kronor anvisas för 2012. För 2013,
2014 och 2015 bör anslaget beräknas till
833 631 000 kronor, 850 469 000 kronor
respektive 871 698 000 kronor.
För 2012 bör det enligt riksdagsstyrelsen för
anslaget 2:1 Riksdagens ledamöter och partier
m.m. finnas en anslagskredit på högst 3 procent
av anvisat anslag.
Tabell 5.3 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

831 969

831 969

831 969

831 969

4 800

23 646

40 928

62 717

-21 500

-21 984

-22 428

-22 988

815 269

833 631

850 469

871 698

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

5.4.2

2:2 Riksdagens förvaltningsanslag

Tabell 5.4 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

657 136

2011

Anslag

682 787

2012

Förslag

678 582

2013

Beräknat

695 457

2

2014

Beräknat

709 814

3

2015

Beräknat

728 051

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

41 495
675 800

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 681 260 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 681 260 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 681 260 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Riksdagsförvaltningens
förvaltningskostnader, bidrag till föreningar i
riksdagen samt för arvoden och ersättningar för
nämnder och styrelse.
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Riksdagsstyrelsens överväganden
Under 2012 planeras för verksamhet inom de
uppdragsområden som anges i den strategiska
planen för Riksdagsförvaltningen 2012–2015
(dnr 250-1889-2010/11), som fastställts av
riksdagsstyrelsen. Den verksamhet som planeras
ska vara ändamålsenlig och tillförlitlig samt
präglas av hög kvalitet och kostnadseffektivitet. I
alla sammanhang ska Riksdagsförvaltningen
särskilt prioritera den verksamhet som avses
inom uppdragsområdet Stöd till arbetet i
kammare och utskott m.m. Därefter ska
verksamheten inom uppdragsområdet Stöd och
service till ledamöter och partigruppskanslier
prioriteras. Nedan redogörs för några större
satsningar inom respektive uppdragsområde.
Stöd till arbetet i kammare och utskott m.m.
Under verksamhetsåret ska it-stödet till beslutsprocessen, dvs. arbetet i kammare och utskott,
ses över och utvecklas. I översynen ska ingå bl.a.
ordningen för registrering och hantering av
beslutsprocessens dokument, produktionen av
betänkanden och annat riksdagstryck.
En försöksverksamhet kommer att bedrivas i
syfte att finna former för att modernisera den del
av ledamöternas tekniska utrustning som är stöd
i arbetet i kammare och utskott.
Även förutsättningarna och formerna för en
fortsatt övergång till en elektronisk dokumenthantering kommer att omfattas av utvecklingsarbetet.
Stöd och service till ledamöter och
partigruppskanslier
Intranätet ska utvecklas till ett användarvänligt
och effektivt styrnings- och arbetsverktyg, med
goda möjligheter till anpassning till olika
användargruppers behov.
Det arbete som påbörjats avseende riksdagens
sammanträdeslokaler kommer att fortsätta
under 2012, bl.a. kommer arbetet med ett
lokalprogram för sammanträdeslokaler inom och
utanför skalskyddet ges hög prioritet.
Kunskap om riksdagen och riksdagens arbete
Riksdagsförvaltningen ska fortsatta arbetet med
att vidareutveckla riksdagen som en arena för
demokrati, kunskap, utbildning och dialog. En
öppen och tillgänglig riksdag som ger möjlighet
till insyn och kommunikation ska bidra till ett
ökat förtroende för och kunskaper om

riksdagens arbete och
demokratiska processen.

beslut

samt

den

Vård och bevarande av byggnader och samlingar
För 2012 föreslår Riksdagsförvaltningen att ett
nytt anslag förs upp på statens budget för
kostnader relaterade till särskilt beslutat underhåll i Riksdagsförvaltningens egna fastigheter
och bostadsrätter.
Den fastighetsverksamhet som ligger kvar på
anslaget 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag utgörs
till största delen av kostnader som Riksdagsförvaltningen har i samband med förhyrning av
lokaler samt kostnader för media, inredning,
konst och fastighetsadministration.
Myndighet och arbetsgivare
Riksdagsdirektören har efter förankring i
riksdagsstyrelsen den 16 februari 2011 lagt fast
inriktningen för en utveckling av Riksdagsförvaltningen. Färdplan 2014 är samlingsnamnet
på arbetet som ska pågå under mandatperioden.
Ny teknik ska användas för att säkerställa
daglig produktion och skapa effektiva arbetssätt
som styrs av moderna och säkra tekniska
lösningar. Arbetsformer och arbetsredskap ska
vidareutvecklas. Riksdagen ska kännetecknas av
kreativa tekniklösningar under driftssäkra och
stabila former.
De nya reglerna för intern styrning och
kontroll ska implementeras i verksamheten.
Riksdagsstyrelsen ska ges goda instrument för
att följa upp verksamheten och se till att den
bedrivs i enlighet med de av riksdagen,
riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören fastställda styrdokumenten.
Riksdagsförvaltningens miljöcertifiering ska
behållas. Förvaltningen ska ha en hög ambition
när det gäller miljöhänsyn i den löpande
verksamheten.
Överföring av anslagsmedel
Mot bakgrund av de förändringar som redogörs
för under anslaget 2:1 Riksdagens ledamöter och
partier m.m. föreslås att 21 500 000 kronor
permanent överförs till anslaget 2:2 Riksdagens
förvaltningsanslag från anslaget 2:1 Riksdagens
ledamöter och partier m.m.
Som en konsekvens av förslaget om ett nytt
fastighetsanslag föreslås att 35 000 000 kronor
permanent överförs från anslaget 2:2 Riksdagens
förvaltningsanslag till anslaget 2:3 Riksdagens
fastighetsanslag.
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Riksdagsstyrelsens förslag

Tabell 5.5 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag

Med
reservation
för
ovan
beskrivna
anslagsförändringar har Riksdagsförvaltningen
gjort bedömningen att det preliminärt tilldelade
anslaget för 2012 i huvudsak bör kunna rymma
den ordinarie verksamheten, med undantag av
den försöksverksamhet som avser modernisering
av ledamöternas tekniska utrustning. För detta
ändamål föreslås att nivån på anslaget ökas med
6 000 000 kronor jämfört med 2011 års nivå.
Riksdagsstyrelsen föreslår att ett anslag på
678 582 000 kronor anvisas för 2012. För 2013,
2014 och 2015 bör anslaget beräknas till
695 457 000 kronor, 709 814 000 kronor
respektive 728 051 000 kronor.
Riksdagsstyrelsen föreslår att Riksdagsförvaltningen bemyndigas att ta upp lån i
Riksgäldskontoret för investeringar som används
i verksamheten inom en ram av högst
100 000 000 kronor.
För 2012 bör det enligt riksdagsstyrelsen för
anslaget 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag finnas
en anslagskredit på högst 3 procent av anvisat
anslag.
För 2012 bör det enligt riksdagsstyrelsen
beviljas en räntekontokredit på högst 10 procent
av myndighetens totala anslagsutrymme.

Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

682 787

682 787

682 787

682 787

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

7 338

21 720

36 263

54 738

Beslut

1 957

4 732

4 829

4 954

-13 500

-13 781

-14 066

-14 427

678 582

695 457

709 814

728 051

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

Investeringsplan
Nivån på de investeringar som föreslås
genomföras under perioden 2012–2015 beräknas
ligga på samma nivå som tidigare år.
Riksdagsstyrelsens förslag

Riksdagsstyrelsen föreslår att riksdagen godkänner den investeringsplan som finns i tabell
5.6.
Tabell 5.6 Investeringsplan
Miljoner kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Budget
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

Anläggningstillgångar

29,1

41,1

50,0

50,0

50,0

50,0

Summa investeringar

29,1

41,1

50,0

50,0

50,0

50,0

Lån i Riksgäldskontoret

29,1

41,1

50,0

50,0

50,0

50,0

29,1

41,1

50,0

50,0

50,0

50,0

Anslag
Summa finansiering
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Låneram
Riksdagsförvaltningen har för 2011 en låneram
för anläggningstillgångar (100 000 000 kronor).
Riksdagsstyrelsen föreslår
att
riksdagen
bemyndigar Riksdagsförvaltningen att för 2012
besluta om lån i Riksgäldskontoret för
investeringar som används i riksdagens
verksamhet intill ett belopp på 100 000 000
kronor.
5.4.3

2:3 Riksdagens fastighetsanslag

Tabell 5.7 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

2011

Anslag

2012

Förslag

90 000

2013

Beräknat

90 000

2014

Beräknat

90 000

2015

Beräknat

90 000

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
0

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för att täcka kostnader för
särskilt beslutat underhåll i Riksdagsförvaltningens egna fastigheter och bostadsrätter. Kostnader för renoverings- och
underhållsåtgärder, evakueringslokaler i samband
med renoveringsarbeten, fast inredning och
konst. Anslaget ska även täcka kostnader för
räntor och avskrivningar för ovanstående.
Riksdagsstyrelsens överväganden
Riksdagsförvaltningen är fastighetsägare vilket
innebär extraordinära kostnader för fastighetsdrift, underhåll och större investeringsprojekt.
Sedan Riksdagsförvaltningen tog över ägandet
av riksdagens byggnader från Byggnadsstyrelsen
på 1980-talet har samtliga underhålls- och
ombyggnadsåtgärder till största delen anslagsfinansierats. Under senare år har dock en del
större investeringsåtgärder finansierats via lån i
Riksgäldskontoret.
Den analys som pågår av fastigheterna visar
att skicket generellt sett är sämre än vad som
tidigare kunnat konstateras. Exempelvis kan
nämnas att stammarna i fastigheten Cephalus
inte byttes vid återflytten 1983. Därutöver

behöver omfattande arbeten göras när det gäller
tillgänglighet, ventilation, el och ytskikt.
Även i kvarteret Mars & Vulcanus
(ledamotshuset)
finns
stora
problem.
Fastighetens koppartak har under flera år
uppvisat skador. Dessa skador har kunnat
repareras men efter den senaste vintern har
skadorna nu blivit omfattande i form av bl.a.
vattenläckage i sex övernattningsbostäder.
Riksdagsförvaltningen arbetar med ett långsiktigt underhållsprogram för fastigheterna på
Helgeandsholmen och i Gamla Stan.
Kostnaderna förknippade med detta kommer att
bli betydande åren framöver.
Riksdagsförvaltningen föreslår därför att
kostnader relaterade till underhållsprogrammet
flyttas till ett särskilt anslag.
Variationen i kostnaderna gör att anslagsförbrukningen är svår att beräkna år från år. Det
finns därför anledning att föreslå att det nya
anslaget inte ska omfattas av pris- och löneomräkning utan att anslagets nivå fastställs inför
varje år.
Vård och bevarande av byggnader och samlingar
Under 2012 kommer renoveringsarbeten i
fastigheten Mercurius (B-delen) att påbörjas.
Utgiften för dessa renoveringsåtgärder kommer
under 2012 att uppgå till ca 163 miljoner kronor
vilket ger en totalkostnad för Mercurius (Bdelen) på ca 215 miljoner kronor.
De åtgärder som planeras genomföras i
fastigheterna är att betrakta som värdehöjande,
bland annat genom en betydande förbättring av
inomhusmiljö, tillgänglighet och kvalitetsnivå,
vilket innebär att renoveringsutgifterna kommer
att aktiveras, redovisas som anläggningstillgång,
och därmed finansieras genom lån i
Riksgäldskontoret.
En ökad lånevolym innebär ökade kostnader
för avskrivningar och räntor vilka kommer att
belasta anslaget framöver.
Som en följd av renoveringen och behovet av
evakueringsmöjligheter,
kommer
också
kostnaderna för tillfälliga evakueringslokaler att
öka. Från och med 2012 planerar Riksdagsförvaltningen att hyra Oxenstiernska och
Beijerska palatsen i Gamla Stan för detta
ändamål.
Förutom de renoveringsåtgärder som
redogörs för ovan har också stora skador på
ledamotshusets fasad uppkommit under 2010.
Riksdagsförvaltningen anförde detta i 2011 års
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budgetproposition och erhöll där en ökning av
förvaltningsanslaget på tre år på sammanlagt
16 750 000 kronor.
Skadorna på ledamotshusets fasad visade sig
bero på den skada på fastighetens tak som
omnämns ovan. Den värst drabbade fasaden
uppvisar skador på ca 60 procent av ytan. Taket
är så skadat att det måste bytas ut helt. Då
stadens och Riksantikvarieämbetets ambitioner
för stadsholmen är stora när det gäller bevarande
av den ursprungliga miljön måste taket sannolikt
ersättas med ett nytt koppartak.
Undersökningen av ledamotshuset har visat
på stora problem i fastigheten och det kan finnas
behov av att justera tidsplanen för underhållsprogrammet så att ledamotshuset renoveras före
kvarteret Cephalus.
En förstudie har genomförts under våren 2011
avseende vattenskadorna i golvet i Riksdagshuset
Västra plan 1. Under 2012 kommer projektering
att påbörjas, men det kan redan nu antas att
kostnaderna för att komma till rätta med
problemen kommer att bli betydande.

Riksdagsstyrelsen föreslår att Riksdagsförvaltningen bemyndigas att ta upp lån i
Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter
och tekniska anläggningar inom en ram av högst
420 000 000 kronor.
För 2012 anser riksdagsstyrelsen att det för
ramanslaget 2:3 Riksdagens fastighetsanslag ska
finnas en anslagskredit på högst 5 procent av
anvisat anslag.

Överföring av anslagsmedel
Som en konsekvens av förslaget om ett nytt
fastighetsanslag föreslås att 35 000 000 kronor
permanent överförs till anslaget 2:3 Riksdagens
fastighetsanslag från anslaget 2:2 Riksdagens
förvaltningsanslag. Även de medel som i 2011 års
budgetproposition tilldelades på anslaget 2:2
Riksdagens förvaltningsanslag för fasadåtgärder
omfattas av det nya anslaget för 2012–2013.

1

Riksdagsstyrelsens förslag

Riksdagsförvaltningen har gjort bedömningen
att det nya anslaget för fastighetsverksamheten,
utöver överföringen av anslagsmedel, måste
tillskjutas ytterligare 55 000 000 kronor för 2012.
Tillsammans med den föreslagna överföringen
ger detta en nivå på anslaget för 2012 på
90 000 000 kronor. Även för 2013, 2014 och
2015 bör anslaget beräknas till 90 000 000
kronor. Riksdagsförvaltningen avser att årligen
återkomma med eventuella justeringar av denna
nivå.
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Tabell 5.8 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
2:3 Riksdagens fastighetsanslag
Tusental kronor
2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

Beslut

55 000

55 000

55 000

55 000

Överföring
till/från andra
anslag

35 000

35 000

35 000

35 000

90 000

90 000

90 000

90 000

Anvisat 2011

1

Förändring till följd av:

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Investeringsplan
Nivån på de investeringar som föreslås
genomföras under perioden 2012–2015 kommer
med anledning av planerade underhålls- och
renoveringsåtgärder av Riksdagsförvaltningens
fastigheter att öka betydligt. För perioden 2012–
2015 kommer nuvarande låneramen att behöva
utökas med sammanlagt ca 220 000 000 kronor.
Riksdagsstyrelsens förslag

Riksdagsstyrelsen föreslår
att
riksdagen
godkänner den investeringsplan som finns i
tabell 5.9.

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 1

Tabell 5.9 Investeringsplan
Miljoner kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Budget
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

Anläggningstillgångar, fastigheter

3,5

6,9

10,0

10,0

10,0

10,0

Underhåll och renoveringsplan,
fastigheter

3,6

52,9

210,0

190,0

190,0

140,0

Summa investeringar

7,1

59,8

220,0

200,0

200,0

150,0

Lån i Riksgäldskontoret

7,1

59,8

219,1

200,0

200,0

150,0

200,0

200,0

150,0

Anslag
Summa finansiering

0,9
7,1

59,8

220,0

oberoende ombudsmannainstitutioner samt
att medverka i internationellt samarbete
mellan sådana institutioner.

Låneram

Riksdagsförvaltningen har för 2011 låneramar
avseende investeringar i fastigheter (200 000 000
kronor). Riksdagsstyrelsen föreslår att riksdagen
bemyndigar Riksdagsförvaltningen att för 2012
besluta om lån i Riksgäldskontoret för
investeringar i fastigheter och tekniska
anläggningar intill ett belopp på 420 000 000
kronor. På grund av omfattningen av planerade
underhålls- och ombyggnadsåtgärder samt
eventuella tidsmässiga förskjutningar, kommer
nyttjandegraden periodvis att vara lägre än 90
procent.
Mål för Riksdagens ombudsmän 2012
Uppgifter och övergripande mål

-

Att fullgöra de uppgifter som ankommer på
ett nationellt besöksorgan (National
Preventive Mechanism, NPM) enligt det
fakultativa protokollet den 18 december
2002 till Förenta nationernas konvention
mot tortyr och annan grym, omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning
(OPCAT).

Mål för verksamhetsgrenar

Mål har satts upp för klagomålsprövningen,
rättslig tillsyn på eget initiativ, besvarande av
lagstiftningsremisser, verksamheten som NPM
samt övrig internationell verksamhet.

JO:s uppgift är att, enligt 13 kap. 6 §
regeringsformen samt lagen (1986:765) med
instruktion för Riksdagens ombudsmän (JOinstruktionen), utöva tillsyn över tillämpningen i
offentlig verksamhet av lagar och andra
författningar. JO:s övergripande mål för
verksamheten är i enlighet därmed följande.

-

Rättslig tillsyn baserad på klagomål: Att med
bibehållen kvalitet i ärendehanteringen
fullgöra uppgifterna enligt instruktionen.
Härvid ska särskild vikt läggas på att
minska ärendebalansens totala omfattning
och andelen ärenden i balans som är äldre
än ett år.

Att genom tillsyn över efterlevnaden av
lagar och andra författningar hos dem som
utövar offentlig verksamhet främja
rättssäkerheten och höja den rättsliga
kvalitetsnivån i myndighetsutövningen.
Tillsynen bedrivs genom prövning av
klagomål från allmänheten samt genom
inspektioner och andra undersökningar,
som ombudsmännen finner påkallade.

-

Rättslig tillsyn på eget initiativ: Att bedriva
inspektionsverksamhet som har en
betydelsefull
rättssäkerhetsfrämjande
effekt. Målet är att uppnå sammanlagt 60
inspektionsdagar.

-

Besvarande av lagstiftningsremisser: Att
genom yttranden över förslag till
lagstiftning framföra synpunkter i rättssäkerhetsfrågor och andra rättsliga frågor
som det ankommer på JO att
uppmärksamma.

-

-

Att främja den internationella spridningen
av idén om rättslig kontroll genom
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-

Verksamheten som National Preventive
Mechanism (NPM): Att genomföra
regelbundna inspektioner och besök vid
institutioner där människor hålls frihetsberövade samt att rapportera till
internationella kontroll- och samarbetsorgan. Målet är att göra 30 inspektioner.

-

Övrig internationell verksamhet: Att i
omvärlden främja kunskapen om och
förståelsen för konstitutionell kontroll
genom parlamentariska ombudsmän.

I jämförelse med målen för innevarande år
(2011) har målet rörande rättslig tillsyn på eget
initiativ reviderats genom att en ambition
rörande
antalet
inspektionsdagar
inom
tillsynsverksamheten slagits fast och målet
rörande NPM-verksamheten har kompletterats
med ambitionen rörande antalet inspektioner.
Resultatredovisning
Resultat

De mål som sattes upp för 2010 överensstämmer
i huvudsak med de mål som föreslås för 2012 (se
föregående avsnitt). Inspektionsverksamheten
skulle dock bedrivas i samma omfattning som
under 2009 och målet för NPM-enheten tillkom
under 2011.
Antalet inkomna ärenden ökade med drygt 2
procent jämfört med 2009. Totalt registrerades
7 436 nya ärenden under 2010, jämfört med
7 267 under 2009.
Balansen var vid årets slut 932 ärenden vilket
är 187 färre än vid årsskiftet 2009/2010. JO
avgjorde totalt 159 fler ärenden 2010 än under
2009 vilket innebär en ökning med 2 procent.
Antalet ärenden i balans äldre än ett år
minskade från 56 till 34 jämfört med läget vid
årsskiftet 2009/2010. Andelen ärenden av den
utgående balansen som var äldre än ett år
utgjorde 4 procent mot 5 procent vid årsskiftet
2009/2010.
Inspektionsverksamheten, där målsättningen
var att bedriva sådan verksamhet i samma
omfattning som under föregående år, ökade
under 2010 från 35 till 50 dagar.
Under 2010 besvarade JO 77 remisser,
flertalet från Regeringskansliet, i lagstiftningsärenden, en minskning med 64 i jämförelse med
föregående år.
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JO har under 2010 tagit emot ett mycket stort
antal utländska besök för information och
diskussion samt varit representerad vid ett flertal
internationella konferenser och seminarier.
JO:s utgifter för 2010 uppgick till 68 292 000
kronor.
Under de första fyra månaderna 2011 har
inströmningen av ärenden minskat med 10
procent i förhållande till motsvarande period
2010. Sammanlagt har 2 312 nya ärenden
registrerats att jämföra med 2 566 nya ärenden
2010. Under hela året 2010 nyregistrerades 7 436
ärenden. Mot bakgrund av utvecklingen under
de första fyra månaderna görs en försiktig
bedömning att antalet nyregistrerade ärenden
kan komma att minska något 2011 jämfört med
2010.
Analys och slutsatser

Riksdagens konstitutionsutskott har betonat att
klagomålsprövningen är JO:s viktigaste uppgift
och den som är bäst ägnad att uppfylla syftet
med JO:s verksamhet i stort. Denna verksamhet
har också prioriterats.
Flera samverkande faktorer bidrar till att
ärendebalansen har kunnat minskas utan att den
höga kvalitetsnivån i JO:s ärendehandläggning
eftersatts. De nya föredragande som rekryterats
har liksom tidigare en hög kompetens.
Utbildningsinsatser
genomförs
därutöver
löpande. Vidare har vissa rationaliseringsåtgärder
vidareutvecklats. Som exempel kan nämnas att
individuellt utformade beslutsmotiveringar inte
längre upprättas i varje enskilt avskrivningsärende. I stället får anmälaren i dessa fall
tillsammans med beslutet standardiserade
upplysningar om vilket slags granskning som
skett och vilka bedömningsnormer som JO
följer. Granskningsarbetet är således oförändrat
men när JO:s beslut väl fattats har beslutet en
enklare form. Det bör i sammanhanget nämnas
att varje anmälan mot någon som står under
JO:s tillsyn granskas av minst två kvalificerade
jurister.
Minskningen av antalet besvarade remisser får
ses om en följd av den ”lagstiftningscykel” som
riksdagsvalen ger upphov till.
Enligt JO:s bedömning har samtliga
verksamhetsmål för 2010 uppnåtts.
För ytterligare resultatinformation hänvisas
till JO:s ämbetsberättelse för verksamhetsåret
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2009-07-01–2010-06-30
visningen för år 2010.

samt

till

årsredo-

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen
har
för
2010
bedömt
årsredovisningen som i allt väsentligt rättvisande.
5.4.4

2:4 Riksdagens ombudsmän (JO)

Tabell 5.10 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

68 292

2011

Anslag

74 740

2012

Förslag

79 815

2013

Beräknat

82 620

2

2014

Beräknat

84 978

3

2015

Beräknat

87 213

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

9 950
74 740

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 81 084 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 81 689 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 81 688 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Riksdagens ombudsmäns
förvaltningskostnader och anskaffningar av anläggningstillgångar. Under 2012 beräknas ett
investeringsbehov om 1 200 000 kronor, vilket
föreslås finansieras genom att en del av
anslagssparandet tas i anspråk.
JO:s överväganden avseende förslag till
anslag för 2012–2015
Åtgärder för att säkra måluppfyllelsen
Antalet nyinkomna ärenden har de senaste åren
kontinuerligt ökat. Även om man nu kan skymta
en minskning i ärendetillströmningen fordrar
den
stora
ärendemängden
löpande
rationaliseringsåtgärder. Det är viktigt att
resurser frigörs för mer krävande ärenden och
för ombudsmännens andra uppgifter, som t.ex.
inspektioner
hos
myndigheter
och
undersökningar på eget initiativ. Arbetet med
standardiserade skrivningar i en stor del av
avskrivningsärendena, som berörts under
avsnittet Analys och slutsatser, är en del av
arbetet med en effektivare handläggning.
Efter en ändring i instruktionen för
Riksdagens ombudsmän har justitieombuds-

männen fått möjlighet att genom särskilt beslut
bemyndiga en tjänsteman vid ombudsmannaexpeditionen
att,
med
vissa
i
bestämmelsen angivna begränsningar, fatta
beslut i klagomålsärenden. Ändringen började
gälla den 1 mars 2011. Ombudsmännen har
bemyndigat sina respektive byråchefer att fatta
sådana beslut. Denna förändring bör medföra att
målen för verksamhetsgrenarna kan nås, att
kvaliteten i verksamheten är fortsatt hög och att
förtroendet för JO:s verksamhet bibehålls.
Enligt löne- och förmånsavtalet för sakkunniga hos Riksdagens ombudsmän ges de
föredragande tidsbegränsade förordnanden,
vilket leder till en förhållandevis stor personalomsättning. Rekryteringsläget medför risk för
löneglidning.
Ingångslönerna
och
löneutvecklingen måste anpassas till vad som i övrigt
gäller inom rättsväsendet, eftersom JO huvudsakligen anlitar domarkompetenta föredragande.
JO:s äskande för åren 2012–2015 rymmer
kostnaderna för en oförändrad tillsynsorganisation. Härtill kommer medel för NPMenheten räknat på helår.
JO som nationellt besöksorgan enligt FN:s
antitortyrkonvention (NPM)
Från och med den 1 juli 2011 ska
ombudsmännen fullgöra de uppgifter som
ankommer på ett nationellt besöksorgan (NPM)
enligt det fakultativa protokollet den 18
december 2002 till Förenta nationernas
konvention mot tortyr och annan grym,
omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning. NPM-enheten kommer att
bemannas med en chef och en biträdande chef
samt två handläggare/föredragande. Enheten ska
planera
och
genomföra
regelbundna
inspektioner, sammanställa rapporter eller
protokoll efter genomförd inspektion och delta i
det internationella samarbetet på området,
inbegripet sammanställning av rapporter till i
första hand The UN Subcommittee on
Prevention of Torture, SPT. 2011 års budgetram
är utökad med en halvårseffekt av kostnaden för
NPM-verksamheten.
It
JO har sedan många år ett avtal (SLA-avtal) med
Riksdagsförvaltningens it-enhet. Avtalet omfattar driften av JO:s it och telefoni och har bl.a.
inneburit att JO inte fullt ut burit sina kostnader
på området. Under 2011 har JO driftsatt ett nytt
ärendehanteringssystem. Detta ställer krav på
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vissa anpassningar av den tekniska plattformen.
En översyn har påbörjats som syftar till att JO i
fortsättningen ska bära sina egna kostnader för
it. En försiktig uppskattning inför 2012 är att
JO:s kostnader för it kommer att fördubblas och
uppgå till drygt 3 000 000 kronor. På grund av
osäkerheten i denna uppskattning föreslår JO
inte nu någon utökning av budgetramen.
Kostnadsökningen kan hanteras under en
övergångstid genom att ta i anspråk anslagssparandet.

Riksdagens ombudsmäns förslag

Sammanfattning av anslagshöjande förändringar
I budgetpropositionen för 2011 (prop.
2010/11:1 utg.omr. 1 avsnitt 5.4.3) aviserades ett
behov av ökning av anslaget föranlett av NPMverksamheten och åtgärder för att säkra måluppfyllelsen. Sammantaget bedöms anslaget 2:4
Riksdagens ombudsmän (JO) behöva öka med
4 338 000 kronor för 2012, 5 713 000 kronor för
2013, 6 462 000 kronor för 2014 och 6 632 000
kronor för 2015, i jämförelse med 2011 års
anslagsnivå.

Tusental kronor

Investeringar
JO har hittills fått använda anslagsmedel för att
finansiera sina anläggningstillgångar, bl.a. med
hänsyn till att dessa investeringar normalt är av
ringa omfattning. Enligt 11 § lagen (2006:999)
med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m.
för
Riksdagsförvaltningen,
riksdagens
ombudsmän
och
Riksrevisionen
ska
anläggningstillgångar finansieras med lån i
Riksgäldskontoret, om inte riksdagen beslutar
att finansiering ska ske på annat sätt.
Under 2012 är investeringsbehovet 1 200 000
kronor och utgörs till större delen av itinvesteringar i form av en ny webbplats.
Investeringsbehovet beräknas därefter minska
till 500 000 kronor per år 2013–2015.
JO föreslår att anläggningstillgångarna även
under 2012 får finansieras med anslagsmedel
men att detta belopp, sammanlagt 1 200 000
kronor tas från anslagssparandet.
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Riksdagens ombudsmän föreslår att ett anslag på
79 815 000 kronor anvisas för 2012. För 2013,
2014 och 2015 bör anslaget beräknas till
82 620 000 kronor, 84 978 000 kronor respektive
87 213 000 kronor. Riksdagens ombudsmän
föreslår att anläggningstillgångar som används i
myndighetens verksamhet får anslagsfinansieras.
Tabell 5.11 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO)

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

74 740

74 740

74 740

74 740

737

2 167

3 776

5 841

4 338

5 713

6 462

6 632

79 815

82 620

84 978

87 213

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
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6 Sametinget

6.1

Budgetförslag

Tabell 6.2 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
3:1 Sametinget

6.1.1

3:1 Sametinget

Tusental kronor

Tabell 6.1 Anslagsutveckling

Anvisat 2011

Tusental kronor

1

2012

2013

2014

2015

34 329

34 329

34 329

34 329

1 100

1 832

2 761

-50

-51

36 111

37 039

Förändring till följd av:

2010

Utfall

32 538

2011

Anslag

33 829

2012

Förslag

34 693

2013

Beräknat

35 429

2

2014

Beräknat

36 111

3

2015

Beräknat

37 039

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Pris- och löneomräkning 2

6 092
38 909

1
Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 34 693 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 34 645 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 34 645 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Sametingets förvaltningskostnader. Sametinget är en förvaltningsmyndighet inom rennäringsområdet samtidigt
som tinget är ett samiskt folkvalt organ med val
vart fjärde år.

364

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

34 693

35 429

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 34 693 000 kronor
anvisas under anslaget 3:1 Sametinget för 2012.
För 2013 beräknas anslaget till 35 429 000
kronor, för 2014 till 36 111 000 kronor och för
2015 till 37 039 000 kronor.
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7 Regeringskansliet m.m.

7.1

Budgetförslag

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

7.1.1

4:1 Regeringskansliet m.m.

Tabell 7.2 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor

Tabell 7.1 Anslagsutveckling

Offentligrättslig
verksamhet

Tusental kronor

2010

Utfall

6 304 570
1

2011

Anslag

6 250 980

2012

Förslag

6 612 238

2013

Beräknat

6 706 492

2

2014

Beräknat

6 844 907

3

2015

Beräknat

7 017 230

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

834 724
6 075 156

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 6 570 695 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 6 569 746 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 6 564 699 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Regeringskansliets
förvaltningskostnader. I anslaget ingår Statsrådsberedningen, samtliga departement, Förvaltningsavdelningen,
utrikesrepresentationen,
kommittéväsendet och andra utredningar samt
gemensamma ändamål (hyror, kapitalkostnader
m.m.).

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

186 349

0

0

0

Utfall 2010
Prognos 2011

180 000

0

0

0

Budget 2012

180 000

0

0

0

Inkomsterna från expeditionsavgifter och
ansökningsavgifter för viseringar m.m., som
redovisas på inkomsttitel, beräknas 2012 till
180 000 000 kronor. Verksamheten utförs vid
utlandsmyndigheterna.
Tabell 7.3 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2010

Regeringskansliet ska vara ett effektivt och
kompetent instrument för regeringen i dess
uppgift att styra riket och förverkliga sitt
politiska program.

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

629

629

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012

Mål

Intäkter

(varav tjänsteexport)

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen anger att Regeringskansliets årsredovisning har upprättats i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag. Riksrevisionen har bedömt att
Regeringskansliets årsredovisning för räkenskapsåret 2010 i allt väsentligt är rättvisande.
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Regeringens överväganden
Regeringskansliets verksamhet

Efter riksdagsvalet 2010 beslutade regeringen om
en departementsombildning fr.o.m. den 1 januari
2011. Departementsombildningen innebar att
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
lades ned och Jordbruksdepartementet bytte
namn till Landsbygdsdepartementet. Antalet
departement minskade därmed från 12 till 11
stycken. Vidare flyttades ett antal sakfrågor
mellan olika departement.

Med anledning av riksdagens beslut om
neddragning av anslaget med 300 miljoner
kronor har Regeringskansliet minskat antalet
anställda. Vidare genomförs löpande översynsoch utvecklingsarbete för att effektivisera
Regeringskansliet.
I nedanstående tabell redovisas viss resultatinformation för Regeringskansliet.

Tabell 7.4 Viss resultatinformation för Regeringskansliet

Antal tjänstgörande (inkl. politikeravtal)
andel kvinnor/män
Anställda på politikeravtalet
andel kvinnor/män
Andel kvinnor/män av anställda på
chefsavtalet
Sjukfrånvaro andel av arbetstid
bland kvinnor/män
Antal diarieförda ärenden
Regeringsärenden
Propositioner
Författningsärenden

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

4 548

4 621

4 541

4 514

4 639

4 771

4 856

4 471

57/43

58/42

58/42

58/42

58/42

58/42

59/41

59/41

184

182

203

156

195

193

196

191

52/48

53/47

54/46

46/54

43/57

43/57

45/55

49/51

33/67

34/66

36/64

38/62

39/61

40/60

40/60

43/57

3,0

2,8

2,8

2,9

2,5

2,4

2,1

1,9

4,0/1,6

3,7/1,6

3,7/1,5

3,8/1,5

3,2/1,5

2,9/1,5

2,7/1,2

2,3/1,2

75 099

76 939

83 421

85 335

94 031

99 433

115 666

105 158

7 934

7 615

7 529

7 899

6 952

6 972

6 395

7 033

171

188

183

187

142

212

224

218

1 217

1 387

1 249

1 581

1 463

1 433

1 600

2 070

Kommitté- och tilläggsdirektiv

171

183

150

141

185

158

130

136

Regleringsbrev och ändringsbeslut

702

739

836

658

652

671

890

729

SOU-serien

130

135

120

118

113

131

100

107

Ds-serien

66

57

58

24

53

87

69

48

486

542

531

442

778

702

531

436

1 442

1 749

2 212

1 906

1 774

1 603

1 163

869

Brevsvar till enskilda

27 422

27 343

29 889

34 007

36 698

30 143

32 302

30 361

Resdagar i Sverige (med övernattning)

10 013

8 887

9 083

8 434

13 088

13 371

17 429

12 297

Resdagar utomlands (med övernattning)

35 378

41 106

38 734

34 722

45 632

43 722

51 012

36 154

Interpellationssvar
Frågesvar till riksdagen

Arbetsdagar i EU:s rådsarbetsgrupper

2 787

2 443

2 372

2 232

2 395

2 912

5 285

2 494

Arbetsdagar i kommissionens kommittéer
och expertgrupper

i.u.

i.u.

1 434

1 537

1 478

1 488

1 918

1 687

Arbetsdagar i internationella
organisationer utanför EU

i.u.

i.u.

4 458

4 825

5 046

4 927

5 455

3 875

Faktapromemorior till EU-nämnden

124

112

75

114

137

150

150

138

110 759

104 838

103 831

91 083

74 437

65 035

14 750

14 447

Utlandsstationerade

596

629

634

678

661

656

674

584

andel kvinnor/män

50/50

54/46

54/46

55/45

54/46

52/48

52/48

53/47

Reg. internationella handlingar
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Regeringskansliet, kommittéerna och utlandsmyndigheterna, hade vid utgången av 2010
tillsammans 4 471 tjänstgörande (exklusive
lokalanställda vid utlandsmyndigheterna). Av
dessa var cirka 4 procent anställda på politikeravtalet.
Antalet tjänstgörande minskade under 2010,
bl.a. till följd av avvecklingen av tillfälliga
förstärkningar inför och under Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd. Andelen
kvinnor som är anställda på chefsavtalet samt
politikeravtalet fortsätter att öka. Sjukfrånvaron
bland medarbetarna minskar och är låg i
förhållande till staten totalt. Det gäller både
bland kvinnor och bland män.
Antalet författningsärenden har fortsatt att
öka.
Vidare var under valåret 2010 antalet
interpellations- och frågesvar betydligt lägre än
tidigare år.
Det internationella arbetet, uttryckt i resdagar
utomlands och deltagandet i EU:s kommittéer,
minskade i förhållande till 2009, vilket till största
del förklaras av att det svenska ordförandeskapet
i EU genomfördes under 2009. Vidare var antalet
utlandsstationerade under 2010 lägre än tidigare
år.
Ytterligare redovisning av Regeringskansliets
arbete återfinns i Regeringskansliets årsbok 2010
och på www.regeringen.se.
Utrikesrepresentationen

Utrikesrepresentationen bestod i december 2010
av 100 utlandsmyndigheter, varav 87 ambassader,
6 konsulat samt 7 representationer och
delegationer. Sverige har diplomatiska förbindelser med i stort sett alla självständiga stater
i världen. I 86 av de 192 länder som är
medlemmar i FN finns i slutet av 2011 en svensk
ambassad. Sverige har också ungefär 400
honorärkonsulat.
Under åren 1990 till och med 2011 har 32
ambassader och 8 karriärkonsulat öppnats.
Beaktat att avvecklingen av ambassaderna i
Buenos Aires, Hanoi, Kuala Lumpur och Luanda
avbryts har för samma period 30 ambassader och
25 karriärkonsulat stängts.
Förändringar i omvärlden och i politikens
inriktning, liksom kraven på en effektiv
användning av resurser föranleder anpassningar i
den svenska utrikesrepresentationen. Expert-

gruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO)
har lämnat en rapport om hur utrikesförvaltningen kan utvecklas. Vidare har en
offentlig utredning utrett utrikesförvaltningen
och lämnat ett slutbetänkande i mars 2011 Utrikesförvaltning i världsklass (SOU 2011:21).
Betänkandet har remissbehandlats.
Administration

Under 2010 och 2011 har arbetet med
omstrukturering i Förvaltningsavdelningen fortsatt i syfte att säkerställa hög kvalitet i
förvaltningsstödet samt för att fortsatt
utvecklingsarbete ska kunna ske inom tillgängliga ekonomiska ramar.
Anslagsförändringar

Anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. föreslås
fr.o.m. 2012 öka till den nivå som föreslogs i
budgetpropositionen för 2011. Detta innebär en
anslagsökning om 300 000 000 kronor, exklusive
pris- och löneomräkning.
I enlighet med 2011 års ekonomiska vårproposition (2010/11:100) förs verksamheter
från Sida som avser uppgifter vid vissa
utlandsmyndigheter över till Regeringskansliet.
För detta ändamål föreslås att 19 100 000 kronor
förs från det under utgiftsområde 7
Internationellt bistånd uppförda anslaget 1:2
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
till anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m.
Mot bakgrund av att nya EU-förordningar på
migrationsområdet trätt i kraft föreslår
regeringen att anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m.
tillförs 40 000 000 kronor.
Särskilt belastade utlandsmyndigheter vad
gäller antalet ansökningar om viseringar och
uppehållstillstånd bör tillfälligt förstärkas för att
verksamheten ska upprätthållas på en
tillfredsställande nivå. Regeringen föreslår därför
att anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. för 2012
tillförs 25 000 000 kronor.
Kontoret för Sveriges seniore civile
representant i Afghanistan förs 2012 in som ett
ordinarie sektionskansli under ambassaden i
Kabul. Med anledning av detta föreslår
regeringen att anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m.
tillförs 9 600 000 kronor. Finansieringen sker
dels genom att det under utgiftsområde 7
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Internationellt bistånd uppförda anslaget 1:1
Biståndsverksamhet minskas med 7 200 000
kronor dels genom att det under utgiftsområde 5
Internationell samverkan uppförda anslaget 1:2
Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
minskas med 2 400 000 kronor.
För Sidas arbete med bidragshantering
föreslår regeringen att 1 000 000 kronor förs från
anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. till det under
utgiftsområde 7 Internationellt bistånd uppförda
anslaget 1:2 Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete.
Regeringen föreslår även att 4 000 000 kronor
förs från anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. till
det under utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning uppförda anslaget 4:3
Kostnader för Svenska Unescorådet.
Vidare föreslår regeringen att 2 100 000
kronor för 2012 och ytterligare 1 900 000 kronor
fr.o.m. 2013 förs från anslaget 4:1
Regeringskansliet m.m. till de under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning uppförda anslagen 1:6 Finanspolitiska
rådet och 1:7 Konjunkturinstitutet.
Mot bakgrund av att Rådet för försäljning av
aktier i bolag med statligt ägande inte fått något
förlängt uppdrag föreslår regeringen att
1 900 000 kronor återförs från anslaget 4:1
Regeringskansliet m.m. till det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 1:18
Kostnader för omstrukturering och genomlysning
av statligt ägda företag m.m. för perioden 2012–
2014.
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Därutöver
beräknas
anslaget
4:1
Regeringskansliet m.m. minska med 6 000 000
kronor fr.o.m. 2013 för att finansiera ökade
kostnader inom det under utgiftsområde 6
Försvar och samhällets krisberedskap uppförda
anslaget 1:8 Försvarets radioanstalt.
För 2012 föreslår regeringen att anslaget ska
uppgå till 6 612 238 000 kronor. För 2013, 2014
och 2015 beräknas anslaget uppgå till
6 706 492 000 kronor, 6 844 907 000 kronor
respektive 7 017 230 000 kronor.
Tabell 7.5 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
4:1 Regeringskansliet m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

6 250 980

6 250 980

6 250 980

6 250 980

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

42 589

172 658

306 183

476 430

361 606

325 362

332 125

335 354

-3 312

-3 380

-3 451

-3 540

-39 625

-39 128

-40 930

-41 993

6 612 238

6 706 492

6 844 907

7 017 230

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt
kommer att genomföras i statsförvaltningen. Vidare redovisas här omräkning till
följd av förändringar av valutakurser.
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8 Länsstyrelserna

8.1

Omfattning

Området Länsstyrelserna avser den samordnade
länsförvaltningen med de 21 länsstyrelserna.
Området omfattar anslaget 5:1 Länsstyrelserna
m.m. Anslaget används för de 21 länsstyrelsernas
förvaltningskostnader. Anslaget används även
för ersättningar för regionalt tillväxtarbete till 13
kommunala samverkansorgan, landstingen i
Skåne, Västra Götalands och Hallands län samt
Gotlands kommun för de uppgifter som dessa
övertagit från länsstyrelserna. Vad beträffar
länsstyrelserna finansierar anslaget cirka hälften
av deras verksamhetskostnader (se vidare avsnitt
8.4.2 och 8.4.3).
De 21 länsstyrelserna verkar utifrån uppgiften
att vara statens regionala företrädare. Länsstyrelserna ska vidare verka för att nationella mål
får genomslag i länen samtidigt som hänsyn ska
tas
till
regionala
förhållanden
och
förutsättningar. Länsstyrelserna ska utifrån ett
statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och inom myndigheternas
ansvarsområden samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser.
Länsstyrelserna har bl.a. uppgifter i fråga om
livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna
veterinära frågor, regional tillväxt, infrastrukturplanering, hållbar samhällsplanering och boende,
energi och klimat, kulturmiljö, skydd mot
olyckor, krisberedskap och civilt försvar, naturvård samt miljö- och hälsoskydd, lantbruk och
landsbygd, fiske, regionaliserad rovdjursförvaltning,
folkhälsa,
jämställdhet
och
integration. Utöver dessa uppgifter anges i
förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion att vissa länsstyrelser har särskilda
uppgifter, bl.a. förvaltning av vattendistrikt,

fjällfrågor, vissa rennäringsfrågor, tillsyn rörande
penningtvätt och frågor om tillstånd att anordna
kampsportmatcher. För många av de offentliga
åtaganden som utförs av kommuner eller andra
aktörer har länsstyrelserna även uppgifter avseende samordning, tillsyn, uppföljning och
utvärdering.
Ansvarsfördelning för regionalt tillväxtarbete
Ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan stat
och kommun regleras genom lagar och
förordningar inom flera olika sektorer. För
länsstyrelserna, landstingen, samverkansorganen
respektive Gotlands kommun är det lagen
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa
län och lagen (2002:34) om samverkansorgan i
länen som reglerar ansvarsfördelningen för det
regionala tillväxtarbetet och transportinfrastrukturplaneringen. I Stockholms, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län har
länsstyrelserna det regionala utvecklingsansvaret.
I 13 län (Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar,
Blekinge, Värmlands, Örebro, Dalarnas,
Gävleborgs, Jämtlands och Västerbottens) har
samverkansorganet motsvarande ansvar. I Skåne,
Västra Götalands och Hallands län är det
landstinget som har detta ansvar och i Gotlands
län är det Gottlands kommun som är ansvarig.
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8.2

Utgiftsutveckling

Tabell 8.1 Utgiftsutveckling inom område Länsstyrelserna
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

5:1 Länsstyrelserna m.m.

2 321

2 349

2 327

2 357

Summa område Länsstyrelserna

2 321

2 349

2 327

2 357

Beräknat
2014

Beräknat
2015

2 412

2454

2 519

2 412

2 454

2 519

Anslag inom område Länsstyrelserna

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

8.3

Mål

Målet för området Länsstyrelserna är att
nationella mål ska få genomslag i länen samtidigt
som hänsyn tas till regionala förhållanden och
förutsättningar. Målet omfattar samtliga län
oavsett ansvars- och uppgiftsfördelning mellan
stat och kommun.

8.4

Resultatredovisning

Länsstyrelserna har uppgifter inom ett stort
antal utgiftsområden. Detta innebär att beslut
och insatser inom olika utgiftsområden ofta får
konsekvenser för länsstyrelsernas verksamhet.
De utgiftsområden, utöver utgiftsområde 1
Rikets styrelse, inom vilka länsstyrelserna
bedriver verksamhet är:
-

utgiftsområde 5 Internationell samverkan,

-

utgiftsområde 6 Försvar och samhällets
krisberedskap,

-

utgiftsområde 8 Migration,

-

utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg,

-

utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet,

-

utgiftsområde
arbetsliv,

-

utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid,

14

Arbetsmarknad

-

utgiftsområde
18
bostadsförsörjning,
konsumentpolitik,

-

utgiftsområde 19 Regional tillväxt,

-

utgiftsområde
naturvård,

40

20

och

Samhällsplanering,
byggande
samt

Allmän

miljö-

och

-

utgiftsområde 21 Energi,

-

utgiftsområde 22 Kommunikationer,

-

utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, samt

-

utgiftsområde 24 Näringsliv.

Resultatredovisningen avser länsstyrelsernas
verksamhet inom de ovan redogjorda områdena.
Den utgår i huvudsak från uppgifter som ålagts
länsstyrelserna i regleringsbrevet för 2010.
Utöver den resultatredovisning som görs i detta
avsnitt hänvisas till respektive utgiftsområde i
denna proposition.
8.4.1

Indikatorer

Resultatredovisningen för länsstyrelserna baseras
på Regeringskansliets underlag till den
gemensamma myndighetsdialogen som hålls
årligen. Grunderna för bedömningarna hämtas
från årsredovisningarna och framtagandet av
dem har involverat flertalet departement.
För närvarande pågår ett arbete att identifiera
och fastställa resultatindikatorer med syftet att
ytterligare tydliggöra resultaten av länsstyrelsernas verksamhet. Avsikten är att
indikatorerna ska användas för att mäta resultat
av länsstyrelsernas verksamhet från och med
2011.
8.4.2

Resultat

I resultatredovisningen redogörs för sex av
länsstyrelsernas verksamhetsområden som utgår
från länsstyrelseinstruktionen. Områdena har
valts utifrån deras storleksmässiga betydelse för
länsstyrelsernas totala verksamhet, men också
utifrån politiska prioriteringar.
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Samordnings- och sektorsövergripande arbete

Av länsstyrelsernas årsredovisningar framgår att
flera länsstyrelser haft ett visst efterarbete efter
de organisatoriska förändringar som skedde
under 2009 då bl.a. ansvaret för djurskyddskontrollen tillkom samtidigt som den sociala
tillsynen och körkorts- och trafikfrågorna fördes
över till Socialstyrelsen respektive Transportstyrelsen fr.o.m. januari 2010. Under 2010 har
inga större organisationsförändringar skett.
De flesta länsstyrelser redovisar att deras län
har återhämtat sig relativt väl efter finanskrisen.
Varselsamordningsuppdragen upphörde under
2010, men flera länsstyrelser har tillsammans
med andra aktörer fortsatt arbetet med att stärka
arbetsmarknaden och näringslivet i sina
respektive län.
Från och med 2010 har en ny regionaliserad
rovdjursförvaltning införts i Sverige och som ett
led i denna reform har alla länsstyrelser fått i
uppdrag att bilda en viltförvaltningsdelegation. I
vissa län har allmänhetens intresse för rovdjursfrågor varit mycket stort under året bl.a. med
anledning av beslut om utplacering av vargar.
Länsstyrelsernas arbete med integration har
under året präglats av den pågående reformen
kring nyanländas etablering på arbetsmarknaden,
där huvudansvaret för etableringen har flyttats
från kommunerna till staten. Flera länsstyrelser
redovisar också att de har prioriterat insatser för
att skapa beredskap i och kapacitet hos
kommunerna för att ta emot flyktingar inklusive
ensamkommande barn.
Graden av administrativ samverkan mellan
länsstyrelserna fortsätter att öka. Samarbetet
kring de gemensamma stödfunktionerna inom
IT, löneadministration och delar av det
ekonomiadministrativa området har fortsatt
under 2010. Arbetet har fokuserat på
konsolidering och effektivisering av verksamheterna. Under 2010 slutfördes arbetet med en
gemensam webblösning för alla länsstyrelser.
Även en gemensam kommunikationsstrategi och
kommunikationspolicy har tagits fram under
året.
Naturvård och miljöskydd

Miljömålssystemet
Många länsstyrelser arbetar aktivt med att följa
upp och utvärdera befintliga åtgärdsprogram

inom miljömålssystemet samt analysera behovet
av ytterligare åtgärder. Flera länsstyrelser verkar
också för att integrera miljökvalitetsmålen i
andra processer och projekt och ser dessa mål
som grund i tillsyn och tillsynsvägledning.
Nätverk byggs upp för samverkan inom länen,
men också för länsöverskridande samverkan.
Länsstyrelserna har fått ett tydligare ansvar för
det strategiskt framåtsyftande arbetet och det
tidigare samarbetet om uppföljning har utvidgats
till att även omfatta samverkan kring åtgärder
genom nätverket RUS (regional utveckling i
samverkan). Ett annat exempel på samverkan är
den samverkan mellan de sydliga länen
(länsstyrelserna i Jönköpings, Kronobergs,
Kalmar, Blekinge, Skåne, Gotlands och Hallands
län) som funnits sedan 2002 i syfte att utbyta
erfarenheter om arbetet med miljökvalitetsmål
och samarbete i utvecklingsprojekt.
Tillsyn och tillsynsvägledning
Flertalet länsstyrelser har på ett godtagbart sätt
genomfört insatser både vad gäller egen tillsyn
och tillsynsvägledning. Länsstyrelserna bedriver i
regel någon form av uppföljning av
kommunernas tillsyn och det finns en tydlig
koppling mellan miljökvalitetsmålen och
tillsynen.
Utrymmet för egeninitierad tillsyn är
fortfarande litet och prövning går före tillsyn när
prioritering är nödvändig. Flera länsstyrelser
arbetar därför med att genomföra effektiviseringar av både organisation och administration
för att kunna genomföra mer egeninitierad
tillsyn. Länsstyrelserna har också gemensamma
projekt kring effektivisering av tillsyn, prövning,
administration och underlag för prioriteringar.
Skydd och skötsel
Regeringen
bedömer
att
länsstyrelserna
genomför uppdraget om skydd och skötsel av
värdefulla naturområden med hög kvalitet. I
många fall genomförs åtgärder och aktiviteter
tillsammans med andra län. Inom uppdraget
finns dock eftersatta verksamheter. Till exempel
redovisar de flesta länsstyrelser att åtgärdsprogrammet för hotade arter fått stå tillbaka som
en följd av nödvändiga prioriteringar.
Vattenmiljön
När det gäller länsstyrelsernas arbete kring
vattenmiljön bedöms samordningen mellan
länsstyrelserna kunna utvecklas ytterligare.
Emellertid arbetar många länsstyrelser med att
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integrera vattenförvaltningen i sitt miljöarbete,
vilket kan skapa utvecklingsmöjligheter för såväl
vattenförvaltningen som länsstyrelsernas övriga
miljöarbete.
Samverkansgrupper
Under 2010 har länsstyrelserna inrättat samverkansgrupper för naturvård inom varje län i
syfte att öka samverkan mellan olika aktörer och
för att förbättra det regionala naturvårdsarbetet.
Lantbruk och landsbygd, livsmedelskontroll samt
djurskydd

Lantbruk och landsbygd
Arbetet med utbetalningarna av gårdsstöd,
miljöersättningar och kompensationsbidrag
bedöms ha fungerat mycket väl under 2010. Det
kan till stor del förklaras med det projekt som
följde av det uppdrag som gavs till
länsstyrelserna och Statens jordbruksverk i
respektive regleringsbrev för 2010. Syftet med
uppdraget var att stöden i så hög grad som
möjligt skulle betalas under året. Syftet var även
att förbättra Jordbruksverkets styrning av
stödverksamheten och att länsstyrelserna skulle
följa Jordbruksverkets styrning. Inom ramen för
projektet har bland annat en för myndigheterna
gemensam tidplan tagits fram. Resultatet blev att
96 procent av brukarna fick gårdsstödet redan
den 1 december 2010, vilket är första möjliga dag
för utbetalning. Till årsskiftet hade sammantaget
98 procent fått sitt gårdsstöd utbetalt.
En brukarundersökning har genomförts
under hösten 2010 för att mäta hur brukarna
bedömer den service länsstyrelserna ger kring
stöden till lantbruket och landsbygden (se också
under rubrik Ärendehandläggning och service).
Länsstyrelserna uppnår genomgående goda
resultat i undersökningen, men utvecklingspotential finns exempelvis när det gäller
tillgänglighet och dialog med brukare.
Beträffande
landsbygdsprogrammet
gör
regeringen bedömningen att länsstyrelserna
arbetar ambitiöst med att korta sina handläggningstider. Variationen mellan länsstyrelserna är
fortfarande hög men bedömningen är att
länsstyrelserna generellt sett arbetar mycket
aktivt med programmets genomförande.
Djurskydd
De övergångs- och omställningsproblem som
uppstod när länsstyrelserna 2009 tog över
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ansvaret
för
djurskyddskontrollen
från
kommunerna har länsstyrelserna hanterat väl.
Länsstyrelserna har i stort sett kommit tillrätta
med de omfattande ärendebalanserna från
kommunernas tid. Det rapporteras dock om
fortsatta problem med de tekniska och
administrativa stödsystemen för djurskyddskontrollen och under 2010 har resurser lagts ner
på att bygga upp och förbättra dessa system.
Anmälningsärenden tar en stor del av de
samlade resurserna i anspråk. Antalet planerade
kontroller har dock generellt ökat jämfört med
2009. Av de kontroller som totalt utförts under
2010 har andelen planerade kontroller mer än
fördubblats jämfört med 2009. Situationen ser
emellertid olika ut mellan länsstyrelserna.
Hållbar samhällsplanering och boende

Hållbar samhällsplanering
Länsstyrelsernas tillsyn och uppföljning av planoch byggnadsväsendet är sammantaget mycket
varierande i kvantitet och kvalitet. Utvecklingen
är dock positiv. Flertalet länsstyrelser arbetar
aktivt gentemot kommunerna, till exempel
genom återkommande tematräffar och dialogmöten. Tidiga dialoger med kommunerna
prioriteras vilket har lett till ökad kvalitet av
översikts- och detaljplaner. Ett antal länsstyrelser har också prioriterat arbetet med att
utveckla samordningen mellan regionalt tillväxtarbete och den kommunala översiktsplaneringen.
I den nya plan- och bygglagen (2010:900) och
plan- och byggförordningen (2011:338) har nya
tillsynsbestämmelser införts. Detta mot bakgrund av att regeringen tidigare slagit fast att
tillsynen behöver stärkas och uppgifts- och
ansvarsfördelningen förtydligas. Enligt den nya
plan- och bygglagen har länsstyrelserna i
uppdrag att minst en gång under varje
mandatperiod till kommunen redovisa sina
synpunkter avseende statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för
översiktsplanens aktualitet.
Vidare har länsstyrelserna fått i uppdrag av
regeringen att ta fram förslag till gemensamma
arbetsformer och riktlinjer för arbetet med
planeringsunderlag som berör kommunerna i
deras samhällsplaneringsverksamhet. I uppdraget
ingår även att ta fram former för hur
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planeringsunderlaget bör kommuniceras av länsstyrelserna till kommunerna.
Kommunal bostadsförsörjning
Länsstyrelsernas regionala analyser ger en god
bild av utvecklingen på de regionala bostadsmarknaderna i landets olika delar.
Sedan tre år tillbaka arbetar länsstyrelserna
utifrån en analysmodell där de samverkar med
Boverket. Det finns stora skillnader i förutsättningar mellan länen vad gäller den framtida
bostadsförsörjningen. Skillnader finns också
inom länen. Många utmaningar är gemensamma
såväl inom som mellan olika län.
Analyserna riktar sig framförallt till
kommunerna, eftersom de ska fungera som ett
stöd i kommunernas arbete med boendeplaneringen, men även till andra aktörer så som
byggherrar, bostadsbolag m.m. Arbetet med
analyserna har för flera kommuner och länsstyrelser bidragit till att det har skapats ett forum
för att arbeta med bostadsförsörjningsfrågor.
Integration

De erfarenheter och den kunskap som vunnits
inom länsstyrelsernas integrationsarbete under
tidigare år tillvaratas och leder till utveckling av
länsstyrelsernas metoder och arbetssätt. Den
gemensamma brukarundersökning, som tidigare
omnämnts, omfattade också integrationsfrågor.
Undersökningen har riktats till företrädare för
kommuner, myndigheter och andra organisationer som länsstyrelserna samverkar med inom
integrationsområdet. Av de svarande var 81
procent som helhet nöjda med länsstyrelsernas
arbete, vilket också var ett av de högsta värdena
inom de områden som undersökningen omfattade.
Länsstyrelsernas insatser inriktar sig främst
mot att förhandla med kommunerna om
mottagande av nyanlända flyktingar, främja
samverkan och samordning mellan ansvariga
aktörer, öka kunskap och kompetens samt att
utveckla formerna för mottagande och
introduktion av nyanlända. Flera länsstyrelser
redovisar att de införlivar integrationsverksamheten i arbetet för att främja länets
utveckling i vidare mening.
Verksamhetsåret 2010 har i hög grad präglats
av införandet av etableringsreformen. Med
anledning av reformen inleddes ett gemensamt

arbete i fokusgrupper med syftet att stärka
samsynen mellan länen, ta fram vägledande råd
och samla goda exempel. Länsstyrelserna är
också representerade i samverkansdelegationen
för integrationsfrågor som, förutom länsstyrelserna, också består av Arbetsförmedlingen,
Migrationsverket och Försäkringskassan samt
Sveriges kommuner och landsting (SKL) som
adjungerade.
Jämställdhet

Utifrån länsstyrelsernas redovisningar gör
regeringen den samlade bedömningen att
resultatet av arbetet med jämställdhetsintegrering generellt har förbättrats under 2010
jämfört med 2009. Allt fler länsstyrelser
redovisar att man bedriver ett systematiskt
uppbyggt stöd för jämställdhetsintegrering i
länet. Ofta används någon form av plattform
eller strategi för arbetet som är framtagen i bred
samverkan mellan centrala aktörer i länet. En
ytterligare framgångsfaktor är att utvecklingsarbetet sker i nära samverkan mellan de
verksamhetsområden som myndigheten själv
hanterar och de externa aktörer som berörs. De
jämställdhetspolitiska målen är då ofta en utgångspunkt för arbetet. Regeringens bedömning
är att länsstyrelsernas insatser utgör ett viktigt
stöd till länets aktörer i deras arbete med
jämställdhetsintegrering. Arbetet har i många fall
genererat konkreta verksamhetsförbättringar
såsom utvecklade rutiner och metoder för att
kartlägga och analysera kvinnors och mäns
villkor och behov inom olika områden. Exempel
på områden med goda resultat som länsstyrelserna lyfter fram är samhällsplanering och
landsbygdsutveckling.
Ärendehandläggning och service

Under 2010 inkom ca 510 000 ärenden till
länsstyrelserna. Detta är en halvering jämfört
med föregående år och kan till stor del förklaras
av att körkorts- och yrkestrafiksfrågorna, som
2009 stod för flest antal ärenden (556 000), har
förts över till Transportstyrelsen. Den största
ärendegruppen för 2010 var i stället lantbruksärenden (293 000). Den totala andelen ärenden
som under året överklagats i relation till under
året beslutade ärenden uppgick till ca 1,7
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procent. Det är en ökning jämfört med 2009 års
nivå med ca 1,2 procent. Av de ärenden som
avgjorts i högre instans har länsstyrelsernas
beslut ändrats i 16 procent av fallen. År 2009 var
motsvarande siffra 11 procent och 2007 och
2008 var denna andel ca 13 procent.
Antalet öppna ärenden vid årets slut uppgick
till ca 105 000, varav ca 7 600 var äldre än två år.
Antalet öppna ärenden har minskat kraftigt
under 2010 med ca 55 procent, vilket också är en
följd av överföringen av uppgifter till Transportstyrelsen. Antalet öppna ärenden som är äldre än
två år har sjunkit från 8 600 till 7 600. Som en
följd av sjunkande totalvolymer har dock
andelen ärenden äldre än två år ökat från 4
procent till 7,3 procent. Ökningar av antalet
öppna ärenden syns inom främst livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära
frågor.
Vid länsstyrelserna pågår ett fortlöpande
arbete med att utveckla service och ärendehandläggning. Utveckling av handläggningsrutiner,
ökat fokus på uppföljning av handläggningstider
och processkartläggning av ärendeflöden är
några exempel på åtgärder.
För 2010 skulle länsstyrelserna i sina verksamhetsplaner ange mål för handläggningstider
för ett urval av ärendegrupper. Ärendestatistiken
för detta urval visar att de ärendegrupper vars
medianvärde har legat längst ifrån det målsatta
medianvärdet är Företagsstöd och Regional
projektverksamhet. De ärendegrupper vars
medianvärde varit lägre än det målsatta medianvärdet är Fornminnen och Stöd till landsbygdsutveckling.
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Ett bra exempel på länsstyrelsernas arbete
med att utveckla sin service utgör den
gemensamma brukarundersökning som 19
länsstyrelser genomfört och som refererats till i
andra delar av resultatredovisningen. De tre
verksamheter som undersöktes av samtliga
deltagande länsstyrelser var Stöd till jordbruket,
Tillstånd och dispenser avseende naturskydd
samt Integrationsfrågor (ej länsstyrelserna i
Gotlands och Stockholms län). Undersökningen
ger en god möjlighet att såväl analysera den
enskilda länsstyrelsens prestationer som att
jämföra prestationer mellan länsstyrelserna.
Delar av resultatet av undersökningen berörs
under rubrikerna Lantbruk och landsbygd samt
under Integration.
Organisation och finansiering

Årsarbetskrafter
År 2010 uppgick antalet årsarbetskrafter vid
länsstyrelserna till 4 535, vilket är en minskning
med drygt 500 årsarbetskrafter jämfört med
föregående år. Detta kan till stor del förklaras
med att länsstyrelserna från och med 2010
överlämnat uppgifterna inom social tillsyn till
Socialstyrelsen och trafikområdet till Transportstyrelsen. Samtliga länsstyrelser har minskat sin
personalstyrka jämfört med 2009.
När
det
gäller
årsarbetskrafter
för
länsstyrelsernas gemensamma administrativa
stödfunktioner redovisas dessa under respektive
s.k. värdlänsstyrelse. När det gäller den gemensamma
IT-enheten
redovisas
ca
130
årsarbetskrafter under Länsstyrelsen i Västra
Götalands län. Cirka 10 årsarbetskrafter för
gemensam löneadministration redovisas under
Länsstyrelsen i Kronobergs län och viss
gemensam ekonomiadministration, ca sju
årsarbetskrafter, redovisas under Länsstyrelsen i
Örebro län.
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Tabell 8.2 Antal årsarbetskrafter per länsstyrelse
Länsstyrelsen i

2010

2009

Förändring

Stockholms län

366

432

-66

Uppsala län

154

165

-11

Södermanlands län

152

163

-11

Östergötlands län

204

238

-34

Jönköpings län

220

230

-10

Kronobergs län

137

139

-2

Kalmar län

169

179

-10

Gotlands län

116

119

-3

Blekinge län

107

135

-28

Skåne län

414

459

-45

Hallands län

150

158

-8

Västra Götalands län

662

760

-98

Värmlands län

173

191

-18

Örebro län

152

192

-40

Västmanlands län

146

164

-18

Dalarnas län

197

212

-7

Gävleborgs län

183

209

-26

Västernorrlands län

204

213

-9

Jämtlands län

200

213

-13

Västerbottens län

211

230

-19

Norrbottens län

218

249

-31

4 535

5 050

-515

Summa

Källa: Länsstyrelsernas årsredovisningar 2009 och 2010.

Stora skillnader råder mellan fördelningen av
antalet årsarbetskrafter per verksamhet. Av
tabellen nedan framgår att Naturvård och miljöskydd är den klart största verksamheten följt av
Lantbruk. Cirka 31 procent av länsstyrelsernas
totala årsarbetskraft arbetade 2010 inom
Naturvård och Miljöskydd. År 2009 var motsvarande siffra cirka 28 procent. Miljöområdet,
liksom flera andra verksamheter, har ökat sin
andel av den totala verksamheten trots att
verksamheten i absoluta tal inte uppvisar någon
ökning. Detta beror på att volymen totalt sett
sjunkit och att minskningen skett med anledning
av överlämnandet av verksamheter inom
trafikområdet och social tillsyn. Ökningen inom
Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna
veterinära frågor har bland annat kunnat göras
genom att regeringen under 2010 beslutade om
ett tillfälligt tillskott av medel avseende
länsstyrelsernas djurskyddskontroller. Administration och Resurssamverkan har tillsammans
oförändrad volym jämfört med 2009. Trenden
de senaste åren har varit att antalet
årsarbetskrafter inom Administration och

Resurssamverkan årligen sjunkit. Det är dock för
tidigt att dra några slutsatser om 2010 utgör ett
trendbrott när det gäller länsstyrelsernas
effektiviseringsarbete inom administrativa stödfunktioner.
Tabell 8.3 Antal årsarbetskrafter per verksamhet

Naturvård och miljöskydd

2010

2009

Förändring

1 390

1 429

-39

Lantbruk

737

728

9

Administration.

654

661

-7

Hållbar samhällsplanering

258

259

-1

Livsmedelskontroll,
djurskydd och allmänna
veterinära frågor

253

230

23

Övrig förvaltning

227

206

21

Regional tillväxt

195

202

-7

Resurssamverkan

160

154

6

Kulturmiljö

157

165

-8

Krishantering, skydd mot
olyckor och civilt försvar

137

124

13

80

283

-203

Social omvårdnad/Folkhälsa
Integration

57

50

7

Fiske

56

56

0

Jämställdhet

44

43

1

Energi och klimat

37

21

16

Infrastrukturplanering

33

36

-3

Körkort, yrkestrafik och
trafikföreskrifter

25

365

-340

Rennäring

18

18

0

Övrigt

17

20

-3

4 535

5 050

-515

Summa

Källa: Länsstyrelsernas årsredovisningar 2009 och 2010.

Andel anställda kvinnor och män
Andelen anställda kvinnor vid länsstyrelserna var
60 procent 2010. Detta var en högre andel än
staten totalt, där andelen kvinnor var 51 procent.
Jämfört med 2009 har andelen kvinnor anställda
vid
länsstyrelserna
minskat
med
en
procentenhet.
År 2010 var 46 procent av de anställda i
ledande befattning kvinnor och 54 procent män.
Detta var en högre andel än staten totalt, där
andelen kvinnor var 36 procent. Andelen
kvinnor i ledningskompetens har sjunkit
marginellt, med en procentenhet, jämfört med
förra året. För fem år sedan var andelen kvinnor i
ledande befattning vid länsstyrelserna 40
procent.
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Ålderssammansättning
År 2010 var medelåldern för anställda vid
länsstyrelserna 46 år, vilket kan jämföras med 45
år för staten totalt. Kvinnor anställda vid
länsstyrelserna hade en medelålder på 44 år
jämfört med männens 48 år. Bland länsstyrelsernas anställda tillhör flest åldersgrupperna 35–44 år och 55–65 år (28 procent
vardera). Jämfört med 2009 har andelen anställda
i ålderskategorin 55–65 år sjunkit med två
procentenheter samtidigt som andelen anställda i
ålderskategorin 35–44 år har ökat med två
procentenheter. Ett ökat antal pensionsavgångar
samt de stora uppgiftsförändringar som genomförts är några förklaringar till att andelen äldre
har minskat.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron minskade 2010 vid 14 av 21
länsstyrelser och ökade vid tre jämfört med
2009. Fyra länsstyrelser redovisar samma andel
sjukfrånvaro för båda åren.
Under 2010 varierade den totala sjukfrånvaron
vid länsstyrelserna mellan 3,4 procent
(Länsstyrelsen i Stockholms län) och 1,4 procent
(Länsstyrelsen i Jönköpings län) av tillgänglig
arbetstid. Under 2009 varierade den totala
sjukfrånvaron mellan länsstyrelserna mellan 4,6
procent (Länsstyrelsen i Blekinge län) och 1,8
procent (Länsstyrelsen i Skåne län) av tillgänglig
arbetstid.
Kvinnors sjukfrånvaro varierade under 2010
mellan 3,8 procent (Länsstyrelserna i Blekinges
och Dalarnas län) och 1,2 procent (Länsstyrelsen
i Jönköpings län). Männens sjukfrånvaro
varierade mellan 3,7 procent (Länsstyrelsen i
Västmanlands län) och 0,4 procent (Länsstyrelsen i Östergötlands län).
Ekonomiadministrativa värderingar
Ekonomistyrningsverket
(ESV)
genomför
årligen en ekonomiadministrativ värdering av
hur myndigheterna följer regler, främst inom
områdena
redovisning,
finansiering
och
betalningsflöden.
Länsstyrelserna har ett likvärdigt koncernoch myndighetsvärde för 2010 jämfört med
2009. Dessa är de högsta uppnådda mätvärdena
för länsstyrelserna som helhet under mätperioden 2005–2010. I ESV:s rapport konstateras att länsstyrelserna följer de ekonomiadministrativa bestämmelserna i samma eller
något högre utsträckning jämfört med genomsnittet av myndigheter. För 2010 fick 14
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länsstyrelser högsta möjliga EA-värde. För 2009
fick 15 länsstyrelser högsta möjliga värde.
Kostnadsutvecklingen
Kostnaderna för verksamheten vid landets 21
länsstyrelser uppgick till 4 440 miljoner kronor
2010. Detta är en minskning med 349 miljoner
kronor eller 7,3 procent jämfört med 2009.
Minskningen beror främst på att länsstyrelserna
fr.o.m. 2010 inte längre har verksamhet och
kostnader inom områdena körkort- och
yrkestrafik och social tillsyn. Trots minskningen
jämfört med 2009 är de totala kostnaderna för
2010 fortfarande drygt 180 miljoner kronor
högre än de var 2008. Detta beror på
tillkommande arbetsuppgifter inom djurskyddskontroll och kontrollen av foder och livsmedel i
primärproduktionen fr.o.m. 2009 och på att de
verksamheter som finansieras med bidrag från
andra myndigheter har ökat sedan 2008.
Personalkostnaderna uppgick till 2 696
miljoner kronor, eller 60,7 procent av de totala
kostnaderna. Lokalkostnaderna uppgick till 301
miljoner kronor (6,8 procent), medan övriga
driftskostnader inklusive finansiella kostnader
och avskrivningar uppgick till 1 444 miljoner
kronor (32,6 procent). De olika kostnadsslagens
andel av de totala kostnaderna är i stort sett
oförändrade jämfört med 2009. Därmed har de
kostnadsneddragningar som gjorts mellan 2009
och 2010 proportionellt följt länsstyrelsernas
totala kostnadsstruktur.
Mindre än hälften av verksamheten finansieras av
förvaltningsanslaget
Anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. finansierade
länsstyrelsernas verksamhet 2010 med 2 200
miljoner kronor (2 417 miljoner kronor för
2009). Detta motsvarar 49,5 procent av den
totala finansieringen. Länsstyrelseanslagets andel
av den totala finansieringen har successivt
minskat under åren 2000–2010 (Se diagram 8.1).
År 2010 är första året som anslaget står för
mindre än 50 procent av finansieringen.
Anslagets andel av den totala finansieringen
varierar dock kraftigt mellan länsstyrelserna, från
drygt 37 procent till drygt 60 procent.
Medianvärdet för andel finansiering med
förvaltningsanslaget är 50,6 procent.
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Diagram 8.1 Länsstyrelsernas finansiering 2000–2010
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Det kan konstateras att länsstyrelserna generellt
från och med 2008 årligen haft kostnader som
överstigit den årliga tilldelningen. Vid utgången
av 2010 uppgick det ackumulerade sparandet till
16,6 miljoner kronor, vilket motsvarade 0,7
procent av det tilldelade anslaget. Sparandet
varierade emellertid mellan länsstyrelserna. Vid
utgången av 2010 utnyttjade åtta länsstyrelser sin
anslagskredit. År 2009 utnyttjades anslagskrediten av sju länsstyrelser.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Källa: Egna beräkningar baserat på uppgifter i respektive länsstyrelses
årsredovisning.

8.4.3

Intäkter av bidrag, sammanlagt 1 722 miljoner
kronor, utgjorde 2010 den näst största
finansieringskällan med 39 procent av den totala
finansieringen. I absoluta tal är bidragsintäkterna
i det närmaste exakt samma som 2009. Beloppet
motsvarade då 36 procent av finansieringen. Att
bidragsfinansieringens andel har ökat beror på
att den totala finansieringen i form av
förvaltningsanslag, men också avgiftsintäkter,
har sjunkit. Trenden att intäktskällorna
polariseras till förvaltningsanslag och bidragsintäkter fortsätter därmed.
De största bidragsgivarna 2010 var, liksom
2009, Naturvårdsverket och Statens jordbruksverk. Avgifter och övriga ersättningar har
finansierat länsstyrelsernas verksamhet med
sammanlagt 455 miljoner kronor. Detta är en
minskning med 97 miljoner kronor. Minskningen beror främst på att delar av den till
Transportstyrelsen överlämnade verksamheten
inom körkortshanteringen var avgiftsfinansierad.
Anslagssparandet
Det ackumulerade anslagssparandet för anslaget
5:1 Länsstyrelserna m.m. har legat stabilt under
en följd av år för att från och med 2008 årligen
minska.
Diagram 8.2 Anslagssparandets utveckling 2005–2010
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Analys och slutsatser

Länsstyrelsernas resultat i positiv utveckling
Den genomförda resultatbedömningen av
länsstyrelsernas verksamhet 2010 visar sammantaget att utvecklingen inom området
Länsstyrelserna är positiv. Jämfört med 2009
uppvisar i stort sett samtliga verksamheter, där
jämförelser med 2009 varit möjliga, en
förbättring av resultatet. Det kan noteras att den
negativa utveckling som förra året redovisades
vad gäller jämställdhetsarbetet under 2010
förändrats i positiv riktning.
Det finns dock, liksom tidigare år, skillnader
mellan de olika länsstyrelserna. Detta framgår
bl.a. av länsstyrelsernas årsredovisningar för 2010
(dnr S2011/1843),
miljöredovisningarna
(dnr S2011/1700), risk- och sårbarhetsanalyserna
(dnr S2010/5031), budgetunderlagen för 2011
(dnr S2011/1855) och länsstyrelsernas delårsrapporter (dnr S2011/7136).
Samverkan bidrar till goda resultat
Genomlysningen av länsstyrelsernas verksamhet
visar att fungerande samarbete och samverkan
med andra offentliga aktörer och med
näringslivet, inom och mellan län, har stor
betydelse och är viktigt för att uppnå ett
lyckosamt resultat. Vanligast förekommande är
samverkan inom olika sektorer. I flera av
länsstyrelsernas årsredovisningar påtalas att det
sektorsövergripande
samverkansarbetet
är
svårare att få till stånd.
Genom samverkan med andra kan mervärde
skapas i förhållande till det resultat som kan
uppnås av en enskild aktör. Länsstyrelserna är
viktiga aktörer inom miljöområdet och areella
näringar och kan därigenom, samtidigt som de
också har andra tillväxtfrämjande uppgifter,
kombinerat med sin samordningsroll ge ett
viktigt bidrag till en hållbar tillväxt. Det är därför
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angeläget att länsstyrelsernas roll som
samordnare av samhällsintressen säkerställs och
att deras möjligheter att åstadkomma sektorsövergripande samverkan ytterligare stärks. I vissa
fall finns det också motiv för att förstärka
samarbetet mellan olika länsstyrelser, särskilt i
avgränsade frågor så som mark- och resursförvaltning, som rör flera närliggande län.
Den finansiella styrningen
Den tidigare redovisade utvecklingen av
länsstyrelsernas finansiering visar på en
fortlöpande polarisering av inkomstkällorna till
förvaltningsanslaget och inomstatliga bidragsintäkter. Sedan början av 2000-talet har bidragsintäkter årligen ökat sin andel av den totala
finansieringen, medan förvaltningsanslaget har
minskat sin andel.
Utvecklingen går därmed mot en mer
sektorstyrd verksamhet. En följd av detta är att
sektorsverksamheter ges en mer fristående roll
inom länsstyrelserna i förhållande till uppgiften
att samordna staten. En ytterligare effekt är att
länsstyrelsernas möjligheter att göra prioriteringar mellan verksamheter utifrån länens olika
regionala förhållanden begränsas.
Finansieringen genom bidrag täcker inte fullt
ut de myndighetsövergripande kostnaderna.
Dessa kostnader finansieras då inom ram för
förvaltningsanslaget. En effekt kan bli att
myndighetsövergripande kostnader utgör en allt
större andel av förvaltningskostnaderna som
finansieras genom förvaltningsanslaget och
därmed minskar utrymmet för annan verksamhet att finansieras genom anslaget. På sikt
ger detta en förskjutning av finansiering av
verksamhet inom myndigheternas ansvarsområden till annan finansiering än förvaltningsanslaget eller att de utförs i mer begränsad
omfattning.

8.5

Politikens inriktning

Länsstyrelsernas verksamhet påverkas i stor
utsträckning, utöver vad som redovisas i detta
avsnitt, också av de politiska inriktningarna inom
andra utgiftsområden. Regeringens politiska
inriktning inom andra områden redovisas inom
ramen för respektive utgiftsområde i denna
proposition.
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Förbättrad statlig samordning och samverkan på
regional nivå
Länsstyrelserna har en viktig uppgift att
samordna de statliga intressena i de frågor som
statsmakten har lagt på länsstyrelsen och att vara
statens företrädare på regional nivå.
Länsstyrelsernas organisation har utretts vid
flera tillfällen de senaste tio åren i syfte att
effektivisera och minska sårbarheten i organisationen samt anpassa länsstyrelserna till en ändrad
regional ansvarsfördelning. Utredningen om den
statliga regionala förvaltningen (Fi 2009:07) har i
uppdrag att senast december 2012 lämna förslag
på hur länsstyrelsens uppgift att, inom
myndighetens ansvarsområde, samordna olika
samhällsintressen och statliga myndigheters
insatser i länet kan vidareutvecklas och stärkas.
Utredaren ska även se över på vilket sätt
länsstyrelsens roll som regional samordnare av
statlig tillsyn kan vidareutvecklas.
Fortsatt utveckling av styrning och uppföljning
Länsstyrelserna är verksamma inom flera
sektorer och det råder en stor variation mellan
de olika verksamheterna sett till såväl innehåll
som deras andel av verksamhetskostnaderna.
Eftersom regeringens styrning ska vara verksamhetsanpassad innebär det att länsstyrelserna är
mottagare av olika styrsignaler från såväl
regeringen som sektorsmyndigheterna. Utmaningen med styrningen av länsstyrelserna
ligger i att kombinera en verksamhetsanpassad
styrning för respektive sektor med ett övergripande myndighetsperspektiv. Regeringens
avsikt är att styrningen av länsstyrelserna ska bli
än mer resultatfokuserad och strategisk.
Ett viktigt led i styrningen av länsstyrelserna
är den gemensamma myndighetsdialogen som
genomförs en gång per år med samtliga länsstyrelser. Syftet med dialogen, som omfattar
merparten av länsstyrelsernas verksamhet, är dels
att presentera en samlad återkoppling till länsstyrelserna som kollektiv avseende resultaten för
det gångna verksamhetsåret, dels att möjliggöra
jämförelser mellan länsstyrelserna och över tid.
Flertalet departement är involverad i förberedelserna inför dialogen vilket bidrar till att
en helhetsbild av länsstyrelsernas verksamhet
kan återges. Den gemensamma myndighetsdialogen kompletterar den enskilda myndighetsdialogen.
För samtliga myndigheter ställs höga krav på
en utvecklad resultatredovisning av myndig-
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heternas verksamhet. Ett led i att utveckla en
mer strategisk och resultatinriktad styrning av
länsstyrelserna samt att skapa förutsättningar för
en bättre resultatredovisning är arbetet med att
ta fram resultatindikatorer för länsstyrelsernas
verksamhet. I regleringsbrevet för 2011 års
verksamhet fick länsstyrelserna i uppdrag att
utarbeta enhetliga indikatorer som beskriver hur
nationella mål får genomslag i länen. Uppdraget
avsåg främst att ta fram resultatindikatorer för
länsstyrelsernas mål att nationella mål ska få
genomslag i länen samtidigt som hänsyn tas till
regionala förhållanden och förutsättningar.
Länsstyrelserna har redovisat sitt uppdrag till
regeringen (dnr S2011/5927) och regeringen
avser att arbeta vidare med resultatindikatorer
utifrån länsstyrelsernas redovisning.
Flexibel verksamhetsfördelning
Förändringar av länsstyrelseorganisationen
genomförs kontinuerligt genom att verksamheter flyttas till och från länsstyrelserna. Ett
exempel på sådan verksamhetsflytt är djurskyddskontrollerna som samtliga länsstyrelser
tog över ansvaret för 2009. Sedan 2009 har tre
länsstyrelser tagit över ansvaret för penningtvätt.
Den flexibla verksamhetsfördelningen mellan
länsstyrelserna tar sin utgångspunkt i att
säkerställa en väl fungerande rättssäkerhet och
att åstadkomma en högre effektivitet samt en
mer rationell användning av resurser, såväl
ekonomiska som personella. I vissa fall har skäl
funnits för att endast en länsstyrelse får en viss
verksamhet, så som att Länsstyrelsen i Örebro
län har ansvaret för tillsyn av kampsporter. Detta
är ett exempel på en fråga med låg volym och
komplexa ärenden. Ett ytterligare exempel är att
länsstyrelserna i fem län är Vattenmyndigheter.
Regeringen avser att även använda sig av en
flexibel verksamhetsfördelning avseende miljöprövningsdelegationerna som bedöms kunna
fördelas på ca 11–12 länsstyrelser.
Under hösten 2011 avser regeringen till
riksdagen överlämna en proposition om
ytterligare omfördelning av verksamhet. Enligt
regeringens bedömning bör således viss länsstyrelseverksamhet flyttas till sju länsstyrelser
med anledning av att de bedöms vara mycket
ringa till sin omfattning, har hög komplexitet
och saknar regional anknytning. Regeringens
avsikt är att den nya verksamhetsfördelningen
ska träda i kraft den 1 juli 2012.

Samordningen av länsstyrelsernas verksamhet
utvecklas
Länsstyrelserna genomför olika samordningsinsatser inom såväl kärnverksamheter som
administrativa stödfunktioner. Samordning sker
oftast på övergripande ledningsnivå men det
finns också mer operativa former av samordning
som till exempel genomförande av gemensamma
upphandlingar och inköp eller utnyttjande av
gemensam personal. Syftet med samordningen
är att uppnå effektiva och likartade arbetssätt
och rutiner med hög rättsäkerhet.
Under de senaste åren har länsstyrelserna haft
i uppdrag att effektivisera och samordna sina
administrativa verksamheter. Sedan 2009 samordnas it-verksamhet, löneadministration och
viss ekonomiadministration i gemensamma
organisatoriska lösningar. I november 2010
redovisades det hittillsvarande arbetet i en
gemensam rapport (dnr S2011/194).
Länsstyrelserna har i regleringsbrevet för 2011
fått i uppdrag att senast den 10 november 2011 i
en samlad rapport redovisa de viktigaste
insatserna som genomförts för att bl.a. uppnå
likartade och effektiva arbetssätt. Därtill ska
länsstyrelserna redovisa hur arbetet med de
gemensamma stödfunktionerna bedrivits samt
en plan för det fortsatta arbetet.
Regeringen kommer att följa länsstyrelsernas
fortsatta arbete och med utgångspunkt i den
gemensamma redovisningen överväga behovet av
att ytterligare förtydliga länsstyrelsernas uppgift
att samordna och utveckla sina verksamheter.
Länsstyrelsernas kärnberedskap
Regeringen har gett länsstyrelserna i Halland,
Kalmar, Uppsala och Skåne län i uppdrag att se
över möjligheterna till fördjupad samverkan
mellan länsstyrelserna inom kärnberedskapen
(dnr S2011/7566). Syftet är att länsstyrelserna
inom lämpliga områden ska ytterligare förbättra
sin beredskap inför och under en eventuell
kärnkraftsolycka. Uppdraget ska redovisas till
Regeringskansliet (Socialdepartementet) den 27
april 2012.
I regleringsbrevet för Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) bemyndigas MSB att fördela medel till berörda
länsstyrelser avseende kärnberedskapsändamål.
Länsstyrelserna har under 2011 identifierat ett
ökat behov för kärnberedskapsåtgärder.
Anslaget 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap ökas därför med sex miljoner kronor
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för att täcka länsstyrelsernas behov. Se även
under utgiftsområde 6.
Tillämpningen av strandskyddsreglerna
Landsbygdens möjligheter till utveckling och
tillväxt ska förbättras. Det ska även i mindre
tätorter finnas förutsättningar att utveckla
attraktiva boendemiljöer och verksamheter. Det
är ett viktigt mål för regeringen att åstadkomma
ett mer ändamålsenligt strandskydd, som beaktar
behovet av utveckling i hela Sverige, särskilt i
många landsbygder, samtidigt som ett långsiktigt
skydd av strändernas natur- och friluftsvärden
inte äventyras. Trycket på ytterligare byggnation
är stort i områden som redan har exploaterats i
hög grad. Samtidigt är bebyggelsetrycket lågt
och tillgången till orörda stränder ofta god i
kommuner som har problem med avfolkning.
De nya strandskyddsbestämmelserna som har
trätt i kraft under 2009 och 2010 syftade bl.a. till
att stödja utveckling av landsbygden genom att
strandnära bebyggelse blir möjlig i särskilt
utpekade områden i översiktsplanen. De nya
strandskyddsreglerna innebär att det lokala och
regionala inflytandet över strandskyddet har
ökat. Kommunerna har fått huvudansvaret för
att pröva frågor om upphävande av och dispens
från strandskyddet. Länsstyrelsens roll har
stärkts genom de nya bestämmelserna om att
länsstyrelsen ska bevaka strandskyddets
intressen vid kommunal planläggning och överpröva kommunala beslut om upphävanden och
dispenser.
Kommunala insatser när det gäller planering
är en grundförutsättning för en attraktiv
boendemiljö och vad det innebär i form av bl.a.
tillgång till strandnära lägen i landsbygdsområden. Brister i tillämpningen av strandskyddsreglerna har förekommit under lång tid
och var också en av anledningarna till att
regeringen valde att göra förändringar i reglerna.
Det finns indikationer som tyder på att den
ändring av strandskyddsreglerna som trädde
ikraft 2009 och 2010, med syfte att bland annat
underlätta för viss byggnation i strandnära lägen,
inte har fyllt sitt syfte, har tillämpats olika över
landet och har lett till oavsedda effekter. Medel
avsätts för att underlätta för attraktivt boende på
landsbygden. En översyn av utfall och
tillämpning av det nya regelverket ska göras.
Regeringen avser att ge Boverket och Naturvårdsverket i uppdrag att göra en översyn av
utfall och tillämpning av det nya regelverket och
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vid behov föreslå förändringar. Förslaget innebär
även en informations- och kompetensinsats vad
gäller strandskyddsreglerna, kompletterat med
ett planeringsstöd till landsbygdskommuner. Se
utg.omr. 18 avsnitt 4.

8.6

Budgetförslag

8.6.1

5:1 Länsstyrelserna m.m.

Tabell 8.4 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

2 321 494

2011

Anslag

2 349 116

2012

Förslag

2 357 432

2013

Beräknat

2 411 843

2

2014

Beräknat

2 454 052

3

2015

Beräknat

2 519 102

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

16 841
2 327 246

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 2 365 338 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 2 357 122 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 2 357 123 tkr i 2011 års prisnivå.

Anslaget används för de 21 länsstyrelsernas
förvaltningskostnader samt ersättningar till 13
kommunala samverkansorgan och landstingen i
Skåne, Västra Götalands och Hallands län samt
Gotlands kommun för de uppgifter som dessa
övertagit från länsstyrelserna.
Vidare används anslaget för regeringens behov
av vissa mindre utvecklingsinsatser, t. ex. inom
it-området, och visst europeiskt samarbete.
Anslaget beräknas finansiera cirka hälften av
länsstyrelsernas förvaltningskostnader. Resterande del finansieras av avgifter och bidrag, främst
genom olika sakanslag.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 8.5 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

185 906

-

-

-6 920

Prognos 2011

172 836

15 300

17 300

-2 000

Budget 2012

218 847

15 800

17 300

-1 500

Källa: Länsstyrelsernas budgetunderlag 2012–2014.
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De avgifter som får disponeras utgörs bl.a. av
avgifter inom djur- och lantbruksområdet samt
registreringsavgifter för jaktområden.
Tabell 8.6 Inkomsttitlar 2010
Tusental kronor
Inkomsttitel

Rubricering

Belopp

2537

Miljöskyddsavgift

80 221

6313

Bidrag från EG:s regionalfond perioden
2007-2013

24 207

2539

Täktavgift

19 108

2511

Expeditions – och ansökningsavgifter

18 532

2811

Övriga inkomster av statens verksamhet

16 136

2552

Övriga offentligrättsliga avgifter

14 957

Övriga inkomster mot inkomsttitel

12 745

Summa

185 906

Källa: Länsstyrelsernas budgetunderlag 2012–2014.

Sammanlagt redovisades under 2010 inkomster
på 19 inkomsttitlar. I tabell 8.6 redovisas de
volymmässigt största inkomsttitlarna.
Tabell 8.7 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

-

-

5 300

Prognos 2011

261 800

263 400

-1 600

Budget 2012

253 800

254 600

-800

Utfall 2010

Källa: Länsstyrelsernas budgetunderlag 2012–2014.

Uppdragsverksamheten avser till största delen
resurssamverkan med anledning av den länsstyrelsegemensamma IT-enheten som är
placerad på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Resursförstärkning till vissa länsstyrelser
Bland annat som en följd av de senaste årens
större organisatoriska förändringar är den
ekonomiska situationen hos vissa länsstyrelser
ansträngd. För att överbrygga och underlätta
omställningen av verksamheten föreslås anslaget
5:1 Länsstyrelserna m.m. tillföras 5 miljoner
kronor för 2012 och 2013.
Djurskyddskontroller
Länsstyrelserna tillfördes tillfälligt 25 miljoner
kronor för 2011 för arbetet med djurskyddskontrollen. För att säkra ett långsiktigt arbete
med djurskyddskontrollen avser regeringen
bibehålla insatserna på samma nivå som 2011.
För detta tillförs medel till anslaget 5:1
Länsstyrelserna m.m. Regeringen beräknar att
nivån behålls även under 2013, 2014 och 2015.
Havsplaneringslag
Regeringen avser lägga fram ett förslag till
riksdagen om en havsplaneringslag. Länsstyrelserna kommer att ha en viktig roll i framtagandet av de havsplaner som Havs- och
vattenmyndigheten därmed kommer att ansvara
för. För att bygga upp den nya verksamheten
inom havsplanering föreslås anslag 5:1
Länsstyrelserna m.m. för 2012 tillföras 8 miljoner
kronor. Från och med 2013 beräknas tillskottet
för arbetet med havsplanering utgöra 15 miljoner
kronor per år.
Tabell 8.8 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
5:1 Länsstyrelserna m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

2 349 116

2 349 116

2 349 116

2 349 116

20 814

67 408

118 268

183 675

-15 270

-8 570

-13 956

-14 326

2 772

3 889

621

638

2 357 432

2 411 843

2 454 052

2 519 102

Förändring till följd av:

Regeringens överväganden

Pris- och löneomräkning 2

Tillsyn av åtgärder mot penningtvätt
I samband med budgetpropositionen för 2009
ålades länsstyrelserna i Skåne, Västra Götalands
och Stockholms län arbetsuppgifter för
genomförandet av det tredje penningtvättsdirektivet. För att säkerställa att berörda
länsstyrelser ska kunna genomföra sina uppgifter
i enlighet med regeringens intentioner och
gällande penningtvättlag föreslår regeringen att
anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. tillförs
5 miljoner kronor fr.o.m. 2012.

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt
kommer att genomföras i statsförvaltningen.
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Regeringen föreslår att anslaget för 2012 uppgår
till 2 357 432 000 kronor. För 2013 beräknas
anslaget till 2 411 843 000 kronor, för 2014 till
2 454 052 000 kronor och för 2015 till
2 519 102 000 kronor.
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9 Demokratipolitik

9.1

Omfattning

9.2

Demokratipolitiken omfattar frågor om
medborgarnas inflytande och delaktighet i
samhället, demokrati och allmänna val samt
demokratins utveckling. Även Valmyndighetens,
Justitiekanslerns och Datainspektionens verksamhet
samt
tilldelningen
av
Svensk
författningssamling (SFS) faller inom detta
område. Demokratipolitiken omfattar också
samordning och utveckling av frågor om
mänskliga rättigheter på nationell nivå. Området
omfattar vidare stödet till politiska partier.

Utgiftsutveckling

Under 2012–2014 beräknas anslaget 6:1
Allmänna val och demokrati öka för att finansiera
regeringens handlingsplan för att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism.
Anslaget kommer dock för 2012 totalt sett att
minska eftersom inga val hålls under året.
Anslaget 6:5 Valmyndigheten beräknas öka mot
bakgrund av att myndigheten tillförs medel för
att utöka sin verksamhet.

Tabell 9.1 Utgiftsutveckling inom område Demokratipolitik
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

Område Demokratipolitik
272

75

28

35

36

36

21

6:2 Justitiekanslern

29

30

29

34

37

40

41

6:3 Datainspektionen

34

37

36

37

38

39

40

6:1 Allmänna val och demokrati

1

1

1

1

1

1

1

14

15

15

18

19

19

19

6:6 Stöd till politiska partier

167

171

171

171

171

171

171

Summa område Demokratipolitik

516

330

281

298

303

307

294

6:4 Svensk författningssamling
6:5 Valmyndigheten

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
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9.3

Mål

Målet för demokratipolitiken är:
-

en levande demokrati där individens
möjligheter till inflytande förstärks och de
mänskliga rättigheterna respekteras.

Detta mål fastställdes av riksdagen 2008 (prop.
2008/09:1 bet. 2008/09:KU1, rskr. 2008/09:83).
En levande demokrati där möjligheterna till
inflytande förstärks innebär att makten ska utgå
från medborgarna och att varje individ ska ha
möjlighet att påverka de beslut som rör den egna
vardagen.
Regeringen arbetar för att närheten till de
politiska besluten ska öka genom förbättrade
möjligheter till aktivt deltagande samt för att
skapa en god social sammanhållning där
individens rätt till självbestämmande inte
inskränks av andra individer.
Demokrati förutsätter förverkligande av de
mänskliga rättigheterna. Demokratin stärks av
att människor har makt över den egna vardagen
och sina möjligheter att påverka.
De beslut som fattas gemensamt måste
respektera den enskildes mänskliga rättigheter.
Förtroendet för de demokratiska institutionerna
förutsätter möjlighet till insyn, inflytande och
ansvarsutkrävande.
Sverige måste respektera sina internationella
åtaganden avseende de mänskliga rättigheterna.
Den svenska rättsordningen ska stå i
överensstämmelse med de internationella
konventioner som Sverige har anslutit sig till och
dessa ska följas på alla samhällsnivåer.
Målet för demokratipolitiken uppfylls framför
allt genom att medborgarens möjligheter till
insyn, inflytande och deltagande säkerställs,
genom att motverka hot mot demokratin och
genom att de mänskliga rättigheterna
respekteras. Regeringens viktigaste uppgifter
inom området är att stärka och värna
demokratin.
Resultatbeskrivningen i de följande avsnitten
görs i förhållande till det övergripande målet för
demokratipolitiken och i förhållande till de
resultat som uppnåtts inom de prioriterade
områdena val, insyn och inflytande, insatser för
att motverka hot mot demokratin samt insatser
för att öka respekten för de mänskliga
rättigheterna. Redovisningen sker också i
förhållande till resultatredovisningarna för
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Valmyndigheten, Justitiekanslern och Datainspektionen.

9.4

Resultatredovisning för val, insyn
och inflytande

Valmyndighetens mål för 2010 var att
genomföra sina uppgifter med största möjliga
tillförlitlighet och effektivitet.
I detta avsnitt redovisas det arbete som
bedrivits av Valmyndigheten inför och i samband med de allmänna valen 2010 och skolvalen.
Resultat redovisas också för omvalen den 15
maj 2011 till landstingsfullmäktige i Västra
Götalands län och till kommunfullmäktige i
Örebro kommun, valkrets Örebro Nordöstra.
I samband med de allmänna valen 2010 och
omvalen 2011 har de politiska partierna tilldelats
särskilda medel för informationsinsatser. En
utvärdering av informationsinsatserna inför de
allmänna valen 2010 redovisas i detta avsnitt.
Även de projekt för insyn och inflytande som
bedrivs i samarbete med Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) och inom EU och
Europarådet redovisas liksom Vetenskapsrådets
arbete med demokratiforskning.
9.4.1

Resultat

Valmyndighetens verksamhet
Valmyndighetens arbete har under 2010
huvudsakligen varit inriktat på att förbereda,
genomföra och följa upp de allmänna valen som
genomfördes den 19 september 2010.
Förberedelsearbete inför de allmänna valen
Förberedelserna inför valen genomfördes
planenligt. Valmaterial och informationsprodukter framställdes och distribuerades i tid.
Redan inför Europaparlamentsvalet 2009 införskaffades visst valmaterial i sådana volymer att
det täckte behovet även för valen 2010.
Produkter som togs fram inför valet 2009
anpassades även till valen 2010. Det gällde såväl
valmaterial som informations- och utbildningsmaterial till länsstyrelser och valnämnder.
Sammanlagt trycktes cirka 660 miljoner
valsedlar.
Valmyndighetens information till väljarna
inför valen 2010 bestod i huvudsak av
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information om röstkort, förtidsröstning och
personröstning. Därutöver förekom viss riktad
information. För ungdomar bestod denna främst
av annonsering på ett antal välbesökta webbplatser. Valmyndigheten annonserade även på
olika webbplatser som riktar sig till
invandrargrupper. Information om röstningsprocessen översattes till 25 språk, inklusive
minoritetsspråken. Samtliga översättningar fanns
tillgängliga på Valmyndighetens webbplats.
Information om valet producerades också på
teckenspråk, i punktskrift, i en lättläst broschyr
och inläst på cd-skiva.
I samband med valen stärkte myndigheten sin
telefon- och e-postservice genom att anlita ett
serviceföretag. Antalet inkomna ärenden uppgick till närmare 100 000 och för första gången
översteg antalet förfrågningar via e-post antalet
telefonsamtal.
Den modernisering av valdatasystemet som
påbörjades inför Europaparlamentsvalet 2009
fullföljdes under 2010.
Genomförandet av valen
Röstlängder och röstkort trycktes och
distribuerades enligt fastställd plan. För ett litet
antal postnummerområden delades röstkorten
ut senare än vad regelverket anger på grund av
logistikproblem vid Posten AB.
Antalet röstningslokaler som kunde skriva ut
dubblettröstkort till röstberättigade som
saknade röstkort ökade betydligt jämfört med
föregående val och det totala antalet dubblettröstkort som skrevs ut mer än fördubblades.
Antalet avgivna förtidsröster 2010 ökade
markant jämfört med valen 2006 och var högre
än vid något tidigare valtillfälle. Andelen
mottagna förtidsröster uppgick till 39,4 procent
av antalet avgivna röster. Motsvarande andel för
2006 års val var 31,8 procent.
Uppföljning av valen
Det jämna valresultatet samt ett antal handhavandefel gjorde att valsystemet och röstningsprocessen kom att uppmärksammas av media
och allmänheten i större utsträckning än vid
tidigare val. Möjligheten att överklaga valresultaten utnyttjades i högre grad än vid tidigare
val.
Valmyndigheten tog emot och yttrade sig
över 120 överklaganden angående riksdagsvalet.
Myndigheten yttrade sig även över merparten av
de 92 överklaganden som avsåg kommun- och
landstingsfullmäktigevalen.
Valprövnings-

nämnden beslutade den 17 december 2010 att
det inte skulle genomföras något omval eller
någon rättelse gällande riksdagsvalet den 19
september 2010.
I februari 2011 lämnade Valmyndigheten en
rapport till regeringen som redovisar
erfarenheterna från valen den 19 september 2010
(dnr Ju2011/1515). I rapporten behandlas bl.a.
frågor om proportionaliteten i valsystemet,
offentliga valförberedelser, systemet för
valsedlar, regler och rutiner för förtidsröstning
samt ansvarsfördelning mellan valmyndigheterna. Valmyndigheten redovisar i rapporten
sin bedömning vilka förändringar i valsystemet
som bör övervägas.
Valdeltagandet 2010
Valdeltagandet ökade i 2010 års val, och har
därmed ökat två val i rad. Valdeltagandet i
riksdagsvalet 2010 uppgick till 84,6 procent och
vid 2006 års riksdagsval till 82,0 procent.
Antalet röstande var jämnt fördelat mellan
kvinnor och män. Samtidigt finns det betydande
skillnader i valdeltagande mellan olika grupper.
Av den statistik som Statistiska Centralbyrån
(SCB) tagit fram framgår att andelen röstande är
lägre bland unga, ensamstående, lågutbildade och
arbetslösa än bland medelålders, sammanboende,
högutbildade och sysselsatta. Dessa skillnader
har funnits sedan tidigare och fanns även i 2010
års val. En ökning av valdeltagandet år 2010 har
framför allt skett i grupper med lågt
valdeltagande. Därmed har skillnaderna mellan
grupperna minskat.
I riksdagsvalet 2010 gick valdeltagandet upp
bland unga jämfört med valet 2006. Bland dem
under 30 år ökade valdeltagandet med nästan 4
procentenheter, vilket kan jämföras med en
ökning uppgående till knappt 2 procentenheter i
åldersgruppen 50–64 år. Samtidigt är valdeltagandet fortfarande jämförelsevis lågt bland
unga. En annan grupp där valdeltagandet är
förhållandevis lågt är utrikes födda. Svenskar
som är födda utanför Sverige röstar i betydligt
lägre grad än inrikes födda. Även här har dock
skillnaden minskat något. I 2010 års riksdagsval
steg valdeltagandet bland utrikes födda med
nästan 7 procentenheter till 73 procent. Bland
inrikes födda steg andelen röstande med knappt
3 procentenheter till 87 procent. Trots att
skillnaden i valdeltagande mellan utrikes och
inrikes födda har minskat kvarstår dock en
skillnad om 14 procentenheter.
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Skolval 2010
Inför 2010 års allmänna val gav regeringen
Ungdomsstyrelsen i uppdrag att genomföra
projektet Skolval 2010 (dnr IJ2010/2203).
Projektet riktades till gymnasieelever och elever i
grundskolans årskurs 7–9. Ungdomsstyrelsen
disponerade 2 miljoner kronor för uppdragets
genomförande. Uppdraget redovisades av
Ungdomsstyrelsen i en delrapport i december
2010 och i en slutrapport den 1 juni 2011
(dnr Ju2011/421).
Skolval 2010 genomfördes i samarbete med
bl.a. Sveriges elevråds centralorganisation,
Sveriges ungdomsråd, Valmyndigheten och
Statens skolverk. Totalt deltog 1 383 skolor. Det
motsvarar det antal skolor som deltog i skolval
2006. Valdeltagandet var 76,2 procent, vilket är
10 procentenheter lägre än 2006. Att valdeltagandet var lägre 2010 beror troligen på att
det i vissa skolor var obligatoriskt för eleverna
att delta i 2006 års val. I projekt Skolval 2010
vidtogs flera åtgärder för att säkerställa att valet
skulle vara frivilligt för alla elever.
Förutom genomförandet av valet har
Ungdomsstyrelsen sammanställt undervisningsmaterial och genomfört tre större utbildningsturnéer. Turnéerna har haft olika innehåll och
riktat sig till olika målgrupper. En särskild
satsning har gjorts på grundskolor i socialt
utsatta områden i Stockholm, Göteborg och
Malmö. Ungdomsstyrelsen har också samverkat
med Skolverket för att ta fram och sprida
skriften Politisk information i skolan.
Särskilda medel till riksdagspartierna för
information inför 2010 års allmänna val
Inför 2010 års allmänna val tilldelades
riksdagspartierna 29,5 miljoner kronor för
informationsinsatser. Mittuniversitetet fick i
uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera satsningen. Uppdraget redovisades den
31 maj 2011 (dnr Ju2011/5256).
I utvärderingen konstateras att det inte är
möjligt att analysera effekterna av de tilldelade
medlen, då dessa av flertalet partier inte
särredovisats utan flutit in i partiernas totala
valbudgetar. Inför valet 2010 fanns, liksom vid
tidigare val, inte några krav på särskild
redovisning av hur medlen använts.
I utvärderingen konstateras trots detta att de
särskilda medlen och dess användning utgör en
viktig del av partiernas valkampanjer. I 2010 års
val fanns fler kanaler och arenor för politisk
56

kommunikation än i något tidigare val. Nya
medieplattformar har vuxit fram, inte minst i de
sociala medierna. Samtidigt lever traditionella
kampanjmetoder i hög utsträckning kvar i
svenska valrörelser. Flera partier uppger att de
särskilda medlen har bekostat personliga möten
med väljarna. För åtminstone de mindre
partierna med blygsam budget, har medlen
möjliggjort direkta väljarkontakter i former som
annars knappast hade varit möjliga att realisera.
Utvärderingen visar att de målgrupper som
insatserna generellt har riktats mot är invandrare
och unga väljare, d.v.s. de två väljargrupper där
valdeltagandet 2010 också ökat mest. När det
gäller väljarna och hur de påverkas av olika
kampanjinsatser kan konstateras att det politiska
intresset under valrörelsen ökade i alla åldersgrupper och allra mest i åldersgruppen 18–29 år.
Även förtroendet för politiker, regering och
riksdag ökade under perioden. Utvärderingen
visar också att väljare i åldersgruppen 18–29 år är
de som i störst utsträckning söker upp
information på nätet, ser tv-reklam och
kontaktas av partierna. De generella positiva
förändringarna i ungas attityder under
valrörelsens gång kan, enligt utvärderingen, inte
hänföras till specifika kampanjaktiviteter eller
öronmärkta satsningar. Däremot är det fullt
rimligt att söka förklaringar i partiernas allmänna
satsningar på unga som prioriterad målgrupp.
De effekter av kampanjinsatser som har
kunnat påvisas i utvärderingen är att de väljare
som kontaktades via telefon, vanlig post och
uppger att de sett politisk tv-reklam säger sig ha
blivit mer politiskt intresserade än andra under
valrörelsen. Ett ökat politiskt deltagande är
tydligt hos dem som nåtts av politisk
information via e-post, medan de som haft
kontakt via vanlig post visar ökat förtroende för
politiker, regering och riksdag. Vad som har
påverkat förändringarna går dock inte att
säkerställa.
Omval den 15 maj 2011
Valprövningsnämnden beslutade den 11 februari
2011 att omval skulle hållas dels i valet till
landstingsfullmäktige i Västra Götalands län,
dels i valet till kommunfullmäktige i Örebro
kommun,
valkrets
Örebro
Nordöstra.
Valmyndigheten beslutade i samråd med berörda
länsstyrelser att omvalen skulle hållas den 15 maj
2011.
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Valprövningsnämnden har sammanställt en
promemoria
om
erfarenheterna
av
överklagandena av 2010 års allmänna val
(dnr Ju2011/2607).
I enlighet med förordningen (2011:273) om
statsbidrag för kommunernas medverkan vid
2011 års omval fastställde och betalade Valmyndigheten under april och maj ut 17,4
miljoner kronor till de kommuner som
medverkade vid omvalen. Förtida röstning
anordnades i 45 kommuner utanför de
kommuner där omvalen genomfördes. De
kommuner utanför omvalsområdet som
anordnade förtida röstning ska återbetala medel
som inte har använts.
Valdeltagandet
vid
omvalet
till
landstingsfullmäktige i Västra Götalands län
uppgick till 44 procent, vilket kan jämföras med
78 procent vid 2006 års val och 80 procent vid
2010 års ordinarie val. Valdeltagandet vid omvalet till kommunfullmäktige i Örebro, Örebro
Nordöstra valkrets, uppgick till 63 procent,
vilket kan jämföras med 80 procent vid 2006 års
val och 83 procent vid 2010 års ordinarie val.
Medel till politiska partier för informationsinsatser
inför 2011 års omval
Inför omvalen den 15 maj 2011 uppdrog
regeringen åt Valmyndigheten att fördela medel
till informationsinsatser inför 2011 års omval till
de i valen deltagande politiska partierna.
Valmyndigheten betalade ut 4 793 000 kronor
till Västra Götalands läns landsting respektive
406 992 kronor till Örebro kommun som
fördelade medlen till partierna utifrån kriterier
som landstingsfullmäktige respektive kommunfullmäktige beslutade.
Medel till SCB för studie om valdeltagandet vid
omvalen den 15 maj 2011
Regeringen beslutade i april 2011 att ge SCB i
uppdrag att genomföra en studie om valdeltagandet vid omvalen den 15 maj 2011
(dnr Ju2011/2779). Uppdraget innebär att SCB
ska undersöka hur valdeltagandet i omvalen sett
ut i olika grupper av den röstberättigade
befolkningen och om det förekommit några
skillnader i valdeltagandet i förhållande till de
ordinarie valen den 19 september 2010.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 december
2011.

Medborgardialog med stöd av it
Regeringen stödjer sedan 2006 ett projekt som
bedrivs i samarbete med SKL och som är inriktat
på att utveckla dialog mellan förtroendevalda och
medborgare med stöd av it (dnr Ju2011/1793).
Tyngdpunkten i arbetet har varit att komplettera
de traditionella kanalerna för inflytande med itbaserade verktyg för dialog som har tagits fram
med medborgaren och användbarheten i fokus.
Projektet syftar till att stödja kommuner och
landsting i deras arbete med att stärka den
medborgerliga förankringen. Verktygen prövas
nu i praktiken i landets kommuner och
landsting.
Erfarenheter från de olika projekten visar att
delaktigheten i de politiska beslutsprocesserna
ökar när den enskilde medborgaren ges ökade
möjligheter att involveras. Projektet syftar
därför även till att öka kunskapen om nya
metoder för politiskt deltagande. Det finns ett
ökat intresse bland kommuner och landsting för
att använda sig av medborgardialog och SKL:s
dialogverktyg. Hittills har SKL beviljats 6,1
miljoner kronor för projektet. Resultaten ska
redovisas senast den 15 december 2013.
Beslutsfattande på distans
Förutsättningarna och formerna för beslutsfattande på distans utreds för närvarande inom
ramen för Kommittén för förstärkning av den
kommunala demokratins funktionssätt (dir.
2010:53). Kommitténs uppdrag är att överväga
och föreslå åtgärder för att utveckla formerna för
kommunalt beslutsfattande och stärka den
kommunala
representativa
demokratins
funktionssätt. Uppdraget ska redovisas senast
den 1 maj 2012.
EU:s arbete kring deltagande och inflytande för
medborgarna
EU:s program Ett Europa för medborgarna, som
pågår under perioden 2007–2013, syftar till att
överbrygga klyftan mellan medborgarna och
EU-institutionerna, att stärka sammanhållningen
mellan européer och att öka den ömsesidiga
toleransen och förståelsen medborgare emellan.
I mars 2011 presenterade Europeiska
kommissionen en halvtidsutvärdering av
programmet.
SKL var under 2010 nationell kontaktpunkt
och hade i uppgift att fortsätta marknadsföra
och lansera programmet i Sverige. Målet för
verksamheten var att öka antalet svenska
projektansökningar till programmet genom
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informationsspridning och olika synliggörande
aktiviteter.
Trots SKL:s arbete har det totala antalet
ansökningar minskat under 2010. År 2010
inkom 16 ansökningar, att jämföras med 18
ansökningar 2009. SKL redovisar i sin
slutrapport att troliga orsaker till denna
utveckling är de krav på medfinansiering som
ställs upp i programmet och att vissa aktörer har
haft svårigheter med att hitta rätt antal partners
(dnr Ju2011/85).
Europarådet
Sverige deltar i ett flertal kommittéer och
grupper inom Europarådet som har till uppgift
att stärka arbetet med demokrati och mänskliga
rättigheter. Deltagandet inom demokratiområdet sker främst genom Europarådets
ministerkommitté, Styrkommittén för lokal och
regional demokrati (CDLR). Kommittén
fungerar som styrkommitté för frågor rörande
demokratiutveckling, huvudsakligen på de lokala
och regionala nivåerna.
Sedan 2005 har Sverige deltagit i Europarådets
Forum för den framtida demokratin. Det syftar
till ett internationellt erfarenhetsutbyte inom
demokratipolitiken.
Forumet
utvärderades
under 2010 på uppdrag av ministerkommitténs
arbetsgrupp för demokrati och politiska frågor
(GR-DEM) och har därefter genomgått en
omstruktureringsprocess.
Några av de områden som forumet
identifierat som viktiga att arbeta med de
närmaste åren är stärkt social sammanhållning,
motverka och förebygga hot mot demokratin
samt öka medborgarnas möjligheter till
inflytande genom it-verktyg.
EPACE-projektet för utbyte av erfarenheter för
medborgerligt deltagande i EU
År 2008 beviljades Sverige tillsammans med
Finland och Estland medel från Europeiska
kommissionen för ett projekt om gemensamt
kunskapsutbyte för att främja medborgerligt
deltagande i Europeiska unionen (EPACE).
Första delen av projektet påbörjades i januari
2009 och pågick till och med juni 2010, med
Finland som projektägare samt Estland och
Sverige som projektpartners.
Inom ramen för projektet har forskning
bedrivits för att samla och utvärdera goda
exempel från deltagarländernas arbete med
medborgarinflytande. Det fortsatta arbetet är
inriktat på att dels sprida den kunskap som är
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resultat av forskningen på områdena för edemokrati och delaktighet, dels arbeta med
frågan hur det politiska deltagandet kan ökas
med hjälp av internet.
Demokratiforskning
På regeringens uppdrag beviljar Vetenskapsrådet
medel
till
forskning
om
demokrati
(dnr IJ2010/2203). I maj 2007 utlyste
Vetenskapsrådet forskningsmedel för mångvetenskaplig demokratiforskning för perioden
2007–2010. På Vetenskapsrådets webbplats
presenteras de projekt som ingår i
Vetenskapsrådets demokratisatsning. Webbplatsen tillhandhåller även information om
demokratinätverk och dokumentation från
konferenser. De sex projekt som fått medel
avslutades
2010.
Slutrapporteringen
av
forskningsresultaten samt den vetenskapliga och
ekonomiska redovisningen ska ske till
Vetenskapsrådet i mars 2012.
I mars 2011 utlyste Vetenskapsrådet nya
forskningsmedel
för
mångvetenskaplig
demokratiforskning, denna gång för perioden
2011–2013. Inriktningen omfattar hot mot det
demokratiska samhällets grundvalar (särskilt
extremism) och respons mot sådana hot, liksom
frågor
om
medborgarnas
inflytande,
representation, deltagande, insyn och ansvarsutkrävande.
Under 2011 beviljades medel till tre
forskningsprojekt som planeras att bedrivas
under 3 år framöver. Den vetenskapliga och
ekonomiska redovisningen ska göras till
Vetenskapsrådet under 2015.
9.4.2

Analys och slutsatser

Allmänna val 2010
Regeringen bedömer att Valmyndigheten har
uppfyllt målet och genomfört de allmänna valen
2010 med största möjliga tillförlitlighet och
effektivitet för de delar av valadministrationen
som ligger inom Valmyndighetens ansvarsområde, d.v.s. den centrala valadministrationen.
Den ökade förtidsröstningen kan ha varit en
orsak till ett antal brister i handhavandet av
rösterna, både vid den preliminära rösträkningen
i kommunerna på valkvällen och vid valnämndernas rösträkning på onsdagen efter
valdagen.
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Regeringen överväger hur myndighetens stöd
till regional och lokal valadministration på länsstyrelser och kommuner kan förändras eller ökas
i syfte att valprocessen totalt sett ska bli mer
effektiv och tillförlitlig.
Insyn och inflytande
Genom regeringens stöd till den demokratiska
utvecklingen inom kommuner och landsting
skapas förutsättningar för ett ökat deltagande i
de demokratiska processerna.
En levande demokrati innebär att alla
människor ska ha goda möjligheter att påverka
beslut som rör den egna vardagen. Insyn,
transparens, öppenhet och lättillgänglig samhällsinformation är grundläggande förutsättningar för att människor ska kunna utöva det
inflytandet. Regeringens långsiktiga samarbete
med SKL i fråga om medborgardialog med stöd
av it är därför särskilt värdefullt.
Regeringens satsning på demokratiforskning
och ett kunskapsutbyte kring medborgardialog
inom EU bidrar till en högre medvetenhet om
demokratifrågorna. En förutsättning för att
medborgarna ska kunna utöva sina demokratiska
rättigheter är att de känner till dessa.
Information och forskning är därför viktiga
komponenter för att öka möjligheterna till insyn
och inflytande i de politiska beslutsprocesserna.

9.5

Resultatredovisning för arbetet
med att motverka och förebygga
hot mot demokratin

Det demokratiska systemet kan aldrig tas för
givet utan måste ständigt värnas. Regeringen
vidtar åtgärder för att värna demokratin och för
att motverka faktorer som utgör grogrunden till
en framväxt av extremistmiljöer.
Arbetet har de senaste åren varit en del av
området hot mot demokratin. Det framtida
arbetet inom området kommer att redovisas
inom ramen för arbetet med att värna
demokratin.
9.5.1

Resultat

Regeringen har under de senaste åren vidtagit ett
antal åtgärder för att få kunskap om grupper

som är beredda att använda våld för att uppnå
politiska mål.
Under 2007 gav regeringen Försvarshögskolan i uppdrag att göra en kunskapsöversikt om förebyggande insatser mot
våldsbejakande extremism och radikalisering.
Uppdraget redovisades i en rapport 2009
(dnr IJ2009/150).
År 2008 gav regeringen Brottsförebyggande
rådet (Brå) och Säkerhetspolisen (Säpo) i
uppdrag att beskriva den våldsamma politiska
extremismen i Sverige vad gäller vitmaktmiljön
och den vänsterautonoma miljön. Uppdraget
redovisades i juli 2009 (dnr IJ2009/1841).
Mot bakgrund av Brås och Säpos rapport
beslutade regeringen att i november 2009 bevilja
SKL bidrag för att göra en sammanställning av
lokala åtgärder för att motverka och bemöta
våldsbejakande
politisk
extremism
(dnr IJ2009/2126).
Sammanställningen
redovisades
i
november
2010
(dnr SB2010/8793). I mars 2011 genomförde
regeringen en konferens i samarbete med SKL
för att sprida kunskap om våldsam extremism till
dem som arbetar förebyggande på lokal nivå.
En slutsats från Brås och Säpos rapport 2009
är att det finns behov av fler organisationer som
stödjer avhoppare från extremistiska miljöer.
Regeringen gav därför i december 2009
Ungdomsstyrelsen i uppdrag att utvärdera
befintlig verksamhet samt undersöka behovet av
ytterligare verksamhet som hjälper unga att
lämna grupper som använder hot och våld för att
nå politiska mål och som stödjer de som har
lämnat sådana grupper. Uppdraget slutredovisades i augusti 2010 (dnr IJ2010/1466).
Regeringen beslutade i december 2010 att
avsätta medel till Ungdomsstyrelsen att fördela
till EXIT Fryshusets verksamhet för att stödja
avhoppare
från
vitmaktmiljön
(dnr IJ2010/2220).
För att få en helhetsbild över den
våldsbejakande islamistiska extremismen i
Sverige gav regeringen i februari 2010 Säpo i
uppdrag att beskriva den våldsbejakande
islamistiska extremismen i Sverige, de
radikaliseringsprocesser som kan urskiljas i den
våldsbejakande islamistiska miljön och de
verktyg och strategier som kan användas för att
motverka radikalisering. Uppdraget redovisades i
december 2010 (dnr IJ2010/2191). I rapporten
konstaterar Säpo att våldsbejakande islamistisk
extremism utgör såväl ett konkret hot mot
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människor i andra länder som ett potentiellt hot
mot människor i Sverige. Säpo konstaterar också
att det oavsett ideologi finns betydande likheter
när det gäller orsakerna till att människor
radikaliseras.
Sedan 2008 har regeringen genomfört en
satsning för att stimulera till dialog om
samhällets värdegrund och för att stärka den
sociala
sammanhållningen
i
samhället.
Regeringen
redogjorde
för
satsningens
inriktning i skrivelsen Dialog om samhällets
värdegrund (skr. 2009/10:106).
Under 2010 gav regeringen Ungdomsstyrelsen i uppdrag att samla kunskap och
erfarenhet om hur arbete i syfte att stärka den
sociala sammanhållningen kan bedrivas och hur
konkreta projekt och verksamheter ska
utvecklas. Uppdraget redovisades i december
2010 (dnr IJ2010/2243).
Ungdomsstyrelsen har på uppdrag av
regeringen
även
etablerat
webbportalen
www.dialogvardegrund.nu. Den fungerar som
mötesplats och informationskälla för dem som
är verksamma inom dialogarbetet, t.ex.
organisationer
inom
föreningsliv
och
kommuner. Satsningen på Dialog för samhällets
värdegrund var framför allt riktad mot
ungdomar.
Undersökningar visar att de ytterlighetsgrupper av individer som hyser starkt intoleranta
åsikter har tilltagit. För att arbeta mer riktat mot
dessa grupper har regeringen avsatt 7 miljoner
kronor och gett Ungdomsstyrelsen i uppdrag att
arbeta med att främja demokratiska värderingar
bland unga (dnr IJ2010/2203). Insatser bör
inriktas mot ungdomar i riskmiljöer. Det är
viktigt att ett verkningsfullt demokratifrämjande
arbete bedrivs utifrån ungas villkor. Uppdraget
ska redovisas den 1 mars 2012.
Regeringen har även under 2011 givit Forum
för levande historia i uppdrag att utveckla
metoder och arbetsmaterial för att stärka
ungdomars demokratiska värderingar och
förebygga
att
unga
utvecklar
ett
antidemokratiskt agerande (dnr IJ2010/2203).
Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari
2012.
Förekomsten av hot och våld mot förtroendevalda och deras anhöriga utgör ett angrepp mot
demokratin och det representativa systemet.
Regeringen har givit Brå i uppdrag att under
2011 utveckla metoder för en periodiskt
återkommande undersökning av omfattningen
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och utvecklingen av hot och våld mot
förtroendevalda (dnr IJ2010/2203). Uppdraget
ska redovisas senast den 31 december 2011.
9.5.2

Analys och slutsatser

Regeringen har inom området för hot mot
demokratin, som i framtiden sorterar under
arbetet med att värna demokratin, hittills främst
fokuserat på att inhämta kunskap om grupper
som är beredda att använda våld för att uppnå
politiska mål. Regeringen har tagit initiativ till
konferenser, deltagit i internationell samverkan
och beslutat om uppdrag och bidrag till externa
aktörer.
Säpo konstaterar i rapporten om våldsbejakande islamistisk extremism att det, oavsett
ideologi, finns betydande likheter när det gäller
orsakerna till att människor radikaliseras.
Åtgärder för att förebygga och motverka våldsbejakande extremism kan därför delvis bygga på
liknande metoder oavsett om det handlar om
våldsbejakande islamistisk extremism eller
våldsam extremism inom vitmaktmiljön eller den
vänsterautonoma miljön.
Mot bakgrund av det insamlade underlaget
finns därför anledning att vidta åtgärder för att
värna
demokratin
mot
våldsbejakande
extremism.

9.6

Resultatredovisning för
mänskliga rättigheter

9.6.1

Resultat

Utvärdering av den förra nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter
Regeringens skrivelse En nationell handlingsplan
för de mänskliga rättigheterna (skr. 2005/06:95)
avsåg perioden 2006–2009. Regeringen gav i
december 2009 en särskild utredare i uppdrag att
utvärdera handlingsplanen och med utgångspunkt från utvärderingen lämna rekommendationer inför det fortsatta systematiska arbetet
med mänskliga rättigheter på nationell nivå (dir.
2009:03). Uppdraget redovisades i april 2011 i
betänkandet Samlat, genomtänkt och uthålligt?
(SOU 2011:29). I betänkandet framförs bl.a.
rekommendationen
att
regeringen
även
fortsättningsvis bör använda sig av en nationell
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handlingsplan
eller
motsvarande
samlat
dokument i arbetet för de mänskliga rättigheterna i Sverige. Utredaren rekommenderar
också att regeringen ytterligare bör utveckla
formerna för samrådsprocessen kring handlingsplanens utformning och innehåll. Vidare framförs en rad rekommendationer om bl.a. styrning
och samordning av arbetet för mänskliga
rättigheter, en förstärkt infrastruktur för de
mänskliga rättigheterna i Sverige och om ett
urval sakområden.
Förslag om en ny struktur för skydd av mänskliga
rättigheter i Sverige
Som en av åtgärderna i regeringens förra
handlingsplan för de mänskliga rättigheterna
(skr. 2005/06:95) inrättades Delegationen för
mänskliga rättigheter i Sverige. Delegationen
hade bl.a. i uppdrag att stödja statliga
myndigheter, kommuner och landsting i deras
arbete med att säkerställa full respekt för de
mänskliga rättigheterna i verksamheten samt att
lämna förslag om hur det fortsatta stödet till
arbetet för full respekt för de mänskliga
rättigheterna i Sverige kan lämnas efter det att
delegationen avslutat sitt uppdrag (dir. 2006:27).
I oktober 2010 slutredovisade delegationen
sitt uppdrag i betänkandet Ny struktur för
skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70).
Betänkandet innehåller ett flertal förslag som
syftar till att sammantaget förstärka skyddet för
mänskliga rättigheter i Sverige. Förslagen
handlar bl.a. om att tydligare lyfta fram de
mänskliga rättigheterna i olika författningar, att
utreda lämpligheten av en eventuell inkorporering av fler konventioner om mänskliga
rättigheter, att förtydliga myndigheternas ansvar
för rättigheterna, inrätta en nationell institution
för mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s
s.k. Parisprinciper samt om kunskapsutveckling
genom forskning och statistik. Betänkandet har
remissbehandlats och förslagen bereds i
Regeringskansliet.
Kartläggning av situationen för de mänskliga
rättigheterna i Sverige
Såsom gjorts inför tidigare handlingsplaner och
som aviserades i budgetpropositionen för 2011
har ett arbete med att kartlägga situationen för
de mänskliga rättigheterna i Sverige påbörjats.
Som ett första steg har en sammanställning
gjorts av domar, synpunkter och rekommendationer som framförts av internationella organ
med uppgift att övervaka efterlevnaden av

konventioner
och
andra
internationella
dokument om de mänskliga rättigheterna. I
kartläggningsarbetet ingår som ett andra steg att
inhämta information, synpunkter och förslag
som olika svenska samhällsaktörer lämnar, bl.a.
genom det samråd som nämnts ovan. Samrådsprocessen har inletts i maj 2011 och kommer att
fortsätta under hösten 2011. Syftet med kartläggningsarbetet är att identifiera eventuella
brister i skyddet och arbetet för de mänskliga
rättigheterna och på så sätt skapa ytterligare
underlag för regeringens bedömning av hur
arbetet bör bedrivas framöver.
Arbetet för grundläggande rättigheter inom EU
I december 2009, när Lissabonfördraget trädde i
kraft, blev EU:s stadga om grundläggande
rättigheter juridisk bindande för medlemsstaterna, med en rättslig status motsvarande
fördragen.
Stadgan
utgörs
främst
av
bestämmelser som återspeglar medlemsstaternas
gemensamma
konstitutionella
traditioner.
Stadgans bindande karaktär har medfört att
arbetet för grundläggande rättigheter inom EU
har förtydligats och intensifierats. Sverige har
deltagit aktivt i detta arbete. I februari 2011
antog rådet för rättsliga och inrikes frågor
slutsatser om rådets roll för att garantera den
konkreta tillämpningen av stadgan om de
grundläggande rättigheterna. Rådsslutsatserna
utarbetades
bl.a.
mot
bakgrund
av
kommissionens strategi för konkret tillämpning
av Europeiska unionens stadga om de
grundläggande rättigheterna, vilken antogs i
oktober 2010. Av rådsslutsatserna, som är
allmänt hållna, framgår bl.a. att det är viktigt att
EU har ett effektivt system för arbetet inom
ramen för redan existerande strukturer.
Rådsslutsatserna lyfter bl.a. fram den roll som
rådsarbetsgruppen för grundläggande rättigheter, medborgerliga rättigheter och fri rörlighet
för personer (FREMP) har. Det framgår även att
denna rådsarbetsgrupp har ansvar för att utarbeta
riktlinjer för hur man löser och identifierar
problem när det gäller implementering av
stadgan. I slutsatserna uppmanas vidare rådsarbetsgruppen att bibehålla och stärka
samarbetet med EU:s byrå för grundläggande
rättigheter.
EU:s byrå för grundläggande rättigheter är
EU:s allmänna och oberoende sakkunskapsorgan i frågor som rör grundläggande
rättigheter. Sverige har under 2010 och 2011
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deltagit aktivt i byråns arbete, bl.a. i projektet
Joined Up Governance, som syftar till att finna
modeller och mekanismer för hur aktörer på
olika nivåer inom offentlig förvaltning, på både
nationell och lokal nivå, kan förbättra samarbetet
i frågor om mänskliga rättigheter. Projektet ska
pågå till 2012.
I och med Lissabonfördragets ikraftträdande
finns en skyldighet för EU att ansluta sig till den
europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna
(Europakonventionen).
Rådet
beslutade i juni 2010 att ge kommissionen
mandat att inleda förhandlingar med Europarådet om anslutningen. Förhandlingarna har
därefter pågått och förväntas kunna avslutas
under hösten 2011. En överenskommelse om
EU:s anslutning till konventionen kräver att
samtliga stater i EU och övriga Europarådet som
är parter till konventionen godkänner anslutningen. Regeringens övergripande målsättning i förhandlingsarbetet har varit att
anslutningen ska komma till stånd så snart som
möjligt och att den ska bidra till att stärka både
den enskildes och Europakonventionens
ställning.
Rapportering till internationella organ
En viktig del av det systematiska arbetet med
mänskliga
rättigheter
är
den
svenska
rapporteringen till de internationella organ som
övervakar hur staterna efterlever sina
internationella åtaganden på området. Under
2010 granskades efterlevnaden av mänskliga
rättigheter i Sverige för första gången av FN:s
råd för mänskliga rättigheter i Genève. Det
skedde inom ramen för rådets allmänna
ländergranskning, Universal Periodic Review
(UPR). Sverige har i januari 2011 lämnat sin
första rapport om genomförandet av
konventionen om rättigheter för personer med
funktionshinder. Den kommitté som övervakar
konventionens genomförande har ännu inte
yttrat sig över Sveriges rapport.
I oktober 2010 lämnade Sverige sin fjärde
rapport om genomförandet av Europarådets
stadga om landsdels- eller minoritetsspråk. Den
expertkommitté som övervakar konventionsstaternas genomförande av stadgan har ännu inte
kommenterat den svenska rapporten. I juni 2011
har Sverige också lämnat sin tredje rapport om
genomförandet av Europarådets ramkonvention
om skydd för nationella minoriteter.
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I maj 2011 har Sverige vidare lämnat sin fjärde
rapport till Europarådets kommission mot
rasism och intolerans (ECRI). Slutligen har
Sverige under året även lämnat sin tionde rapport
till Europarådet om genomförandet av den
(reviderade) europeiska sociala stadgan.
Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
www.manskligarattigheter.se fortsätter att vara
ett viktigt verktyg i regeringens arbete med att
informera om mänskliga rättigheter. På
webbplatsen redovisas såväl nyheter om de
mänskliga rättigheterna som ett stort urval
rapporter och andra dokument, bl.a. Sveriges
periodiska rapporter till FN och Europarådet,
övervakningskommittéernas
slutsatser
om
Sverige samt svenska sammanfattningar av
Europadomstolens domar i mål mot Sverige.
Under 2010 hade webbplatsen i genomsnitt cirka
25 000 unika besökare i månaden.
9.6.2

Analys och slutsatser

Det internationella arbetet för de mänskliga
rättigheterna utvecklas och stärks, liksom EU:s
arbete för de grundläggande rättigheterna.
Frågor om mänskliga rättigheter på den
internationella, regionala och nationella nivån
vävs allt tätare samman. Detta ställer krav på att
Sverige fortsatt deltar aktivt i EU:s arbete för
grundläggande rättigheter och samtidigt arbetar
kontinuerligt med att utveckla metoderna för
nationellt genomförande av de åtaganden som
gjorts internationellt och inom EU.
För att det långsiktiga målet om respekt för de
mänskliga rättigheterna i Sverige ska kunna
uppnås krävs ett fortsatt systematiskt arbete,
främst inom den offentliga förvaltningen. Med
systematiskt arbete för de mänskliga rättigheterna avses här att, med utgångspunkt i
Sveriges internationella åtaganden, regelbundet
se över vilka brister som kan finnas i skyddet och
främjandet av rättigheterna, att göra genomgångar och bedömningar av synpunkter som
framförs om hur Sverige efterlever sina
internationella åtaganden på området, bl.a. av
internationella övervakningsorgan och genom
samråd, samt att genomföra insatser som är ett
resultat av medvetna överväganden utifrån dessa
översyner och genomgångar.
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I övrigt har perioden präglats av att
utredningar har utvärderat regeringens tidigare
arbete för mänskliga rättigheter, sett över vilka
behov av stöd i arbetet som finns och lämnat
förslag om hur skyddet och arbetet för
mänskliga rättigheter kan stärkas framöver. De
två utredningsbetänkanden som nyligen
presenterats, Ny struktur för skydd av mänskliga
rättigheter (SOU 2010:70) och Samlat,
genomtänkt och uthålligt? (SOU 2011:29),
utgör viktigt underlag för regeringens egen
bedömning av hur arbetet bör bedrivas framöver.
Ett brett samråd pågår för närvarande utifrån
dessa två underlag och den tidigare nämnda
kartläggningen av situationen för mänskliga
rättigheter i Sverige. De mänskliga rättigheterna
utgör en internationell och nationell värdegrund
för samhället som berör alla. Det är därför
angeläget att denna samrådsprocess får
genomföras innan regeringen drar sina slutsatser
om på vilket sätt det arbete som hittills bedrivits
kan bedrivas i fortsättningen. Det kan dock
observeras att det finns områden och frågor som
återkommer både i de två utredningsbetänkandena och i de synpunkter och
rekommendationer som framförts från internationella organ. Förslagen och synpunkterna är
föremål för en samlad behandling.

9.7

Resultatredovisning för
Justitiekanslern och
Datainspektionen

9.7.1

Mål för Justitiekanslern och
Datainspektionen

Justitiekanslern hade under 2010 som mål att
värna
integriteten,
yttrandefriheten
och
rättssäkerheten i den offentliga verksamheten.
Myndigheten ska med hög kvalitet och
effektivitet bevaka statens rätt. Justitiekanslern
ska medverka till att rättstillämpningen blir
effektiv och av hög kvalitet.
Datainspektionen hade under 2010 som mål
att upptäcka och förebygga hot mot den
personliga integriteten. Verksamheten ska
främst inriktas på områden som bedöms vara
särskilt känsliga ur ett integritetsperspektiv, nya
företeelser och användningsområden av teknik
samt områden där risken för missbruk eller
felaktig användning bedöms vara särskilt stor.

En samlad resultatbedömning görs för
Justitiekanslern respektive Datainspektionen
utifrån hur väl de har uppfyllt de uppgifter som
åligger dem.
9.7.2

Resultat

Justitiekanslerns verksamhet
Antalet inkomna ärenden hos Justitiekanslern
2010 var i princip oförändrat jämfört med 2009
eller drygt 8 300 ärenden. Antalet ärenden i
balans minskade med över 200 till drygt 1 500
ärenden. Den genomsnittliga handläggningstiden ökade under 2010 till 90 dagar jämfört med
78 dagar 2009. Ökningen beror framförallt på att
myndigheten har prioriterat att avgöra äldre
ärenden.
Antalet inkomna tillsynsärenden minskade
med cirka 400 ärenden jämfört med 2009.
Justitiekanslerns tillsynsverksamhet har främst
bedrivits genom klagomålshantering och
genomgång
av
myndigheternas
ärendeförteckningar. Myndighetens egeninitierade
ärenden och inspektionsverksamhet har på
grund av ett ansträngt arbetsläge fått stå tillbaka.
Arbetet med att värna tryck- och yttrandefriheten har främst skett genom att pröva
inkomna anmälningar om brott mot Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Liksom tidigare år har en
stor del av anmälningarna under 2010 avsett
publiceringar som inte omfattas av grundlagsskydd. Många ärenden rör således publiceringar
på internet där webbplatsen inte omfattats av
den så kallade databasregeln i 1 kap. 9 § YGL.
Detta innebär att ärendena ska hanteras av
allmän åklagare och inte av Justitiekanslern. I de
fall där Justitiekanslern har vidtagit någon form
av åtgärd har det oftast avsett anmälningar om
ifrågasatt hets mot folkgrupp.
Under 2010 inkom drygt 2 800 skadeståndsärenden till Justitiekanslern vilket är drygt 100
färre än föregående år. Drygt hälften av de inkomna ärendena avsåg ersättningsanspråk enligt
lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden
och
andra
tvångsåtgärder.
Myndigheten avgjorde drygt 1 500 sådana
ärenden under 2010. Av dessa beviljades skadestånd i drygt 90 procent av fallen.
Antalet inkomna ärenden rörande integritetsfrågor ökade under 2010. Ökningen hänför sig
till ärenden om allmän kameraövervakning och
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beror på att antalet ansökningar till länsstyrelser
om tillstånd till allmän kameraövervakning har
ökat.
Under 2010 inkom cirka 2 200 ärenden om
rättshjälp till myndigheten vilket är en ökning
med cirka 300 ärenden jämfört med 2009.
Justitiekanslern har under året överklagat beslut i
54 rättshjälpsärenden och av de överklagade
ärendena som har prövats av domstol under året
har Justitiekanslern helt eller delvis vunnit bifall i
71 procent av fallen.
Datainspektionens verksamhet
Datainspektionen har under året arbetat för att
säkra individens rätt till integritet genom sin
tillsyn över behandlingen av personuppgifter
samt tillsyn och tillståndsgivning inom kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.
Tillsyn över behandlingen av personuppgifter
Under 2010 lade Datainspektionen cirka 90
procent av sina resurser på tillsyn över
behandlingen av personuppgifter. Myndigheten
har riktat in verksamheten mot känsliga
områden, nya företeelser samt områden där
risken för integritetskränkning är särskilt stor.
Exempel på frågor som stått i fokus för tillsynen
är personuppgiftsbehandlingen inom hälso- och
sjukvården, användningen av GPS-positionering
för att övervaka eller kontrollera arbetstagare,
samt kameraövervakning i skolor, flerfamiljshus
och på arbetsplatser.
Tillsynen har omfattat kommuner, statliga
myndigheter samt privata företag och har
utformats som fältinspektioner, skrivbordsinspektioner och enkätinspektioner. Det totala
antalet inledda tillsynsärenden av behandlingen
av personuppgifter uppgick 2010 till 214. Antalet
avslutade ärenden uppgick till 210.
Datainspektionen har under 2010 fortsatt att
arbeta aktivt med sin informationsverksamhet i
syfte att synliggöra integritetsfrågorna i
samhället. Representanter för Datainspektionen
har medverkat i radio och tv. Myndigheten har
vidareutvecklat
sin
hemsida,
arrangerat
utbildningstillfällen för personuppgiftsombud
och besvarat frågor genom myndighetens
upplysningstjänst.
För att öka effektiviteten i sin verksamhet
samverkar Datainspektionen med andra
myndigheter och organisationer. Under året har
samverkan skett med bl.a. Post- och Telestyrelsen, Rikspolisstyrelsen och Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden i syfte att utbyta
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information om handläggning av ärenden och att
diskutera gränser mellan myndigheternas
tillsynsansvar.
Vidare har Datainspektionen under året
deltagit i internationellt samarbete i frågor som
rör skydd för personuppgifter och personlig
integritet samt i EU:s gemensamma tillsyn på
dataskyddsområdet.
Datainspektionens arbete med att värna den
personliga integriteten i samband med
utvecklingen av den elektroniska förvaltningen
fortsatte under 2010. Arbetet utgjordes bl.a. av
inspektioner, remissyttranden och samverkan
med andra myndigheter.
Tillsyn och tillståndsgivning inom
kreditupplysnings- och inkassoverksamhet
Under 2010 lade Datainspektionen cirka 10
procent av sina resurser på tillsyn och tillståndsgivning inom kreditupplysnings- och
inkassoverksamhet. Under året påbörjade Datainspektionen 16 tillsynsärenden enligt kreditupplysningslagen. Nio ärenden avgjordes.
Kreditupplysningsbranschen har under 2010
fortsatt att präglas av de tjänster som erbjuder
kreditupplysningsinformation via internet med
stöd av utgivningsbevis. Dessa tjänster har
tillhandahållits under åberopande av grundlagsskydd, vilket har inneburit att kreditupplysningslagens bestämmelser om legitimt
behov och kreditupplysningskopia inte har
behövt tillämpas när företagen lämnar ut
kreditupplysningar. En översyn av förhållandet
mellan kreditupplysningslagen och yttrandefrihetsgrundlagen i fråga om den beskrivna
problematiken har bedrivits inom Justitiedepartementet. Översynen har utmynnat i
ändringar i kreditupplysningslagen som har trätt
i kraft den 1 januari 2011.
Vad gäller Datainspektionens arbete med
tillsyn och tillstånd enligt inkassolagen bedömer
myndigheten att inkassobolagen i allt väsentligt
följer god inkassosed. Under året har 84
tillsynsärenden påbörjats och 86 ärenden har
avslutats.
9.7.3

Analys och slutsatser

Justitiekanslern
Under 2010 har Justitiekanslern i allt väsentligt
uppfyllt de mål som regeringen har satt upp för
verksamheten.
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Det är positivt att myndigheten har minskat
balanserna under året. Det har dock bidragit till
en viss försämring vad gäller handläggningstiderna som har ökat för merparten av
ärendetyperna. Det är av vikt att Justitiekanslern
under kommande år bedriver ett aktivt
utvecklingsarbete för att ytterligare förbättra
kvaliteten och effektiviteten i verksamheten.
Datainspektionen
Under 2010 har Datainspektionen i allt
väsentligt uppfyllt de mål som regeringen har
satt upp för verksamheten. När det gäller
tillsynen över behandlingen av personuppgifter
bedöms målet för 2010 ha uppnåtts.
Målet för kreditupplysningsverksamheten har
inte kunnat uppfyllas. Som framgått av det
föregående är detta dock hänförligt till
förhållanden som myndigheten inte råder över.
Beträffande inkassoverksamheten har verksamhetsmålet uppfyllts. Sammantaget bedömer
regeringen att Datainspektionen under 2010
uppnått ett i stort sett gott verksamhetsresultat.

9.8

Politikens inriktning

Sammanfattning
Regeringens arbete med demokratipolitik
kommer att fokusera på att värna och stärka
demokratin och de mänskliga rättigheterna.
För att stärka demokratin genom ökad insyn
och ökat inflytande, kommer regeringen att
fortsätta verka för ett ökat användar- och
medborgarinflytande med hjälp av verktyg för edemokrati.
Regeringen kommer vidare att fortsätta
utveckla arbetet med att värna demokratin för
att säkerställa att enskildas möjligheter att utöva
sina demokratiska fri- och rättigheter inte
begränsas av grupper eller aktörer med en ickedemokratisk agenda.
Regeringen kommer att verka för en
samhällsutveckling som kännetecknas av respekt
för olikheter mellan individer, samtidigt som den
enskildes uttryck för åsikter och agerande måste
ske inom ramarna för samhällets demokratiska
grundvalar.
Regeringen avser även att intensifiera sitt
arbete för de mänskliga rättigheterna, bl.a. mot
bakgrund av delar av förslagen i de betänkanden
som överlämnats inom detta område.

Vidgat inflytande med hjälp av e-verktyg
Ett av regeringens prioriterade områden för
demokratipolitiken är att öka möjligheterna till
insyn, inflytande och deltagande. Det kan ske
genom den ökade användningen av e-verktyg.
Regeringen kommer därför att fortsätta stödja
det arbete som bedrivs inom detta område.
I ett fortsatt nära samarbete med SKL ska de
metoder för dialog som har tagits fram sedan
2006 vidareutvecklas, synliggöras och tillgängliggöras. Regeringen ser samtidigt fortlöpande över
vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att
ytterligare öka medborgarinflytandet.
Den ökade användningen av it skapar
möjligheter för större transparens i den
offentliga förvaltningen. Regeringens satsning på
en effektivare och mer enhetlig förvaltning är en
viktig del i arbetet för ökad insyn i det
demokratiska systemet (se vidare under utg.omr.
2 avsnitt 3 samt utg.omr. 22 avsnitt 4.3).
En Digital agenda för Sverige
Regeringen kommer under 2011 att presentera
en Digital agenda för Sverige som är en
sammanhållen strategi för att tillvarata de
möjligheter som digitaliseringen erbjuder
människor och företag (se vidare under utg.omr.
22 avsnitt 4.3).
Medborgarinitiativ
Från den 1 april 2012 kan enskilda EUmedborgare direkt begära att Europeiska
kommissionen ska lägga fram ett förslag i deras
intresse. Medborgarinitiativet innebär en ny
möjlighet för EU-medborgare att påverka
genom att gå samman och uppmana Europeiska
kommissionen att lägga fram förslag.
För ett sådant medborgarinitiativ krävs att
frågan omfattas av EU:s kompetens, att minst en
miljon
unionsmedborgare
undertecknar
initiativet samt att de som undertecknar
initiativet ska komma från minst en fjärdedel av
EU:s medlemsländer. Namninsamlingen får pågå
i högst ett år.
Värna demokratin
Det långsiktigt förebyggande arbetet för att
värna demokratin kommer även fortsättningsvis
att prioriteras av regeringen.
Regeringen har under tidigare år inhämtat
kunskap om den våldsbejakade extremismen.
Underlaget pekar på att arbetet med att
förebygga att individer ansluter sig till
våldsbejakande extremistmiljöer behöver stärkas.
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Regeringen avser därför att under vintern 2011
presentera en nationell handlingsplan för att
värna
demokratin
mot
våldsbejakande
extremism. Den nationella handlingsplanen
kommer att beskriva den våldsbejakande
extremismen samt presentera ett åtgärdsprogram
med insatser för att stärka och värna demokratin,
öka kunskapen om extremism och utveckla det
förebyggande arbetet.
Ett område som kommer vara fortsatt
prioriterat i arbetet för att värna demokratin är
att bidra till motverkande av hot och våld som
riktas mot förtroendevalda. Regeringen avser
därför att genomföra en kartläggning av hot och
våld mot förtroendevalda.
Vidare kommer regeringen att fortsätta verka
för att den verksamhet som bedrivs för att hjälpa
individer att lämna våldsbejakande extremistiska
miljöer ska utökas samt att stödformerna för
detta samordnas. Regeringen avser även att
uppmärksamma hur antidemokratiska budskap
förmedlas via internet. Regeringen kommer även
att fortsätta en satsning för att stärka
demokratiska värderingar bland unga.
För att kunna tillförsäkra en bred kunskapsbas och dela erfarenheter med andra länder i
arbetet med att värna demokratin fortsätter
regeringen att arbeta med dessa frågor
internationellt. Detta sker främst genom erfarenhetsutbyte vid internationella konferenser,
genom bilaterala möten och genom deltagande i
europeiska nätverk för samarbete kring det
förebyggande arbetet.
Mänskliga rättigheter
Folkrätten och respekt för mänskliga rättigheter
är en hörnsten i svensk utrikespolitik. Det är
centralt att Sverige bedriver ett systematiskt och
kontinuerligt arbete med att säkerställa att de
internationella åtagandena respekteras också
nationellt.
Det har redan tidigare aviserats att regeringen
under mandatperioden avser att återkomma till
riksdagen om hur det fortsatta systematiska
arbetet för mänskliga rättigheter i Sverige ska
bedrivas. Regeringen avser att återkomma med
en skrivelse till riksdagen om detta under 2012.
Flera viktiga underlag om vilka brister och behov
som kan finnas inom området har inhämtats
under 2010 och 2011 i form av de två tidigare
nämnda utredningsbetänkandena (SOU 2010:70
och SOU 2011:29) och kartläggningen av
situationen för de mänskliga rättigheterna,
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inklusive det pågående samrådet med olika
samhällsaktörer. Regeringens egna bedömningar
och prioriteringar utifrån detta breda underlag
kan och bör inte färdigställas förrän samrådsprocessen har slutförts.
Det kan dock konstateras att de underlag som
lagts fram har gemensamma nämnare. För det
första framhåller de att det i Sverige inte finns
någon funktion att utifrån ett helhetsperspektiv
främja respekten för Sveriges internationella
åtaganden om mänskliga rättigheter. För det
andra framhålls det i underlagen att Sveriges
internationella åtaganden på detta område inte är
synliga i svensk rätt, med undantag för
Europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna.
För
det
tredje
framhålls
kommunernas och landstingens viktiga ansvar
för de mänskliga rättigheterna. Ytterligare
områden som nämns är utbildning, kompetensutveckling och kunskapsutveckling om de
mänskliga rättigheterna.

9.9

Budgetförslag

9.9.1

6:1 Allmänna val och demokrati

Tabell 9.2 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

272 099

2011

Anslag

74 590

2012

Förslag

35 340

2013

Beräknat

36 340

2014

Beräknat

36 340

2015

Beräknat

21 340

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

30 990
28 482

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för statens kostnader för
valsedlar och annat valmaterial samt ersättningar
till myndigheter och kommunerna för biträde i
samband med val. Anslaget används också för
uppföljning och utveckling av demokratipolitiken, arbete med att värna och stärka
demokratin och mångvetenskaplig demokratiforskning. Vidare får anslaget användas för vissa
administrationskostnader
som
är
en
förutsättning för genomförandet av insatser
inom området.
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Anslagets storlek beror till största delen på
vilka val som hålls under året.

Regeringen har riksdagens bemyndigande att
under innevarande år ingå ekonomiska
åtaganden. Fortsatt stöd till mångvetenskaplig
demokratiforskning förutsätter att långsiktiga
åtaganden om forskningsbidrag kan göras även
fortsättningsvis.
Regeringen
bör
därför
bemyndigas att besluta om bidrag som medför
behov av framtida anslag på högst 15 000 000
kronor under perioden 2013–2015.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslaget 6:1 Allmänna val och
demokrati besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 15 000 000 kronor
2013–2015.

Tabell 9.3 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015–

5 000

0

15 000

10 000

10 000

0

15 000

-5 000

0

-5 000

- 10 000

10 000

0

Utestående åtaganden

5 000

0

15 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

5 000

15 000

15 000

0
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Regeringens överväganden

9.9.2

Regeringen föreslår att anslaget utökas med
10 000 000 kronor under 2012 till följd av
insatser och åtgärder inom ramen för Handlingsplanen för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Förslaget innebär även att
anslaget beräknas öka med 15 000 000 kronor
per år under 2013 och 2014.
Anslaget föreslås minska med 2 750 000
kronor till följd av omfördelning av medel för att
finansiera en utökning av Valmyndighetens
verksamhet. Medlen omfördelas till anslag 6:5
Valmyndigheten.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 35 340 000 kronor anvisas anslaget
6:1 Allmänna val och demokrati för 2012. För
åren 2013 och 2014 beräknas anslaget till
36 340 000 kronor per år. För 2015 beräknas
anslaget till 21 340 000 kronor.
År 2014 kommer allmänna val och val till
Europaparlamentet att genomföras. Regeringen
avser återkomma med anledning av detta.

Tabell 9.5 Anslagsutveckling

Tabell 9.4 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
6:1 Allmänna val och demokrati
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

30 090

30 090

30 090

30 090

8 000

9 000

9 000

-6 000

-2 750

-2 750

-2 750

-2 750

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

35 340

36 340

36 340

21 340

1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
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Tusental kronor

2010

Utfall

28 591

2011

Anslag

30 191

2012

Förslag

34 488

2013

Beräknat

37 134

2

2014

Beräknat

39 873

3

2015

Beräknat

40 934

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-1 499
28 692

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 36 451 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 38 332 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 38 332 tkr i 2011 års prisnivå.

Anslaget
används
för
Justitiekanslerns
förvaltningskostnader. Justitiekanslerns främsta
uppgifter är att utöva tillsyn över den offentliga
förvaltningen, att bevaka statens rätt i rättegångar, att svara för statens skadereglering, att
vara regeringens juridiske rådgivare samt att vara
åklagare i mål rörande tryck- och yttrandefrihetsbrott. Justitiekanslern utövar också tillsyn
över advokatväsendet och har vissa uppgifter
enligt lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning. Justitiekanslern bedriver även
arbetet med att, för statens räkning, överklaga
beslut om rättshjälp och ersättning till rättsliga
biträden. Dessutom företräder Justitiekanslern
svenska staten i de internationella oljeskadefonderna.
Regeringens överväganden

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

6:2 Justitiekanslern

För att Justitiekanslern ska kunna upprätthålla
en godtagbar nivå på verksamheten utifrån det
uppdrag myndigheten har, bland annat som
tillsynsmyndighet över andra myndigheter och
deras ärendehantering, ökas anslaget med
4 000 000 kronor från och med år 2012. Anslaget
beräknas öka med ytterligare 2 000 000 kronor
2013 och ytterligare 2 000 000 kronor 2014.
Anslag 1:1 Polisorganisationen under utgiftsområde 4 minskas med motsvarande belopp
dessa år.
Regeringen föreslår att 34 488 000 kronor
anvisas under anslaget 6:2 Justitiekanslern för
2012. Åren 2013, 2014 och 2015 beräknas
anslaget uppgå till 37 134 000 kronor, 39 873 000
kronor respektive 40 934 000 kronor.
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Regeringens överväganden

Tabell 9.6 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
6:2 Justitiekanslern
Tusental kronor

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

30 191

30 191

30 191

30 191

297

868

1 523

2 367

4 000

6 075

8 203

8 421

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

Tabell 9.8 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
6:3 Datainspektionen
Tusental kronor

3

-44

Förslag/
beräknat
anslag

Regeringen
föreslår
att
anslaget
6:3
Datainspektionen för 2012 uppgår till 37 393 000
kronor. För 2013, 2014 och 2015 beräknas
anslaget uppgå till 38 117 000 kronor, 38 869 000
kronor respektive 39 911 000 kronor.

-45

Anvisat 2011

2012

2013

2014

2015

37 028

37 028

37 028

37 028

1 043

1 848

2 890

46

-7

-7

38 117

38 869

39 911

Förändring till följd av:
34 488

37 134

39 873

Pris- och löneomräkning 2

40 934

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

9.9.3

1

6:3 Datainspektionen

Tusental kronor

Utfall

33 530

2011

Anslag

37 028

2012

Förslag

37 393

2013

Beräknat

38 117

2

2014

Beräknat

38 869

3

2015

Beräknat

39 911

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

37 393

1

Tabell 9.7 Anslagsutveckling

2010

365

Beslut

157
36 407

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 37 438 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 37 386 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 37 386 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Datainspektionens
förvaltningskostnader. Datainspektionen har till
uppgift att verka för att människor skyddas mot
att deras personliga integritet kränks genom
behandling av personuppgifter och för att god
sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt
kommer att genomföras i statsförvaltningen.

9.9.4

6:4 Svensk författningssamling

Tabell 9.9 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010
2011

Utfall
Anslag

1 156
1 200

2012

Förslag

1 200

2013

Beräknat

1 300

2014

Beräknat

1 300

2015

Beräknat

1 300

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-29
1 125

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används bland annat för den
kostnadsfria tilldelningen av Svensk författningssamling (SFS) till kommuner, landsting och
kommunbibliotek som regleras i 7 § författningssamlingsförordningen (1976:725), den så
kallade frilistan.
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Regeringens överväganden

Regeringens överväganden

Statens utgifter för den kostnadsfria tilldelningen av SFS har ökat. I budgetpropositionen
för 2011 (prop. 2010/11:1 utg.omr. 1 avsnitt
9.12.4) redovisades behovet av en höjning av
anslaget med 200 000 kronor från och med 2011
och med ytterligare 100 000 kronor från och
med 2013.
Regeringen föreslår att anslaget för 2012 ska
uppgå till 1 200 000 kronor. För 2013, 2014 och
2015 beräknas anslaget uppgå till 1 300 000
kronor för respektive år.

För att Valmyndigheten ska kunna upprätthålla
hög kvalitet i verksamheten föreslår regeringen
att myndighetens anslag ökas med 2 750 000
kronor från och med 2012. Ökningen finansieras
genom omföring av medel från anslag 6:1
Allmänna val och demokrati.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att anslaget 6:5 Valmyndigheten
uppgår till 18 246 000 kronor 2012. För 2013,
2014 respektive 2015 beräknas anslaget uppgå till
18 619 000 kronor, 18 985 000 kronor respektive
19 477 000 kronor.

Tabell 9.10 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
6:4 Svensk författningssamling

Tabell 9.12 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
6:5 Valmyndigheten

Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

1 200

1 200

1 200

1 200

Tusental kronor

1

2012

2013

2014

2015

15 341

15 341

15 341

15 341

155

472

801

1 220

2 750

2 806

2 865

2 939

-22

-23

18 985

19 477

Förändring till följd av:

Anvisat 2011

Beslut

Förändring till följd av:

100

100

100

Överföring
till/från andra
anslag

Pris- och löneomräkning 2

Övrigt

Överföring
till/från andra
anslag

Förslag/
beräknat
anslag

Beslut

1 200

1 300

1 300

1 300

Övrigt

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

9.9.5

Förslag/
beräknat
anslag

18 246

18 619

1

6:5 Valmyndigheten

Tabell 9.11 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2010

Utfall

14 076

2011

Anslag

15 341

2012

Förslag

18 246

2013

Beräknat

18 619

2

2014

Beräknat

18 985

3

Tabell 9.13 Anslagsutveckling

19 477

4

Tusental kronor

2015

Beräknat

1

1 249

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

15 458

9.9.6

6:6 Stöd till politiska partier

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 18 245 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 18 225 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 18 224 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Valmyndighetens förvaltningskostnader. Valmyndigheten är en
förvaltningsmyndighet för frågor om val och
folkomröstningar.
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2010
2011

1

Utfall

166 554

Anslag

171 200

2012

Förslag

171 200

2013

Beräknat

171 200

2014

Beräknat

171 200

2015

Beräknat

171 200

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 646
171 200

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
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Anslaget används för stöd till de politiska
partierna. Enligt lagen (1972:625) om statligt
stöd till politiska partier lämnas stöd dels som
partistöd, dels som kanslistöd för ett år i taget
räknat fr.o.m. den 15 oktober. Partistödet
lämnas som mandatbidrag.
Partistödet delas ut som ett bidrag per riksdagsplats. Resultatet i de senaste två valen
räknas. Bidraget är för närvarande 333 300
kronor per plats och år.
Kanslistödet lämnas som grundstöd och
tilläggsstöd. Medlen betalas ut av Partibidragsnämnden.
Regeringens överväganden
Vid 2010-års allmänna val tillkom ytterligare ett
parti i riksdagen. Mandaten för flera av de stora
partierna ändrades även markant. Med anledning
av ytterligare ett kanslistöd samt en avräkningsprincip för de partier som förlorade mandat i
valet 2010 behöver anslagsnivån ökas med
1 000 000 kronor för åren 2012–2015.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslaget 6:6 Stöd till politiska
partier besluta om bidrag som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 171 200 000 kronor 2013.

Enligt lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen krävs bemyndigande för beslut om
bland annat bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför utgifter under senare budgetår
än det år statsbudgeten avser, vilket gäller för
stödet till politiska partier.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2012 besluta om bidrag som medför behov av
framtida anslag på högst 171 200 000 kronor
under 2013.

Tabell 9.14 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Ingående åtaganden

171 200

171 200

171 200

Nya åtaganden

171 200

171 200

-171 200

-171 200

171 200

171 200

Infriade åtaganden
Utestående åtaganden

171 200

Beräknat
2014

Beräknat
2015–

-171 200

Erhållet/föreslaget bemyndigande
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Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 171 200 000 kronor
anvisas under anslaget 6:6 Stöd till politiska
partier för 2012. För 2013, 2014 och 2015
beräknas anslaget uppgå till 171 200 000 kronor
för respektive år.
Tabell 9.15 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
6:6 Stöd till politiska partier
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

170 200

170 200

170 200

170 200

1 000

1 000

1 000

1 000

171 200

171 200

171 200

171 200

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
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10

10.1

Nationella minoriteter

Omfattning

Området omfattar frågor om skydd och stöd för
de nationella minoriteterna och de historiska
minoritetsspråken.

10.2

Utgiftsutveckling

År 2012 beräknas utgifterna inom området öka
med 16 miljoner kronor jämfört med 2011 då
anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
tillförs medel för att ge fler kommuner möjlighet
att ansluta sig till de språkliga förvaltningsområdena och för en särskild satsning för den
judiska minoritetens säkerhetsarbete. Ett nytt
anslag, 7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten
romer, förs upp på statsbudgeten fr.o.m. 2012
för
utvecklingsarbete
avseende
romers
rättigheter och livsvillkor.
Tabell 10.1 Utgiftsutveckling inom område Nationella minoriteter
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

70

85

86

90

86

86

86

12

12

12

12

101

97

97

97

Område Nationella minoriteter
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer
Summa område Nationella minoriteter

0
70

85

86

Anm. Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summa.
1
Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
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10.3

Mål

Målet för regeringens politik avseende nationella
minoriteter är (prop. 2008/09:1, bet.
2008/09:KU1, rskr. 2008/09:83):
-

att ge skydd för de nationella minoriteterna
och stärka deras möjligheter till inflytande
samt stödja de historiska minoritetsspråken
så att de hålls levande.

Målet ska följas upp inom följande delområden
(prop. 2008/09:158, bet. 2008/09:KU23, rskr.
2008/09:272):
-

diskriminering och utsatthet,

-

inflytande och delaktighet, samt

-

språk och kulturell identitet.

10.4

Resultatredovisning

10.4.1 Resultat
Diskriminering och utsatthet
Att skydda de nationella minoriteterna innebär
att värna om de mänskliga rättigheterna,
motverka diskriminering av personer som tillhör
nationella minoriteter samt främja respekt i
samhället för olikheter i ursprung, identitet,
kultur och språk. Diskriminering på grund av
etnicitet eller tillhörighet till nationell minoritet
ska således bekämpas aktivt och de nationella
minoriteterna ska ges förutsättningar att delta i
samhällslivet på lika villkor.
Diskrimineringsombudsmannens arbete
Sedan Diskrimineringsombudsmannen (DO)
inrättades i januari 2009 har myndigheten utrett,
eller utreder fortfarande, anmälningar som
bedöms ha anknytning till någon nationell
minoritet. Anmälningar om diskriminering av
romer rör främst området varor och tjänster
(t.ex.
bostäder,
affärer)
rättsväsendet,
socialtjänsten och utbildningssektorn. Av
anmälningarna kommer 70 procent från kvinnor.
DO presenterade i april 2011 en rapport om
diskriminering av romer som baseras på en
analys av ca 230 ärenden, där romer gjort
anmälningar om diskriminering. I rapporten
konstateras att romer utsätts för diskriminering i
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vardagliga situationer, trots att detta är förbjudet
i lag.
Särskilda insatser för romer
Regeringen har även under 2010 arbetat särskilt
för att förbättra romers situation både i Sverige
och internationellt. Regeringskansliet bereder de
förslag som Delegationen för romska frågor (dir.
2006:101) överlämnade till regeringen i juli 2010
i betänkandet Romers rätt – en strategi för
romer i Sverige (SOU 2010:55).
Länsstyrelsen i Stockholms län har i uppdrag
att stödja de kommuner som inom ramen för
delegationens arbete påbörjat ett utvecklingsarbete avseende den romska minoriteten. Länsstyrelsen har inom ramen för detta uppdrag
samarbetat med ett antal regionala nätverk
(Skåne, Mälardalen och Östkusten). I samarbetet har ingått samråd kring frågor om
romers situation och stöd till kommuner,
tjänstemän och romska organisationer. Även
andra samarbeten och utbildningsinsatser med
kommuner, myndigheter och andra aktörer har
inletts under året. Länsstyrelsen har också
förmedlat kontakter mellan romska minoriteter
och myndigheter. Ärendena har främst handlat
om frågor kring utbildning, socialtjänst, sjukvård
och boende respektive om bemötande inom
dessa verksamheter. En särskild handbok om
arbetet med romska frågor har tagits fram.
Behovet av insatser inom dessa områden har
visat sig vara stort enligt Länsstyrelsen.
Internationellt har arbetet bedrivits främst
inom ramen för Europarådet och EU. Sverige
har i detta arbete deltagit aktivt och bl.a. bidragit
till rådsslutsatser om en EU-ram för nationella
strategier eller motsvarande insats för romers
integrering.
Jämställdhetssatsningen inom minoritetspolitiken
Under 2008–2010 genomförde regeringen en
särskild satsning för att stärka nationella
minoritetskvinnors ställning i samhället (prop.
2007/08:1) finansierad med medel från den
särskilda jämställdhetssatsningen (anslag 3:1
Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet).
Satsningen har bestått av flera delar och har
under 2010 genomförts av Ungdomsstyrelsen,
Sametinget, Statens folkhälsoinstitut och
Folkbildningsrådet.
Ungdomsstyrelsens arbete att fördela stöd för
jämställdhetsprojekt bland de nationella
minoriteterna har bidragit till ökad medvetenhet
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om jämställdhetsfrågor. Vissa minoritetsorganisationer uppger att arbetet har lett till
förändrade attityder hos deltagare i projekten.
Ett nätverk mellan nationella minoritetskvinnor
har startats och erfarenhetsutbytet och samverkan mellan minoriteterna i jämställdhetsfrågor har ökat.
Folkbildningsrådet har genomfört jämställdhetsinsatser inom folkbildningen med särskild
inriktning mot kvinnors entreprenörskap i syfte
att bl.a. öka kunskap om entreprenörskap,
erfarenhetsutbyte och att skapa nätverk i syfte
att öka möjligheterna till självförsörjning och
större deltagande i samhället. En del av
satsningen har fokuserat på kvinnor som tillhör
nationella minoriteter. Enligt Folkbildningsrådet
har kvinnorna ökat sin förmåga och därmed
stärkt sitt entreprenörskap.
Sametinget har under 2010 genomfört
utbildnings- och informationsinsatser om jämställdhetsfrågor. Aktiviteterna har riktat sig till
Sametingets kanslipersonal och politiker samt till
samebyar och sameföreningar
Regeringen gav 2008 Statens folkhälsoinstitut
(FHI) i uppdrag att undersöka hur våldsutsatta
kvinnor som tillhör nationella minoriteter
bemöts och stöds av offentliga myndigheter och
hur kvinnor vill bli bemötta. FHI har bl.a. också
genomfört informationsinsatser och pilotutbildningar för myndighetspersoner samt fördelat ekonomiskt stöd till organisationer som
arbetar med att stödja nationella minoriteters
eget arbete för jämställdhet, kvinnofrid och
samverkan. Utvärderingar av arbete visar bl.a. att
det saknas kunskap om nationella minoriteter
bland myndigheterna.
Internationella rekommendationer rörande den
judiska minoriteten
Den av Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa, OSSE, utsedda rapportören
för bekämpning av antisemitism genomförde ett
besök i Sverige i juni 2010. Bland de
rekommendationer som lämnades till regeringen
efter besöket finns en uppmaning om att Sverige
ska öka insatserna mot antisemitism.
Rapportören rekommenderade bland annat mer
dialog mellan myndigheter som arbetar med
frågor om hatbrott och den judiska gruppen
samt utökning av utbildning och kompetensutveckling för att bekämpa antisemitism.

Hemsida om nationella minoriteter
För att öka kunskapen om de nationella
minoriteterna och minoritetsrättigheterna driver
Sametinget hemsidan minoritet.se. Under 2010
har hemsidan fungerat som ett viktigt stöd för
statliga och kommunala myndigheter i
reformarbetet, bl.a. har ett intranät skapats för
att
underlätta
erfarenhetsutbyte
och
informationsspridning mellan myndighetshandläggare som arbetar med nationella minoritetsfrågor.
Inflytande och delaktighet
Regeringens arbete syftar till att stärka de
nationella minoriteternas möjligheter till
inflytande i frågor som berör dem inom viktiga
samhällsområden och därmed öka dessa
gruppers egenmakt.
Samrådsmöten och samrådsformer
Under 2010 och 2011 har liksom tidigare
samrådsmöten genomförts med ansvarigt
statsråd och företrädare för de nationella
minoriteterna. Som en del i remissförfarandet av
betänkandet Romers rätt har Regeringskansliet
även ordnat flera särskilda dialogmöten för att
diskutera förslagen med romska representanter.
Länsstyrelsen och Sametinget har under 2010
fokuserat på att förmedla kunskap och
erfarenheter när det gäller den lagstadgade
skyldigheten att samråda med nationella
minoriteter som införts från och med den 1
januari 2010. En del kommuner och några
landsting inom de numera utvidgade
förvaltningsområdena har kommit igång med
organiserade samråd med nationella minoriteter.
I andra kommuner och landsting, särskilt i
sådana som inte ingår i förvaltningsområden,
återstår mycket arbete och det gäller särskilt i
landstingen. I en del kommuner och landsting
har det också varit svårt att identifiera vem
samrådet ska genomföras med. Länsstyrelsen i
Stockholms län och Sametinget bedömer att
ytterligare informationsinsatser och annat riktat
stöd beträffande samråd behövs.
Statsbidrag till företrädare för de nationella
minoriteterna
För 2010 och 2011 har 4,6 miljoner kronor
utbetalats
årligen
i
statsbidrag
enligt
förordningen (2005:765) om statsbidrag för
nationella minoriteter till fem av elva sökande
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organisationer. Bidrag till samiska organisationer
till stöd för verksamhet inom minoritetspolitiska
området utbetalas av Sametinget med sammanlagt 200 000 kronor per år.
Därutöver har regeringen avsatt särskilda
medel under 2010 och 2011 på 400 000 kronor
var
till
Sametinget,
Sverigefinländarnas
delegation respektive Svenska tornedalingarnas
riksförbund i syfte att stärka samers, sverigefinnars och tornedalingars förutsättningar för
samråd och dialog med kommunerna inom
respektive förvaltningsområde.
Språk och kulturell identitet
Det allmännas särskilda ansvar att skydda och
främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken har kommit till uttryck i språklagen
(2009:600) och lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk. Det innebär att
de nationella minoriteterna ska ges möjligheter
att tillägna sig, använda och utveckla sitt modersmål samt utveckla en egen kulturell identitet.
Regeringens arbete med minoritetsspråk inom
utbildningsväsendet redovisas under utgiftsområde 16, Barn och ungdomsutbildning.
Utvidgade förvaltningsområden
Det förstärkta minoritetsskyddet inom de
språkliga förvaltningsområdena för finska,
meänkieli och samiska syftar till att höja
minoritetsspråkens status, synliggöra språket
och att öka samhällsservicen på minoritetsspråk.
Under 2010 och 2011 har ytterligare tio
kommuner och två landsting anslutits frivilligt
till ett förvaltningsområde efter ansökan hos
regeringen. Regeringens reform innebär därmed
en utvidgning av det förstärkt minoritetsskyddet
för minoritetsspråken från sju kommuner och
ett landsting år 2009 till sammanlagt 47
kommuner och tio landsting år 2011.
Reformarbetet inom kommuner och landsting
har under 2010 och 2011 handlat om att
förmedla kunskap inom organisationen,
kartlägga personalens språkkunskaper i syfte att
kunna ge service på minoritetsspråk, skapa lokala
samrådsformer och påbörja en dialog med de
nationella minoriteterna om det fortsatta arbetet
och för att kartlägga minoriteternas behov.
Den kraftiga utvidgningen av förvaltningsområdena sedan 2009 innebär att behovet av
stöd bland berörda kommuner och landsting
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ökat kraftigt. Ett antal statliga myndigheter
berörs också av arbetet. Regeringen har därför
avsatt särskilda resurser under 2010 och 2011 för
samordning, kunskapshöjande insatser och
spridning av information. Länsstyrelsen i
Stockholms län och Sametinget har därmed
kunnat genomföra en rad insatser, bl.a. har ett
stort antal informationsmöten, konferenser och
utbildningsseminarier genomförts, besök har
gjorts i samtliga kommuner inom förvaltningsområdena. Därutöver har informationsmaterial
utarbetats och skickats till samtliga kommuner i
landet. Sametingets språkhandbok har lanserats
aktivt bland de samiska förvaltningskommunerna och en handbok om minoritetsarbete som riktar sig till kommuner och
landsting har även tagits fram.
I februari 2010 lämnade Länsstyrelsen i
Stockholms län och Sametinget en första rapport
rörande uppföljningen av minoritetsreformen.
Resultaten från arbetet inom förvaltningsområdena under 2010 visar att det saknas en
tydlig bild av tillgängliga resurser när det gäller
t.ex. personalens kunskaper i minoritetsspråk
inom kommuner och landsting och av
minoriteternas behov. Rörande de samiska
kommunerna lyfter Sametinget särskilt fram
bristen på personal som talar samiska.
Kommunerna har kommit olika långt i sitt
minoritetsarbete. Hos landstingen har man inte
kommit lika långt. Länsstyrelsen och Sametinget
har identifierat följande framgångsfaktorer för
genomförandet i kommuner och landsting; att
verksamheten har tydliga mål och en klar
förankring i både den politiska och verksamhetsmässiga ledningen, att det finns en tydlig
samordnande
funktion
för
minoritetsverksamheten, samt att ett fungerande samråd
med berörd nationell minoritet kommit igång.
Det har också visat sig att flera kommuner
som anslutits frivilligt varit framgångsrika i sitt
arbete. Detta bedöms bero på att den berörda
nationella minoriteten varit starkt mobiliserad
för att åstadkomma anslutningen och
kommunen genomfört en förankringsprocess
inom den kommunala förvaltningen i samband
med ansökan om anslutning. Detta har gjort att
arbetet med kartläggning och liknande gått
smidigare eftersom det redan funnits en större
förståelse för och medvetenhet om vad som
behöver uppnås. Möjligheten till frivillig
anslutning har också inneburit att olika
minoritetsorganisationer mobiliserat sig för att

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 1

driva frågan. Detta har varit särskilt påtagligt i
den sverigefinska minoriteten. Inför 2012 har
ytterligare nio kommuner ansökt om frivillig
anslutning.
Kommuner och landsting som ingår i ett
förvaltningsområde uppbär riktade statsbidrag
för merkostnader som föranleds av det
förstärkta skyddet för minoritetsspråken och för
andra insatser som syftar till att främja
bevarandet av dessa minoritetsspråk. Från och
med 2011 uppgår statsbidraget till drygt 56
miljoner kronor. Länsstyrelsen och Sametinget
konstaterar att med undantag för de sju
kommuner i Norrbotten som ingått i
förvaltningsområden sedan 2000 har de flesta
kommuner och landsting endast använt en
mindre del av statsbidraget för 2010. Enligt
Länsstyrelsen har det även funnits en osäkerhet
bland kommuner och landsting hur statsbidraget
får användas. I en del kommuner och landsting
har man inte heller hunnit så långt i
kartläggningsfasen att man hunnit nyttja medlen
för insatser.
Grundskyddet i lagen om nationella minoriteter
Enligt lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk ska ett grundskydd säkerställas
för samtliga fem nationella minoriteter i alla
landets kommuner och landsting. Länsstyrelsen
och Sametinget konstaterar att detta endast
gjorts i begränsad utsträckning.
Under 2010 har Länsstyrelsen i Stockholm
och Sametinget främst fokuserat på att ge stöd
till kommuner och landsting inom förvaltningsområdena. Ytterligare insatser bedöms därför
behövas under 2011 och 2012 för att lyfta fram
skyldigheten att ge grundskydd.
Statliga myndigheters minoritetsarbete
Elva statliga myndigheter har i uppdrag att under
perioden 2010–2012 följa upp, analysera och
redovisa till Länsstyrelsen i Stockholms län och
Sametinget hur deras insatser bidragit till att
uppnå det minoritetspolitiska målet och
effekterna av dessa. Länsstyrelsen och Sametinget konstaterar i sin uppföljningsrapport att
det hos de myndigheter som kommit längst med
detta arbete finns en positiv samverkan mellan
riktade regeringsuppdrag, samråd med de
nationella minoriteterna, kompetensutveckling
inom myndigheten och förekomsten av en
utsedd samordnare/projektledare med tydligt
mandat.

Viktiga utvecklingsområden år 2011 bedöms
därför vara att få igång samråd och kartläggning
av varje nationell minoritets specifika behov
kopplat till respektive myndighets verksamhet
på de myndigheter där detta saknas, att
myndigheterna utser ansvariga i ledningsfunktion och att det finns tydliga mandat, samt
att myndigheterna fortsätter arbetet med att
sprida kunskap om lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk både internt
och externt.
Aktiva revitaliseringsinsatser
Under 2010 fördelade Institutet för språk och
folkminnen 3,4 miljoner kronor till olika typer
av språkprojekt i enlighet med förordningen
(2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för
de nationella minoritetsspråken. Intresset för
statsbidraget har varit mycket stort. Sammanlagt
ansöktes det om statsbidrag om 26 miljoner
kronor. Statsbidraget för revitaliseringsinsatser
fördelades under 2010 enligt följande: 35 procent
till insatser för samiska, 24 procent till insatser
för finska, 17 procent till insatser för meänkieli,
15 procent till insatser för romani chib och fem
procent till insatser för jiddisch. Intresset är
fortsatt stort. Ansökningar avseende bidrag
under 2011 uppgår till drygt 18 miljoner kronor.
Under 2010 har Sametinget etablerat samiska
språkcentrum i Tärnaby respektive Östersund.
Språkcentren har bland annat kartlagt
situationen för samiska, tillgången på lärare i
samiska, samers behov av revitaliseringsinsatser
samt inventerat revitaliseringsmetoder och
verktyg. Kartläggningen bekräftar att situationen
för samiska är allvarlig. De mindre varieteterna är
starkt hotade och behovet av revitaliseringsinsatser bedöms vara stort. Bristen på lärare i
samiska är mycket stor. Bland insatserna finns
utvecklandet av ett språkmentorsprogram samt
riktat material till förskolor.
Uppsala
universitet
genomförde
en
forskningskonferens om revitalisering i Uppsala
i oktober 2010 med finansiering från anslaget 7:1
Åtgärder för nationella minoriteter. Syftet var att
sprida kunskap om revitalisering och utbyta
erfarenheter mellan språkforskare och unga som
är en nyckelgrupp i bevarandet av hotade språk.
Som ett resultat av konferensen skapades ett
nätverk med ungdomar för revitaliseringsfrågor.
Kultur och språkvård
Institutet för språk och folkminnen har fått
utökade anslag under 2010 för språkvårdande
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insatser avseende jiddisch och arbete med
insamling och godkännande av ortnamn på
minoritetsspråk.
Sedan år 2002 disponerar Kulturrådet medel
för att främja de nationella minoriteternas språk
och kultur finansierade från anslag inom
utgiftsområde 17. Myndigheten har fortsatt att
prioritera verksamheter och projekt som ska
stärka och främja de nationella minoriteternas
egna strukturer och som riktar sig till barn och
ungdom. Utöver detta beviljades under år 2010
stöd för utgivning av litteratur samt
produktionsstöd för kulturtidskrifter inom
anslaget för litteratur och kulturtidskrifter.
Sammanlagt beviljades stöd motsvarande drygt
9,1 miljoner kronor till verksamheter rörande de
nationella minoriteterna.
Vidare disponerar Sametinget 8,9 miljoner
kronor från anslag inom utgiftsområde 17 till
insatser för samisk kultur och samiska
organisationer. Därutöver får Sametinget drygt
5,4 miljoner kronor till den samiska teatern
Giron Sámi Teáther.
Europarådets granskning av
minoritetskonventionernas efterlevnad
I mars 2011 genomförde Europarådets expertkommitté ett granskningsbesök i Sverige för att
undersöka efterlevnaden av den europeiska
stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.
Besöket var en uppföljning av den av regeringen
lämnade fjärde rapporten om efterlevnad som
lämnades i september 2010.
Regeringen lämnade i juni 2011 den tredje
periodiska rapporten rörande efterlevnaden av
ramkonventionen för skydd om nationella
minoriteter till Europarådet.
10.4.2 Analys och slutsatser
Regeringens minoritetspolitiska strategi innebär
den hittills mest genomgripande reformen inom
politikområdet sedan Sverige ratificerade
Europarådets minoritetskonventioner år 2000.
Reformen syftar till att förverkliga enskildas
minoritetsrättigheter på framför allt lokal nivå,
där beslut fattas som rör enskilda. Resultaten
från det första reformåret visar att det tar tid att
förändra attityder och förhållningssätt, att öka
kunskapen om rättigheter och att få ansvariga
myndigheter att genomföra de förändringar som
krävs för att förverkliga den nya minoritets78

lagens intentioner. Större förståelse för de
nationella minoriteternas förutsättningar är
grundläggande för att minoritetsfrågorna ska
kunna bli en naturlig del av ordinarie
verksamhet.
Införandet av ett nationellt uppföljningsansvar innebär att regeringen nu får en tydligare
bild av situationen än tidigare. Arbetet under
2010 och 2011 har framför allt präglats av ökad
aktivitet och en rad insatser för att säkerställa ett
genomförande. Arbetet på lokal nivå har kunnat
underlättas genom de stödinsatser som Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget bistått
kommuner och landsting med. Enligt myndigheterna är det fortsatta behovet av stöd och ökad
kunskap mycket stort hos kommuner och
landsting, eftersom kunskapen om de nationella
minoriteterna på många håll varit begränsad.
Reformarbetet har också inneburit att de
nationella minoriteterna har stärkts i sitt arbete
att bevara språk och kultur samt ett ökat
engagemang när det gäller skapandet av
samrådsgrupper på lokal nivå. Förstärkningen av
statsbidraget till organisationer som företräder
nationella minoriteter, och även de kunskapshöjande insatser som gjorts, har förbättrat
minoriteternas kapacitet att aktivt driva
minoritetspolitiska frågor. Regeringen bedömer
att insatserna förbättrat de nationella
minoriteternas möjligheter till inflytande.
Arbetet med att kartlägga de nationella
minoriteternas behov och önskemål inom
förvaltningsområdena har påbörjats under 2010.
Eftersom 2010 var första reformåret är det
förståeligt att statsbidrag som utgått till
kommuner och landsting inte nyttjats fullt ut
under året. Kartläggning och kunskapshöjande
insatser leder dock till att man på lokal nivå efter
hand utarbetar arbetssätt och beslutar om
lämpliga insatser för att förverkliga uppgifterna i
minoritetslagen och för att de nationella
minoriteterna ska kunna återta sitt språk.
Möjligheten för kommuner att ansöka om
frivillig anslutning till förvaltningsområden har
visat sig vara ett viktigt sätt att vidareutveckla
minoritetspolitiken i enlighet med regeringens
minoritetspolitiska strategi. Frågan om frivillig
anslutning engagerar många enskilda samer,
sverigefinnar och tornedalingar. Efterfrågan på
äldreomsorg och även förskola på minoritetsspråk ute i kommunerna driver på denna
process. Många kommuner ställde sig före
reformen negativa till att ingå i ett förvaltnings-
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område. Att allt fler kommuner nu aktivt tar
ställning för att ingå i förvaltningsområde tyder
på att förståelsen för regeringens minoritetspolitik och de nationella minoriteternas behov
ökat i många kommuner.
Regeringens satsning på jämställdhet som
riktat sig till de nationella minoriteterna bedöms
ha lett till en ökad medvetenhet bland grupperna
och att ett mer systematiskt jämställdhetsarbete
påbörjats. Det har också bidragit till viktigt
erfarenhetsutbyte mellan minoriteterna och att
nätverk har skapats. Regeringen bedömer att
arbetet bidragit till att stärka minoriteternas
egenmakt och då särskilt romska kvinnor som
under våren 2011 själva genomfört en konferens.
Länsstyrelsens arbete när det gäller den
romska minoriteten tyder på ett fortsatt behov
av stöd både från enskilda romer och
kommuner. Underlag från Länsstyrelsen i Stockholms län, Diskrimineringsombudsmannen och
samråden med romska representanter indikerar
att det finns problem för den romska
minoriteten, när det gäller utbildning,
socialtjänst, sjukvård, boende och arbete.

10.5

Politikens inriktning

Under det gångna budgetåret har ett
systematiskt minoritetsarbete påbörjats inom
ramen för regeringens minoritetsstrategi. Detta
har varit särskilt påtagligt inom de språkliga
förvaltningsområdena för finska, samiska och
meänkieli där kommuner och landsting fått
större möjligheter att genomföra kartläggningar
av minoriteternas behov och förutsättningar.
Arbetet inom förvaltningsområdena visar att
förbättringar kan uppnås på kort tid genom
systematiskt
arbete
och
genom
att
minoriteternas delaktighet ökas.
Uppföljningen visar att en rad insatser
kommer att behövas även under det kommande
budgetåret för att underlätta arbetet och för att
effektivisera genomförandet. De brister som
redan nu har identifierats behöver hanteras.
Arbetet med att säkerställa ett genomförande av
Europarådets minoritetskonventioner behöver
därför fortsätta. I delar kan arbetet också behöva
utvecklas för att öka måluppfyllelsen i
regeringens minoritetsstrategi.

Diskriminering och utsatthet
Det finns fortfarande exempel på enskilda som
tillhör en nationell minoritet som utsätts för
diskriminering och negativt bemötande. En del
är också mer ekonomiskt och socialt utsatta i
samhället än majoritetsbefolkningen. Det är
särskilt påtagligt bland romer. Regeringen
bedömer att en rad insatser kommer att krävas
för att romers situation ska kunna förbättras och
för att välfärdsgapet till majoritetsbefolkningen
ska bli mindre. En satsning för den romska
gruppen kommer att presenteras närmare i en
skrivelse till riksdagen under hösten 2011. Under
perioden 2012–2015 avsätter regeringen medel
för att finansiera satsningen.
Sverige kommer även fortsättningsvis aktivt
delta i det internationella arbetet för att bekämpa
diskriminering av romer och för att öka romers
sociala och ekonomiska inkludering i samhället.
Även den judiska befolkningen är utsatt.
Undersökningar visar att trots att toleransen
ökar i samhället, har antisemitiska åsikter inte
minskat i samma omfattning. Den judiska
minoriteten utsätts för antisemitiska hatbrott
och trakasserier vilket även drabbar barnen.
Antisemitiska yttringar och annat negativt
bemötande som grundar sig på rasistiska
föreställningar är enligt regeringen aldrig
acceptabla i ett demokratiskt samhälle. Den
judiska minoriteten vidtar i dag insatser för att
öka säkerheten vid synagogor och judiska
arrangemang. Dessa åtgärder behövs för att
människor ska känna sig säkra när de besöker en
synagoga. En särskild satsning för den judiska
minoritetens eget interna säkerhetsarbete
genomförs 2012. Insatserna ska utformas i
samråd med den judiska minoriteten.
På jämställdhetsområdet fortsätter insatserna
för de nationella minoriteterna. Ungdomsstyrelsen har i juli 2011 fått förnyat uppdrag att
fördela projektbidrag för att stärka jämställdhetsarbetet bland de nationella minoriteternas
organisationer. Uppdraget löper under perioden
2011–2014.
Inflytande och delaktighet
Uppföljningen av minoritetspolitiken visar att
fungerande samrådsformer är av avgörande
betydelse för ett lyckat genomförande. Genom
samråd kan minoriteternas delaktighet förbättras
och det ger beslutsfattare och tjänstemän bättre
beslutsunderlag för det minoritetspolitiska
arbetet. Det ger också möjligheter till en bättre
79
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samsyn om vilka frågor som behöver prioriteras
på det lokala planet. Det minoritetspolitiska
arbetet ska ske tillsammans med de nationella
minoriteterna.
Inom förvaltningsområdena har samrådsarbete kommit igång. Däremot kommer
ytterligare insatser att behövas för att förbättra
genomförandet av det så kallade grundskyddet
av nationella minoriteter som gäller i samtliga
landets kommuner. Det lagstadgade grundskyddet gäller också samtliga fem nationella
minoriteter och utgör en minimistandard för
minoritetsarbetet. Det innebär bl.a. att
kommuner och landsting ska genomföra samråd
i frågor som berör de nationella minoriteterna
och att det allmänna har ett ansvar för att främja
bevarandet av de nationella minoritetsspråken.
Under 2012 kommer uppföljningsarbetet att
fokusera på ett bättre genomförande av
grundskyddet utanför förvaltningsområdena.
Inom ramen för det lokala arbetet behöver
också arbetet med att öka kunskapen om de
nationella minoriteterna och minoritetsrättigheter fortsätta. Länsstyrelsen i Stockholms
län och Sametinget kommer därför även
fortsättningsvis att tilldelas resurser för att
arbeta med informations- och kunskapshöjande
insatser.
Språk och kulturell identitet
Arbetet med att revitalisera de nationella
minoritetsspråken har tagit flera steg framåt
under det gångna året. Framför allt har
medvetenheten om de nationella minoritetsspråkens utsatta situation ökat. De nationella
minoriteterna har också på ett tydligare sätt
definierat de konkreta behoven av revitaliseringsinsatser.
Revitalisering är ett långsiktigt arbete och en
rad beslutsamma insatser kommer att behövas
innan de mest hotade minoritetsspråkens
situation stabiliserats. Minoritetsstrategin har
givit de nationella minoriteterna bättre verktyg
att själva arbeta med att återta språket. Det stora
intresset för medel till språkprojekt visar att
viljan att revitalisera minoritetsspråken är stark
bland
minoriteterna.
Ett
stort
antal
revitaliseringsprojekt har också påbörjats under
det första reformåret. Det är särskilt glädjande
att flera av projekten riktar sig till barn och
ungdomar. De samiska språkcentrens arbete är
viktigt för att sprida kunskap om metoder och
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revitaliseringsverktyg och för att inspirera samer
att återta sitt språk.
I flera kommuner inom förvaltningsområdena
har insatser påbörjats för att främja minoritetsspråken. Statsbidraget ger möjligheter att vidta
olika åtgärder för att öka användningen av
minoritetsspråken. Det är enligt regeringens
mening glädjande att resurserna används på ett
sådant sätt att intresset för revitalisering ökar
och att barns möjligheter att tillägna sig
minoritetsspråket stärks.
Ett antal kommuner visar nu större intresse
för det minoritetspolitiska arbetet och de
möjligheter som anslutning till ett förvaltningsområde ger. Detta intresse är också resultatet av
aktivt minoritetsarbete på lokal nivå.
Regeringens ambition är att fortsätta
utvidgningen av förvaltningsområdena genom
att möjliggöra att fler kommuner kan att ansluta
sig. Genom en ökning av statsbidraget till nya
kommuner och landsting kommer fler enskilda
att omfattas av det förstärkta minoritetsskyddet
från och med 2012.

10.6

Budgetförslag

10.6.1 7:1 Åtgärder för nationella
minoriteter
Tabell 10.2 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

70 192

2011

Anslag

85 417

2012

Förslag

89 917

2013

Beräknat

85 917

2014

Beräknat

85 917

2015

Beräknat

85 917

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

10 225
85 881

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används till åtgärder för nationella
minoriteter såsom statsbidrag till kommunerna i
språkliga förvaltningsområden. Anslaget används
även för Länsstyrelsens i Stockholms län och
Sametingets kostnader för uppföljning enligt
lagen (2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk.
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Regeringens överväganden
Anslaget ökas med 2 miljoner kronor fr.o.m.
2012 för att finansiera statsbidrag till de
kommuner som genom särskilt regeringsbeslut
ansluts till de språkliga förvaltningsområdena.
Vidare ökas anslaget med 4 miljoner kronor
under 2012 för att finansiera en satsning i syfte
att öka säkerheten och minska utsattheten för
den judiska minoriteten i samhället.
För att finansiera en satsning för den
nationella minoriteten romer föreslår regeringen
att anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
minskas med 1,5 miljoner kronor. Vidare ökas
anslaget 7:2 Åtgärder för den nationella
minoriteten romer inom detta utgiftsområde med
motsvarande belopp.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag på
89 917 000 kronor för 2012. För åren 2013–2015
beräknas anslaget till 85 917 000 kronor per år.
Tabell 10.3 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter

Anvisat 2011

Regeringens överväganden
Ett nytt anslag, 7:2 Åtgärder för den nationella
minoriteten romer, förs upp på statsbudgeten
fr.o.m. 2012.
Anslaget tillförs 10 miljoner kronor årligen
under 2012–2015 för att finansiera en satsning
för den nationella minoriteten romer.
För att finansiera denna satsning ytterligare
föreslår regeringen att anslaget 7:2 Åtgärder för
den nationella minoriteten romer ökas med 1,5
miljoner kronor. Vidare minskas anslaget 7:1
Åtgärder för nationella minoriteter med 1,5
miljoner kronor.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag på
11 500 000 kronor för 2011. För åren 2013–2015
beräknas anslaget till 11 500 000 kronor per år.
Tabell 10.5 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer

Tusental kronor

1

Anslaget används för utvecklingsarbete avseende
romers rättigheter och livsvillkor.

2012

2013

2014

2015

85 417

85 417

85 417

85 417

Tusental kronor
2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

10 000

10 000

10 000

10 000

1 500

1 500

1 500

1 500

11 500

11 500

11 500

11 500

1

Förändring till följd av:

Anvisat 2011

Beslut

Förändring till följd av:

6 000

Överföring
till/från andra
anslag

2 000

2 000

2 000

Beslut
-1 500

-1 500

-1 500

Överföring
till/från andra
anslag

-1 500

Övrigt

Övrigt

Förslag/
beräknat
anslag

89 917

85 917

85 917

Förslag/
beräknat
anslag

85 917

1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

10.6.2 7:2 Åtgärder för den nationella
minoriteten romer
Tabell 10.4 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

2011

Anslag

2012

Förslag

11 500

2013

Beräknat

11 500

2014

Beräknat

11 500

2015

Beräknat

11 500

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
0

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
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11

11.1

Medier

Omfattning

Regeringens överväganden

Kapitlet omfattar dagspress, radio och television.
Området är delat mellan utgiftsområdena 1
Rikets styrelse och 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. I den del av budgetpropositionen som behandlar det senare utgiftsområdet återfinns en mer utförlig beskrivning
och analys av medieområdet.

Tabell 11.2 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
8:1 Presstödsnämnden
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2013

2014

2015

6 128

6 128

6 128

6 128

65

196

327

494

350

357

365

374

-9

-9

6 811

6 987

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

11.2

2012

Överföring
till/från andra
anslag

Budgetförslag

11.2.1 8:1 Presstödsnämnden

Övrigt 3

Tabell 11.1 Anslagsutveckling

Förslag/
beräknat
anslag

Tusental kronor

2010

Utfall

6 501

2011

Anslag

6 128

2012

Förslag

6 543

2013

Beräknat

6 681

2

2014

Beräknat

6 811

3

2015

Beräknat

6 987

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

6 543

6 681

1

476
6 070

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 6 543 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 6 534 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 6 535 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Presstödsnämndens förvaltningskostnader. Presstödsnämndens huvudsakliga uppgift är att fördela det statliga stödet
till dagspressen.

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

För att förstärka myndighetens verksamhet
tillförs anslaget 350 000 kronor från och med
2012.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 6 543 000 kronor anvisas under
anslaget 8:1 Presstödsnämnden för 2012. För
2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till
6 681 000 kronor, 6 811 000 kronor respektive
6 987 000 kronor.
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11.2.2 8:2 Presstöd

11.2.3 8:3 Myndigheten för radio och tv

Tabell 11.3 Anslagsutveckling

Tabell 11.5 Anslagsutveckling

Tusental kronor

Tusental kronor

2010

Utfall

569 538

2011

Anslag

567 119

2012

Förslag

2013

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-2 419

2010

Utfall

555 135

2011

Anslag

25 178

567 119

2012

Förslag

25 432

Beräknat

567 119

2013

Beräknat

25 934

2

2014

Beräknat

567 119

2014

Beräknat

26 439

3

2015

Beräknat

567 119

2015

Beräknat

27 130

4

1

1

Anslaget används för bidrag till dagspressen.
Presstöd lämnas i form av driftsstöd och
distributionsstöd. Utgifterna för stödet styrs
bl.a. av antalet stödberättigade tidningar och
storleken på dessa tidningars upplagor.
Regeringens överväganden
Tabell 11.4 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
8:2 Presstöd
Tusental kronor

Anvisat 2011

2012

2013

2014

2015

567 119

567 119

567 119

567 119

Överföring
till/från andra
anslag

24 475

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 25 432 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 25 397 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 25 396 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Myndigheten för radio och
tv:s förvaltningskostnader. Myndigheten ansvarar för bl.a. tillstånd, avgifter och registrering
som rör ljudradio- och tv-sändningar riktade till
allmänheten, för granskning och tillsyn av programföretagen samt bevakning av utländska
radio- och tv-sändningar som riktas till den
svenska allmänheten. Anslaget får även användas
för att täcka underskott på äldreanslagen 8:4
Radio- och TV-verket samt 8:5 Granskningsnämnden för radio och TV.
Regeringens överväganden
Tabell 11.6 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
8:3 Myndigheten för radio och tv

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

0

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

1

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Tusental kronor

567 119

567 119

567 119

2012

2013

2014

2015

25 178

25 178

25 178

25 178

756

1 298

1 990

-37

-38

26 439

27 130

567 119
1

1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Anvisat 2011

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 567 119 000 kronor anvisas under
anslaget 8:2 Presstöd för 2012. För 2013, 2014
och 2015 beräknas anslaget till 567 119 000
kronor,
567 119 000
kronor
respektive
567 119 000 kronor.

Pris- och löneomräkning 2

Förändring till följd av:
254

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

25 432

25 934

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

84

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 1

Delar av verksamheten vid Myndigheten för
radio och tv finansieras genom att medel anvisas
från rundradiokontot till statsbudgetens inkomstsida. För 2012 föreslås att 7 651 000
kronor delfinansierar myndighetens verksamhet
(se utg.omr. 17 avsnitt 14.6).
Regeringen föreslår att 25 432 000 kronor anvisas under anslaget 8:3 Myndigheten för radio
och tv för 2012. För 2013, 2014 och 2015
beräknas anslaget till 25 934 000 kronor,
26 439 000 kronor respektive 27 130 000 kronor.

utrymme som fördelats för sådana sändningar.
Hur många tillstånd som kan meddelas är också
beroende av hur det tillgängliga utrymmet
fördelats mellan olika tjänster och tekniska
lösningar. Ansökningsavgiften uppgick 2010 till
30 000 kronor per ansökt programtjänst.
Tabell 11.10 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2010

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

1

Utfall 2010

129 897

0

Prognos 2011

199 037

Budget 2012

124 193

1

Resultat
(intäkt kostnad)

0
0

Varav 62 844 tkr är engångsbelopp 2011.

Tabell 11.8 Offentligrättslig verksamhet – Särskild avgift
och viten
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Utfall 2010

2 600

-

Prognos 2011

4 000

-

-

-

Budget 2012

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Tabell 11.9 Offentligrättslig verksamhet – Avgifter för
tillstånd att sända tv samt digital kommersiell radio
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Utfall 2010
Prognos 2011
Budget 2012
1

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

1 650

0

1 200
1 650

1

Ansökningsavgifter för tillstånd att sända digital kommersiell radio.

Möjligheten att utlysa och meddela tillstånd för
marksänd tv är beroende av hur stort frekvens-

-388

800

-600

200

800

-600

(varav tjänsteexport)

Myndigheten för radio och tv ansvarar för att
utfärda utgivningsbevis för webbsidor m.m. En
ansökningsavgift om 2 000 kronor per ansökan
eller ändringsansökan tas ut enligt förordningen
(2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden. Verksamheten är avgiftsfinansierad och
målet är att eftersträva att avgifterna ska täcka
myndighetens kostnader fullt ut. Myndigheten
för radio och tv arbetar aktivt med att informera
om möjligheten att söka utgivningsbevis för att
på detta sätt öka avgiftsintäkterna.

11.3

Myndigheten för radio och tv ansvarar för
inkassering och eventuell indrivning av särskild
avgift enligt radio- och tv-lagen (2010:696).
Under 2010 inkasserades sammanlagt ca
2 600 000 kronor i särskilda avgifter.

612

200

Tusental kronor
Kostnader

224
200

(varav tjänsteexport)

Intäkter
som får
disponeras

Resultat
(intäkt kostnad)

(varav tjänsteexport)

Budget 2012
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Kostnader

Prognos 2011

Tabell 11.7 Offentligrättslig verksamhet – Lokalradioavgift
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter

Kommersiell radio och tv

Ändrade avgifter för analog kommersiell radio
Regeringens förslag: Avgifterna för dem som

sänder analog kommersiell radio och har
tillstånd som ursprungligen meddelades före den
1 juli 2001, sänks med totalt 12 miljoner kronor
per år från och med 2012. Sänkningen ska
fördelas proportionellt mellan tillståndshavarna i
förhållande till respektive tillstånds andel av de
totala avgifterna. Bestämmelse om avgiftssänkningen ska införas i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till radio- och tvlagen. Den föreslagna lagändringen ska träda i
kraft den 1 januari 2012. Myndigheten för radio
och tv ska senast den 31 januari 2012 fastställa de
belopp som ska betalas under 2012.
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Ärendet
och
dess
beredning:
Inom
Kulturdepartementet har en promemoria med
förslag till ändring i radio- och tv-lagen
(2010:696) om avgifter för analog kommersiell
radio
utarbetats
(dnr Ku2011/1117).
Promemorian har remitterats.
Förslaget är av sådan beskaffenhet att något
yttrande från Lagrådet inte har inhämtats.
Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Ingen remissinstans har
haft något att invända mot förslaget i sak. Några
remissinstanser har dock framfört att sänkningen borde ha varit större för att uppnå önskat
resultat. Det har också inkommit synpunkter på
utformningen av författningstexten.
Bakgrund: Den 1 april 1993 blev det genom
lokalradiolagen (1993:120) tillåtet att sända
kommersiell radio i Sverige, förutsatt att tillstånd
beviljades. Varje tillstånd auktionerades ut till
den som betalade mest och auktionsbudet blev
sedan den årliga koncessionsavgift som tillståndshavaren fick betala.
I syfte att öka mångfalden och den lokala
förankringen i lokalradion beslutades nya regler
som trädde i kraft den 1 juli 2001. De innebar
dels att koncessionsavgiften bestämdes till
40 000 kronor per tillstånd och år, dels att tillstånden skulle fördelas utifrån särskilda kriterier
där den mängd eget och lokalt material som en
aktör åtog sig att sända blev utslagsgivande. För
tillstånd beviljade före den 1 juli 2001 utgick
dock oförändrad avgift.
Den 1 augusti 2010 trädde den nya radio- och
tv-lagen (2010:696) i kraft, med bl.a. ett nytt
regelsystem för kommersiell radio. Övergångsregleringen innebär emellertid att befintliga
tillståndshavare betalar avgifter enligt de tidigare
gällande bestämmelserna.
I budgetpropositionen för 2011 (prop.
2010/11:1, utg.omr. 17 s. 35 f.) konstateras att
aktörer på mediemarknaden möter konkurrens i
allt större utsträckning, bl.a. eftersom det nu är
möjligt att ta del av radio, tv och tidningar på fler
sätt än tidigare. Vidare konstaterades att de
ekonomiska förutsättningarna för olika medier
skiljer sig åt, bl.a. genom att de aktörer som har
tillstånd att sända kommersiell radio sedan
mitten av 1990-talet betalar höga avgifter för att
sända.
I budgetpropositionen anges vidare att
regeringens ambition är att skapa goda
förutsättningar för en livskraftig kommersiell
86

radio och ökad konkurrens på hela radioområdet. Regeringen aviserade mot denna bakgrund en sänkning av avgifterna från och med
2012 med 12 miljoner kronor.
Skälen för regeringens förslag: Den
kommersiella
radion
har
haft
stora
lönsamhetsproblem sedan starten i början av
1990-talet. De tillståndshavare som fick
tillstånden före den 1 juli 2001 betalar generellt
de
högsta
avgifterna,
samtidigt
som
innehållskraven numera är lika för alla
tillståndshavare.
För
de
förstnämnda
tillståndshavarna kan den nuvarande avgiften
minska
deras
möjlighet
att
utveckla
verksamheten.
I och med den nya radio- och tv-lagen togs
betydande steg för att förbättra villkoren för den
kommersiella radion, bl.a. genom slopad
innehållsreglering och bättre möjligheter till
sponsring. De ekonomiska förutsättningarna för
de olika medieslagen bör emellertid bli mer
likvärdiga. Det är också angeläget att främja
mångfalden på mediemarknaden.
Regeringen föreslår därför att avgifterna för
dem som sänder analog kommersiell radio, och
har tillstånd som ursprungligen meddelades före
den 1 juli 2001, sänks med totalt 12 miljoner
kronor per år från och med 2012. Sänkningen
ska fördelas proportionellt mellan tillståndshavarna i förhållande till respektive tillstånds
andel av de totala avgifterna.
Föreslagen avgiftssänkning bör framgå av
punkt 7 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till radio- och tv-lagen. Därutöver bör några smärre redaktionella ändringar
göras.
Den föreslagna lagändringen bör träda i kraft
den 1 januari 2012. För att avgiftssänkningen ska
få avsett genomslag bör Myndigheten för radio
och tv kunna fastställa avgifter för 2012 senast
den 31 januari 2012. Avgiftssänkningen får på så
sätt regleras genom förfallodagarna i april, juli
och oktober 2012.
2011 års koncessionsavgifter uppgick, enligt
beslut av Myndigheten för radio och tv den 24
november 2010, till cirka 136 miljoner kronor.
Förslaget om sänkning av avgifterna innebär att
statens intäkter av koncessionsavgifter från och
med 2012 sänks med totalt 12 miljoner kronor
per år.
Förslaget bidrar till att minska skillnaderna
när det gäller de ekonomiska förutsättningarna
för olika medieslag och innebär att avgifterna
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sänks för den grupp av tillståndshavare som i dag
betalar de högsta avgifterna. Regeringen bedömer att en avgiftssänkning utgör ytterligare
ett led i arbetet med att skapa goda förutsättningar för den kommersiella radion och
förslaget bedöms skapa bättre möjligheter för
radion att utveckla sin verksamhet.
Förslaget bedöms inte ha någon påverkan på
miljön. Inte heller i övrigt bedöms förslaget ha
någon påverkan på den kommunala självstyrelsen, det brottsförebyggande arbetet, för
sysselsättning och offentlig service i olika delar
av landet, för jämställdheten mellan kvinnor och
män eller för möjligheterna att nå de
integrationspolitiska målen.
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12

12.1

Sieps samt EU-information

Omfattning

Området omfattar den forsknings- och analysverksamhet som bedrivs av Svenska institutet för
europapolitiska studier (Sieps). Inom detta
område finansieras vidare verksamhet gällande
information om EU och om utvecklingen av
samarbetet inom unionen.

12.2

Politikens inriktning

En majoritet av de frågor som ryms inom
samhällspolitiken har en EU-dimension.
Politiska processer på EU-nivå påverkar det
offentliga
samtalet
och
den
politiska
diskussionen i Sverige. Sverige ska tillhöra
kärnan i det europeiska samarbetet.
En viktig del i detta och i en demokrati är att
det finns underlag för en aktiv och initierad
debatt. Det är också av vikt att forskning och
analys kring de långsiktiga politiska problemställningarna bedrivs och kan bli en del av det
offentliga samtalet. Det gäller såväl på nationell
nivå som i överväganden kring Sveriges EUpolitik och de vägar som Sverige bör förorda för
unionens långsiktiga utveckling. I sammanhanget är det vidare värdefullt med kunskaper
om hur EU:s gemensamma institutioner
fungerar och deras betydelse för medborgarna.
Regeringen vill därför även under 2012 på
olika sätt bidra till att det finns en god
kunskapsgrund kring EU och att det kan föras
en initierad, mångfasetterad och livlig debatt
kring EU-politiska överväganden.

Sieps
Svenska institutet för europapolitiska studier
spelar härvid en viktig roll.
EU står inför många utmaningar under det
kommande decenniet. Frågan om den
europeiska integrationens framtida utveckling är
ständigt aktuell och har fått ny näring av vissa
euro-länders ekonomiska svårigheter. Behovet av
utveckling inom den fria rörlighetens område
och vad gäller den inre marknaden är en
långsiktig utmaning liksom att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt och fler jobb
inom EU. Klimatpolitiken kommer inom överskådlig framtid att stå i fokus för initiativ på EUnivå, till viss del kopplat till energifrågorna. EU
är en aktör på en världspolitiska arenan och
externa relationer är av växande betydelse. Den
av Sieps fastlagda inriktningen på forskningsoch utredningsverksamheten bestående av sex
ramprojekt ligger i linje med behovet att av få
initierad belysning kring dessa problemställningar, ge regeringen och andra beslutfattare
underlag för överväganden och lägga grund för
ett offentligt samtal i dessa frågor. En
förutsättning därvidlag är att det sker en bra
spridning av resultat och rapporter. Regeringen
lägger därför vikt vid att Sieps även fortsättningsvis har en hög målsättning när det gäller
spridning, bl.a. genom publikationer och
seminarier.
Kommunikationsinsatser på EU-området
EU:s gemensamma institutioner rekryterar och
anställer varje år hundratals personer. En ny och
mer ambitiös rekryteringsprocedur har införts
fr.o.m. 2010. Under senare år är andelen svenska
medborgare i institutionerna minskande. Det
finns således ett behov för nyrekrytering av
89
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svenskar till dessa institutioner, ett behov som är
tilltagande på grund av att många kommer att
avgå med pension inom det närmast decenniet.
Inom ramen för EU-informationen avser
regeringen att fr.o.m. 2012 använda medel inom
anslaget för att genom särskilda informationsinsatser höja kunskapsnivån i Sverige kring detta
viktiga område. Det är regeringens ambition att
insatsen ska leda till att fler svenska medborgare
söker tjänst i EU:s gemensamma institutioner
och också får anställning.
Sverige har en lång tradition av att
samhällsfrågor debatteras i samhällets alla
förgreningar. Folkrörelserna och andra aktörer
har spelat och spelar fortfarande en aktiv roll i
dessa sammanhang. Det gäller även det
offentliga samtalet kring Sveriges EU-politik.
Regeringen avser avsätta medel från anslaget för
att ge stöd till olika aktörer i syfte att stimulera
en mångsidig debatt kring EU:s framtidsfrågor.
Åtgärder vidtas även på andra områden när
det gäller kommunikation kring EU-frågor, bl.a.
inom ramen för ett initiativ av EUkommissionen, det s.k. förvaltningspartnerskapet. Regeringen har inom den ramen ingått
avtal med kommissionen och med Europaparlamentet för perioden 2009–2012, med målet
att öka kunskapen om och engagemanget för
EU-frågor främst hos gymnasielärare i
samhällskunskap. Medel för detta ändamål har
avsatts under utgiftsområde 16, anslaget 1:5
Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk
verksamhet.

Tabell 12.1 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

18 521

2011

Anslag

18 899

2012

Förslag

19 042

2013

Beräknat

19 485

2

2014

Beräknat

19 854

3

2015

Beräknat

20 351

4

426
18 627

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 19 042 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 19 015 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 19 016 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för att finansiera verksamheten
vid myndigheten Svenska institutet för
europapolitiska studier. Anslaget används även
för att informera om EU, om EU:s
gemensamma
institutioner
samt
om
utvecklingen av samarbetet inom unionen.
Regeringens överväganden
För 2012 föreslår regeringen att anslaget ska
uppgå till 19 042 000 kronor. För 2013, 2014 och
2015 beräknas anslaget uppgå till 19 485 000
kronor, 19 854 000 kronor respektive 20 351 000
kronor.
Tabell 12.2 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EUinformation
Tusental kronor

Anvisat 2011 1

12.3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2012

2013

2014

2015

18 899

18 899

18 899

18 899

586

983

1 481

-28

-29

19 854

20 351

Förändring till följd av:

Budgetförslag

Pris- och löneomräkning 2

12.3.1 9:1 Svenska institutet för
europapolitiska studier samt EUinformation

143

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

19 042

19 485

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.
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1.1

Förteckning över Sveriges utlandsmyndigheter samt ackrediteringar för de
Stockholmsbaserade ambassadörerna

I. Beskickningar
(sidoackrediteringar inom parentes)
Abu Dhabi
(Doha, Manama)
Abuja
(Accra, Banjul, Lomé, Porto Novo)
Addis Abeba
(Djibouti)
Alger
Amman
Ankara
Astana1)
Athen
Bagdad
Bamako
(Niamey, Nouakchott, Ouagadougou)
Bangkok
(Manila, Rangoon, Vientiane)
Belgrad
(Podgorica)
Berlin
Bern
(Vaduz)
Bogotá D.C.
(Caracas, La Paz, Quito)
Brasilia
Budapest
Buenos Aires
(Asunción, Montevideo)
Bukarest
Canberra
(Apia, Nuku`alofa, Suva, Honiara,
Port Moresby, Port Vila, Wellington)
Chisinau
Damaskus
(Beirut)
Dar es Salaam
(Antananarivo)
Dhaka
Guatemala
(San Salvador, Tegucigalpa, San José,
Managua, Panamà)
Haag
(Luxemburg)
Hanoi
Harare

(Lilongwe, Port Louis)
Havanna
Helsingfors
Islamabad
Jakarta
Kabul
Kampala
Kairo
Khartoum
(N’Djamena, Juba)
Kiev
Kigali1)
Kinshasa
(Bangui, Brazzaville, Libreville, Malabo,
Yaoundé)
Kuala Lumpur
Köpenhamn
La Paz1)
Lissabon
(Bissau, Praia, Sao Tomé)
London
Luanda
Lusaka
Madrid
(Andorra la Vella)
Maputo
(Mbabane)
Mexico
Minsk
Monrovia1)
(Abidjan, Conakry, Dakar, Freetown)
Moskva
Nairobi
(Bujumbura, Kigali, Moroni, Victoria,
Mogadishu)
New Delhi
(Colombo, Kathmandu, Thimphu, Malé)
Nicosia
Oslo
Ottawa
(Nassau)
Ouagadougou1)
Paris
(Monaco)
Peking
(Ulan Bator)
Phnom Penh
Prag
5
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Pretoria
(Gaborone, Maseru, Windhoek)
Pristina1)
Pyongyang
Rabat
Reykjavik
Riga
Riyadh
(Muscat, Kuwait, Sana'a)
Rom
(San Marino)
Santiago de Chile
(Lima)
Sarajevo
Seoul
Singapore
(Bandar Seri Bagawan)
Skopje
(Pristina, Tirana)
Tallinn
Tbilisi
(Jerevan)
Teheran
Tel Aviv
Tirana1)
Tokyo
(Koror, Majuro, Pohnpei)
Vilnius
Warszawa
Washington
Wien
(Bratislava, Ljubljana)
Zagreb

Sveriges ständiga delegation vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
(OSSE) i Wien
Sveriges delegation vid NATO i Bryssel

1.

Basseterre (St Christopher och Nevis),
Belmopan
(Belize),
Bridgetown
(Barbados),
Castries
(St
Lucia),
Georgetown
(Guyana),
Kingston
(Jamaica), Kingstown (St Vincent och
Grenadinerna),
Nassau
(Bahamas),
Paramaribo (Surinam), Port-au-Prince
(Haiti), Port of Spain (Trinidad och
Tobago), Roseau (Dominica), Santo
Domingo (Dominikanska Republiken), St
George’s (Grenada), St John’s (Antigua
och Barbuda)

1)

2.

Tripoli(Libyen), Tunis (Tunisien)

3.

Heliga Stolen, Valletta (Malta)

4.

Asmara (Eritrea)

5.

Astana
(Kazakstan),
Asjchabad
(Turkmenistan), Bisjkek (Kirgizistan),
Dusjanbe
(Tadzjkistan),
Tasjkent,
(Uzbekistan)

6.

Baku (Azerbajdzjan)

7.

Sofia (Bulgarien)

8.

Abidjan
(Elfenbenskusten), Conakry
(Guinea), Dakar (Senegal), Freetown
(Sierra Leone), Monrovia (Liberia)

9.

Dublin (Irland)

Beskickningen förestås av en chargé d'affaires

II. Delegationer
Sveriges ständiga representation vid Europeiska
Unionen (EU) i Bryssel
Sveriges ständiga representation vid Förenta
nationerna i New York
Sveriges ständiga representation vid de
internationella organisationerna i Genève
Sveriges delegation vid Organisationen för
ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)
i Paris
Sveriges ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg
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III. Karriärkonsulat
a) Generalkonsulat
Hongkong
Istanbul
Jerusalem
Mariehamn
S:t Petersburg
Shanghai

IV. Stockholmsbaserade ambassadörer
De tio sändebuden har följande ackrediteringar:

10. Bryssel (Belgien)

Samhällsekonomi och
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

2.

bemyndigar regeringen att för 2012 besluta
om en kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 355 000 000
kronor för att tillgodose Kammarkollegiets
behov av likviditet i samband med inrättande av nya myndigheter (avsnitt 3.6.2),
bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:3 Verksamhetsstöd för den
statliga budgetprocessen ingå avtal för
utveckling och underhåll av informationssystemet Hermes som medför behov av
framtida anslag på högst 45 000 000 kronor
2013–2017 (avsnitt 3.6.3),

3.

bemyndigar regeringen att för 2012 besluta
om en kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 100 000 000 kronor
för att tillgodose Statens tjänstepensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen (avsnitt 5.5.2),

4.

godkänner förslaget till investeringsplan för
Statens fastighetsverk för 2012–2014
(avsnitt 8.5.1),

5.

bemyndigar regeringen att för 2012 besluta
att Statens fastighetsverk får ta upp lån i
Riksgäldskontoret intill ett belopp av
12 300 000 000 kronor för investeringar i
fastigheter m.m. (avsnitt 8.5.1),

6.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:10 Bidragsfastigheter ingå
avtal om underhåll av bidragsfastigheter
som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
30 000 000 kronor 2013 (avsnitt 8.5.2),

7.

godkänner förslaget till investeringsplan för
Fortifikationsverket för 2012–2014 (avsnitt
8.5.3),

8.

bemyndigar regeringen att för 2012 besluta
att Fortifikationsverket får ta upp lån i
Riksgäldskontoret intill ett belopp av
10 200 000 000 kronor för investeringar i
mark, anläggningar och lokaler (avsnitt
8.5.3),

9.

bemyndigar regeringen att för 2012
avseende Sjunde AP-fondens verksamhet
dels besluta om lån i Riksgäldskontoret för
investeringar i anläggningstillgångar som
används i verksamheten intill ett belopp av
5 000 000 kronor, dels besluta om kredit på
räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett
belopp av 185 000 000 kronor (avsnitt
11.5),

10. godkänner att Sverige under 2012 medverkar i kapitalhöjningen i Europarådets
utvecklingsbank (CEB) och bemyndigar
regeringen att ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier till CEB
intill ett belopp av 123 724 000 euro
(avsnitt 12.5.1),
11. för budgetåret 2012 anvisar anslagen under
utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning, vad gäller anslag som står
till regeringens disposition, enligt följande
uppställning:
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Riksrevisionen föreslår att riksdagen
12. bemyndigar Riksrevisionen att för 2012 ta
upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i
verksamheten intill ett belopp av
15 000 000 kronor (avsnitt 15.5.1),

13. för budgetåret 2012 anvisar ett anslag under
utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning för Riksrevisionen enligt
följande uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

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

Anslagstyp

Statskontoret
Kammarkollegiet
Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen
Arbetsgivarpolitiska frågor
Statliga tjänstepensioner m.m.
Finanspolitiska rådet
Konjunkturinstitutet
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Bidragsfastigheter
Finansinspektionen
Riksgäldskontoret
Bokföringsnämnden
Vissa garanti- och medlemsavgifter
Riksrevisionen
Finansmarknadsforskning
Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter

Summa

12

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

89 279
64 495
44 933
2 443
11 133 000
8 931
55 435
104 684
540 797
344 500
306 919
311 567
11 349
2 370
300 685
30 005
7 150
13 358 542
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2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning

2.1

Omfattning

I utgiftsområdet ingår i likhet med tidigare år
följande områden (avsnitt):
-

statlig förvaltningspolitik (avsnitt 3),

-

offentlig upphandling (avsnitt 4),

-

statliga arbetsgivarfrågor (avsnitt 5),

-

statistik (avsnitt 6),

-

prognos- och uppföljningsverksamhet (avsnitt 7),

-

fastighetsförvaltning (avsnitt 8),

-

Finansinspektionen och finansmarknadsforskning (avsnitt 9),

-

Riksgäldskontoret (avsnitt 10),

-

Sjunde AP-fonden (avsnitt 11),

-

kapitalhöjningar
i
vissa
institutioner (avsnitt 12),

-

kredit till annan stat (avsnitt 13),

-

normgivning i redovisningsfrågor (avsnitt
14), samt

-

Riksrevisionen (avsnitt 15).

finansiella

I en bilaga redovisas statsförvaltningens utveckling.

Några mindre förändringar av utgiftsområdets
innehåll har skett till följd av riksdagens beslut
om ändring av de ändamål och verksamheter
som ska innefattas i utgiftsområde 2 Samhällsekonomi
och
finansförvaltning
(prop.
2010/11:100,
bet.
2010/11:KU32,
rskr.
2010/11:294).
Till utgiftsområde 22 Kommunikationer förs
gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk
betydelse.
Från utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet tillkommer utvecklad jämställdhetsstatistik som finansierats från anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder.
Andra förändringar är att Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter
föreslås få ett eget anslag i enlighet med riksdagens önskemål. Vidare har medel för Kompetensutveckling i staten flyttats från anslaget
1:2 Kammarkollegiet till anslaget 1:1 Statskontoret.
Utgiftsområdet omfattar ett femtontal förvaltningsmyndigheter under regeringen, ett tiotal nämnder m.m. och Riksrevisionen under
riksdagen. Majoriteten av dessa 15 myndigheter
räknas till och svarar för knappt en sjättedel av
området Allmän förvaltning enligt den internationella COFOG-indelningen (Classification
of Functions of Government). Finansinspektionen och Fortifikationsverket räknas till områdena Näringsliv respektive Försvar.
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2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

1:1 Statskontoret

81

85

84

89

88

90

92

1:2 Kammarkollegiet

56

79

77

64

66

67

69

44

40

45

46

47

48

17

2

3

2

2

2

2

1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor

10 101

10 785

10 749

11 133

11 348

11 629

12 076

1:6 Finanspolitiska rådet

8

7

7

9

9

9

10

1:7 Konjunkturinstitutet

52

53

52

55

58

60

61

1:8 Ekonomistyrningsverket

116

109

111

105

107

109

112

1:9 Statistiska centralbyrån

493

532

523

541

549

554

562

1:10 Bidragsfastigheter

283

340

333

345

185

185

185

1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.

1:11 Finansinspektionen

263

286

296

307

347

385

395

1:12 Riksgäldskontoret

283

307

290

312

318

325

333

9

11

11

11

12

10

10

1:13 Bokföringsnämnden

2

2

2

2

2

2

2

298

299

296

301

307

313

322

30

30

29

30

31

31

32

–

–

–

7

7

7

7

4

27

26

–

–

–

–

2010 1:3 Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling

11

0

0

–

–

–

–

2003 01:06 Folk- och bostadsstatistik

37

0

34

–

–

–

–

12 144

13 000

12 964

13 359

13 481

13 826

14 317

1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter
1:15 Riksrevisionen
1:16 Finansmarknadsforskning
1:17 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter
Äldreanslag
2011 1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av
strategisk betydelse 2

Totalt för UO 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
Från 2012 det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda anslaget 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse.

Utgifterna inom utgiftsområdet 2010 blev
12 144 miljoner kronor och var därmed
91 miljoner kronor (knappt 1 procent) lägre än
vad som anvisades i budgeten inklusive ändringsbudgetar. Utfallet 2010 var 138 miljoner kronor
(1,1 procent) högre än 2009, vilket är en relativ
begränsad förändring mellan åren jämfört med
förändringarna de fem närmast föregående budgetåren.
Ökningen av utfallet mellan 2009 och 2010
beror främst på ökade kostnader för statliga
tjänstepensioner (109 miljoner kronor), ökade
kostnader för Riksgäldskontoret, Finansinspektionen och finansmarknadsforskning (23–30
miljoner kronor vardera) samt ökade kostnader
för det s.k. etos-projektet, Kammarkollegiet och
Riksrevisionen (4–11 miljoner kronor vardera).
Mellan 2009 och 2010 minskade samtidigt
kostnaderna för avvecklingen av Verket för för14

valtningsutveckling, bidragsfastigheter samt för
lägenhetsregistret (folk- och bostadsstatistik)
med 20–27 miljoner kronor vardera. Övriga anslag hade relativt små kostnadsförändringar
mellan 2009 och 2010.
Halvårsutfallet 2011 motsvarar 49 procent av
anvisade medel och för hela 2011 beräknas utgifterna bli 12 964 miljoner kronor, vilket är nära
anvisade medel för 2011.
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2012–2015.
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Miljoner kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

12 998

12 998

12 998

12 998

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

18

57

96

146

Beslut

19

-110

-86

-91

Övriga makroekonomiska
förutsättningar

267

390

575

857

Volymer

139

235

343

510

Överföring
till/från andra
utgiftsområden

-25

-25

-25

-25

-57

-62

-75

-77

13 359

13 481

13 826

14 317

Övrigt

3

Ny ramnivå
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Tekniska justeringar av statliga tjänstepensioner. Övergångseffekter till följd av
kostnadsmässig avräkning av vissa myndigheters förvaltningsutgifter 2012–13.
Utgiftsområdet minskas (fr.o.m.2014) även till följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojekt i statsförvaltningen.

Utgifterna för utgiftsområdet föreslås öka med
ca 3 procent eller 359 miljoner kronor jämfört
med 2011. Det kan jämföras med bedömningen i
budgetpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1,
utg.omr. 2), där utgiftsområdets ram i stället
beräknades minska med 83 miljoner kronor
mellan 2011 och 2012.
Skillnaden förklaras främst av högre beräknade kostnader för statliga tjänstepensioner och
att tre tidigare större tidsbegränsade tillskott
förlängts respektive permanentats.
Kostnaderna för tjänstepensioner föreslås öka
med 348 miljoner kronor, vilket är mer än dubbelt så mycket jämfört med den ökning om 106
miljoner kronor som beräknades för 2012 i
budgetpropositionen för 2011. Anledningen är
förändrade makrofaktorer och volymer.
Utgifterna för underhåll av bidragsfastigheter
föreslås öka med 160 miljoner kronor 2012 och
den planenliga minskningen skjuts fram ännu ett
år fram i tiden. Vidare bör anslaget öka med
4,5 miljoner kronor per år för Statens fastighetsverks utökade ansvar för underhåll av ytterligare
en bidragsfastighet i Stockholm.
Finansinspektionens föreslås tillföras 38 miljoner kronor 2012 och ytterligare 34 respektive
31 miljoner kronor per år 2013 och 2014. Av

dessa är 20 miljoner kronor 2011 års tillfälliga
tillskott som permanentats. Utöver detta föreslås Finansinspektionen fr.o.m. 2012 tillföras
7,15 miljoner kronor på ett särskilt anslag för
Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter, dessa avgifter belastar i dagsläget
myndighetens förvaltningsanslag. Det innebär
således ett samlat tillskott för 2012 på
45 miljoner kronor till Finansinspektionen i
förhållande till 2011 års permanenta nivå.
Utgiftsområdet minskar med 25 miljoner
kronor när de ändamål och verksamheter som
finansierats från äldreanslaget 1:17 Gemensamma
e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse flyttas
till utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Anslaget 1:1 Statskontoret minskas med 2 miljoner kronor 2012 och ytterligare 3 miljoner
kronor fr.o.m. 2013.
För arbetet med att säkerställa kvaliteten i
statistikproduktionen tillförs Statistiska centralbyrån (SCB) ytterligare 7 miljoner kronor per år
2012–2014. SCB tillförs vidare 5 miljoner kronor
per år 2012–2015 för ett uppdrag att utveckla indikatorer för innovation. SCB föreslås samtidigt
tillföras totalt 4 miljoner kronor för att publicera
uppgifter över alternativa utförare (t.ex. privata
företag eller ideella organisationer) av tjänster
som finansieras av kommuner och landsting och
publicera personalstatistik, producera en utvecklad jämställdhetsstatistik samt genomföra en
förstudie. SCB:s anslag minskas även till följd av
att tidigare års tidsbegränsade tillskott upphör
och av att ansvaret för äktenskapsregistret
flyttats från SCB.
Den pris- och löneomräkning som görs årligen av anslagen för förvaltningsändamål, uppgår till 18 miljoner kronor, vilket är marginellt
mer (1 miljon kronor) än vad som beräknades i
budgetpropositionen för 2011.
Konjunkturinstitutet föreslås tillföras 2,1 miljoner 2012 som ökas till 4 miljoner kronor
fr.o.m. 2013 för nya uppgifter främst inom det
miljöekonomiska området. Finanspolitiska rådet
föreslås samtidigt tillföras 1,5 miljon kronor
fr.o.m. 2012 för nya uppgifter och för att anställa
en kanslichef.
Till följd av 2011 års engångstillskott för Ekonomistyrningsverkets myndighetsövergripande
arbete mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, sker en planenlig minskning av
anslaget med 5 miljoner kronor.
Budgetförslaget innebär att utgiftsområdets
anslagsfinansierade verksamhet har en i jäm15
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förelse med tidigare år oförändrad sammansättning i realekonomiska termer, där 84 procent
utgörs av transfereringar och 16 procent av verksamhetskostnader. Utgifterna för investeringar
utgör mindre än 1 procent av utgiftsområdet.

2.3

Mål

Målet för förvaltningspolitiken är en innovativ
och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar
till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete (prop. 2009/10:175, bet. 2009/10:FiU38,
rskr. 2009/10:315).
Målet för det finansiella systemet (prop.
2008/09:1, utg.omr. 2, bet. 2008/09:FiU2, rskr.
2008/09:147), är att:
-

systemet ska vara effektivt och tillgodose
såväl samhällets krav på stabilitet som konsumenternas intresse av ett gott skydd,

-

reglering och tillsyn ska bidra till förtroendet för den finansiella sektorn,

-

tillsynen ska bedrivas effektivt,

-

statens finansförvaltning ska bedrivas effektivt, och att

-

kostnaderna för statsskulden långsiktigt ska
minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas.

2.3

Resultatredovisning

2.3.1

Indikatorer och andra
bedömningsgrunder för
redovisningen

Indikatorer för förvaltningspolitiken redovisas i
avsnitt 3.3 och i utgiftsområdets bilaga om
statsförvaltningens utveckling.
När det gäller målen för det finansiella systemet har såväl Riksbanken och Finansinspektionen i uppgift att löpande redovisa indikatorer
inom området. Redovisningarna från myndigheterna styrker att den finansiella stabiliteten är
god.
De senaste årens budgetpropositioner och
ekonomiska vårpropositioner har behandlat
frågan hur finansiell instabilitet kan påverka såväl
16

den reala ekonomin som de offentliga finanserna
i Sverige och i omvärlden. Det handlar bl.a. om
makroekonomisk utveckling och offentliga
finanser i enskilda länder, hushållens konsumtion och skuldsättning, tillgångs- och råvarupriser inklusive utvecklingen på bostadsmarknaden. Vidare handlar det om hur det finansiella
systemet ska kunna upprätthålla sina funktioner
såsom betalningsförmedling, kapitalförsörjning
och riskhantering. Stabiliteten på finansmarknaderna behandlas i olika delar av finansplanen.
I avsnitt 9 och 10 är utgångspunkten för indikatorerna de övergripande målen för Finansinspektionen och Riksgäldskontoret, bl.a. en väl
fungerande reglering, och tillsyn samt ett gott
konsumentskydd m.m.
2.3.2

Den finansiella krisens
konsekvenser för finansiella
systemet

Som en följd av den finansiella krisen 2008 har
en rad initiativ tagits under senare år som syftar
till att öka bankers och andra finansiella instituts
motståndskraft mot nya kriser och dämpa skadeverkningarna när en kris inträffar.
Vissa av de särskilda åtgärder som vidtogs under den mest akuta fasen av krisen hösten 2008
har kunnat avvecklas till följd av återhämtningen
i den svenska ekonomin och i bankerna. Det
gäller t.ex. garantiprogrammet för medelfristig
upplåning och kapitaltillskottsprogrammet för
solventa banker m.fl. som löpte ut den 30 juni
2011. Även Riksbanken har avvecklat de särskilda faciliteter som infördes under krisen. Vid
en eventuell ny finansiell oro av sådan art att
oron sprider sig till den svenska marknaden finns
dock möjlighet att snabbt vidta nödvändiga åtgärder med stöd av lagen (2008:814) om statligt
stöd till kreditinstitut.
För att förbättra samordningen av det praktiska internationella krisarbetet har Sverige
undertecknat en överenskommelse med de nordiska och baltiska länderna om att inrätta en
internationell krishanteringsgrupp. Ett nordisktbaltiskt samarbetsavtal har ingåtts och därmed
har en första regional stabilitetsgrupp bildats i
Europa. Gruppen bör kunna bidra till ett ökat
samarbete mellan myndigheterna i de för Sverige
ur stabilitetssynpunkt viktigaste länderna. I
arbetsgruppen finns representanter för reger-
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ingar, centralbanker och tillsynsmyndigheter
från de medverkande länderna.
Under 2011 har också insättningsgarantin
förbättrats ytterligare genom bl.a. en höjning av
det garanterade täckningsbeloppet till motsvarande 100 000 euro och en förkortning av
tiden för utbetalning av ersättningar vid ett ersättningsfall.
2.3.3

Övriga resultat

Majoriteten av myndigheterna inom utgiftsområdet bedöms ha bedrivit sin verksamhet på
ett tillfredsställande sätt, genomfört sina uppgifter inom befintliga ramar och i huvudsak nått
upp till ställda mål.
Den löpande verksamheten i myndigheterna
har i hög grad bedrivits planenligt, även om det i
enstaka fall varit en tidvis ansträngd arbetssituation eller vissa problem med kompetensförsörjningen. Samtidigt har betydande resurser
lagts ner på olika former av utvecklingsverksamhet. Utvecklingen av kvalitet, informationssäkerhet och it har dock uppvisat vissa enstaka
brister.
Myndigheternas ekonomiska resultat och
brukarnas omdömen om myndigheterna är ofta
goda. Flertalet myndigheter har en ekonomi i
balans, även om det i några enstaka fall krävts
särskilda åtgärder i fråga om bl.a. organisation,
lokaler m.m.
Den ekonomiska situationen inom utgiftsområdet bedöms ha varit god 2010. Under 2010
ökade det sammanlagda anslagssparandet med
18 miljoner kronor till totalt 140 miljoner
kronor och anslagskrediten har endast utnyttjats
i två fall. Regeringen föreslog för övrigt inga
stora förändringar av budgeten för utgiftsområdet i vårändringsbudgeten 2011 och inga i
höständringsbudgeten 2011.
Stora delar, 90 procent, av förvaltningskostnaderna för utgiftsområdets myndigheter
(7,7 miljarder kronor) finansieras av avgifter och
andra ersättningar som myndigheterna själva
disponerar till 95 procent. Utgiftsområdets
avgiftsintäkter uppgick 2010 till 7 160 miljoner
kronor, varav nästan 80 procent var inomstatliga
och drygt 90 procent från uppdragsverksamhet.
Jämfört med 2009 var detta en minskning med
320 miljoner kronor, i huvudsak genom minskade utomstatliga avgiftsintäkter.

Förvaltningskostnaderna, som ökade med 1
procent mellan 2009 och 2010, utgörs till knappt
två tredjedelar av övriga driftskostnader, främst
för att fastighetsförvaltningens kostnader väger
tungt. Personalkostnaderna utgör 33 procent
och lokalkostnaderna 3 procent av förvaltningskostnaderna inom utgiftsområdet.
Utgiftsområdets personalstyrka uppgick 2010
till 3 770 årsarbetskrafter. Antalet har minskat
den senaste femårsperioden och främst på grund
av avvecklingen av olika myndigheter inom
utgiftsområdet. Jämfört med 2009 har andelen
kvinnor ökat och medelåldern sjunkit. I övrigt
har endast små förändringar skett. Nära hälften
av personalen finns liksom föregående år i
Stockholmsområdet, personalen har en något
högre genomsnittlig lön och fler är tillsvidareoch heltidsanställda än i staten som helhet. Personalomsättningen var högre, men sjukfrånvaron
lägre än genomsnittet för staten. Skillnaderna
mellan enskilda myndigheter inom utgiftsområdet är fortsatt stora.
Sedan avvecklingen av Verket för förvaltningsutveckling och inrättande av Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus), har inga
större strukturförändringar skett inom utgiftsområdet. Flera områden har nyligen varit eller är
för närvarande föremål för översyner.
Över en femårsperiod har myndigheterna
inom utgiftsområdet haft förhållandevis goda
omdömen i Ekonomstyrningsverkets ekonomiadministrativa värdering. Elva av de tolv myndigheter inom utgiftsområdet som omfattades av
EA-värderingen 2010 erhöll det bästa värdet, vilket är något bättre än under den senaste femårsperioden.
Samtliga myndigheter inom utgiftsområdet
fick revisionsberättelser utan invändningar av
Riksrevisionen, vilket också är bättre än under
den senaste femårsperioden då tre myndigheter
fick invändningar eller särskilda upplysningar.
Två av utgiftsområdets femton myndigheter har
i årsredovisningarna för 2010 också uppmärksammat vissa brister i den interna styrningen och
kontrollen.

2.4

Politikens inriktning

Politikens inriktning för olika delområden redovisas i avsnitt 3–14. Nedan redovisas regeringens
ambitioner inom finansmarknadsområdet.
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2.4.1

Regeringens ambitioner inom
finansmarknadsområdet

Regeringen anser att en effektivare tillsyn och
skärpta regler krävs för att skydda det svenska
finansiella systemet. Sverige har, tack vara den
goda ordningen i de offentliga finanserna, kunnat genomföra kraftfulla åtgärder för att minska
finanskrisens effekter. För att upprätthålla stabiliteten i det finansiella systemet behövs dock
ytterligare insatser. Ökade resurser behövs för
att Finansinspektionen ska kunna öka omfattningen och förbättra tillsynen av finansmarknaden. Skärpta kapitaltäckningsregler och en förbättrad insättningsgaranti är ytterligare exempel
på aktiva insatser. Inom värdepappers- och försäkringsmarknaderna planeras också reformer.
Finansinspektionen stärks

Regeringens ambitioner när det gäller omfattningen av och kvaliteten i den finansiella tillsynen är höga. Regeringen bedömer att den
finansiella tillsynen behöver utvecklas samt öka i
både kvalitet och omfattning. Arbetet med att
stärka regelverken och tillsynen av de finansiella
företagen och marknaderna ska därmed intensifieras ytterligare. Detta gäller också det viktiga
arbete som bedrivs på internationell nivå, inklusive inom EU i syfte att minska risken för allvarliga finansiella kriser. Ökade insatser behövs
också
avseende
finansmarknadsstatistiken.
Sammantaget har kraven på Finansinspektionen
ökat.
Regeringen bedömer därför att resurserna till
Finansinspektionen behöver ökas successivt under 2012 till 2014. Resursförstärkningen fr.o.m.
2014 bör uppgå till 103 miljoner kronor per år
vilket innebär en ökning av myndighetens förvaltningsanslag med drygt 30 procent i förhållande till 2011 års nivå. Därutöver ska Finansinspektionen även kunna betala avgifter till
tillsynsmyndigheterna inom EU1 .
Initiativ för att minska risken för nya finansiella
kriser

Stärkta regelverk. För att stärka motståndskraften inom de enskilda bankerna pågår det en
process som syftar till att skapa högre kapital-

krav och strängare likviditetsregler. Baselkommittén har lagt fram det s.k. Basel III-paketet
som innehåller skärpta kapital- och likviditetskrav för banker. EU-kommissionen har föreslagit att detta regelverk ska införas inom EU
genom en EU-förordning och ett EU-direktiv
(CRD2 IV). Regeringen lägger stor vikt vid detta
arbete. Sverige har i förhållande till ekonomins
storlek, en stor finansiell sektor med betydande
verksamhet i andra länder. Finansiell instabilitet
kan därför få stora konsekvenser för den svenska
ekonomin. Regeringen arbetar därför för att
högre kapitalkrav än de som anges som miniminivåer i Basel III ska kunna införas på nationell
nivå. Vidare anser regeringen att det måste finnas
möjlighet för ett land att införa det kommande
CRD IV-regelverket på kortare tid än vad de
långa övergångstiderna i Basel III föreskriver.
Förbättrad tillsynsstruktur. En ny tillsynsstruktur för den finansiella sektorn har skapats
inom EU. Tre tillsynsmyndigheter har inrättats
för vardera bank-, försäkrings- och värdepappersområdena och ett särskilt råd för systemrisker3 . Beslut om reformen fattades under det
svenska ordförandeskapet i EU hösten 2009.
Syftet med den nya ordningen är att väsentligt
förbättra möjligheterna att följa och analysera
utvecklingen och att vidta relevanta åtgärder för
att främja den finansiella stabiliteten i Europa.
Effektivt krishanteringssystem. Även regelverket för hantering av finansiella kriser och
möjligheterna för myndigheterna att ingripa i tid
vid en hotande kris håller på att ses över. Regeringen har tillsatt en kommitté (Finanskriskommittén, dir. 2011:6) med uppdrag att se över
dessa och närliggande frågor. Utredningen ska
redovisa sina förslag senast den 15 augusti 2012.
Regeringen avser också att lämna ett uppdrag åt
en särskild utredare att se över vissa frågor kring
Riksbankens kapital och valutareserv.
Även inom EU pågår ett omfattande arbete
med att se över reglerna för krishantering av
banker och vissa värdepappersföretag. Kommissionen planerar att lägga fram förslag till
reglering innehållande krav på att det i varje
medlemsstat ska finnas vissa grundläggande
möjligheter att ingripa och hantera ett kreditinstitut som hamnar i kris. Regeringen välkom-

1 Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och

tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) och Europeiska värdepappers-

2 Capital Requirements Directive.

och marknadsmyndigheten (ESMA).

3 Europeiska systemrisknämnden (ESRB).
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nar arbetet som bör leda till större möjligheter
för myndigheterna att effektivt samarbeta vid en
kris som drabbar flera medlemsstater.
Förstärkt insättningsgaranti. Konsumenter
med insättningar måste skyddas vid en kris.
Regeringen anser att instituten ska stå för finansieringen av krisåtgärder så att skattebetalarna
kan hållas skadeslösa. Inom EU pågår förhandlingar om ytterligare förbättringar av reglerna
om insättningsgarantin.
Värdepappersområdet

En fortgående ambition att utveckla och förbättra den inre marknadens funktion, tillförsäkra
finansiell stabilitet i kombination med nödvändigheten att tillvarata erfarenheter från den
finansiella krisen 2008, har motiverat ett stort
antal förslag till lagstiftningsåtgärder som förhandlas eller kommer att förhandlas i EU inom
den närmaste framtiden. Dessa ska därefter
genomföras i svensk rätt. Förslagen syftar bl.a.
till att öka genomlysningen av marknaderna, förbättra tillsynen, mildra systemrisker och stärka
investerarskyddet.
I EU förhandlas för närvarande bl.a. ett förslag till förordning om handel med finansiella
derivat, ett förslag till förordning om försäljning
av värdepapper som säljaren inte äger (s.k. blankning) och ett förslag till ändring av direktivet om
system för ersättning till investerare.
Under det närmaste halvåret förväntas EUkommissionen lägga fram ytterligare förslag till
lagstiftning avseende bl.a. kontoförda värdepapper, system för avveckling av förpliktelser på
finansmarknaden, slutavräkning av finansiella
transaktioner, marknadsmissbruk, kreditvärderingsinstitut, förvaringsinstitut för värdepappersfonder och marknader för finansiella
instrument.
Vad gäller genomförande i svensk lagstiftning
pågår sådant arbete bl.a. avseende ett nytt direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder, såsom hedgefonder, riskkapitalfonder
och fastighetsfonder. Direktivet innebär att
sådana förvaltare ska stå under tillsyn och innehåller bl.a. regler om auktorisation, organisation
och hantering av risker och intressekonflikter.
Regeringen välkomnar arbetet med att skapa
en harmoniserad och konkurrenskraftig värdepappersmarknad i Europa, med regler som upprätthåller ett högt konsumentskydd för investerare och bidrar till att reducera finansiella
systemrisker.

Försäkringsområdet

Regeringens ambition är att Sverige ska ha en
finansiellt stabil, effektiv, konkurrenskraftig och
konsumentvänlig försäkringsmarknad.
När det gäller försäkringsområdet fortsätter
reformeringen av regelverken. Det är viktigt att
försäkringsbolag har tillräckligt med tillgångar
och likviditet för att uppfylla åtagandena gentemot de försäkrade. Sverige deltar aktivt i arbetet
inom EU med framtagande av nya solvensregler
för försäkringsföretag. Överenskommelse har
nåtts inom EU om det övergripande principerna
för det nya regelverket, medan förhandlingar pågår om reglerna i detalj.
Regeringen har tillsatt en utredning som ska
ge förslag på hur de nya solvensreglerna ska
genomföras i svensk rätt (dir. 2010:14). En viktig fråga som utredningen ska överväga särskilt
är vilka solvensregler som bör gälla för försäkringsföretag som bedriver tjänstepensionsverksamhet. Utredningen ska redovisa uppdraget
senast den 1 november 2011.
För att stärka försäkringstagarnas intressen
har regeringen redan tidigare tillsatt en utredning
med uppdrag att bl.a. lämna förslag till lagstiftning om flytträtt för befintligt försäkringssparande (dir 2010:43). Därutöver ska utredningen titta på vissa andra frågor med syfte att
stärka försäkringstagarnas intressen i livförsäkringsföretagen. Regeringen beslutade i april i år
att förlänga utredningstiden till sista mars 2012.
Stärkt konsumentskydd på det finansiella
området

Regeringen arbetar målmedvetet med att stärka
konsumentskyddet på finansmarknaden. Den
grundläggande utmaningen i det avseendet är att
skapa en god balans mellan näringsidkare och
konsumenter på en marknad där den genomsnittlige konsumenten befinner sig i ett påtagligt
informationsunderläge i förhållande till den som
tillhandahåller den finansiella tjänsten i fråga.
Under 2012 avser regeringen att särskilt fokusera på förbättrad jämförbarhet vad gäller bl.a.
kostnader för investeringsprodukter av olika
slag. Frågan berörs exempelvis inom de kommande förhandlingarna avseende ett EU-direktiv
om s.k. paketerade investeringsprodukter
(PRIPs). Andra prioriterade frågor är skärpt
gränsdragning mellan rådgivning respektive försäljning av finansiella tjänster samt ökad transparens avseende intressekonflikter i förhållande till
kunden i fråga. Dessa frågor berörs bl.a. i arbetet
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med ett EU-direktiv om bostadslåneavtal samt
kommande ändringar i ett försäkringsförmedlingsdirektiv (IMD2) och ett direktiv på värdepappersmarknadsområdet (MiFID).
Finansmarknadens dynamik och globalisering
innebär att nya tjänster kontinuerligt tillkommer. För konsumenten kan emellertid många
produkter vara komplexa. Såväl kostnader av
olika slag som villkor i övrigt kan vara svårbedömda ur konsumentens synvinkel. Många
konsumenter kan t.ex. ha svårt att ta ställning till
vilka risker som är förknippade med en finansiell
investering. För den enskilde konsumenten är
det inte alltid klart om hon eller han har att göra
med en försäljare som marknadsför en finansiell
tjänst eller om det rör sig om en rådgivare, som
ska lämna individuella rekommendationer och
agera i konsumentens intresse. Regeringen avser
alltså att verka för ett stärkt konsumentskydd i
dessa avseenden.
I dag erbjuds konsumenterna ett brett utbud
av finansiella tjänster, samtidigt som det för konsumentens ekonomiska trygghet är väsentligt att
fatta genomtänkta beslut om t.ex. olika former
av pensionssparande, försäkringar eller bostadslån. För att fullt ut kunna utnyttja valmöjligheterna krävs bl.a. att konsumenterna har tillräckliga kunskaper om olika produkters kostnader, risker och förväntade avkastning, men
också tillgång till stöd och vägledning. I syfte att
stärka konsumentens tillgång till stöd och vägledning har regeringen nyligen tillsatt en utredning (Framtidens konsumenter, dir. 2011:38).
Även konsumentens grundläggande kunskaper i privatekonomi är avgörande för möjligheten att göra ett väl genomtänkta val. För att
stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden har bl.a. Finansinspektionen i uppgift att
bedriva folkbildning inom området. Regeringen
avser att fortsatt prioritera denna verksamhet.
Satsningen möjliggör för Finansinspektionen att
fortsätta arbetet med privatekonomisk folkbildning genom informations- och utbildningsinsatser.
Aktiv dialog genom Finansmarknadskommittén

För att stärka utvecklingen och stabiliteten inom
det finansiella området bedrivs ett arbete med att
utveckla samverkan mellan finansmarknadsbranschen, myndigheterna och regeringen. Arbetet
bedrivs inom ramen för Finansmarknadskommittén (dir. 2009:22) och kommittén ska arbeta
t.o.m. 2012. Kommittén utgör ett forum för
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dialog och samråd kring den finansiella sektorns
villkor för att främja stabilitet, förtroende, effektivitet och utvecklingsmöjligheter. Kommittén
arrangerar regelbundet möten mellan företrädare
för regeringen, myndigheterna och finansmarknadsbranschen genom s.k. rundabordssamtal.
Vidare arrangeras konferenser och seminarier där
aktuella frågeställningar behandlas.
Kommittén har under året behandlat frågor
om aktuella internationella regelförslag och
effekter av dessa på den svenska finansmarknadens struktur och konkurrenskraft. Frågor om
den nya europeiska tillsynsstrukturen, kreditvärderingsinstitut samt bolagsstyrning av finansiella företag har också varit i fokus. Vidare har
flera rapporter publicerats, bl.a. om försäkringsgarantisystem, kapital- och likviditetskrav samt
clearing av s.k. OTC-derivat.
Bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering

Regeringen kommer under 2012 fortsätta att
aktivt delta i det internationella samarbetet kring
att sätta höga globala standarder i syfte att motverka att det finansiella systemen utnyttjas för
penningtvätt eller finansiering av terrorism, bl.a.
i Financial Action Task Force (FATF). FATF är
standardsättare inom ovan nämnda områden och
har även i uppdrag att följa hur medlemsländerna
följer FATF:s rekommendationer och föreslå
förbättringsåtgärder.
Sverige har under senare år förbättrat det
nationella ramverket för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och har
därför kunnat lämna den särskilda uppföljningsprocess som blev resultatet av FATF:s senaste
utvärderingen av Sverige. FATF är nu i slutskedet av en revidering av vissa av standarderna
och därefter kommer en ny utvärderingsrunda av
FATF:s medlemmar att ske.
Insatser för stärkt krisberedskap i betalningssystem

Det centrala betalningssystemet. Det är viktigt att
det finns en effektiv reglering av hur allvarliga
kriser i det centrala betalningssystemet ska förebyggas och hanteras.
Under 2010 bedrevs ett särskilt utredningsarbete inom Regeringskansliet om hur statens
förmåga att hantera allvarliga tekniska störningar
och avbrott i betalningssystemet kan stärkas.
Förslagen presenteras i rapporten En samlad
reglering för stärkt krisberedskap mot allvarliga
tekniska fel och störningar i det centrala betal-

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2

ningssystemet (dnr Fi2010/1619). Till grund för
arbetet inom Regeringskansliet låg bl.a. Riksrevisionens rapport Krisberedskap i betalningssystemet (2007:28). I rapporten anförs bl.a. att
statens förmåga att hantera en allvarlig kris inom
området är bristfällig.
I Regeringskansliets rapport lämnas förslag
om hur bristerna kan åtgärdas, bl.a. genom att
grundläggande säkerhetsnivåer fastställs och att
ansvarsförhållandena klargöras. Rapporten har
remissbehandlats och flertalet remissinstanser
lämnade sitt stöd till förslagen (Fi2010/5860).
Regeringen har därefter beslutat om direktiv
till en kompletterande utredning (dir. 2011:58).
En särskild utredare ska med utgångspunkt i
nämnda rapport inom Regeringskansliet vidareutveckla och ytterligare konkretisera de förslag
som lämnas i rapporten avseende grundläggande
säkerhetsnivåer och om ansvarsförhållandena.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 december
2011.
Den statliga betalningsmodellen. Arbetet med
att ytterligare öka säkerheten i statens betalningar har fortsatt under 2010. Nya ramavtal om
betaltjänster har träffats som innehåller lösningar
som gör det möjligt för myndigheterna att öka
säkerheten. I syfte att ytterligare förtydliga
myndigheternas ansvar i betalningsprocessen har
ändringar beslutats i förordningen (2006:1097)
om statliga myndigheters betalningar och
medelsförvaltning. Riksgäldskontoret har även
beslutat nya föreskrifter och allmänna råd som
kompletterar förordningen.
Regeringen har för avsikt att utforma en årlig
process för att erhålla en tydligare bild av de
samlade riskerna i statens betalningsprocesser.
Under det första kvartalet 2012 kommer regeringen i en särskild skrivelse till riksdagen att
redovisa vilka åtgärder som vidtagits på området
de senaste åren.
Riksgäldskontorets centrala roll

I rollen som statens centrala finansförvaltning
tillhandahåller Riksgäldskontoret system och
lösningar så att de statliga myndigheterna kan
använda de medel som riksdag och regering tilldelat. Under det senaste året har flera åtgärder
vidtagits för att ytterligare öka säkerheten och
effektiviteten i de statliga betalningarna.
Riksgäldskontoret ansvarar också för statens
upplåning och statsskuldens förvaltning. Regeringen fastställer varje höst riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas kommande år. Styrningen

utformas utifrån målet att kostnaden för skulden
ska minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas. Förändrade förutsättningar
gör att styrsystemet ständigt utvecklas. För
närvarande pågår ett arbete om hur skuldslagens
andelar och löptid bör hanteras i en situation
med betydligt högre respektive lägre statsskuld.
Inom verksamheten garantier och krediter
bedömer Riksgäldskontoret kreditrisken i
aktuella projekt och en riskavspeglande avgift tas
ut. På lång sikt ska avgifterna täcka kostnaderna
för verksamheten. Ett arbete pågår för att förbättra den samlade informationen om riskerna i
statens garanti- och kreditportfölj.
Volymerna i det statliga garantiprogrammet
för bankers och bostadsinstituts upplåning uppgick vid halvårsskiftet 2011 till 136 miljarder
kronor. De sista obligationerna inom garantiprogrammet löper ut under 2015. Programmet
löpte ut den 30 juni 2011. Syfte med garantiprogrammet var att underlätta bankernas och
bostadsinstitutens upplåning under och efter
finanskrisen hösten 2008. Insättningsgarantin
och investerarskyddet kommer att stärkas i
enlighet med harmoniseringsarbetet som bedrivs
inom EU.
Satsning på finansmarknadsforskning

Regeringen anser att det är angeläget att utveckla
finansmarknadsforskningen. Verket för innovationssystem (Vinnova) har sedan 2010 i uppdrag
att, efter samråd med Vetenskapsrådet, genomföra en långsiktig satsning på finansmarknadsforskning. Satsningen ska stödja utvecklingen av
forskning som är både internationellt konkurrenskraftig och har en hög relevans för den
finansiella sektorns aktörer i såväl privat som
offentlig verksamhet. En förutsättning för forskningen är att finansmarknadsbranschen bidrar,
med målet att på sikt komma upp till motsvarande nivå som staten som helhet satsar.
Vinnova har efter en öppen utlysning beslutat
att bevilja medel för att etablera ett nationellt
centrum för finansmarknadsforskning vid Handelshögskolan i Stockholm. Lunds universitet
och Göteborgs universitet har tilldelats medel
för att etablera varsitt kompetenscentrum. Hela
programmet samfinansieras av Vinnova, finansmarknadsbranschen och de medelsmottagande
lärosätena.
Vinnova har även beslutat om en satsning
avseende Näringslivsdoktorander inom området
finansmarknadsforskning. I denna satsning har
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fyra projekt beviljats medel som var för sig samfinansieras med externa aktörer.
Översyn av AP-fondernas verksamhet

Pensionsgruppen (Arbetsgrupp för vårdande av
pensionsöverenskommelsen S 2007:F) med
representanter från regeringspartierna och
Socialdemokraterna, har kommit överens om att
AP-fondernas regelverk bör ses över. Förändringarna på de finansiella marknaderna och tio
års erfarenhet av nuvarande regelverk motiverar
en översyn. Syftet är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för en god förräntning av
fondkapitalet efter kostnader. Översynen ska
omfatta Första–Fjärde AP-fondernas uppdrag
och placeringsregler, överväga möjliga effektiviseringar av förvaltningen av buffertkapitalet och
även inkludera Sjätte AP-fondens uppdrag, mål
och placeringsregler.
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3 Statlig förvaltningspolitik

3.1

Omfattning

Den statliga förvaltningspolitiken omfattar styrning, ledning, organisation och utveckling av de
statliga myndigheterna. Inom några av dessa områden berörs även den kommunala förvaltningen.
Området omfattar även vissa övergripande frågor som berör relationen mellan stat och kommun, samt regional ansvarsfördelning.
I detta avsnitt ingår myndigheterna Ekonomistyrningsverket (ESV), Kammarkollegiet och
Statskontoret. I avsnittet ingår även ett anslag
för verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen. I avsnittet redovisas också den övergripande politiken för elektronisk förvaltning.
Elektronisk förvaltning behandlas även inom utgiftsområde 22 Kommunikationer, avsnitt 4.
I bilagan Statsförvaltningens utveckling redovisas organisationsförändringar i statsförvaltningen samt frågor om kompetensförsörjning i
staten.
Offentlig upphandling redovisas i avsnitt 4,
statliga arbetsgivarfrågor i avsnitt 5 och statlig
lokalförsörjning i avsnitt 8. Utvecklingen i den
kommunala sektorn beskrivs under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner.

3.2

Mål

Målet för den statliga förvaltningspolitiken är en
innovativ och samverkande statsförvaltning som
är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom
bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt
EU-arbete
(prop.
2009/10:175,
bet.
2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315).

3.3

Resultatredovisning

Resultatredovisningen görs dels avseende vissa
aspekter av förvaltningens utveckling som
helhet, inklusive en redovisning av ett antal
förvaltningspolitiska åtgärder som vidtagits av
regeringen, dels genom en redovisning av verksamheten hos vissa myndigheter inom området.
Underlag för att bedöma förvaltningens utveckling finns bl.a. i ESV:s och Statskontorets
rapporter, Riksrevisionens årliga revision och
effektivitetsrevisioner, rapporter från särskilda
analys- och utvärderingsmyndigheter samt myndigheternas årsredovisningar och övriga rapporter. Det finns också brukarundersökningar av
myndigheternas verksamhet och studier av allmänhetens förtroende för olika samhällsinstitutioner. Vidare finns det internationella studier
som utförs av bl.a. OECD.
3.3.1

Förvaltningens utveckling

För att åstadkomma en förstärkt uppföljning av
den offentliga sektorns utveckling har regeringen gett Statskontoret flera uppdrag på området. I
rapporten Den offentliga sektorns utveckling
presenterar Statskontoret en samlad bild av utvecklingen av den offentliga sektorn i Sverige,
med
internationella
utblickar
(dnr S2011/183/SFÖ). De internationella utblickarna baseras i stor utsträckning på OECD:s
rapport Government at a Glance 2011 (Gaag). I
OECD:s rapport jämförs OECD-ländernas
statsförvaltning utifrån ett sextiotal indikatorer.
Indikatorerna jämför de politiska och
institutionella ramverken samt staternas intäkter,
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kostnader, antalet anställda och ersättningssystem med mera.
I Statskontorets rapport belyses den offentliga
sektorns utveckling i Sverige, avseende bl.a. ekonomi, sysselsättning och öppenhet samt utvecklingen inom olika samhällsområden. Av rapporten framgår bl.a. att den offentliga sektorns
inkomster som andel av BNP minskade från 58,7
procent 2000 till 53,9 procent 2009. Vidare
framgår att andelen av arbetskraften som är sysselsatt inom den offentliga sektorn minskade
från 27,7 procent 2000 till 26,2 procent 2008. Av
de offentligt sysselsatta återfinns endast 18 procent inom staten, vilket är en låg siffra i internationell jämförelse. Av rapporten framgår vidare
att transparensen på den statliga nivån generellt
sett är relativt hög i Sverige jämfört med andra
OECD-länder, men att många andra länder i
vissa fall har en större öppenhet, exempelvis
genom att de sammanställer och offentliggör
information bl.a. om offentliganställdas löner
och om offentliga upphandlingar.
Av Statskontorets rapport framgår också att
antalet myndigheter minskade med nästan 40
procent mellan åren 2000 och 2010.
Den statliga förvaltningens kostnader och organisation
Kostnaderna för statens egen verksamhet uppgick 2010 till 222,8 miljarder kronor, vilket utgör
21 procent av statens totala kostnader. Fördelningen av kostnaderna för statens egen verksamhet och jämförelser med 2009 redovisas i tabell
3.1.
Tabell 3.1 Kostnader för statens egen verksamhet
Miljoner kronor
2010

2009

95 565

104 410

Lokaler

16 778

16 334

Övrig drift2

88 096

74 170

Av- och nedskrivningar

22 339

22 464

222 778

217 378

Personal

1

Totalt
Källa: ESV.
1
Exkl. arbetsgivaravgifter.
2
Inkl. vissa garanti- och kreditkostnader.

Kostnaderna har stigit med 5,4 miljarder kronor
jämfört med 2009, vilket motsvarar en ökning
om 2,5 procent. Huvuddelen av de ökade kostnaderna hänförs till ökade kostnader för övrig
drift som utgörs av myndigheternas köp av
tjänster, varor, reparationer och diverse andra
driftskostnader. Merparten av ökningen utgörs
av ökade driftskostnader hos Trafikverket och
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Försvarsmakten. Trafikverkets ökade driftskostnader beror till största del på en ökning av entreprenadtjänster i och med bolagisering av tidigare
produktionsenheter. Försvarsmaktens ökade
driftskostnader avser främst ökade kostnader för
varor samt för materialkonsulter och övriga externa tjänster. Minskningen av kostnaderna för
personal beror främst på att de försäkringstekniska avsättningarna för statliga tjänstepensionsförmåner har minskat. En närmare redovisning av förvaltningens kostnader finns i
regeringens skrivelse Årsredovisning för staten
(skr. 2010/11:101).
Antalet myndigheter har under 2010 minskat
något. Under åren 2007 till 2010 minskade antalet myndigheter med 16 procent, medan antalet
anställda minskade med 3 procent, vilket innebär
att myndigheterna totalt sett blivit färre men
större.
Diagram 1.1 Antal myndigheter under regeringen
Antal
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Källa: Statskontoret

År 2010 var ca 235 000 personer anställda i den
statliga sektorn, vilket är en ökning med knappt
400 personer sedan 2009. År 2006 var antalet anställda 241 900.
En redovisning av organisationsförändringar i
statsförvaltningen och kompetensförsörjningen i
staten finns i bilagan Statsförvaltningens utveckling.
Riksrevisionens rapporter
Riksrevisionen har granskat myndigheternas årsredovisningar för 2010. Årsredovisningarna är
enligt Riksrevisionen av god kvalitet och ger i allt
väsentligt en rättvisande bild av verksamheten.
För endast två myndigheter bedöms årsredovisningen inte ge en rättvisande bild av verksamheten och de får därför en revisionsberättelse
med en reservation. Detta innebär enligt Riks-
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revisionen en klar förbättring jämfört med föregående år.
Myndigheternas ekonomiadministration
ESV har, inom sitt uppdrag att bistå regeringen
med att säkerställa att statsförvaltningens interna
styrning och kontroll är betryggande, rapporterat ekonomiadministrativa värden (EA-värden)
för 200 myndigheter. ESV bedömer att dessa
myndigheter uppfyller kraven i de ekonomiadministrativa bestämmelserna väl, men att det
är få myndigheter som följer alla bestämmelser.
ESV konstaterar vidare att förändringarna över
tiden är små.
Allmänhetens och företagens uppfattning om myndigheter
Statskontoret har i samarbete med SOMinstitutet vid Göteborgs universitet och Statistiska centralbyrån låtit allmänheten och företagen utvärdera och bedöma statliga myndigheter och olika typer av offentligt finansierad
verksamhet (dnr S2011/184/SFÖ).
Undersökningarna visar att allmänhetens förtroende är högst för rättsväsendets myndigheter
samt för universitetet och högskolor. Allmänheten är också nöjd med Polisen och Skatteverket, medan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan får sämre resultat i undersökningen.
Företagen är mest nöjda med Skatteverket
och Bolagsverket. Företagen menar också att
tillgången till infrastruktur som bredband och
mobilnät fungerar bra, men uttrycker ett visst
missnöje med hur kollektivtrafik och järnväg
fungerar.
Studien visar vidare att de som har varit i
kontakt med offentlig verksamhet är betydligt
mer nöjda än de som inte har varit i kontakt med
verksamheten. Vidare är både allmänheten och
företagen mer nöjda med myndigheter och verksamheter som arbetar med generella åtgärder än
med verksamheter som riktar sig till särskilda
grupper eller som är behovsprövad. Ett tydligt
exempel på det är skillnaden i uppfattningarna
om Skatteverket respektive Försäkringskassan.
Utvecklingen av elektronisk förvaltning
Enligt studier av Europeiska kommissionen är
Sverige ett av de ledande länderna inom elektronisk förvaltning. Sverige rankas som nummer två
inom EU. I det index som mäter tillgängligheten
av 20 tjänster över Internet avancerade Sverige
från femte till en första plats bland de 32 stater
som ingår i mätningarna. I indexet som mäter

graden av utvecklingsnivån hos tjänsterna får
Sverige 99 procent i sofistikeringsgrad och hamnar bakom fyra nationer som når 100 procent. I
dag använder 68 procent av befolkningen och 90
procent av företagen offentliga e-tjänster. (Europeiska kommissionen, 9th eGovernment
Benchmark Measurement: Smarter, Faster and
Better eGovernment). I The Economist bredare
index, i vilket e-förvaltning är en delkomponent,
hamnar Sverige på första plats (The Economist
Intelligence Unit e-readiness rankings and scores
2010).
Utvecklingen av e-förvaltning i Europa
Som ett resultat av den ministerdeklaration om
e-förvaltning som antogs i Malmö under det
svenska ordförandeskapet, beslutade EU-kommissionen i december 2010 om en kommunikation i form av en handlingsplan som syftar till
att underlätta genomförandet av Malmödeklarationen (The European eGovernment Action
Plan 2011–2015, Harnessing ICT to promote
smart, sustainable and innovative Government,
COM(2010) 743).
Ett antal möten har hållits inom ramen för
Nordiska ministerrådets it-forum i syfte att etablera ett närmare samarbete mellan de nordiska
länderna i generella frågor om e-förvaltning.
3.3.2

Redovisning av vissa
förvaltningspolitiska åtgärder

Regeringen redovisade i propositionen Offentlig
förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt (prop. 2009/10:175, bet. 2009/10:FiU38,
rskr. 2009/10:135), förkortad till 2010 års förvaltningspolitiska proposition, ett antal åtgärder
som förväntas bidra till det förvaltningspolitiska
målet. Nedan redovisas vissa åtgärder som
regeringen har vidtagit.
Utveckling av myndighetsorganisationen
Utvecklingen av statsförvaltningens organisation
har fortsatt med inriktningen att åstadkomma en
tydlig ansvarsfördelning och en överskådlig
struktur för att förenkla för medborgare och
företag. En närmare beskrivning av utvecklingen
av förvaltningens organisation ges i bilagan.
Ett nationellt råd för innovation och kvalitet
Regeringen beslutade den 5 maj 2011 att inrätta
ett nationellt råd för innovation och kvalitet i
offentlig sektor (dir. 2011:42). Rådets uppgift är
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att stödja och stimulera innovations- och förändringsarbetet i offentlig verksamhet. Rådets
arbete ska genomsyras av frågor om dels hur
kvalitet och effektivitet kan höjas med befintliga
resurser, dels hur rådande kvalitet och effektivitet kan nås med lägre kostnader.
Effektivisering av administrativ stödverksamhet
Regeringen gav den 4 november 2010 en särskild
utredare i uppdrag att förbereda inrättandet av
ett myndighetsgemensamt servicecenter med
uppdrag att erbjuda tjänster inom i första hand
ekonomi- och personaladministration till statliga
myndigheter (dir. 2010:117). Syftet är att genom
ökad koncentration av administrativ stödverksamhet öka effektiviteten och sänka administrationskostnaderna i staten. Utredaren överlämnade den 15 april 2011 betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38)
med förslag till hur ett servicecenter för tjänster
inom administrativt stöd bör utformas.
I betänkandet föreslås att servicecentret inrättas som en egen myndighet och finansieras
med avgiftsintäkter med krav på full kostnadstäckning. Vidare föreslås att servicecentrets
tjänsteutbud initialt ska omfatta ekonomi- och
personaladministration samt stöd för e-beställningar och att ekonomienheten inom Skatteverkets verksamhetsstöd samt lämpliga delar av
Försäkringskassans verksamhetsstöd ska utgöra
grund för servicecentret. Utredningen uppskattar besparingspotentialen till 55 miljoner
kronor per år vid en anslutningsgrad om
26 myndigheter, motsvarande 25 procent av de
statligt anställda. Det skulle motsvara en
produktivitetsökning med 33 procent. Utredningens förslag bereds för närvarande inom
Regeringskansliet.
Ekonomistyrningsverket (ESV) fick regeringens uppdrag att bistå med stöd åt utredningen
(dnr Fi2010/5047). I uppdraget ingick bl.a. att
föreslå en uppsättning administrativa nyckeltal
och en modell för nytto- och kostnadsbedömning som ska kunna utgöra ett enhetligt
beslutsunderlag för att bedöma effektiviseringspotentialen vid en anslutning till servicecentret.
ESV redovisade resultatet av regeringsuppdraget
i rapporten Metodstöd för enhetlig bedömning
av stödverksamheten (ESV 2011:3).
Myndigheternas lokala service
Regeringen gjorde i 2010 års förvaltningspolitiska proposition bedömningen att den samverkan som inletts mellan myndigheter med
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behov av lokal närvaro bör utvidgas och fördjupas. Vidare gjorde regeringen i propositionen
bedömningen att utvecklingen av myndigheternas service bör följas upp på ett samlat sätt så att
regeringen kan göra en helhetsbedömning och
vid behov ställa tydligare service- och tillgänglighetskrav på berörda myndigheter. Regeringen
beslutade den 31 mars 2011 att ge Statskontoret i
uppdrag att beskriva vilka behov som medborgare och företag har av myndigheternas service
och hur det behovet uppfylls i dag
(dnr S2011/3603/SFÖ). Syftet med uppdraget är
att ge regeringen en god bedömningsgrund för
vilka krav som bör ställas på myndigheternas service. Regeringen beslutade vidare den 12 maj
2011 att ge Försäkringskassan i uppdrag att
genomföra en djupgående analys om hur myndighetens olika kundgruppers och medborgares
servicebehov av Försäkringskassans tjänster kan
tillgodoses ändamålsenligt och långsiktigt
(dnr S2011/4202/SF). Försäkringskassan ska i
sin analys beakta slutsatser från Statskontorets
uppdrag.
Statlig inköpssamordning
Regeringen uppdrog i maj 2010 åt Kammarkollegiet att inordna all upphandlingsverksamhet
som sker genom ramavtal i Kammarkollegiet.
Den nya organisationen gäller fr.o.m. den 1 januari 2011. Syftet med reformen är att uppnå en
mer effektiv och ändamålsenlig organisation
inom inköpsområdet i statsförvaltningen. De
främsta skälen är att få en förbättrad styrning,
uppföljning och kontroll samt ökad tydlighet
gentemot myndigheter och företag.
Vidareutnyttjande av offentlig information
Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen trädde i
kraft den 1 juli 2010. För att främja och samordna myndigheternas arbete med att förbättra
förutsättningarna för vidareutnyttjande av
offentlig information beslutade regeringen den
25 mars 2010 att ge e-delegationen ett utökat
uppdrag (dir. 2010:32).
E-förvaltning
Regeringen har sedan beslutet om handlingsplanen för e-förvaltning 2008 (dir. 2009:19)
prioriterat arbetet inom e-förvaltning. Insatserna
görs främst inom handlingsplanens fyra områden: Regelverk för myndighetsövergripande
samverkan och informationshantering, Tekniska
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förutsättningar och it-standardisering, Gemensamma verksamhetsstöd, kompetensförsörjning
och samlad uppföljning samt Förvaltningens
kontakter med medborgare och företagare.
E-delegationen har sedan 2009 i uppdrag att
genomföra regeringens handlingsplan för e-förvaltning. E-delegationens arbete beskrivs närmare under utgiftsområde 22 Kommunikationer,
avsnitt 4.
I syfte att stärka koordineringen av e-förvaltningsarbetet inom olika samhällssektorer utsåg
regeringen den 3 mars 2011 Skatteverket,
Bolagsverket, Lantmäteriet och Transportstyrelsen till utvecklingsansvariga myndigheter (dnr
N2011/1368/ITP). Inom ramen för detta har de
fyra myndigheterna fått ett utökat ansvar för att
planera arbetet med e-förvaltning inom sina
respektive områden.
Förutsättningar för myndighetsövergripande samverkan och informationshantering
Regeringen har under året förbättrat de finansiella förutsättningarna för strategiska e-förvaltningsprojekt. Riksdagen beslutade på regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011 om
ett nytt anslag 1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse. Riksdagen har därefter på regeringens förslag beslutat att flytta
anslaget till utgiftsområde 22 Kommunikationer
(prop. 2010/11:100, bet. 2010/11:KU32, rskr.
2010/11:294). Anslaget ska användas för att
finansiera projekt som av olika anledningar inte
kan finansieras över myndigheternas låneramar.
Förbättrade tekniska förutsättningar och itstandardisering
För att företag och medborgare ska kunna
använda samma e-legitimation för alla förvaltningens tjänster har regeringen inrättat E-legitimationsnämnden. Nämnden ska samordna
statens och kommuners och landstings hantering av elektronisk identifiering. Myndigheten
är en nämndmyndighet och påbörjade sin verksamhet den 1 januari 2011 med Skatteverket som
värdmyndighet. E-legitimation och it-standardisering i övrigt beskrivs närmare under utgiftsområde 22 Kommunikationer, avsnitt 4.
Fortsatt utveckling av gemensamma verksamhetsstöd och samlad uppföljning
Arbetet inom detta insatsområde innebär att ett
antal administrativa stödprocesser samordnas för
att dra nytta av skalfördelar skapade av it.

ESV har under 2010 arbetat vidare med projektet
E-beställningar med målet att alla myndigheter
fr.o.m. 2013 ska kunna beställa varor
elektroniskt.
Som redovisats ovan fattade regeringen i
november 2010 beslut om att en särskild utredare ska förbereda bildandet av ett myndighetsgemensamt servicecenter.
Utvecklingen inom området elektronisk
förvaltning beskrivs också under utgiftsområde
22 Kommunikationer, avsnitt 4.
3.3.3

Resultat avseende vissa
myndigheter inom utgiftsområdet

Statskontoret

Statskontorets uppgift är att på uppdrag av
regeringen bistå med utredningar, utvärderingar
och uppföljningar av statlig och statligt finansierad verksamhet samt övergripande frågor om
den offentliga förvaltningens funktionssätt. I
uppgiften ingår att ur ett effektivitetsperspektiv
analysera verksamheter och myndigheter, redovisa effekter av statliga åtgärder och ge underlag
för omprövning och effektivisering. Under 2010
har Statskontoret avrapporterat 42 uppdrag, vilket är en ökning med åtta uppdrag jämfört med
2009. Ökningen är delvis en följd av den förstärkning av medel som Statskontoret tilldelades
för 2010. Av uppdragen utgjordes sex stycken av
myndighetsanalyser utifrån en särskilt utarbetad
analysmodell. Myndigheten gav vidare ut åtta
skrifter inom sitt generella uppdrag att följa och
beskriva den offentliga sektors utveckling. Statskontoret arbetade under 2010 på uppdrag av
merparten av Regeringskansliets departement.
Den samlade återkopplingen från Regeringskansliet på Statskontorets arbete är positiv och
samstämmig. Underlag och analyser bedöms
motsvara eller överträffa förväntad kvalitet.
Statskontorets rapporter refererades i 36 propositioner och regeringsskrivelser och i 25
utskottsbetänkanden. Vidare återfanns myndighetens remissvar i 30 propositioner och
regeringsskrivelser. Antalet rapporter som refereras har ökat kraftigt jämfört med föregående
år, medan det motsatta gäller för remissvaren.
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Ekonomistyrningsverket

3.4

Ekonomistyrningsverket (ESV) har bistått
regeringen med underlag i syfte att öka effektiviteten samt förbättra den interna styrningen
och kontrollen i statsförvaltningen. ESV har
även samordnat den statliga internrevisionen.
Myndigheten har vidare utvecklat och förvaltat
regelverk och metoder för en ändamålsenlig
ekonomisk styrning i staten. Utvecklingen av
den ekonomiska styrningen, myndigheternas
interna styrning och kontroll, samt arbetet för
att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen beskrivs utförligare i Förslag till
statens budget, finansplan m.m. avsnitt 12.2.3.
Regeringen har gett ESV i uppdrag att fungera
som nationellt revisionsorgan för de EU-medel
som hanteras i Sverige. ESV ska granska de EUprogram och fonder där ansvaret för en sund
ekonomisk förvaltning och genomförandet av
effektiva kontroller är delat mellan svenska
myndigheter och Europeiska kommissionen.
ESV ska för varje program eller fond lämna en
årlig revisionsrapport och i anslutning till denna
även ett revisionsutlåtande. ESV har i enlighet
med EU-regelverket utfört system- och projektgranskningar för ett antal EU-fonder. I takt med
att programgenomförandet har kommit i gång
har även ESV:s granskning av programmen utvidgats under 2010.
ESV:s prognosverksamhet beskrivs närmare i
avsnitt 7.

Regeringen har under 2010 och första halvåret
2011 vidtagit ett antal förvaltningspolitiska åtgärder inom områdena styrning, organisation
och förvaltningsutveckling. Åtgärderna syftar till
att bidra till att det förvaltningspolitiska målet
uppfylls.
Förvaltningens utveckling måste bedömas på
lång sikt, och formerna för uppföljningen måste
kontinuerligt utvecklas. Regeringen har därför
tagit initiativ för att stärka uppföljningen av
statsförvaltningens utveckling för att bättre
kunna bedöma hur statsförvaltningen lever upp
till målet på lång sikt. Förvaltningens utveckling
och uppfyllelsen av det förvaltningspolitiska
målet är, utöver de åtgärder som redovisas i detta
avsnitt, också beroende av insatser som vidtas
inom merparten av de utgiftsområden som behandlas i denna proposition.
Statskontoret, ESV och Kammarkollegiet har
viktiga roller i arbetet för att upprätthålla och utveckla en effektiv och rättssäker statsförvaltning.

Kammarkollegiet

Kammarkollegiet har till uppgift att tillhandahålla service inom det statliga området, främst
avseende ekonomi, juridik, kapitalförvaltning,
riskhantering och administration. Därutöver har
Kammarkollegiet uppgifter inom en rad olika
verksamheter som bl.a. rör stiftelser, avveckling
av dödsbon, indelningsfrågor och miljörätt.
Under 2010 inordnades Arvfondsdelegationens kansli i Kammarkollegiet. Regeringen
beslutade även att koncentrera merparten av
upphandlingsverksamheten till kollegiet med
start den 1 januari 2011.
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Analys och slutsatser

Elektronisk förvaltning
E-delegationen har bedrivit sin verksamhet i
drygt två år och engagerar i dag nästan 200 personer från hela den offentliga sektorn i olika
arbetsgrupper och utskott. Delegationen har
lyckats skapa en stor förändringskraft på kort tid
och resultaten syns i form av strategiska utvecklingsprojekt, vägledningar och riktlinjer.
Regeringen bedömer att E-delegationens
strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning (SOU 2009:86) som specificerar regeringens handlingsplan för e-förvaltning utgör en
god grund för fortsatt gemensamt arbete.

3.5

Politikens inriktning

Den offentliga förvaltningen har en central roll i
utvecklingen av Sverige. En rättssäker och effektiv förvaltning stärker demokratin. En väl fungerande förvaltning är grundläggande för att uppnå
en hållbar tillväxt och är en viktig del i regeringens politik för ett starkt och välmående Sverige.
Hur den offentliga förvaltningen styrs, organiseras och utvecklas har därmed stor betydelse.
En grundläggande utgångspunkt för statsförvaltningens verksamhet är att produktion av
välfärdstjänster i enskild regi, t.ex. av kooperativ
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ideella organisationer och företag, ska ges lika
villkor som tjänster producerade i offentlig regi.
Myndigheter ska därför som regel inte sälja varor
eller tjänster på marknaden och det bör vidare
inte vara en uppgift för en myndighet att bedriva
opinionsbildning eller företräda särintressen
inom sitt verksamhetsområde.
Regeringen genomför successivt ett antal
åtgärder utifrån den inriktning som fastslogs i
2010 års förvaltningspolitiska proposition.
Under avsnitt 3.3.2 redovisas ett antal åtgärder
som regeringen redan har vidtagit.
Styrning och ledning
Genom en strategisk och verksamhetsanpassad
styrning som tar hänsyn till de specifika förutsättningar som gäller för olika statliga myndigheter läggs grunden för en väl fungerande förvaltning. Resultat och verksamhetsanpassning är
ledord för inriktningen av det fortsatta arbetet
med att utveckla styrningen av statsförvaltningen.
Organisation
Statsförvaltningen ska vara organiserad på ett sådant sätt att det klart och tydligt framgår vilket
organ som är ansvarigt för vad. En överskådlig
förvaltningsstruktur eftersträvas i syfte att förenkla för medborgare och företag.
Staten på regional nivå
För att säkerställa att medborgarnas, kommunernas
och företagens kontakter med statliga myndigheter
präglas av enkelhet och tydlighet finns det ett behov av ett samlat statligt agerande på central,
regional och lokal nivå. Utredningen om den statliga regionala förvaltningen (Fi 2009:07) har i
uppdrag att genomföra en översyn av den statliga regionala förvaltningen och lämna förslag på
hur denna kan bli tydligare, mer samordnad och
ändamålsenlig. Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande december 2012.
De reformer som har genomförts av den statliga regionala förvaltningen har inneburit effektiviseringar och ökad rättssäkerhet. Förändringarna har också lett till att myndigheternas geografiska indelningar uppvisar stor variation vad
gäller såväl antal som gränsdragningar. Denna
utveckling påverkar förutsättningarna för myndigheterna att samverka med varandra.
Regeringen anser således att det finns ett behov av att få en helhetssyn av staten på regional
nivå. Med hänsyn till att det pågår samtal
runtom i landet om att ändra landstingens indel-

ning bör förändringar av staten på regional nivå
även beakta eventuella initiativ i denna fråga. När
det gäller frågan om landstingens eventuella önskan om landstingssammanslagningar har regeringen också betonat att dessa ska växa fram underifrån. Regeringen avvisar en process som
innebär att centralt dirigera fram en ny regionindelning.
Regeringens inriktning för länsstyrelsernas
verksamhet redovisas under utgiftsområde
1 Rikets styrelse, avsnitt 8.
Förvaltningsutveckling
En kontinuerlig utveckling och förnyelse av
statsförvaltningen är en förutsättning för att
regeringens politik ska få genomslag inom alla
områden. Genom statsförvaltningens förnyelsearbete med elektronisk förvaltning och fler innovativa lösningar i offentlig tjänsteproduktion
bör ytterligare effektivitetsvinster kunna göras.
Det finns en stor effektiviseringspotential att ta
till vara med hjälp av ny teknik. Tekniken kan
också bidra till att förstärka förvaltningens
öppenhet.
En central förvaltningspolitisk princip är att
all offentlig verksamhet ytterst syftar till att tjäna
medborgare och företag och att dessa därför i
hög grad bör involveras i utvecklingen av myndigheternas verksamhet.
Regeringen gjorde i 2010 års förvaltningspolitiska proposition bedömningen att det finns
möjligheter till effektivisering inom det ekonomi- och personaladministrativa området i
statsförvaltningen. Vidare gjorde regeringen bedömningen att det finns vinster, både när det
gäller kostnadseffektivitet och kvalitet, med att
koncentrera stödverksamhet. Frågan om kostnadseffektivitet och kvalitetshöjning av administrativ stödverksamhet inom statliga myndigheter är viktig. Servicecenterutredningens förslag
om bildandet av ett myndighetsgemensamt servicecenter bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Myndigheternas kontinuerliga arbete med att
utveckla verksamheten utifrån medborgarnas
och företagens behov är avgörande för att uppnå
ökad kvalitet och produktivitet i statsförvaltningen. Många myndigheter arbetar systematiskt
med att utveckla sin verksamhet. Det är bra och
är något som behöver omfatta ännu fler myndigheter. Det är samtidigt inte tillräckligt utifrån
medborgarnas och företagens perspektiv att
respektive myndighet utvecklar kvalitet bara
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inom ramen för den egna verksamheten. För att
hitta nya sätt att organisera produktionen av
offentliga tjänster behövs samverkan med andra.
Myndigheternas service till medborgare och företag
Regeringen har i 2010 års förvaltningspolitiska
proposition angivit att utgångspunkten för
myndigheternas service ska vara en så långt som
möjligt likvärdig tillgång till service för alla.
Detta kan uppnås bl.a. genom ökad samverkan
och bättre uppföljning samt genom en ökad
användning av ny teknik.
Ett övergripande mål är att myndigheternas
kontakter med medborgare och företag ska ske
via de kanaler som, med beaktande av rättssäkerhet och kvalitet, mest effektivt tillgodoser medborgares och företags behov. Varje myndighet
ansvarar för att medborgarkontakter och service
inom myndighetens område uppfyller behoven
hos medborgare och företag i hela landet.
Utvecklingen av lokala servicekontor och annan kontorsnärvaro bör präglas av balans mellan
möjligheter till samordning, lokala förutsättningar, samt möjligheter till och utveckling av
service genom andra kanaler. De statliga och
kommunala myndigheternas kontakter med
medborgare och företag ska organiseras ändamålsenligt och effektivt och, när det är påkallat, i
samverkan.
Regeringen behöver ytterligare underlag för
att styra och följa upp utvecklingen av service i
samverkan. En samlad bild behövs av medborgares och företags behov av service i samverkan
och hur myndigheternas service i samverkan
motsvarar behoven. Detta behöver omfatta både
samverkan mellan statliga myndigheter och samverkan mellan statliga och kommunala myndigheter.
Statskontoret ska inom ramen för ett regeringsuppdrag (dnr S2011/3603) ta fram ett sådant
underlag. Därefter avser regeringen att ta ställning till om det ges rättsliga, kompetensmässiga,
ekonomiska eller andra förutsättningar för service i samverkan och om åtgärder behöver vidtas
för att skapa sådana förutsättningar. Regeringen
avser sedan att ta ställning till om det finns behov av tydligare service- och tillgänglighetskrav
på berörda myndigheter.
Fastighetsförvaltning och lokalförsörjning
De av riksdagen 1991 beslutade lokalförsörjnings- och fastighetsreformerna som låg till
grund för omorganisationen av statens fastighetsförvaltning 1993 ligger i huvudsak fast.
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Detta innebär bl.a. att fastighetsförvaltningen
bör vara skiljt från brukandet av lokaler och
mark, att statens fastighetsförvaltning bör bedrivas med ett så långt som möjligt marknadsmässigt avkastningskrav samt att de fastigheter
som av historiska eller andra skäl är olämpliga att
föra över till bolag bör läggas i en samordnad
förvaltning i myndighetsform. Inriktningen för
regeringens fortsatta arbete inom området fastighetsförvaltning redovisas i avsnitt 8.
I betänkandet Staten som fastighetsägare och
hyresgäst (SOU 2011:31) pekar utredaren på att
det finns brister vad gäller kostnadseffektiviteten
i statens lokalförsörjning. Regeringen har för avsikt att se över möjligheterna till en effektivisering av statens lokalförsörjning.
Elektronisk förvaltning
Arbetet med att förstärka utvecklingen av e-förvaltning för statsförvaltningen som helhet fortsätter. Genom att tillhandhålla myndigheters etjänster i standardiserade format, bör företag och
ideella organisationer på ett enkelt sätt kunna
använda tjänsterna för utveckling av egna tjänster till medborgare och företag. Dessa tjänster
kan komplettera förvaltningens utbud av tjänster
och tillgodose de olika behov som finns i samhället.
Regeringen fortsätter att finansiera e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse som ska förenkla vardagen för medborgare och företagare
samtidigt som de leder till besparingar för staten
som helhet, se även utgiftsområde 22 Kommunikationer, avsnitt 4.
Vidareutnyttjande av offentlig information
Förutsättningarna för vidareutnyttjande av information från myndigheter för kommersiella
och ideella ändamål behöver förbättras. Myndigheternas information kan, på samma sätt som
deras tjänster, ligga till grund för tjänster som
utvecklas av kommersiella och ideella aktörer.
Det är viktigt att effektivitet och service alltid
vägs mot skyddet för den enskildes integritet vid
utvecklingen av nya e-tjänster. Detta är särskilt
viktigt när myndigheters register och annan information tillhandahålls för användning och bearbetning av andra myndigheter eller företag.
Regeringen följer hur myndigheterna efterlever lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av
handlingar från den offentliga förvaltningen och
hur de förbättrar förutsättningarna för vidareutnyttjande. En fråga som särskilt kommer att

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2

uppmärksammas i regeringens fortsatta arbete är
om någon myndighet bör ges i uppgift att övervaka efterlevnaden av lagen och att stödja myndigheterna i deras arbete med att tillhandahålla
information för vidareutnyttjande. Exempel på
sådana uppgifter som skulle kunna läggas på en
myndighet är att ge myndigheterna vägledning i
rättsliga frågor och frågor om avgifter för information, att ta fram och förvalta standardvillkor
samt att samordna den information som myndigheterna ska lämna och villkor, avgifter och
om data för vidareutnyttjande. En viktig fråga
för regeringen att beakta är vilket stöd och vilken samordning som behövs för att myndigheterna på ett effektivt sätt ska kunna beakta
vidareutnyttjarnas behov.
Översyn av registerlagstiftningen
Regeringen redovisade i budgetpropositionen
för 2011 (prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:FiU2,
rskr. 2010/11:139) att den delar Riksrevisionens
bedömning att en översyn av registerlagstiftningen bör genomföras. Regeringen avser därför
att tillsätta en utredning som ska se över vissa
grundläggande frågor av generell karaktär, i syfte
att skapa förutsättningar för en tydligare och
mer lättillämpad registerreglering, vilken tillgodoser såväl intresset av en effektiv e-förvaltning som den enskildes rätt till personlig integritet och allmänhetens berättigade anspråk på insyn i den offentliga verksamheten.

3.6
3.6.1

Budgetförslag
1:1 Statskontoret

Tabell 3.2 Anslagsutveckling för 1:1 Statskontoret
Tusental kronor

1
2
3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2010

Utfall

80 892

2011

Anslag

84 975

2012

Förslag

89 279

2013

Beräknat

88 099

1

2014

Beräknat

89 898

2

2015

Beräknat

92 231

3

4 981
84 295

Motsvarar 86 369 tkr i 2012 års prisnivå.
Motsvarar 86 346 tkr i 2012 års prisnivå.
Motsvarar 86 348 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Statskontorets förvaltningskostnader och för regeringens behov av
vissa förvaltningspolitiska insatser. Från och

med 2012 används även anslaget för förvaltningskostnader för kompetensutveckling i staten. Statskontoret har också möjlighet att ta ut
avgifter om det finns betydande extraordinära
kostnader kopplade till projekten.
Regeringens överväganden
Tabell 3.3 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:1
Statskontoret
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

84 975

84 975

84 975

84 975

877

2597

4408

6727

-2523

-5534

-5648

-5794

5749

5856

5977

6132

201

205

185

190

89 279

88 099

89 898

92 231

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

Anslaget ökas varaktigt med 5 743 000 kronor
som flyttas från anslaget 1:2 Kammarkollegiet.
Medlen ska användas för förvaltningskostnader
för kompetensutveckling i staten. Med anledning av att regeringen förlänger tidigare satsning
om offentligt etos tillförs anslaget 8 000 000
kronor för 2012. Anslaget minskas med 523 000
kronor till följd av en tidigare tillfällig satsning
då regeringen gav Statskontoret i uppdrag att
följa upp landstingens redovisning av folktandvårdens olika verksamheter.
Regeringen prioriterar i denna proposition
bl.a. åtgärder för att möta den ekonomiska inbromsningen, åtgärder för varaktigt högre tillväxt och sysselsättning samt åtgärder för att välfärden ska komma alla till del. För att bidra till
detta föreslås att vissa anslag minskas. Detta
gäller bl.a. anslag 1:1 Statskontoret som minskas
varaktigt med 5 000 000 kronor.
Regeringen föreslår att anslaget för 2012 uppgår till 89 279 000 kronor, för 2013 beräknas anslaget till 88 099 000 kronor, för 2014 till
89 898 000 kronor och för 2015 till 92 231 000
kronor.
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3.6.2

1:2 Kammarkollegiet

Tabell 3.4 Anslagsutveckling för 1:2 Kammarkollegiet
Tusental kronor

1
2

2010

Utfall

Anslagssparande
Utgiftsprognos

55 832

2011

Anslag

79 406

2012

Förslag

64 495

2013

Beräknat

65 830

1

2014

Beräknat

67 079

2

2015

Beräknat

68 793

2

6 151
77 287

Motsvarar 64 503 tkr i 2012 års prisnivå.
Motsvarar 64 405 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Kammarkollegiets förvaltningskostnader och inkluderar kollegiets kostnader för att bevaka statens rätt och andra allmänna intressen samt vissa mindre skadestånd
enligt 4 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk.
Utöver
förvaltningsanslaget
disponerar
Kammarkollegiet anslagsposter under ett åttiotal
anslag inom 21 utgiftsområden för olika ändamål. Kammarkollegiets verksamhet finansieras
dock till större delen av avgifter.

Uppdragsverksamheten avser administrativ service, kapitalförvaltning, försäkringsverksamhet,
ramavtalsupphandling inom området informationsteknik, fordringsbevakning och registrering
av trossamfund. Från och med den 1 januari
2011 ingår även ramavtalsupphandling av varor
och tjänster som tidigare hanterades av nio andra
statliga myndigheter. Intäkternas och resultatets
storlek inom uppdragsverksamheten beror i
huvudsak på försäkringsverksamheten. Kostnaderna inom försäkringsverksamheten består till
största delen av försäkringsersättningar.
Avgiften för ramavtalsupphandlingen ska sättas så att full kostnadstäckning uppnås. Överoch underskott bör balanseras över flera verksamhetsår eftersom kostnaderna uppstår i inledningen av upphandlingen, medan intäkterna
kommer först när avtalen är tecknade. Intäkterna, som är baserade på leverantörernas omsättning på ramavtalen, faktureras kvartalsvis i
efterskott.
Regeringens överväganden
Tabell 3.7 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:2
Kammarkollegiet

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tusental kronor
2012

2013

2014

2015

79 406

79 406

79 406

79 406

838

2 489

4 170

6 305

-15 749

-16 065

-16 395

-16 814

-102

-105

67 079

68 793

Tabell 3.5 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Utfall 2010

3 697

11 285

-7 588

Prognos 2011

3 800

11 300

-7 500

Budget 2012

3 800

11 300

-7 500

Den avgiftsbelagda offentligrättsliga verksamheten avser auktorisation av tolkar m.m. och
stiftelserätt. Verksamheten är anslagsfinansierad.
I samband med ansökan tas en avgift ut enligt
avgiftsförordningen (1992:191). Kammarkollegiet disponerar inte ansökningsavgifterna.
Tabell 3.6 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

305 568

288 774

16 794

Prognos 2011

362 735

362 230

505

Budget 2012

364 550

371 000

-1 450
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Anvisat 2011

Resultat
(intäkt kostnad)

1

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

64 495

65 830

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

Anslaget minskas varaktigt med 15 749 000 kronor från och med 2012. Av detta är 5 743 000
kronor medel för förvaltningskostnader för
kompetensutveckling i staten, som flyttas till anslaget
1:1 Statskontoret.
Resterande
10 006 000 kronor avser Krus medel för ett projekt om offentligt etos.

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2

Regeringen föreslår att anslaget för 2012 uppgår
till 64 495 000 kronor. För 2013 beräknas
anslaget till 65 830 000 kronor, för 2014 till
67 079 000 kronor och för 2015 till 68 793 000
kronor.

3.6.3

Tabell 3.8 Anslagsutveckling för 1:3 Verksamhetsstöd för
den statliga budgetprocessen
Tusental kronor

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

för 2012 besluta om en kredit på räntekonto i
Riksgäldskontoret intill ett belopp av
355 000 000 kronor för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättande av nya myndigheter.
1
2
3

Skälen för regeringens förslag: I avvaktan på
ett riksdagsbeslut om anslag för ändamålet anser
regeringen att tillgångar och övriga utgifter för
nya myndigheters räkning vid anskaffningstillfället tillfälligt bör finansieras från en kredit hos
Kammarkollegiet. När en myndighet har bildats
bör anskaffningen av tillgångar eller övriga utgifter inklusive ränta regleras genom betalning av
krediten.
Krediten har som mest utnyttjats med cirka
87 miljoner kronor, vilket var i början av 2010.
Tre myndigheter, Pensionsmyndigheten, Trafikverket och Försvarsexportmyndigheten utnyttjade krediten under 2010. Under 2011 har Myndigheten för kulturanalys samt Havs- och
vattenmyndigheten utnyttjat krediten med cirka
6 miljoner kronor.
För vilka nya myndigheter som krediten behöver utnyttjas under 2012 och i vilket utsträckning, är för närvarande mycket svårt att bedöma.
Givet svårigheterna att bedöma storleken på
kommande investeringsbehov för inrättande av
nya myndigheter bör krediten dimensioneras
med marginal.
Regeringen föreslår mot denna bakgrund att
riksdagen bemyndigar regeringen att för 2012
låta Kammarkollegiet disponera en kredit på
räntekonto i Riksgäldskontoret på högst
355 000 000 kronor för att tillgodose behovet av
likviditet i samband med inrättandet av nya
myndigheter.

1:3 Verksamhetsstöd för den
statliga budgetprocessen

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2010

Utfall

2011

Anslag

44 485

2012

Förslag

44 933

2013

Beräknat

45 809

1

2014

Beräknat

46 706

2

2015

Beräknat

47 938

3

40 030

Motsvarar 44 933 tkr i 2012 års prisnivå.
Motsvarar 44 871 tkr i 2012 års prisnivå.
Motsvarar 44 869 tkr i 2012 års prisnivå

Anslagets ändamål är att finansiera kostnader för
utveckling och förvaltning av statens informationssystem för budgetering och uppföljning
(Hermes). I detta ingår kostnader för utveckling
och förvaltning av verksamhetsstöden för budgetering och hantering av dokument inom den
statliga budgetprocessen (RK statsbudgetstöd).
Regeringens överväganden
Tabell 3.9 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:3
Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

44 485

44 485

44 485

44 485

1 324

2 286

3 520

-65

-67

46 706

47 938

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

448

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

44 933

45 809

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

Regeringen föreslår att anslaget för 2012 uppgår
till 44 933 000 kronor. För 2013 beräknas
anslaget till 45 809 000 kronor, för 2014 till
46 706 000 kronor och för 2015 till 47 938 000
kronor.

33

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2

Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden

Riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:3
Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen
ingå avtal om utveckling och underhåll av informationssystemet Hermes som medför behov av
framtida anslag på högst 45 000 000 kronor
2013–2017.
Regeringens

förslag:

Skälen för regeringens förslag: Det finns ett
stort behov av att renovera, modernisera och anpassa verksamhetsstödet för budgetprocessen.
Anpassningar behöver bl.a. göras till Regeringskansliets it-miljö. Insatserna kräver bl.a. fortsatt
arbete med förstudier, detaljerade kravspecifikationer och prototyper för olika applikationer.
Beslut om utvecklingsinsatser av ovannämnda
slag förutsätter fleråriga ekonomiska åtaganden.
För att kunna planera utvecklingsinsatserna på
ett rationellt sätt bör regeringen bemyndigas att
under 2012 för ramanslaget 1:3 Verksamhetsstöd
för den statliga budgetprocessen ingå avtal om utveckling och underhåll av informationssystemet
Hermes som medför behov av framtida anslag på
högst 45 000 000 kronor under 2013–2017.
Tabell 3.10 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående
åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Förslag
2012

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014-17

0

45 000

36 000

27 000

45 000
0

-9 000

-9 000

-27 000

Utestående
åtaganden

45 000

36 000

27 000

0

Erhållet/föreslaget
bemyndigande

45 000

36 000

27 000

0

3.6.4

1:8 Ekonomistyrningsverket

Tabell 3.11 Anslagsutveckling för 1:8 Ekonomistyrningsverket
Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2010

Utfall

116 451

2011

Anslag

108 614

2012

Förslag

104 684

2013

Beräknat

106 941

1

2014

Beräknat

109 226

2

2015

Beräknat

112 033

2

8 763
110 552

1

Motsvarar 104 684 tkr i 2012 års prisnivå.
2
Motsvarar 104 756 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ESV:s förvaltningskostnader. Anslaget får även användas för myndighetsövergripande samverkansuppdrag i arbetet mot
felaktiga utbetalningar.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 3.12 Uppdragsverksamhet
Tusentals kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäktkostnad)

Utfall 2010
(varav tjänsteexport)

66 929

66 849

80

3 410

3 411

-1

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

24 240

25 410

-1 170

350

571

-221

Budget 2012

19 720

18 771

949

1 000

1 000

1 000

(varav tjänsteexport)

Uppdragsverksamheten avser områdena Ekonomisk styrning, Administrativa system och
Information om statlig ekonomi.
Tabell 3.13 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

2 167

0

0

Prognos 2011

2 188

0

0

Budget 2012

2 188

0

0

Utfall 2010

Resultat
(intäkt kostnad)

Den offentligrättsliga verksamheten avser hyresintäkter från avtal med landsting.
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Regeringens överväganden
Tabell 3.14 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:8 Ekonomistyrningsverket
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

108 614

108 614

108 614

108 614

1 122

3 488

5 805

8 745

-5 052

-5 161

-5 268

-5 403

75

77

109 226

112 033

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

104 684

106 941

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

Till följd av det engångsvisa tillskottet 2011 för
ESV:s arbete att främja myndighetsövergripande
samverkan mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen minskar anslaget planenligt med
5 000 000 kronor.
Regeringen föreslår att anslaget för 2012 uppgår till 104 684 000 kronor. För 2013 beräknas
anslaget till 106 941 000 kronor, för 2014 till
109 226 000 kronor och för 2015 till 112 033 000
kronor.
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4 Effektiv offentlig upphandling

4.1

Omfattning

Området Effektiv offentlig upphandling omfattar upphandlingslagstiftningen, information
om lagstiftningen och annat upphandlingsstöd,
elektronisk upphandling, tillsyn och rättsmedel
m.m.
Kammarkollegiet ansvarar sedan den 1 januari
2009 för ett nationellt upphandlingsstöd och för
att utveckla e-upphandling.
Konkurrensverket är ansvarig tillsynsmyndighet för frågor om offentlig upphandling och för
frågor som omfattas av lagen (2008:962) om valfrihetssystem, förkortad LOV.
Tillväxtverket, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Kommerskollegium, Socialstyrelsen och Verket för innovationssystem är andra myndigheter som arbetar
med och informerar om offentlig upphandling
och valfrihetssystem. Även AB Svenska Miljöstyrningsrådet arbetar med och informerar om
offentlig upphandling.

4.2

Mål

Den offentliga upphandlingen ska vara effektiv
och rättssäker och har till syfte att tillvarata
konkurrensen på marknaden så att skattemedlen
används på bästa sätt till nytta för medborgarna,
den offentliga sektorn och näringslivet.

4.3

Resultatredovisning

4.3.1

Resultat

Det nationella upphandlingsstödet

Kammarkollegiet presenterade i början av 2010
webbportalen upphandlingsstöd.se där leverantörer och inköpare hittar information om offentlig upphandling. Webbportalen riktar sig framför
allt till de inköpare och leverantörer som har begränsad erfarenhet av offentlig upphandling och
syftar till att bidra till en mer effektiv, kvalitetsmedveten och rättssäker offentlig upphandling.
Kammarkollegiet har under 2010 publicerat 12
vägledningar på upphandlingsstöd.se. De har i
sitt arbete med upphandlingsstödet särskilt
beaktat de behov som finns vid offentliga upphandlingar i byggsektorn, Upphandling inom
byggsektorn, Kammarkollegiet 2010:5, 2010:6,
2010:7 och 2010:8.
I Kammarkollegiets uppdrag ligger även att
driva och utveckla en nationell databas för
annonsering av valfrihetssystem, den s.k. valfrihetswebben. I syfte att identifiera hur målgrupperna anser att valfrihetswebben bör utvecklas har Kammarkollegiet genomfört en
enkätundersökning. Denna resulterade i ett antal
förbättringspunkter som har genomförts under
2011.
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Elektronisk upphandling

Kammarkollegiet ska bidra till en elektronisk
upphandlingsprocess och delta i standardiseringsarbetet på området. De har inom ramen för
detta arbete bl.a. genomfört en kartläggning av
marknaden för elektroniska upphandlingssystem
och kommersiella informationsdatabaser (dnr
95–2962–10). Syftet med kartläggningen var att
ge en övergripande bild av vilka systemleverantörer och upphandlingssystem som finns på
marknaden samt vilka delar av upphandlingsprocessen systemen stödjer. Rapporten ger vägledning och stöd till upphandlande myndigheter
som står i begrepp att anskaffa upphandlingssystem. Rapporten utgjorde även underlag till
Kammarkollegiets förstudie Framtida arkitektur
för e-upphandling som presenterades i april 2011
(dnr 24.2–1811–11). Studien syftar till att ta
fram ett underlag för överväganden om alternativa arkitekturer för att bygga upp framtidens
elektroniska upphandlingsstöd. Studien innehåller även förslag om hur en eventuell statlig
annonsdatabas i framtiden kan organiseras.
Kammarkollegiets slutsats är att dagens lösning, där de upphandlade myndigheterna själva
anskaffar upphandlingssystem på den privata
marknaden, fungerar väl. Det finns därmed inte
någon anledning att inrätta en nationell
upphandlingsplattform. När det gäller annonsdatabaser finns ett fåtal aktörer på den privata
marknaden som bedriver delvis överlappande
databaser av varierande och okänd storlek men
där inte någon av dem täcker in samtliga annonser. Kammarkollegiets slutsats är att en nationell
annonsdatabas i statlig regi bör inrättas och att
det ska vara obligatoriskt för upphandlande
myndigheter att publicera samtliga upphandlingsannonser i denna.
Konkurrensverket skriver i rapporten Bättre
statistik om offentliga upphandlingar att den
upphandlingsstatistik som tas fram i dag inte är
tillräcklig för att följa upp i vilken utsträckning
upphandlingar leder till konkurrens eller vilka
effekter de har (Rapport 2011:5, maj 2011).
Statistiken ger inte heller besked om hur mycket
som upphandlas i Sverige under ett år.
Konkurrensverket föreslår med anledning av
detta att upphandlingslagstiftningen bör ändras
så att upphandlingar ska annonseras i en godkänd databas. Endast annonsdatabaser som har
rutiner för att kontrollera att annonserna
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innehåller den information som krävs bör
godkännas.
Frågan om annonsdatabaser bereds i
Regeringskansliet. När det gäller frågan om
statistikinhämtning omhändertas den av Upphandlingsutredningen (S Fi 2010:06).
Centraliserad inköpssamordning

Syftet med den statliga inköpssamordningen är
att åstadkomma besparingar för staten genom att
reducera myndigheternas administrativa kostnader för upphandling och skapa ekonomiskt mer
förmånliga inköpsvillkor. Den statliga inköpssamordningen var tidigare fördelad på elva ramavtalsansvariga myndigheter. Myndigheterna
upphandlade och förvaltade ramavtal inom ett
antal olika områden. Ekonomistyrningsverket
(ESV) hade i uppgift att samordna de ramavtalsansvariga myndigheternas upphandlingsverksamhet.
I propositionen Offentlig förvaltning för
demokrati, delaktighet och tillväxt gör regeringen bedömningen att det finns ett fortsatt
behov av en centraliserad inköpssamordning och
att den statliga inköpssamordningen kan effektiviseras (prop. 2009/10:175 s. 92, bet.
2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315). Kammarkollegiet ansvarar därför, sedan den 1 januari
2011, enligt förordning (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet, för den statliga
inköpssamordningen och ska ingå ramavtal om
varor och tjänster som är avsedda för andra
statliga myndigheter. Den ramavtalsverksamhet
som bedrivs vid Riksgälden och ESV:s ramavtalsupphandlingsverksamhet avseende bl.a.
administrativa system har dock inte inordnats i
Kammarkollegiet.
Upphandlingsstödjande verksamheter i statlig
regi

Den 6 maj 2010 gav regeringen Statskontoret i
uppdrag att se över den statliga myndighetsstrukturen på upphandlingsområdet (dnr
S2011/91/RU). Syftet med översynen var att
utreda hur upphandlingsstödjande verksamheter
i statlig regi kan samordnas. Uppdraget redovisades den 4 november 2010 i rapporten En ny upphandlingsmyndighet. Vidare skulle, enligt
samma uppdrag, förslag lämnas om hur
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Regeringskansliets behov av stabsstöd bör
utvecklas. Dessa delar av uppdraget redovisades
den 10 januari 2011 i promemorian Ett utvecklat
upphandlingsstöd. Statskontorets slutsats är att
den nuvarande organisationen inte är optimal
och att den till viss del hindrar den upphandlingsstödjande verksamheten att utvecklas
ytterligare. Vidare konstaterade Statskontoret att
stabsstödet till Regeringskansliet och regeringen
behöver förstärkas. Frågan om ett samordnat
och effektivare upphandlingsstöd bereds för
närvarande inom Regeringskansliet.
Upphandlingsskadeavgift

Nya regler infördes i lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling, förkortad LOU, och
lagen (2007:1092) om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster, förkortad LUF, den 15 juli 2010
avseende upphandlingsskadeavgift vid bl.a.
otillåten direktupphandling (17 kap. LOU
respektive LUF). Enligt dessa bestämmelser ska
Konkurrensverket
som
tillsynsmyndighet
ansöka hos allmän förvaltningsdomstol om att
en upphandlande myndighet eller enhet i vissa i
lagarna angivna fall ska betala upphandlingsskadeavgift.
Konkurrensverket ska till Socialdepartementet
i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret
2011, inom tillsynsverksamheten, särskilt redovisa ärenden från den 15 juli 2010 i vilka frågan
om upphandlingsskadeavgift varit föremål för
domstolsprövning och hos verket avslutade
ärenden som rör upphandlingsskadeavgift.
Av Konkurrensverkets rapport den 30 juni
2011 framgår att inte något ärende avseende
upphandlingsskadeavgift ännu har blivit avgjort i
domstol (dnr S2011/6371/RU). Verket har
sedan lagarna trädde i kraft observerat åtta
domstolsavgöranden som enligt bestämmelserna
ska föranleda en ansökan om upphandlingsskadeavgift, i huvudsak ärenden rörande överträdelse av avtalsspärr. Under samma period har
Konkurrensverket ansökt om upphandlingsskadeavgift i två ärenden som rör otillåtna
direktupphandlingar.
Eftersom lagändringen är relativt ny är det
ännu inte möjligt att fullt ut bedöma
konsekvenserna av denna. Regeringen avser
emellertid att aktivt följa utvecklingen när det

gäller effekterna av bestämmelserna om upphandlingsskadeavgift.
Upphandling från statliga och kommunala företag

Tillfälliga bestämmelser har införts i LOU som
innebär att statliga och kommunala myndigheter
inte behöver tillämpa lagen när de anskaffar
varor eller tjänster m.m. från sina egna företag
under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.
Villkoren motsvarar de s.k. Teckal-kriterierna
som har slagits fast i EU-domstolens praxis.
Villkoren innebär att den upphandlande
myndigheten ska utöva en kontroll över
företaget som motsvarar den som den utövar
över sin egen förvaltning. Vidare får verksamhet
som företaget utför tillsammans med någon
annan än den upphandlande myndigheten endast
vara av marginell karaktär.
För att ta ställning till om undantaget borde
införas permanent behövdes en mer ingående
analys av behovet och omfattningen av en sådan
eventuell reglering. En särskild utredare fick
därför i uppdrag att analysera om det finns ett
behov av ett permanent undantag (dir. 2009:81).
Genom tilläggsdirektiv (dir. 2010:115) som
beslutades av regeringen den 28 oktober 2010
gavs utredningen även i uppdrag att bl.a.
analysera om det finns behov av bestämmelser
som gör det kommunalrättsligt möjligt att delegera rätten att fatta upphandlingsbeslut till
någon annan.
Utredningen, som antog namnet Utredningen
om offentliga företag – upphandling, kontroll,
insyn (Fi 2009:08), redovisade sitt betänkande
Offentlig upphandling från eget företag?! – och
vissa andra frågor den 30 april 2011 (SOU 2011:
43).
Utredningen
föreslår
att
permanenta
bestämmelser ska införas i LOU om undantag
från upphandlingsskyldighet i enlighet med
domstolens praxis om de s.k. Teckal-kriterierna.
Utredningen föreslår att tillämpningsområdet
bör utvidgas i förhållande till den temporära
bestämmelsen som införts i LOU och undantag
bör gälla för upphandlande myndigheter av alla
slag. Det föreslagna undantaget gäller också
anskaffning i omvänd riktning, dvs. anskaffning
som görs av den juridiska personen eller den
gemensamma nämnden från den upphandlande
myndigheten. Däremot omfattar undantaget inte
anskaffning som görs inom ramen för en
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koncern eller koncernliknande organisation i
andra fall än då anskaffningen görs i rakt nedåteller uppåtstigande led. Ett permanent undantag
föreslås införas endast i LOU. Bestämmelserna
föreslås träda i kraft den 1 januari 2013. Dessa
ska tillämpas även i fall då avtal har slutits före
ikraftträdandet.
Utredningen föreslår vidare att kommuner
och landsting ska ges möjlighet att delegera
beslutanderätt i upphandlingar vid anlitande av
s.k. inköpscentraler såsom ombud.
Betänkandet har remitterats och bereds i
Regeringskansliet.
Upphandlingsutredningen

Regeringen beslutade den 9 september 2010 att
ge en särskild utredare i uppdrag att utvärdera
upphandlingsregelverket ur ett ekonomiskt och
samhällspolitiskt perspektiv samt se över
systemet
för
upphandlingsstatistik
(dir.
2010:86). Syftet är att utreda om upphandlingsreglerna i tillräcklig utsträckning möjliggör för
upphandlande myndigheter och enheter att göra
goda ekonomiska affärer genom att tillvarata
konkurrensen på marknaden och samtidigt
använda sin köpkraft till att förbättra miljön, ta
sociala och etiska hänsyn samt verka för små och
medelstora företag. Vidare ska utredaren se över
systemet för insamling av upphandlingsstatistik.
Syftet med statistikuppdraget är framför allt att
förbättra möjligheterna att prognostisera effekterna av reformer samt att följa upp och utvärdera den upphandlingspolitik som förs i EU och
Sverige. Utredningen som antagit namnet Upphandlingsutredningen (S Fi 2010:06), ska
genomföra uppdraget på ett utåtriktat sätt i
kontakt med berörda aktörer. Uppdraget ska
redovisas senast den 28 juni 2012.
Innovationsupphandling

En särskild utredare, som fått i uppdrag att
utreda förutsättningarna för en ökad tillämpning
av innovationsupphandling i Sverige (dir.
2009:104) lämnade den 31 augusti 2010 sitt
betänkande Innovationsupphandling (SOU
2010:56).
Utredningen konstaterade bl.a. att nuvarande
lagstiftning inte utgör något hinder för möjligheten att upphandla innovationer, men att
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innovationsvänlig upphandling i högre grad
borde uppmuntras. All offentlig upphandling
kan och bör, enligt utredningen, bli innovationsvänlig. Med innovationsvänlig menas att
upphandlingar genomförs så att nya innovativa
lösningar inte utestängs eller missgynnas.
Utredningen föreslår därför att ändringar görs i
LOU och LUF som innebär att en upphandlande myndighet eller enhet bör ta
innovationshänsyn i sina upphandlingar om
upphandlingens art motiverar detta.
Vad gäller innovationsupphandling, dvs. upphandling av i förväg okända lösningar på ett
definierat problem eller behov för vilka det
ibland ännu inte har etablerats någon marknad,
har utredningen konstaterat att detta sker i
mycket begränsad omfattning.
Utredningen föreslår vidare att Sverige bör
införa förkommersiell upphandling av forsknings- och utvecklingstjänster. Förkommersiell
upphandling är en relativt ny upphandlingsform
som ligger utanför EU-direktiven 2004/17/EG
och 2004/18/EG. Syftet med upphandlingsformen är att ge myndigheten ett instrument att
finansiera ett specifikt forsknings- och utvecklingsprojekt som fyller myndighetens behov.
Betänkandet har remitterats och beredning inom
Regeringskansliet pågår.
Nytt förslag om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet

Den 12 maj 2011 beslutade regeringen propositionen Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (prop. 2010/11:150). I propositionen
föreslås en ny lag – lagen om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet. Bestämmelserna
genomför Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om
samordning av förfarandena vid tilldelning av
vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och
tjänster av upphandlande myndigheter och
enheter på försvars- och säkerhetsområdet och
om ändring av direktiven 2004/17/EG och
2004/18/EG.
Syftet med direktivet och den nya lagen är
framför allt att skapa bättre förutsättningar för
upphandlingar på försvars- och säkerhetsområdet av sådant materiel och sådana tjänster
som är av mer känslig natur. Nyheter i
förhållande till de befintliga upphandlingslagarna
är främst bestämmelser om informations-

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2

säkerhet, försörjningstrygghet och underentreprenad. Den nya lagen föreslås träda i kraft
den 1 november 2011.
Pågående arbete inom Europeiska unionen

Offentlig upphandling spelar en nyckelroll i
Europeiska kommissionens meddelande Europa
2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för
alla (KOM(2010) 2020 slutlig) som en av de
marknadsbaserade instrument som bör användas
för att uppnå målen i strategin.
Europeiska kommissionens meddelande, inremarknadsakten, innehåller tolv åtgärder för att
stimulera tillväxten och stärka förtroendet för
inre marknaden (KOM(2011) 206 slutlig).
Meddelandet som presenterades den 13 april
2011 utgör en omarbetning och uppdatering av
lagstiftningen. Offentlig upphandling utgör en
av tolv nyckelåtgärder.
Mot bakgrund av bl.a. dessa meddelanden
arbetar Europeiska kommissionen med ett flertal
åtgärder för att modernisera och förenkla
regelverket för offentlig upphandling.
Europeiska kommissionens utvärdering av
upphandlingsdirektiven
Kommissionen har genomfört en utvärdering av
förfarandedirektiven och genomslaget av EU:s
upphandlingspolitik. Utvärderingen har samlat
in marknadsbaserade belägg för hur den nuvarande upphandlingslagstiftningen fungerar i
syfte att få empiriska fakta om de områden som
behöver förbättras och hur kostnadseffektiv
upphandlingspolitiken har varit.
Resultaten, som presenterades i maj 2011,
utgör en del av underlaget till kommissionens
pågående arbete om en modernisering av EU:s
upphandlingspolitik.
Europeiska kommissionens grönbok om en
modernisering av EU:s politik för offentlig
upphandling med sikte på en effektivare europeisk
upphandlingsmarknad
Kommissionen presenterade den 27 januari 2011
grönboken om en modernisering av EU:s
upphandlingspolitik (KOM (2011) 15 slutlig).
Grönboken utgör, tillsammans med den
empiriska utvärderingen av regelverket, ett
diskussionsunderlag inför kommande ändringar i
upphandlingsdirektiven
2004/17/EG
och
2004/18/EG och följdes av ett öppet samråd. I

grönboken diskuteras bl.a. på vilka sätt som
upphandlingsregelverket bättre kan bidra till att
öka effektiviteten i de offentliga utgifterna och
hur upphandlingsreglerna kan eller bör användas
som verktyg för olika politiska målsättningar
mot bakgrund av Europa 2020-strategin.
Regeringen ingav den 20 april 2011 sitt yttrande
på grönboken till kommissionen. Regeringen
välkomnar översynen av regelverket och slår fast
att översynen bör ske utifrån att huvudmålet för
den offentliga upphandlingen ska vara den ”goda
affären”, dvs. att tillgodose de offentliga
verksamheternas behov till lägsta möjliga
totalkostnad. Regeringen anser att offentlig
upphandling också bör främja politiska
målsättningar såsom innovation och miljöhänsyn
och kan främja social utveckling, om
upphandlingens art motiverar detta. Vidare att
offentlig upphandling är ett potentiellt effektivt
styrmedel för att styra utvecklingen i en mer
hållbar riktning. Regeringen har i detta sammanhang påpekat att det är viktigt att de krav som
övervägs har god träffsäkerhet och inte leder till
suboptimering. Regeringen har ansett att
regelverket redan i dag ger goda möjligheter för
upphandlande myndigheter att beakta såväl
miljöfaktorer som andra faktorer när de köper
varor och tjänster och att specifika särregler i
detta syfte därför inte ska införas. Regeringen
har angett en förenkling av regelverket som en
prioriterad fråga, bl.a. avser detta en ändring av
bestämmelserna om viktning av tilldelningskriterierna. Regeringen har också ansett att det
förhandlande förfarandet med föregående
annonsering ska kunna användas i samma
utsträckning som öppet och selektivt förfarande.
Regeringen har vidare till kommissionen föreslagit att det inom ramen för det klassiska direktivet ska införas ett valfrihetsförfarande som ska
kunna tillämpas för bl.a. sociala tjänster.
Regeringen har uppmärksammat den problematik som kan uppstå när upphandlande
myndigheter ställer krav som går utöver
harmoniserad EU-lagstiftning eller minimistandarder och har begärt vägledning från
kommissionen om hur sådana krav kan ställas.
Regeringen har också begärt ett förtydligande av
hur livscykelanalyser och livscykelkostnader kan
beaktas i offentlig upphandling. Resultaten av
samrådet och utvärderingen av regelverket har
diskuteras vid en högnivåkonferens den 30 juni
2011 om reformering av offentlig upphandling.
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Kommissionens avsikt är att lägga fram ett
lagstiftningsförslag i slutet av 2011.
Tjänstekoncessioner
Europeiska kommissionen har meddelat att de
under hösten 2011 har för avsikt att presentera
ett förslag till direktiv som rör tjänstekoncessioner.
Europeiska kommissionens grönbok om eupphandling
Kommissionen tog under 2010 fram en grönbok
om ökad användning av e-upphandling i EU.
Grönboken innehåller en genomgång av de
problemområden som enligt kommissionen
utgör de huvudsakliga hindren för en framgångsrik övergång till e-upphandling och ett ökat
gränsöverskridande deltagande i upphandlingsförfarandena, samt ett antal förslag på
prioriterade områden för åtgärder på EU-nivå.
I sitt svar på grönboken, lyfte regeringen fram
det positiva med att driva på frågan från EUnivå. En ökad användning av e-upphandling är
centralt för att öka tillgänglighet och öppenhet
inom offentlig upphandling, effektivisera administration och processer för både upphandlande
myndigheter och leverantörer samt möjliggöra
gränsöverskridande upphandling på den interna
marknaden.
Pan European Public Procurement On Line
(PEPPOL)
Regeringens deltagande i Pan European Public
Procurement On Line (PEPPOL) (dnr
Fi2009/1897) som syftar till att stimulera
utvecklingen av den gränsöverskridande handeln
och att förenkla upphandlingsprocessen genom
elektroniska förfaranden har varit framgångsrikt.
ESV blev först med att i mars 2011 ta emot efaktura från Danmark i PEPPOL-projektet.
Den 26 och 27 maj 2011 anordnade Sverige en
tvådagars PEPPOL konferens i Stockholm.
Ungefär 180 företrädare för företag, myndigheter och departement deltog. Vid konferensen
behandlades bl.a. de resultat som uppnåtts och
framtida planer för PEPPOL arbetet. Vidare
lämnades information om pågående pilotprojekt.
PEPPOL-projektet kommer att slutredovisas
den 31 december 2011.
Offentlig upphandling i avtal med länder utanför
EU
Omförhandlingarna av WTO:s avtal om offentlig upphandling, Government Procurement
42

Agreement (GPA), har fortsatt under 2010, och
EU presenterade ett nytt reviderat bud i
december 2010. Regeringen har varit pådrivande
för att EU ska ta ledningen och lägga ett
ambitiöst bud för att förhandlingarna ska kunna
avslutas skyndsamt. Förhandlingar om offentlig
upphandling ingår även i samtliga av EU:s
förhandlingar om bilaterala handelsavtal. Under
2010 slöt EU ett frihandelsavtal med Sydkorea
som även täcker offentlig upphandling. Avtalet
förväntas träda i kraft under 2011 och förbättra
europeiska
företags
tillträde
till
den
Sydkoreanska upphandlingsmarknaden.
Europeiska kommissionen har i flera olika
sammanhang, bl.a. i inremarknadsakten och i
Europeiska kommissionens grönbok om
modernisering av EU:s upphandlingspolitik,
framfört att EU:s upphandlingsmarknad är
öppnare gentemot tredje land än vad våra
internationella partners upphandlingsmarknader
är. Företagen i EU har därför begränsat tillträde
till upphandlingsmarknaderna i tredje land. Den
egna öppenheten ger dessutom, enligt
kommissionen, EU en sämre förhandlingsposition vid internationella förhandlingar om
ökat tillträde till marknaderna. Europeiska
kommissionen har därför meddelat att de avser
att ta fram ett lagförslag som skulle göra det
möjligt att stänga EU:s upphandlingsmarknad
mot länder som inte erbjuder motsvarande
marknadsöppningar. Vad avser förhållandet till
tredje land har regeringen i sitt svar på
Europeiska kommissionens grönbok ansett att
EU:s upphandlingsmarknad måste förbli öppen,
icke-diskriminerande och konkurrenskraftig.
Regeringen har motsatt sig införandet av regler
som innebär att den europeiska upphandlingsmarknaden begränsas gentemot leverantörer från
tredje land.
United Nations Commission on International
Trade Law (UNCITRAL)
FN-kommissionen
United
Nations
Commission on International Trade Law
(UNCITRAL) har bl.a. till uppgift att arbeta
fram modellagar inom området internationell
handel. En modellag innehåller lagtext som
stater rekommenderas föra in i sina nationella
lagstiftningar i syfte att framförallt uppnå ökad
harmonisering. En av dessa modellagar innehåller bestämmelser om offentlig upphandling
(1994 års modellag om upphandling av varor,
tjänster och byggentreprenader).
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En arbetsgrupp inom UNCITRAL har arbetat
fram ett förslag till modernisering och ändringar
av 1994 års modellag. Förslaget har underställts
Europeiska kommissionen vid dess sammanträde
i juni 2011 i Wien.
Public Procurement Network (PPN)
Public Procurement Network (PPN) är ett
europeiskt samarbete inom offentlig upphandling. Sverige har tagit över ordförandeskapet fr.o.m. den 1 juli 2011 och leder arbetet
inom PPN till och med utgången av 2012.
Konkurrensverket, som ansvarar för det svenska
ordförandeskapet, kommer bl.a. att ta upp och
diskutera Europeiska kommissionens grönbok
om modernisering av EU:s upphandlingspolitik.
Verket kommer att hålla ett plenarmöte under
våren 2012 till vilket samtliga medlemmar och
Europeiska kommissionen kommer att bjudas
in.
4.3.2

Analyser och slutsatser

Upphandlingsområdet är under stark utveckling.
Inom Europeiska kommissionen pågår ett
flertal initiativ. Regeringen följer noga och deltar
i det arbete som pågår i Europeiska
kommissionen. Regeringen är positiv till förslagen som moderniserar och förenklar upphandlingsregelverket, men det är viktigt att bevaka att
de förändringar som görs ligger i linje med de
svenska prioriteringarna. Upphandlingsutredningen är ett viktigt stöd för regeringen i detta
arbete. De stora förändringarna på upphandlingsområdet kommer även att kräva fortsatta
satsningar på ett effektivt upphandlingsstöd.
Regeringen har aktivt deltagit i det internationella arbetet. Deltagandet i PEPPOL har varit
framgångsrikt. Arbetet med ordförandeskapet i
PPN innebär att Sverige sätter dagordningen och
formatet för plenarmötet. Det finns flera viktiga
frågor som kommer att behöva diskuteras i det
informella nätverket under det svenska ordförandeskapet för att utbyta erfarenheter och
goda exempel. Det svenska deltagandet i
UNCITRAL har spelat en viktig roll för att få
fram ett förslag till modellag.
Viktiga utredningar har under året presenterats och tillsatts och utgör ett led i regeringens
arbete med att effektivisera upphandlingsregelverket.

4.4

Politikens inriktning

Myndighetsstrukturen på upphandlingsområdet

Statskontoret konstaterade i rapporten En ny
upphandlingsmyndighet samt promemorian Ett
utvecklat upphandlingsstöd att det enligt aktörerna på marknaden finns ett stort behov av stöd
inom området offentlig upphandling och att den
nuvarande organisationen inte är optimal (dnr
S2011/91/RU). Behovet av stöd är fortsatt stort
och kommer att öka då upphandlingsfrågorna är
under stark utveckling bl.a. genom påverkan från
andra politiska områden.
Regeringen beslutade den 8 september 2011
att ge en särskild utredare i uppdrag att (dir.
2011:78) under hösten 2011 se över möjligheterna att stärka upphandlingsområdet och
uppnå ökad samordning, kompetens, stöd,
tillgänglighet samt synlighet genom att i första
hand samordna den stödjande upphandlingsverksamheten i en befintlig myndighet.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2012.
Upphandlingsutredningen

Upphandlingsutredningen ska redovisa sitt
arbete senast den 28 juni 2012. Utredningen har
dock för avsikt att lämna ett delbetänkande
redan under senhösten 2011. Betänkandet ska ge
en omvärlds- och problembeskrivning samt ange
vilka frågeställningar som utredningen har för
avsikt att prioritera i sitt fortsatta arbete.
Remissförfarandet kommer att ligga till grund
för ytterligare vägledning om rätt frågor har
prioriterats. Delbetänkandet kommer också att
innehålla ett underlag för regeringens arbete med
de förslag som Europeiska kommissionen
kommer att lägga fram i slutet av 2011.
Upphandling från statliga och kommunala företag

Kommuner och landsting får organisera sin
verksamhet fritt. De får tillsätta de nämnder de
behöver för verksamheten. De får även bilda
företag för att driva verksamheter. Det är vanligt
att kommuner och landsting tillsammans bildar
företag för att driva verksamheter som de behöver samverka kring. Rätten att fritt organisera
sina verksamheter är ett grundläggande element i
den kommunala självstyrelsen och var en del av
43
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reformerna i 1991 års kommunallag. Det främsta
motivet för att använda kommunala företag för
kommunal verksamhet är ekonomisk effektivitet. Gemensamma företag är också en viktig
form för kommunal samverkan.
Även staten bedriver verksamhet i företagsform.
Regeringen har för avsikt att återkomma till
riksdagen med anledning av förslagen i betänkandet Offentlig upphandling från eget företag?!
– och vissa andra frågor (SOU 2011:43).
EU-domstolen har under senare år kommit
med en rad avgöranden avseende upphandling
och offentlig samverkan och fler är att vänta.
Regeringen följer denna rättsutveckling.
Frågan om offentlig samverkan är viktig för att
kunna tillhandahålla allmännyttiga tjänster
effektivt. Regeringen har också valt att intervenera i ett mål som avser samverkan mellan stat
och kommun i Italien.
Elektronisk upphandling

Den elektroniska upphandlingen är viktig för
effektiviseringen av den offentliga upphandlingen och målsättningen är att göra hela inköpsprocessen elektronisk. Kammarkollegiet har i
januari 2011 gjort en uppföljning av upphandlande myndigheters användning av e-upphandling. Resultaten i rapporten grundar sig på en
enkät som riktat sig till upphandlande myndigheter. Resultatet av uppföljningen visar att 56
procent av kommunerna, 50 procent av landstingen och 28 procent av de statliga myndigheterna använder någon form av verktyg för
elektronisk upphandling.
Kammarkollegiets förstudie om en framtida
arkitektur för elektronisk upphandling ger vid
handen att dagens lösning, där de upphandlande
myndigheterna själva anskaffar upphandlingssystem på den privata marknaden fungerar väl.
Det finns, enligt Kammarkollegiet, därmed inte
någon anledning att inrätta en nationell upphandlingsplattform. Kammarkollegiet fortsätter
nu arbetet med att öka förutsättningarna för att
göra hela inköpsprocessen elektronisk bl.a.
genom att aktivt medverka i det standardiseringsarbete som pågår. Ett arbete har även påbörjats med att ta fram stöd och vägledning till
de upphandlande myndigheter och leverantörer
som vill gå över till en elektronisk inköpsprocess.
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Miljö- och sociala hänsyn samt innovationer

Den offentliga upphandlingen bör främja de
politiska målsättningarna såsom innovation och
miljöhänsyn och kan även främja sociala hänsyn
om upphandlingens art motiverar detta. I
Innovationsupphandlingsutredningens
betänkande (SOU 2010:56) framgår vidare att innovationsvänlig upphandling och innovationsupphandling kan stärka den offentliga verksamhetens förnyelse, kvalitet och effektivitet.
Regeringen anser att offentlig upphandling kan
vara en drivkraft för innovation och därmed
bland annat bidra till förbättringar av offentliga
tjänster. Satsningar på information om möjligheterna att upphandla innovationer behövs.
Korruption

Under 2010 och 2011 har ett antal fall av mutor
och korruption i svenska kommuner uppmärksammats i media. Korruption är ett allvarligt
samhällsproblem som innebär att skattemedlen
inte används på ett korrekt sätt. Regeringen gav
därför den 16 juni 2011 Statskontoret i uppdrag
att ta fram ett underlag för bedömning av
förekomsten av korruption i kommuner och
landsting (dnr Fi2011/2882). Syftet med
uppdraget är att ta fram ett samlat underlag som
ger en bild av rättspraxis, forskning och
uppfattningen om förekomsten av korruption i
kommuner och landsting samt kommun- och
landstingsägda företag. Statskontoret ska vidare
undersöka kunskapsnivån om korruption, vilka
interna riktlinjer som finns i den kommunala
sektorn samt hur den kommunala revisionen
arbetar med att förebygga korruption.
Statskontoret kommer även att analysera
behovet av åtgärder som skulle kunna bidra till
att minska förekomsten av korruption och
belysa goda exempel på lokala åtgärder mot
korruption. Uppdraget ska redovisas senast den
10 juni 2012.
Korruption, i form av mutor och bestickning,
kan vara ett medel att otillbörligen inverka på
beslutsprocessen vid offentlig upphandling.
Sådana beteenden strider mot de grundläggande
principerna för all offentlig upphandling och är
föremål för effektiva rättsmedel.
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Pågående arbete inom Europeiska unionen

Europeiska kommissionens grönbok om en
modernisering av EU:s politik för offentlig
upphandling med sikte på en effektivare europeisk
upphandlingsmarknad
Europeiska kommissionens grönbok om en
modernisering av EU:s politik för offentlig
upphandling med sikte på en effektivare
europeisk upphandlingsmarknad (KOM(2011)15 slutlig) innehåller en rad förslag om en
modernisering av EU:s politik för offentlig
upphandling. Regeringen kommer att särskilt
följa de frågor som prioriterats i yttrandet över
grönboken. De avser i huvudsak förenkling av
regelverket, ökade möjligheter till förhandling i
det klassiska direktivet, ett förslag om
valfrihetsförfarande för bl.a. sociala tjänster samt
vägledning om hur krav kan ställas i en upphandling som går utöver harmoniserad EU-lagstiftning eller minimistandarder. Regeringen föreslår,
att en bestämmelse införs i direktiven som
tillåter myndigheter att under pågående domstolsprövning med förhandlat förfarande utan
föregående annonsering, upphandla varor och
tjänster som de är skyldiga att tillhandahålla.
Slutligen kommer regeringen att verka för en
bibehållen öppen och icke-diskriminerande
europeisk upphandlingsmarknad i förhållande till
tredje land. Regeringen lyfter även, i yttrandet
över grönboken, upp vissa andra viktiga och
centrala frågor. Regeringen anser att det vid
översynen av regelverket är viktigt att anta ett
leverantörsperspektiv eftersom det största
problemet vid upphandlingar i Sverige är att
antalet anbud är för få. Att öka antalet
anbudsgivare är sannolikt lösningen på hur
offentlig upphandling kan bidra till en
konkurrenskraftig europeisk ekonomi med fler
och växande företag. Kommissionen uppmanas
att tydligt klargöra i vilken utsträckning som
offentligt–offentligt samarbete omfattas av
upphandlingsdirektiven. Vidare bör det enligt
regeringen klargöras hur upphandlande myndigheter kan underlätta för lokala leverantörer
att delta i upphandlingsförfarandet utan att ett
särskilt undantag från upphandlingsreglerna för
lokala och regionala leverantörer införs. För att
öka antalet innovationsupphandlingar är det av
största vikt att möjligheterna till dialog klaras ut.
När det gäller riskerna för favorisering och
bestickning i upphandlingsförfaranden framhåller regeringen att den bör bekämpas med

större öppenhet och inte genom reglering i
upphandlingsdirektiven.
Tjänstekoncessioner
Kommissionen har meddelat att de har för avsikt
att komma med ett utkast till direktiv avseende
tjänstekoncessioner under hösten 2011. Frågan
om hur en tjänstekoncession ska definieras är av
stor vikt för regeringen. Av propositionen Lag
om valfrihetssystem (prop. 2008/09:29 bet.
2008/09:SoU5, rskr. 2008/09:61) framgår att
regeringen anser att LOV är att bedöma som en
form av tjänstekoncession. För regeringen är det
viktigt att de förslag som kommissionen avser
att lägga fram inte begränsar de upphandlande
myndigheternas möjligheter att tillämpa LOV
som ett alternativ till LOU. Regeringen är vidare
angelägen om att förslagen skapar flexibilitet
samtidigt som de är effektiva och gynnar
konkurrensen. Regeringen har därför för avsikt
att aktivt delta i processen.
Europeiska kommissionens grönbok om eupphandling
Med anledning av kommissionens grönbok om
e-upphandling har regeringen särskilt välkomnat
att kommissionen överväger att ompröva tidigare rekommendation kring användning av
kvalificerade signaturer inom e-upphandling
samt att kommissionen framhåller vikten av
ökade insatser på standardiseringsområdet.
Att medlemsstaterna får kräva att elektroniska
anbud är försedda med en avancerad elektronisk
signatur kan ge upphov till onödiga hinder för
möjligheterna att delta i gränsöverskridande eupphandling då medlemsstaterna kräver olika
säkerhetsnivåer. När det gäller den rättsliga
ramen för e-upphandling anser regeringen att
EU:s gällande regelverk för upphandling i stort
är relativt väl anpassat för elektroniska
förfaranden. Det är dock viktigt att undanröja de
rättsliga hinder som finns för användning av eupphandling. Det är därför särskilt välkommet
att det görs en översyn av direktiv 1999/93/EG
angående elektroniska signaturer. Regeringen
välkomnar även översynen av fakturadirektivet
2010/45/EU som förhoppningsvis kan bidra till
en mer utbredd användning av e-faktura i
medlemsstaterna. Vad gäller upphandlingsdirektiven ser regeringen inte något omedelbart behov
av ändringar eller uppdateringar.
Regeringen anser även att den viktigaste
åtgärden för en ökad användning av eupphandling är insatser riktade mot att undan45
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röja eventuell tvekan hos upphandlande myndigheter och leverantörer att övergå till elektronisk upphandling. Det är också viktigt att eupphandling ses som en del av det bredare
arbetet med e-förvaltning som bedrivs och att
kommissionen säkerställer att de åtgärder som
genomförs inte utvecklas i stuprörsform. Vidare
är målsättningen att åstadkomma en obruten
elektronisk inköpsprocess viktig.
Kommissionen fortsätter arbetet med att
underlätta medlemsstaternas övergång till eupphandling och möjliggöra för leverantörer att
delta i elektroniska upphandlingar inom den inre
marknaden. Ett viktigt arbete för att förbättra eupphandlingen mellan medlemsstaterna bedrivs
inom ramen för PEPPOL. Enligt kommissionen
kommer det att vara viktigt att säkerställa att
EU:s regelverk stödjer en övergång till eupphandling. Utöver den fortsatta processen
med att genomföra åtgärder i enlighet med
grönbokens förslag har kommissionen meddelat
att man avser tillsätta en informell expertgrupp
som ska utfärda rekommendationer till kommissionen när det gäller utveckling och implementering av e-upphandling. Man avser också att
ta fram indikatorer för uppföljning av utvecklingen av e-upphandling i medlemsstaterna.
Såsom framhållits i regeringens yttrande över
kommissionens grönbok, anser regeringen att
grönboken i många delar är ett utmärkt exempel
på hur kommissionen kan och bör fortsätta att
utnyttja den drivkraft för utveckling som finns i
medlemsstaterna till att leda utvecklingen av eupphandling framåt inom EU. Regeringen
stödjer kommissionens ambitioner på området.
Effektivare upphandlingsförfarande

Regeringen kommer att vara mycket aktiv i det
arbete som inletts för en modernisering av EU:s
politik för offentlig upphandling. Utvecklingen
på området kommer att kräva att arbetet med att
förbättra tillämpningen och kunskapen om upphandlingsregelverket fortsätter. En ökad kunskap om innovationsupphandling är viktig i detta
sammanhang för att förbättra upphandlingsförfarandet. Arbetet med att göra hela inköpsprocessen elektronisk och att främja e-upphandlingen är viktig för effektiviseringen av upphandlingsförfarandet. En viktig del i denna utveckling
är det arbete som bedrivs inom Europiska kom-
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5 Statliga arbetsgivarfrågor

5.1

Omfattning

Området Statliga arbetsgivarfrågor omfattar
personal- och lönepolitiska frågor, såsom löneutveckling, pensionsvillkor, arbets- och anställningsvillkor i offentlig anställning, statlig arbetsrätt och kompetensförsörjning. I området ingår
bl.a. frågor om arbetsmiljö och hälsa, etnisk och
kulturell mångfald, värdegrundsarbete samt
jämställdhet inom staten. Till området hör
Arbetsgivarverket, Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus), Statens tjänstepensionsverk
(SPV), följande nämnder inom det arbetsgivarpolitiska området, Statens ansvarsnämnd, Statens
tjänstepensions- och grupplivnämnd, Offentliga
sektorns särskilda nämnd, Skiljenämnden i vissa
trygghetsfrågor, Statens överklagandenämnd
samt Kollektivavtalsstiftelsen Statshälsan och
Trygghetsstiftelsen – en kollektivavtalsstiftelse.
Finansieringen av Krus verksamhet framgår av
avsnitt 3 Statlig förvaltningspolitik.

5.2

Mål

Målet för området Statliga arbetsgivarfrågor är
en samordnad statlig arbetsgivarpolitik som
säkerställer att kompetens finns för att nå verksamhetens mål.
För att uppnå målet måste staten vara en
attraktiv och föredömlig arbetsgivare. De statliga
myndigheterna ska bedriva ett strategiskt arbete
med sin kompetensförsörjning. Att de statsanställda avspeglar befolkningens sammansättning har betydelse för legitimiteten och allmänhetens förtroende för den statliga förvaltningen.

Ett respektfullt och värdigt bemötande av
allmänheten har också betydelse för förtroendet.
Följande delmål har satts upp för de statliga
arbetsgivarna.
− Den statliga sektorn ska totalt sett inte vara
löneledande.
− Andelen kvinnor på ledande befattningar i
staten ska öka.
− Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i
staten ska minska.
− Den etniska och kulturella mångfalden bland
anställda i staten ska öka på alla nivåer.
− Arbetsmiljön i staten ska vara god.
− De statsanställda ska ha kunskap om och
förståelse för grundläggande värden i statsförvaltningen och rollen som statstjänsteman.

5.3

Resultatredovisning

5.3.1

Indikatorer

För att följa upp utvecklingen inom verksamhetsområdet i förhållande till målen används i
huvudsak följande indikatorer:
- myndigheternas arbete med kompetensförsörjningen,
- personalförsörjningsläget i staten,
- utvecklingen av genomsnittliga löner i olika
sektorer på arbetsmarknaden,
- andelen kvinnor på ledande befattningar i
staten,
- löneskillnaden mellan kvinnor och män i
staten,
- andelen anställda med utländsk bakgrund
på olika nivåer i staten,
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den genomsnittliga sjukfrånvaron i staten,
samt
- utvecklingen av nybeviljade sjukpensioner i
staten.
I bilagan Statsförvaltningens utveckling ges en
övergripande beskrivning av kompetensförsörjningen i staten.
-

5.3.2

behov. Många myndigheter bedöms ta sitt
arbetsgivarpolitiska ansvar – dock förekommer
ibland noteringen att bedömningen görs utifrån
de förutsättningar som myndigheten har.
Någon systematisk genomgång av myndigheternas redovisning av kompetensförsörjningen
i respektive årsredovisning för 2010 har inte
genomförts.

Resultat
En samordnad statlig arbetsgivarpolitik

En strategisk kompetensförsörjning i staten
För att regeringen ska kunna följa upp kompetensförsörjningen i staten redovisar myndigheterna varje år sedan 1997 de åtgärder som
vidtagits i syfte att säkerställa att kompetens
finns för att nå verksamhetens mål. På uppdrag
av regeringen har Statskontoret analyserat den
strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen med särskilt fokus på myndigheternas
arbete
med
karriärutveckling
(dnr
S2011/4955/ESA). I rapporten Från trappa till
spaljé – myndigheters arbete med karriärutveckling redovisas att statliga myndigheter
arbetar på olika sätt med karriärutveckling och
har kommit olika långt i arbetet med att utveckla
och genomföra ett strategiskt arbete med dessa
frågor. Statskontorets samlade intryck är att det
strategiska arbetet med karriärutveckling till stor
del kan utvecklas. Det finns goda exempel på
enskilda insatser och verksamheter för att främja
karriärutveckling. Många av de tolv studerade
myndigheterna saknar emellertid en röd tråd och
en strategi som håller ihop olika insatser och
kopplar dem till myndighetens uppdrag och till
utvecklingen av verksamheten.
I de underlag som togs fram inför myndighetsdialogerna under våren 2011 har de arbetsgivarpolitiska frågorna generellt getts en större
uppmärksamhet mot tidigare år.
Frågor om jämställdhet, arbetsmiljö (sjukfrånvaro), generationsväxling och kompetensförsörjningen vid myndigheterna hör till de mest
förekommande delarna som tas upp i underlagen. Även frågor om mångfald respektive
chefs- och ledarskap tas upp. Värdegrundsfrågor
förekommer i mindre omfattning. För några
enstaka myndigheter tas frågor om våld och hot
upp.
För flertalet myndigheter görs en bedömning
av hur myndigheten tar sitt arbetsgivarpolitiska
ansvar samt säkerställer en ändamålsenlig
kompetensförsörjning utifrån verksamhetens
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Arbetsgivarverket
Den statliga arbetsgivarpolitiken utvecklas
genom samverkan mellan Arbetsgivarverkets
medlemmar och samordnas av Arbetsgivarverket. Arbetsgivarverket svarar också för
information, rådgivning och utbildning i arbetsgivarfrågor. Alla statliga myndigheter som har
arbetsgivaransvar är medlemmar i Arbetsgivarverket. Därutöver finns ett antal frivilliga medlemmar med anknytning till det statliga området.
Arbetsgivarverkets förberedelser för nya
ramavtal resulterade i att nya Ramavtal om löner
m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet slöts med respektive central arbetstagarorganisation på det statliga avtalsområdet.
Avtalen med Facket för Service och
Kommunikation
(SEKO)
och
med
Offentliganställdas Förhandlingsråds förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet
sammantagna (OFR/S, P och O) gäller fr.o.m.
den 1 oktober 2010 t.o.m. den 30 september
2012 4 . Avtalet med Sveriges akademikers
centralorganisation (Saco-S) är inte tidsbegränsat och gäller fr.o.m. den 1 oktober 2010 tills
vidare5 . I och med dessa avtal finns det inte
längre några individgarantier för löneökning.
Därutöver har Arbetsgivarverket under året bl.a.
slutit avtal som möjliggör för Försvarsmakten
att, efter att personalförsörjningssystemet förändrades den 1 juli 2010, anställa gruppbefäl,
soldater och sjömän tidsbegränsat sammantaget
upp till 12 år.
Under 2010 har en ny strategi för den statliga
arbetsgivarpolitiken tagits fram i samverkan med
medlemmarna. Strategin innehåller 15 gemensamma åtaganden som ska säkerställa att

4 RALS 2010-2012.
5 RALS 2010-T.
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strategin blir ett reellt stöd för medlemmarnas
verksamhetsutveckling.
Den
årliga
servicebarometern
till
Arbetsgivarverkets medlemmar visar att 92
procent av dessa var nöjda med Arbetsgivarverket som helhet (svarsfrekvens 78
procent). Detta ska jämföras med 2009 då
motsvarande resultat var 97 procent (svarsfrekvens 78 procent). Flera av verkets insatser
visar på en förbättring, men i några fall också på
en försämring.
För fjärde året i rad har Arbetsgivarverket
genomfört en chefsbarometer, riktad till medlemmarnas chefer. När det gäller bedömningen
av Arbetsgivarverket som helhet var 90 procent,
av dessa nöjda att jämföra med 89 procent år
2009. Flertalet av verkets insatser visar på
fortsatt goda resultat som i stort sett ligger på
samma nivå som 2009. Svarsfrekvensen var 56
procent, att jämföra med 58 procent 2009.
Statens tjänstepensionsverk
Aktualiseringen, dvs. arbetet med att utreda och
fastställa en persons historiska tjänstetid, där
SPV under många år haft stora ärendebalanser,
har under året arbetats av och antalet ärenden
ligger nu på en normal nivå och hanteras i det
löpande arbetet. Aktualiseringsgraden uppgår
2010 till 90 procent.
En förbättring har skett dels vad gäller
informationssäkerhet, dels genom minskande
ärendebalanser, ökad automatisering och att
ytterligare steg har tagits när det gäller
regelstyrda systemförändringar.
Servicen till de försäkrade har varit i fokus,
bl.a. har kundservicen effektiviserats och
webbplatsen byggts ut. Pensionsbeskeden har
utvecklats till form och innehåll och har kunnat
skickas ut till fler. Långtgående förberedelser har
gjorts för att SPV ska kunna ge en sammanhållen
information
om
hela
den
statliga
tjänstepensionen. Under våren 2011 har ett
samordnat pensionsbesked som innehåller både
besked om den förmånsbestämda ålderspensionen och information om den kompletterande ålderspensionen (Kåpan) skickats ut.
En överenskommelse har tecknats mellan
Arbetsgivarverket och SPV avseende fortsatt

uppdrag för SPV att vara valcentral för den
individuella ålderspensionen enligt PA 03.6
SPV gör årligen mätningar av hur nöjda
kunderna är med de tjänster och den service som
verket står för. Den övergripande nöjdheten
bland arbetsgivarna uppgick till 76 på en 100–
gradig skala, dvs. samma nivå som 2009.
Nöjdheten bland de statligt anställda har ökat
och uppgår till 61, att jämföra med 2009 då den
var 54. Nöjdheten bland pensionärer har ökat
från nivån 64 år 2009 till 74. Svarsfrekvensen har
dock sjunkit för samtliga grupper.
Samverkan
mellan
myndigheter
i
Västernorrlandsregionen har intensifierats och
omfattar för närvarande nio myndigheter.
Samverkan sker bl.a. för gemensamma utbildningar, administrativ samverkan och utbyte av
experter. Samverkan skapar möjligheter att
anordna utbildningar mer frekvent eftersom
antalet deltagare ökar. Dessutom möjliggörs en
lägre kursavgift genom att interna resurser kan
användas i högre utsträckning. En samordnad
administration sparar tid och pengar m.m. Den
är positiv för såväl berörda myndigheter som för
statsförvaltningen i sin helhet. Denna myndighetssamverkan liksom samverkan i nätverket för
bank-, försäkrings- och pensionsbranschen samt
yrkeshögskolans utbildning ”Försäkringsrådgivare/Administratör inom Bank-FörsäkringPension” kommer att vara en tillgång när det
gäller kompetensförsörjningen vid SPV.
Verksamheten inom området Pension Staten
står för drygt två tredjedelar av SPV:s omsättning. Verksamhetsutfallet för 2010 blev ett
överskott på ca 12,5 miljoner kronor, främst på
grund av svårigheter att rekrytera it-experter och
anlita it-konsulter vilket bidragit till att en del
utvecklingsarbete har senarelagts.
I syfte att underlätta de administrativa
processer som myndigheterna ska hantera i
samband med tjänstepensioneringar kan SPV
erbjuda en utökad pensionsadministration för de
myndigheter som efterfrågar detta. Denna verksamhet har utvecklats under 2010 till att omfatta
96 arbetsgivare (åtta arbetsgivare 2009), varav 80
i samverkan med Kammarkollegiet. Cirka 26 000
arbetstagare omfattas av denna tjänst vilket är en
fördubbling jämfört med 2009. Verksamhetsutfallet för området Inomstatliga pensions-

6 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03).
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uppdrag blev ett underskott på ca 730 000
kronor. Underskottet är en följd av utvecklingskostnader för att kunna hantera större volymer
kommande år. SPV:s prognos pekar på att full
kostnadstäckning för områdets balanserade
resultat uppnås vid utgången av 2012.
Regeringen fastställde i beslut den 24 mars
2011 (dnr S2011/54/ESA) affärsstrategi
avseende verksamhetsområdet Pensionsverksamhet på uppdrag. Beslutet innebär att de
principer som SPV föreslagit ska utgöra grunden
för SPV:s fortsatta verksamhet inom Pensionsverksamhet på uppdrag.
Ungefär en tredjedel av SPV:s omsättning
hänför sig till denna verksamhet. Målet för
verksamheten är att generera ett verksamhetsutfall, exklusive ränteintäkter avseende balanserade vinstmedel, som på fem år motsvarar
minst 6 procent av verksamhetens intäkter.
Områdets ekonomiska resultat år 2010 bidrar till
att det långsiktiga målet på 6 procent nås för
första gången på sex år.
Den årliga kontrollen av vissa utbetalda
pensionsförmåner mot Skatteverkets inkomstuppgifter har etablerats. Under 2010 har 1 229
förmåner kontrollerats avseende inkomståret
2008 och 9,2 miljoner kronor har återkrävts.
SPV hanterar den statliga försäkringsmodellen. Genom försäkringsmodellen betalar
myndigheter och andra berörda arbetsgivare de
försäkringsmässiga kostnaderna för statliga
tjänstepensionsförmåner m.m., antingen genom
att betala premier eller genom att redovisa
pensionsutfästelser som en pensionsskuld. Den
kollektiva konsolideringsgraden i försäkringsmodellens gren för premiefinansiering, den s.k.
försäkringsrörelsen, har ökat till 107,3 procent
(103,4 procent 2009 och 107,3 procent 2008).
Kompetensrådet för utveckling i staten
Krus är en stabsmyndighet med uppdrag att
bistå regeringen i frågor som rör den strategiska
kompetensförsörjningen i statsförvaltningen.
Under 2010 har myndigheten lagt ett särskilt
fokus på att förstärka, förädla och vidareutveckla
den kunskap och kompetens som redan finns i
statsförvaltningen. Därutöver har Krus även
bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete för att
ta fram verktyg och hjälp till självhjälp som stöd
för myndigheternas egna arbete med verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning.
En viktig del av Krus verksamhet består i att
bidra till utvecklingen av de statsanställdas
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kompetens inom EU-området. Under 2010 har
Krus genomfört 1 740 utbildningsdagar för
sammanlagt cirka 600 deltagare. Krus erbjuder
även stöd vid utbytestjänstgöring inom Norden,
EU samt vid UNESCO, Europarådet och
OECD. Under 2010 har antalet svenska
ansökningar om europeisk utbytestjänstgöring
varit lägre än normalt. Fyra svenska tjänstemän
har sökt och beviljats utbytestjänstgöring i annat
EU-land, medan ingen har sökt sig till
utbytesprogrammen för de internationella
organisationerna. Programmet National Experts
in Professional Training (NEPT), som erbjuds
tjänstemän inom de nationella förvaltningarna i
EU av den Europeiska Kommissionen, har visat
större framgång 2010 jämfört med tidigare år.
Under 2010 har Sverige skickat sju tjänstemän på
utbildningspraktik om 3–5 månader i Europeiska
Kommissionen. Krus har dessutom anordnat
utbildningar för de som vill genomgå
uttagningsprov, s.k. concours, för att kunna söka
arbete i EU:s institutioner. Statistik från EPSO
(European Personel Selection Office) visar att
611 svenskar skrev det inledande datorbaserade
testet för handläggare i mars 2010. Av dessa gick
29 vidare till bedömningarna i steg två. Krus har
fått kontakt med 21 av dessa 29 personer, och
erbjudit dem träning inför de strukturerade
intervjuer samt grupp– och presentationsövningar som genomförs under steg två. Krus
arrangerade i samarbete med Södertörns högskola ett särskilt seminarium om Vägen till EU:s
institutioner, i vilket 167 personer deltog.
Krus har ett särskilt uppdrag att samordna det
statliga nätverket mot korruption, mutor och
jäv. Nätverket har cirka 110 medlemmar från 85
myndigheter. Under 2010 har Krus informerat
statsförvaltningen om nätverkets existens via
nyhetsbrev och en mötesplats för erfarenhetsutbyte har upprättats på Krus hemsida.
Krus fick i november 2009 i uppdrag att leda
ett projekt om offentligt etos – en god förvaltningskultur
under
2009–2011
(dnr
Fi2009/3563). Målet med projektet är att stärka
en god förvaltningskultur i staten. Inom ramen
för projektet behandlas värdegrunds-, etik- och
bemötandefrågor. Under 2010 har Krus lagt
tonvikt vid kommunikation, rådgivning och
dialog med myndigheter och i strategiska
nätverk och grupper. Myndigheters efterfrågan
på information och kommunikation kring
projektet har successivt ökat under året. Krus
konstaterade vid årets slut att många myndig-
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heter och myndighetsledningar har en beredskap
för att arbeta med etik- och värdegrundsfrågor.
Krus har även levererat verktyg och aktiviteter,
utformat utbildningar, arenor och utvecklingsprogram. En enkät indikerar att majoriteten
av myndigheterna har kunskap om hela eller
delar av det stöd som Krus erbjuder dem.
Dessutom uppger 75 procent av respondenterna
att de planerar att utnyttja minst en av Krus
tjänster eller utbud under 2011. Deltagarantalet
på de chefsutbildningar och seminarier som Krus
tillhandahållit under 2010 har varit oväntat lågt.
Krus har erbjudit fler utbildningstillfällen än vad
som genomförts och har fått ställa in
utbildningar på grund av för lågt deltagarantal.
I regleringsbrev för 2010 fick Statskontoret i
uppdrag att senast den 1 december 2010 lämna
en nulägesbild av offentligt etos i statsförvaltningen. I uppdraget ingick också att lämna
förslag till utvärdering av det projekt om
offentligt etos som Krus har i uppdrag att
bedriva under åren 2010 och 2011 (dnr
S2011/61/ESA). Enligt Statskontoret finns det
två perspektiv på utvärderingen, och därmed två
olika typer av utvärderingar. Antingen läggs
fokus på att utvärdera hur Krus genomfört
uppdraget eller så läggs fokus på myndigheternas
arbete med den gemensamma värdegrunden. Det
sistnämnda bedöms ha störst värde för
statsförvaltningen som helhet. Myndigheterna
bör få åtminstone något eller några år på sig att
organisera och påbörja arbetet innan det går att
utvärdera effekterna av det. En utvärdering bör
därför påbörjas tidigast 2013 eller 2014.
Krus har 2010 slutfört sitt uppdrag att leda
och samordna ett program för kvinnors
karriärutveckling i staten. Under året har arbetet
fokuserats på att dels avsluta den första
omgången av Staten leder Jämt för 14
myndigheter, dels utveckla och genomföra en
komprimerad version för ytterligare sex
myndigheter. Tillsammans omfattar dessa 20
myndigheter cirka 30 procent av de anställda i
statsförvaltningen. Under året har även
upphandling av fem utvecklingsinsatser för
chefer och medarbetare slutförts och erbjudits
statsförvaltningen. Regeringen anser att
uppdraget och samarbetet med de 20
myndigheterna har genererat ny kunskap och
nya uppslag till hur man kan arbeta strategiskt
med en jämställd chefs– och expertförsörjning.
En kunskap som nu finns tillgänglig för

statsförvaltningen. Enligt regeringen bedöms
målen för programmet vara uppfyllda.
Under våren 2010 gav regeringen Krus i
uppdrag att genomföra en förstudie om etiska
riktlinjer för att förhindra sexköp, porrsurfning
m.m.
i
samband
med
tjänst
(dnr
IJ2010/694/JÄM), vilken avrapporterades den
15 augusti 2010. I november 2010 gav regeringen
Krus i uppdrag att fr.o.m. 2011 genomföra en
treårig kompetenssatsning i statsförvaltningen i
syfte att motverka sexköp m.m. (dnr
IJ2010/1873/JÄM). Syftet är att stödja
myndigheterna i deras arbete med att utveckla
rutiner och policys för att hantera frågor som rör
köp av sexuella tjänster, konsumtion av
pornografi m.m. bland statsanställda i samband
med tjänsteutövning.
Krus verksamhet omfattar ett mindre antal
löpande uppdrag samt en relativt sett större
andel tidsbegränsade regeringsuppdrag. Krus ska
därför ha en behovsanpassad och flexibel
kompetensförsörjning. Detta gör det naturligt
för Krus att samverka med andra myndigheter
och externa aktörer samt att i viss mån låna in
eller visstidsanställa personal för att tillgodose
verksamhetens kompetens- och resursbehov.
En föredömlig och attraktiv arbetsgivare
Det är angeläget att de statliga arbetsgivarna
arbetar strategiskt med sin kompetensförsörjning. De bör fortsätta utveckla formerna för att
marknadsföra staten som en attraktiv arbetsgivare. Detta kan ske enskilt eller i samverkan,
bl.a. genom Arbetsgivarverket (se vidare prop.
2009/10:175 s. 121 f.).
Arbetsgivarverket arrangerade under 2010 tre
seminarier om metoder och verktyg för att
profilera sig som attraktiv arbetsgivare. Drygt 40
medlemmar deltog i seminarierna. En kortversion av skriften Att arbeta statligt – viktiga
arbeten och moderna villkor togs fram i syfte att
kunna delas ut i stora volymer på mässor och
studiebesök. Målet att minst 80 procent av
medlemmarna ska uppfatta att Arbetsgivarverket
ger ett bra stöd i profileringsarbetet uppnåddes
inte. Utfallet blev 50 procent, dvs. en minskning
med 5 procentenheter i förhållande till 2009.
Sökmotorn på Arbetsgivarverkets webbplats
(www.arbetsgivarverket.se) över lediga statliga
arbeten hade 126 000 unika besökare, att jämföra
med 112 000 år 2009. Målsättningen var minst
200 000 unika träffar.
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Arbetsgivarverket och Konjunkturinstitutet
genomför två gånger per år en konjunkturbarometer för den statliga sektorn i vilken
numera samtliga medlemmar hos Arbetsgivarverket ingår. Av medlemmarna svarade 77
procent på Konjunkturbarometern våren 2011,
vilket motsvarade ca 88 procent av de anställda
hos Arbetsgivarverkets medlemmar. Det är en
förbättring av svarsfrekvensen jämfört med
undersökningen våren 2010, då 66 procent av
myndigheterna svarade, vilket motsvarade 80
procent av samtliga statsanställda.
Barometern visar att sysselsättningen ökat
under 2010. Prognosen för 2011 visar att andelen
som tror på fler årsarbetare fortfarande är större
än den andel som tror på färre. Bristen på
lämpliga sökanden ökar och bristen är i särklass
störst inom it. En mindre andel än hösten 2010
anser att verksamheten påverkas i stor
omfattning av bristen. Andelen medlemmar som
sagt upp personal minskar medan andelen som
spår övertalighet det kommande året ökar.
Andelen medlemmar med omfattande
pensionsavgångar ökar ytterst marginellt. Dock
är andelen medlemmar som anser att omfattande
pensionsavgångar påverkar kompetensförsörjningen på ett positivt sätt (22 procent) större än
andelen som anser att den påverkas negativt (2
procent). Av Konjunkturbarometern framgår
också att personalomsättningen och övertidsuttaget väntas bli oförändrade hos en majoritet
av medlemmarna.
Trygghetsstiftelsen – en kollektivavtalsstiftelse
När en statsanställd blir uppsagd på grund av
arbetsbrist ansvarar Trygghetsstiftelsen – en
kollektivavtalsstiftelse för att om möjligt förhindra att han eller hon blir arbetslös. Stiftelsens
arbete är individanpassat och har en tydlig
arbetslinjeprofil.
Trygghetsstiftelsen har 2010 haft den bästa
lösningsgraden för tillsvidareanställda sedan
2006. Innan de uppsagda passerat uppsägningstidens slut hade 81 procent fått nytt arbete,
vilket tydligt överstiger målet som var 70
procent. För de som lämnat en tidsbegränsad
anställning uppgick lösningsgraden till 74
procent, vilket är en procentenhet under 2010
års målsättning.
Trygghetsstiftelsen har vid ett flertal tillfällen
under 2010 bjudit in arbetsgivare och fackliga
representanter till seminarier, nätverksträffar och
informationstillfällen om Trygghetsavtalet. I
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slutet av året var det 93 procent av arbetsgivarrepresentanterna hos Trygghetsstiftelsens anslutna myndigheter som kände till Trygghetsstiftelsen mot tidigare 85 procent. Däremot har
kännedomen hos fackliga representanter
minskat från 72 procent till 69 procent.
Vid samtliga aktiviteter för arbetsgivare,
fackliga representanter och de uppsagda har
nöjdheten under 2010 varit 98 procent.
Inflödet till Trygghetsstiftelsen uppgick 2010
till 2 520 personer. Det är sex procent färre än
2009 och det lägsta inflödet sedan 2004. Inflödet
av tidsbegränsat anställda från universitet och
högskolor har minskat något jämfört med
tidigare år. Samtidigt ökade inflödet av
tillsvidareanställda i slutet av 2010 när
Försvarsmakten sade upp ett större antal
personer.
Detta
innebär
att
andelen
tidsbegränsat anställda minskat och andelen
tillsvidareanställda ökat jämfört med föregående
år då nästan hälften kom från tidsbegränsade
anställningar och hälften från tillsvidareanställningar. Trots att andelen män ökade under
slutet av 2010 utgör kvinnorna 53 procent av
årets inflöde. Könsfördelningen har sett olika ut
från år till år, men sammantaget under de 20 år
som Trygghetsstiftelsen funnits har lika många
män som kvinnor anmälts.
Aktuella personer är de som ännu inte fått en
permanent lösning. Vid utgången av 2010
uppgick det totala antalet personer till 5 876,
vilket är en minskning med 4 procent jämfört
med 2009.
Under 2010 avslutades 3 287 personer från
Trygghetsstiftelsen. Av de som avslutades var
48 procent tidsbegränsat anställda. Nästan 78
procent avskrevs för att de fått en ny
tillsvidareanställning eller startat eget företag
medan 14,5 procent gick i någon form av
pension. Av dem som gick till en ny
tillsvidareanställning var det andelsmässigt fler
som gick till en ny anställning inom statlig
sektor under 2010 jämfört med 2009.
I samband med Trygghetsstiftelsens 20årsjubileum i november 2010 redovisades, bland
annat, att stiftelsen aktivt medverkat till att ge
drygt 88 000 personer en ny start i sina yrkesliv
genom ny anställning eller eget företagande.
Trygghetsstiftelsen har utsetts till en av Sveriges
tio bästa arbetsplatser bland mindre organisationer 2011. Great Place to Work Institute utser
varje år landets bästa arbetsplatser baserat på
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medarbetarnas relation till sitt arbete, ledningen
och varandra.
Kollektivavtalsstiftelsen
Statshälsan
under
avveckling
Kollektivavtalsstiftelsen Statshälsan (stiftelsen)
bildades 1980 sedan parterna på det statliga
avtalsområdet slutit kollektivavtal 1979 om
företagshälsovård. Staten, genom regeringen, är
tillsammans med de centrala arbetstagarorganisationerna på det statliga avtalsområdet stiftare.
Arbetsgivarverket har de senaste 15 åren varit
företrädare för staten i stiftelsens löpande
verksamhet. Stiftelsen har finansierats genom att
parterna på det statliga avtalsområdet avstått
löneutrymme.
Stiftelsens uppdrag var från början att tillhandahålla företagshälsovård till statsanställda.
Stiftelseförordnandet ändrades 2003. Användningsområdet breddades då till att inte bara
kunna omfatta företagshälsovård utan även
arbetsmiljö.
Stiftelsen har varit under avveckling ett antal
år. Parterna har samtidigt önskat få använda sig
av de återstående medlen för en ny partsgemensam insats inom hälso- och arbetsmiljöområdet.
Stiftelsens stadgar har nu ändrats bl.a. på så
sätt att Partsrådet7 ska äga rätt att få överta
stiftelsens tillgångar och förpliktelser vid
avveckling.
Parterna har även kommit överens om att
stiftelsen ska upphöra genom att upphäva
stiftelseförordnandet. Överenskommelsen innebär att stiftelsens tillgångar i form av kontanta
medel överförs till Partsrådet, vilket ska ske
innan slutredovisningen upprättas. När slutredovisningen undertecknats av styrelsen och
godkänts av revisorerna lämnas anmälan in till
länsstyrelsen om upphörande av stiftelseförordnandet och avregistrering av stiftelsen. Detta
planeras att ske under hösten 2011.
Löneutvecklingen i staten
Regeringens mål är att staten totalt sett inte ska
vara löneledande. Som underlag för uppfölj-

7 Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet

(Partsrådet) är ett organ som är bildat av parterna på det statliga
avtalsområdet och som bedriver partsgemensamt utvecklingsarbete i
statsförvaltningen.

ningen av detta mål används utvecklingen av
genomsnittliga löner i olika sektorer.
Som framgår av diagram 5.1 fortsätter löneutvecklingen i staten att relativt väl följa utvecklingen på arbetsmarknaden i stort.
Diagram 5.1 Utvecklingen av genomsnittliga löner i olika
sektorer på arbetsmarknaden 1994–2010
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195
190
185
180
175
170
165
160
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
1994

Primärkommunal sektor
Landstingskommunal sektor
Statlig sektor
Privat sektor

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Källa: Statistiska centralbyrån.

Anm. Uppgifterna avser nominella löner och är rensade med hänsyn till
strukturella förändringar i utbildningsnivå, ålder och kön.

Andelen kvinnor på ledande befattningar
Regeringens mål är att andelen kvinnor på
ledande befattningar i staten ska öka. Målet följs
i första hand upp genom statistik över andelen
kvinnor respektive män med uppgift att planera
och leda myndighetens verksamhet (ledningskompetens).
Som framgår av diagram 5.2 har andelen kvinnor på ledande befattningar ökat under perioden
2000–2010, däremot har en minskning skett
mellan 2009 och 2010. Totalt finns nu ca 5 190
kvinnliga chefer, vilket motsvarar 36 procent av
alla chefer inom staten. För tio år sedan var
andelen 22 procent och antalet 2 900.
I kompetensnivån ledningskompetens klassas
personal med formellt personalansvar som har
till uppgift att planera och leda myndighetens
verksamhet på olika nivåer, oberoende av om
ledningsuppgifterna avser kärn- eller stödverksamhet. En förklaring till att andelen kvinnor på
ledande befattningar i staten minskat är
ändringar som skett inom Försvarsmakten i och
med att personalförsörjningssystemet i fråga om
gruppbefäl, soldater och sjömän förändrades den
1 juli 2010. Under 2010 har Försvarsmakten
anställt gruppbefäl, soldater och sjömän.
Personalansvar har delegerats till befäl i insatsorganisationen. Personer som innehar dessa
anställningar är i huvudsak män.
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Vid en exkludering av anställda tillhörande
ledningskompetens
inom
Försvarsmakten
uppgår andelen kvinnor på ledande befattningar i
staten 2010 till 41,1 procent, att jämföra med
40,6 procent 2009.
Av diagram 5.2 framgår dels den totala
fördelningen av kvinnor och män i staten 2000–
2010, dels utvecklingen 2006–2010 exklusive
Försvarsmakten.

innebär en ökning med 1,5 procentenheter sedan
2010. Som en följd av förändringar i
myndighetsstrukturen och att ordförandena i
Högsta domstolen och nuvarande Högsta
förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) inte längre ingår i denna krets, har det
totala antalet myndighetschefer som regeringen
anställer minskat från 205 till 202 mellan 2010
och 2011.

Diagram 5.2 Fördelning av kvinnor och män med uppgift att
planera och leda myndighetens verksamhet på olika nivåer
2000–2010. Visar även exkl. Försvarsmakten (FM)

Tabell 5.1 Fördelningen den 8 september 2011 av kvinnor
och män bland myndighetschefer som regeringen anställt
Antal

Procent
100
90
80

78

77

75

70

74

70

Kvinnor
Män
Kvinnor exkl FM

67

66

66

65

62

64

50
40

20

Män

Totalt

Generaldirektörer

49

53

102

Landshövdingar

12

9

21

Rektorer1

15

19

34

3

7

10

11

24

35

90

112

202

Överintendenter2

60

30

Kvinnor

22

23

25

26

37 37 38
35
30 33 34 34

41 41
38 36

10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Övriga titlar

3
4

Myndighetschefer totalt
1

Regeringen utser rektorer vid statliga universitet och högskolor efter förslag
från lärosätets styrelse.
2
Här ingår museichefen vid Arkitekturmuseet.
3
Häri ingår myndighetschefer med andra eller unika titlar såsom ombudsmän,
direktörer, ordföranden samt rikspolischef, riksåklagare etc.
4
Inklusive vikarierande myndighetschefer.

Källa: Arbetsgivarverket

Staten är den sektor som har jämnast könsfördelning på arbetsmarknaden. Andelen
kvinnor har ökat de senaste åren. År 2008 fanns
det för första gången fler kvinnor än män bland
de statsanställda (50,3 procent). År 2010 var
andelen kvinnor 51 procent, dvs. samma nivå
som 2009.
I gruppen kärnkompetens är 50 procent
kvinnor, vilket är en ökning med en procentenhet sedan föregående år. I gruppen stödkompetens har andelen kvinnorna ökat sin
dominans med två procentenheter och uppgår
till 61 procent.
Regeringen beslutade 2008 att införa ett
program för kvinnors karriärutveckling i syfte
att öka andelen kvinnor på chefs- och
expertfunktioner i staten. Krus leder detta
program som pågår t.o.m. den 31 december
2011.
Fördelning av kvinnor och män bland
myndighetschefer som regeringen anställt, m.m.
Under 2010 anställde regeringen totalt 31
myndighetschefer, varav 16 var kvinnor. Detta
motsvarar 51,6 procent.
Bland myndighetscheferna var andelen
kvinnor 44,6 procent i september 2011, vilket
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Den 1 april 2010 infördes sekretess i ärenden om
anställning
av
myndighetschefer
vid
förvaltningsmyndigheter som lyder omedelbart
under regeringen (prop. 2009/10:56, bet.
2009/10:KU15). Regeringen ska dock kunna
besluta om att vissa anställningsärenden inte ska
omfattas av sekretess. Av propositionen framgår
bl.a. att regeringen, mot bakgrund av den
öppenhet som redan råder vid rekryteringen av
rektorer för statliga universitet och högskolor,
inte har någon avsikt att ändra den befintliga
ordningen.
Den särskilda utredare som har i uppdrag att
göra en översyn av de anställningsvillkor som
gäller för chefer som leder myndigheter vilka
lyder omedelbart under regeringen, har fått sitt
uppdrag förlängt till den 30 november 2011 (dir.
2011:27).
En chefspolicy som samlat behandlar frågor
om rekrytering, utveckling och avveckling av
statliga myndighetschefer har tagits fram och
distribuerats i förvaltningen.
Löneskillnaderna mellan kvinnor och män
Regeringens mål är att löneskillnaderna mellan
kvinnor och män i staten ska minska. Som
underlag för uppföljningen används partsgemensam statlig förhandlingsstatistik.
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I september 2010 var statsanställda kvinnors
genomsnittslön totalt sett 12,3 procent lägre än
statsanställda mäns genomsnittslön (se diagram
5.3). År 2009 var motsvarande löneskillnad 12,6
procent. Skillnaden har minskat successivt och
trenden mot en minskad löneskillnad fortsatt.
År 2000 var löneskillnaden 17,7 procent.
Diagram 5.3 Löneskillnader mellan kvinnor och män i
staten uppdelat på förklaringsfaktorer 2001–2010
Procent
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Källa: Arbetsgivarverket

Den statistiska analys som Arbetsgivarverket har
gjort visar att den genomsnittliga löneskillnaden
nästan helt kan hänföras till mätbara faktorer.
Stora delar av löneskillnaden beror på att fler
kvinnor än män arbetar deltid, arbetets
svårighetsgrad och innehåll samt att fler män än
kvinnor är chefer. Vidare påverkar det att
arbetsinnehåll och löner ser olika ut hos olika
myndigheter. Det finns också skillnader när det
gäller utbildning, erfarenhet och i vilken region
den anställde arbetar. Den löneskillnad som
slutligen blir kvar, den s.k. oförklarade löneskillnaden som inte kan förklaras av den mätbara
information som finns tillgänglig i den partsgemensamma statistiken, uppgick i september
2010 till ca 1,4 procent. Den oförklarade löneskillnaden uppgick 2007–2009 till ca 1,3 procent.
Åren 2002–2003 var den som högst och uppgick
då till 2,0 procent.
Som framgår av diagram 5.3 är det två faktorer
som tillsammans står för mer än hälften av den
totala löneskillnaden mellan kvinnor och män.
Dessa två viktigaste förklaringar är att kvinnor
jämfört med män oftare innehar befattningar
med en lägre svårighetsgrad och att kvinnor
arbetar deltid oftare än män. Skillnader i
svårighetsgrad är den viktigaste förklaringen. Att
förklaringsgraden ökat de senaste två åren från
4,1 till 5,5 procent beror huvudsakligen på
strukturförändringar där viss statlig verksamhet

bolagiserats och därmed inte längre ingår i
statistiken. År 2010 var det knappt 19 procent av
kvinnorna som arbetade deltid medan motsvarande andel för männen var knappt 9 procent.
Det bör noteras att 94 procent av de
statsanställda har en heltidsanställning. Bland
kvinnorna har 93 procent en heltidsanställning
att jämföra med 95 procent för männen.
Inom det statliga chefskollektivet hos
Arbetsgivarverkets medlemmar har löneskillnaderna minskat kraftigt under den period
som verket studerat detta. Mellan 2005 och 2010
ökade snittlönen för kvinnliga chefer från 38 597
till 46 511 kronor per månad, medan snittlönen
för manliga chefer ökade från 40 549 till 44 874
kronor. Det innebär att tidigare löneskillnader
mellan manliga och kvinnliga chefer, som 2009
uppgick till 0,2 procent eliminerats. År 2010 har
vi ett omvänt förhållande där löneskillnaderna
mellan kvinnliga och manliga chefer uppgår till
3,5 procent, till kvinnornas fördel. Den nya
organisationen inom Försvarsmakten, där
personalansvaret delegerats till ca 1 600 i
huvudsak manliga befäl i insatsorganisationen,
ger härvid genomslag.
Den genomsnittliga löneutvecklingen i
årstakt under avtalsperioden för RALS 2007–
2010 har varit högre för de kvinnliga cheferna än
för de manliga och uppgår till 6,3 procent för
kvinnorna och 5,7 procent för männen. Arbetsgivarverkets bedömning är att en orsak till att de
kvinnliga cheferna haft en högre löneutveckling
än de manliga är att en relativt sett större andel
av de kvinnliga cheferna blivit befordrade till
chefer under mätperioden.
Kvar från Partsrådets arbete i det nu avslutade
arbetsområdet Jämställda arbetsplatser är att
slutföra och implementera det metodstöd som
utvecklats i syfte att stödja lokala parters arbete
med att säkerställa att det inte föreligger osakliga
löneskillnader. Utifrån den nuvarande diskrimineringslagstiftningen och parternas skrivningar i
de nu gällande RALS-avtalen är det angeläget att
metodstödet implementeras i den lokala lönebildningsprocessen.
Den etniska och kulturella mångfalden
Regeringens mål är att den etniska och kulturella
mångfalden bland de anställda i staten ska öka på
alla nivåer. Målet följs framför allt upp med hjälp
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av statistik avseende hur stor andel av de statsanställda som har utländsk bakgrund8 .
År 2010 hade totalt 30 400 statsanställda
utländsk bakgrund. Andelen anställda med
utländsk bakgrund i staten ökar stadigt och
uppgick 2010 till 13,3 procent. Det är en ökning
med 0,8 procentenheter jämfört med 2009 och
den högsta ökningen mellan två år under 2000–
talet. Bland de nyanställda i staten har 20,4
procent utländsk bakgrund, vilket är högre än
andelen individer med utländsk bakgrund bland
förvärvsarbetande på hela den svenska arbetsmarknaden. Ökningen bland nyanställda är 1,4
procentenheter sedan 2009.
I och med den högre andelen individer med
utländsk bakgrund bland de nyanställda i staten,
jämfört med övriga arbetsmarknaden, ökar
andelen anställda med utländsk bakgrund i staten
snabbare än bland det totala antalet
förvärvsarbetande. Andelen i staten har ökat
med 3,7 procentenheter under perioden 2001–
2010. Bland de förvärvsarbetande på hela den
svenska arbetsmarknaden var ökningen 2,9
procentenheter mellan åren 2001–2009. Den
senast tillgängliga uppgiften om förvärvsarbetande är från 2009 och då hade 15,8 procent
av de förvärvsarbetande utländsk bakgrund.
Andelen kvinnor i statsförvaltningen med
utländsk bakgrund var 13,9 procent och andelen
män var 12,7 procent 2010. Att andelen är lägre
bland män hänger samman med strukturen i de
tre mest mansdominerade verksamhetsinriktningarna Försvar, Näringslivsfrågor m.m. samt
Samhällsskydd och rättsskipning. Inom dessa
verksamhetsområden har mellan 5 och 9 procent
av de anställda utländsk bakgrund. De låga
andelarna kan till viss del förklaras av en skev
könsfördelning och det krav på svenskt
medborgarskap som följer av lag bl.a. lag
(1994:260) om offentlig anställning, förkortad
(LOA), eller av säkerhetsklassning som gäller
för vissa arbetsuppgifter inom dessa verksamhetsinriktningar. Att en betydande andel av
verksamheterna bedrivs i regioner med en
befolkning med få invånare med utländsk
bakgrund kan också ha betydelse.
Medelåldern är lägre bland personer med
utländsk bakgrund. Den totala andelen anställda

8 Med utländsk bakgrund avses personer som är födda utomlands,

personer med två föräldrar som är födda utomlands och personer med
okänt födelseland.
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i åldrarna 25–34 år var 20,0 procent 2010, medan
andelen anställda i gruppen med utländsk
bakgrund var 28,3 procent. Andelen äldre är
generellt lägre bland anställda med utländsk
bakgrund. Bland samtliga statligt anställda var
2010 andelen som var 55 år och äldre 27,0
procent, men bland anställda med utländsk
bakgrund endast 18,2 procent.
I staten är andelen anställda med utländsk
bakgrund högst inom verksamhetsinriktningen
Utbildning, där 22,2 procent av de anställda har
utländsk bakgrund. Anställda med utländsk
bakgrund är något över genomsnittet i kategorin
kärnkompetens och under genomsnittet i
kategorierna lednings- och stödkompetens.
Andelen med utländsk bakgrund varierar
regionalt över Sverige. I stort sett följer
fördelningen för statsanställda demografin i
befolkningen och arbetsmarknaden i stort.
Högst andel med utländsk bakgrund i staten
finns i de tre storstadsområdena Stockholm,
Göteborg och Malmö, där andelarna är 17,4, 16,5
respektive 16,5 procent.
Tabell 5.2 Andelen anställda med utländsk bakgrund inom
staten samt för befolkningen i arbetsför ålder 2009 och
2010
Procent
2009

2010

12,5

13,3

Kvinnor

13,2

13,9

Män

11,9

12,7

6,1

6,1

Kvinnor

7,0

7,4

Män

5,6

5,4

13,5

14,8

14,0
13,1

14,9
14,6

10,8

11,2

11,9
9,2

12,4
9,5

Nyanställda i staten2

19,0

20,4

Förvärvsarbetande 20–64 år3

15,8

i.u.

Befolkningen 20–64 år4

21,1

21,8

Staten totalt

1

Ledningskompetens

Kärnkompetens
Kvinnor
Män
Stödkompetens
Kvinnor
Män

Källa: Arbetsgivarverket.
1
Avser personer med månadsavlönad anställning hos obligatoriska och frivilliga
medlemmar i Arbetsgivarverket. Timanställda m.fl. ingår ej.
2
Som nyanställda räknas individer som inte var anställda i staten föregående år
samt individer som bytt anställningsmyndighet sedan föregående år.
3
Källa: Statistiska centralbyråns (SCB) registerbaserade
arbetsmarknadsstatistik (RAMS). I RAMS ingår egna företagare och personer vars
arbetstidsomfattning är minst en timme per vecka.
4
Källa: SCB:s befolkningsstatistik.

Inkluderande synsätt – en strategi för mångfald i
staten, som de statliga arbetsgivarna gemensamt
ställde sig bakom och beslutade 2008, är fram-
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tagen som ett stöd och ett verktyg för att statliga
verksamheter ska präglas av mångfald. Strategin
tar sikte på att en blandning av bakgrund och
kompetens har betydelse för att arbete, kvalitet
och kundorientering ska prägla verksamheten.
Strategin har nu funnits i drygt två år och börjat
ge avtryck i flera myndigheters arbete med
kompetensförsörjningen.
En god arbetsmiljö
Regeringens mål är att arbetsmiljön i staten ska
vara god. Målet följs framför allt upp utifrån
uppgifter om sjukfrånvaro och sjukpension i
staten.
Under de senaste 20 åren har sjukfrånvaron
hela tiden varit lägre i staten än i de andra
arbetsmarknadssektorerna. Under dessa 20 år
har sjukfrånvaron i staten aldrig varit så låg som
2010.
Sjukfrånvaron i de statliga myndigheterna
fortsatte att sjunka även under 2010. Jämfört
med 2009 var sjukfrånvaron i genomsnitt 0,2
procentenheter lägre, vilket ger en total
sjukfrånvaro på 2,9 procent av den tillgängliga
arbetstiden. För såväl kvinnor och män som för
samtliga åldersgrupper minskade sjukfrånvaron
jämfört med föregående år.
Diagram 5.4 Sjukfrånvaro som andel av tillgänglig arbetstid,
totalt och uppdelat på kön och ålder 2009 och 2010
5
4,5

4

4
3,5
3

2009

3,7
3,1

2010

2,9

3,7

3,4

2,8
2,2

2,5
2

2,4
2

1,9
1,8

1,5
1
0,5
0
Totalt

Kvinnor

Män

Yngre än 29 Mellan 30-49
år
år

50 år-

Källa: Statskontoret

Kvinnors sjukfrånvaro är fortfarande högre än
männens, och minskningstakten har avtagit
något jämfört med de senaste åren. Sjukfrånvaron för anställda i åldersgrupperna från 50
år och uppåt respektive 30–49 år har fortsatt att
sjunka stadigt, medan sjukfrånvaron i åldersgruppen under 30 år i stort sett har varit
oförändrad kring 2 procent de senaste åren.
Av 198 myndigheter var det 118 (60 procent)
som hade samma eller lägre sjukfrånvaro, och 80

som hade högre sjukfrånvaro 2010 jämfört med
2009.9
Antalet statsanställda med nybeviljad sjukpension, enligt det statliga pensionsavtalet PA
03, har minskat betydligt för såväl kvinnor som
män (se tabell 5.3). I jämförelse med 2005 har
sjukpension och tillfällig sjukpension minskat
med 69 respektive 86 procent. En utveckling att
notera är att antalet nybeviljade sjukpensioner
för de som är yngre än 50 år har ökat från 34 till
44 personer, dvs. med 29 procent under perioden
2008–2010.
Tabell 5.3 Anställda som har beviljats tillfällig sjukpension
respektive sjukpension 2009 och 2010
Antal

Tillfällig sjukpension

2009
Kvinnor

2009
Män

2010
Kvinnor

2010
Män

181

67

118

41

28

18

18

13

181

106

119

72

< 100 procent
Tillfällig sjukpension
100 procent
Sjukpension

Källa: Statens tjänstepensionsverk.
Anm. I det redovisade antalet individer som beviljats sjukpension ingår även
personer som tidigare beviljats tillfällig sjukpension.

Kunskap och förståelse för grundläggande värden i
statsförvaltningen
Regeringens mål är att de statligt anställda ska ha
kunskap om och förståelse för grundläggande
värden i statsförvaltningen och rollen som statstjänsteman, dvs. för ett offentligt etos.
Krus bedriver, som tidigare redovisats, sedan
september 2009 på uppdrag av regeringen ett
projekt om offentligt etos. Projektet bedrivs
under perioden 2009–2011 och vänder sig till
hela statsförvaltningen, med särskilt fokus på
cheferna i förvaltningen.
Utformningen av projektet bygger bl.a. på en
kartläggning av hur svenska myndigheter samt
statsförvaltningar i övriga Norden och Europa
arbetar med offentligt etos. Som en del i förberedelserna av projektet har ett arbete med att
sammanställa de författningar som speglar den
gemensamma värdegrunden i statsförvaltningen
genomförts.

9 Myndigheter med färre än 10 anställda har utelämnats i enlighet med

förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. För
myndigheter som avvecklats/nybildats saknas redovisning/jämförelsetal.
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Myndigheternas personalansvarsnämnder och
Statens ansvarsnämnd
Myndigheternas personalansvarsnämnder10 och
Statens ansvarsnämnd11 har viktiga funktioner
när det gäller att upprätthålla allmänhetens förtroende för statlig förvaltning och tillgodose
arbetstagarnas intresse av en korrekt handläggning av de enskilda ärendena.
De statliga myndigheterna hanterade 441
personalansvarsärenden under 2010, vilket är
tjugo färre ärenden än 2009. Några myndigheter
står för flertalet av personalansvarsärendena.
Kriminalvården har haft en ökning med 28
ärenden under 2010 medan Polisväsendet haft 40
ärenden färre än året tidigare. Under 2010
rapporterade Kriminalvården 159 ärenden, Polisväsendet 102, Försvarsmakten 46, Försäkringskassan 23, Statens institutionsstyrelse 16,
Migrationsverket 14, Arbetsförmedlingen 11
samt Tullverket 9. Domstolsverket, Kronofogdemyndigheten, Luftfartsverket och Skatteverket rapporterade 4 ärenden vardera.
Av diagram 5.5 framgår utvecklingen av
antalet personalansvarsärenden under perioden
2001–2010.
Diagram 5.5 Antal personalansvarsärenden och antal
ärenden som lett till åtgärd, 2001–2010
Antal
500
Totalt antal ärenden

450
400

Varav antal ärenden som lett
till åtgärd

350
300

Tabell 5.4 Personalansvarsärenden, typ av ärende och utfall
2010
Antal
Typ av ärenden

Ärenden som lett till
åtgärd

Ärenden som inte lett
till åtgärd

Uppsägning

26

9

Avskedande

19

50

149

52

Löneavdrag

57

0

Åtalsanmälan

33

6

Avstängning

13

6

6

31

291

154

Varning

Ej specificerad typ
Totalt

Källa: Arbetsgivarverket.
Anm. Differensen i förhållande till totalt antal ärenden (4 st.) beror på att
myndigheterna i dessa fall ej angett om ärendena är avgjorda eller inte.

Avgjorda ärenden av Statens ansvarsnämnd
2008–2010 redovisas i tabell 5.5.
Tabell 5.5 Antal behörigen inledda anmälningsärenden hos
Statens ansvarsnämnd 2008–2010
Antal
2008

2009

2010

Pågående ärenden

5

2

4

Inkomna ärenden

4

10

4

Avgjorda ärenden

7

8

6

- varav avsked/avstängning

1

0

0

- varav läkarundersökning

0

0

0

- varav åtalsanmälan

0

1

0

- varav disciplinansvar

2

3

3

- varav avskrivna ärenden

4

4

3

Kvarstående ärenden

2

4

2

Källa: Statens ansvarsnämnd.
Anm. Uppgifter om pågående ärenden för 2008 är anpassad till den
redovisningsmetod som tillämpas fr.o.m. 2008.

250
200
150
100
50
0
2001
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2005
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2007

2008

2009

2010

Källa: Ds 2006:19 samt Arbetsgivarverket 2006–2011.

Anm: Uppgifterna 2006–2010 bygger på en enkätundersökning. Svarsfrekvensen
uppgick för 2006 till 95 procent, 2007 till 100 procent, 2008 till 97 procent, 2009
till 96 procent och 2010 till 98 procent.

10 Myndigheternas personalansvarsnämnder handlägger ärenden som rör

disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning och skiljande från anställning
på grund av personliga förhållanden när det gäller statligt anställda.
11 Statens ansvarsnämnd prövar frågor som disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning, läkarundersökning eller avskedande när det gäller statligt
anställda med högre befattningar, t.ex. myndighetschefer, domare,
åklagare, polischefer och professorer. Statens ansvarsnämnd tar endast
upp ärenden på anmälan av anställningsmyndigheten, riksdagens
ombudsmän eller Justitiekanslern. Skrivelser från t.ex. allmänheten tas
däremot inte upp av ansvarsnämnden.

58

Under 2008 föregicks två avskrivna ärenden av
delbeslut om åtalsanmälan.
I augusti 2007 inrättades det statliga Nätverket mot korruption. Nätverket består av cirka
110 medlemmar från 85 myndigheter, vilka samverkar mot korruption, mutor och jäv. Krus
ansvarar för samordningen av nätverket, vars
arbete är inriktat på riskhantering, förebyggande
arbete och aktiva åtgärder.
En ändamålsenlig åldersstruktur
Under 2011–2020 beräknas ca 60 500 personer i
statsförvaltningen uppnå pensionsålder12 . En av

12 Av dessa ingår drygt 3 000 personer som uppnått sin pensionsålder

enligt gällande tjänstepensionsavtal före 2011, men som kvartstår i
anställning.

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2

de stora utmaningar som statsförvaltningen
måste hantera de kommande åren är just
generationsväxlingen bland de anställda.
För att följa utvecklingen i detta avseende
används uppgifter om åldersstrukturen i staten.
Som framgår av diagram 5.6 har enbart en
marginell ökning skett av andelen anställda
under 35 år vid en jämförelse mellan 2005 och
2010. Det är en jämn könsfördelning i denna
grupp.

Tabell 5.7 Antal anställda 67 år eller äldre fördelade efter
kompetenskategori och kön

Diagram 5.6 Andelen anställda inom olika åldersgrupper i
staten 2005 och 2010

Anställning av personer med funktionsnedsättning
på myndigheter
Myndigheten för handikappolitisk samordning
(Handisam) har den 16 augusti 2011 inkommit
med rapporten Vad gör myndigheter för att
anställa personer med funktionsnedsättning –
kartläggning och analys? (dnr S2011/7279/FST).
I rapporten redovisas uppdraget att i samråd med
Arbetsgivarverket göra en kartläggning och
analys över vilka åtgärder de statliga
myndigheterna har vidtagit för att anställa
personer med funktionsnedsättning i syfte att
tillvarata de erfarenheter som finns och att sprida
goda exempel. Redovisningen bygger främst på
en enkät till samtliga myndigheter samt
intervjuer med företrädare för 10 myndigheter.
De 10 myndigheterna är av såväl olika storlek
som skilda verksamheter. De har valts ut därför
att de i sina enkätsvar redovisat att man har ett
arbete inom området.
Gemensamt för de intervjuade myndigheterna
är bl.a. att fokus ligger på rätt kompetens istället
för det som hindrar och att chefer och ledning är
engagerade i frågorna. Ett stöd från
Arbetsförmedlingen och även Försäkringskassan
underlättar möjligheterna att anställa personer
med funktionsnedsättning i behov av extra stöd.
Möjligheten att erbjuda praktik är en nyckelfaktor som återkommer hos flertalet myndigheter. Ett samarbete med Samhall kan också leda
till att fler personer med funktionsnedsättning
får anställning.
De redovisade exemplen jämte råd för att
skapa ökade möjligheter bör vara av värde för de
statliga arbetsgivaren när det gäller att skapa
ökade möjligheter till arbete för personer med
funktionsnedsättning. Olika former av samarbete med andra statliga aktörer, bl.a. Arbetsgivarverket, Arbetsförmedlingen och Samhall,
samt konferenser och seminarier föreslås när det
gäller spridning av rapporten.

Procent
30
25

2005

20

2010

15
10
5
0
<35

35-44

45-54

55-65

> 65

Källa: Arbetsgivarverket

Genomsnittsåldrarna för kompetenskategorierna
lednings-, kärn- och stödkompetens avseende
samtliga anställda framgår av tabell 5.6.
Tabell 5.6 Genomsnittsålder för respektive kompetenskategori och för samtliga anställda 2010
Ledningskompetens

Alla

Kvinnor

Män

49

49

49

Kärnkompetens

45

44

45

Stödkompetens

47

47

47

Samtliga

45

45

45

Källa: Arbetsgivarverket.

Medianåldern för personer som tar ut ålderspension uppgick 2010 till 65 år för både kvinnor
och män, dvs. samma förhållande som för 2009.
Allt fler statsanställda fortsätter att arbeta efter
65-årsdagen.
Antalet
statsanställda
med
månadslön och som är 67 år eller äldre har
fortsatt att öka och uppgick 2010 till 974
personer, att jämföra med 808 personer 2009 och
drygt 30 personer 2002. Fördelningen efter
kompetenskategori och kön framgår av tabell
5.7.

Antal
Män

Ledningskompetens

Kvinnor

Total

27

6

33

Kärnkompetens

475

181

656

Stödkompetens

114

99

213

54

18

72

670

304

974

Oklassad
Summa
Källa: Arbetsgivarverket.
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Tjänstepensioner vid vissa statsunderstödda teater-,
dans- och musikinstitutioner
En särskild utredare har på regeringens uppdrag
genomfört en översyn av regleringen av
tjänstepensioneringen för de anställda vid vissa
statsunderstödda teater-, dans- och musikinstitutioner. Betänkandet Nytt pensionssystem
för den statsunderstödda scenkonsten (SOU
2009:50) har remissbehandlats och beretts i
Regeringskansliet.
5.3.3

Analys och slutsatser

Regeringen noterar att utvecklingen är fortsatt
positiv för samtliga delmål som har ställts upp
för staten som arbetsgivare och där utvecklingen
följs upp med angivna indikatorer. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortsätter att
minska liksom sjukfrånvaron i staten och antalet
nybeviljade sjukpensioner. Andelen kvinnor på
ledande befattningar har ökat om man
exkluderar anställningar inom Försvarsmakten.
Vidare har andelen anställda med utländsk
bakgrund ökat på samtliga nivåer. Löneutvecklingen i staten fortsätter att relativt väl
följa utvecklingen på arbetsmarknaden i stort.
I samband med att Arbetsgivarkollegiet
fastställde en arbetsgivarpolitisk strategi med
start 2011 fastställde kollegiet också ett antal
gemensamma åtaganden där medlemmarna, dvs.
myndigheterna förbinder sig att, tillsammans
med Arbetsgivarverkets kansli, förverkliga och
uppfylla strategins intentioner. För att uppfylla
strategin har en plan för gemensamma aktiviteter
utarbetats av medlemmarna och kansliet.
Regeringen kommer att följa detta arbete.
Statskontorets rapport Från trappa till spaljé –
myndigheters arbete med karriärutveckling innehåller exempel och framgångsfaktorer av värde
för de statliga arbetsgivarna.
Det tillgängliga underlaget, som redovisats i
avsnitt 5.3.2, visar att kompetensförsörjningen i
staten i huvudsak fungerar väl. Fler statsanställda
som är 67 år eller äldre väljer att fortsätta sin
tjänstgöring. Staten har dock enbart fått en
marginell ökning av antalet yngre bland sina
anställda. Det är positivt att äldre medarbetare
väljer att stanna kvar längre i sin anställning.
Samtidigt är det angeläget att de statliga
arbetsgivarna fortsätter att arbeta för att
attrahera yngre arbetskraft.
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Generationsväxlingen ses i många fall som en
möjlighet till bl.a. kompetensväxling och
kommer att kunna hanteras på ett för verksamheterna positivt sätt. De statliga arbetsgivarna
bör dock fortsätta att utveckla formerna för att
marknadsföra staten som en attraktiv arbetsgivare.
Det är i första hand Arbetsgivarverkets medlemmar som ska bedöma verkets resultat. Den
servicebarometer som Arbetsgivarverket sammanställt visar på en något lägre nöjdhet men
med fortsatt goda resultat för verket som helhet
med en nivå där över 90 procent är nöjda. Dock
bör Arbetsgivarverket eftersträva en ökad
svarsfrekvens avseende såväl servicebarometern
som chefsbarometern. Arbetsgivarverket har
också i uppgift att utföra stabsuppgifter åt
regeringen. Regeringen bedömer att dessa har
utförts på ett tillfredsställande sätt. Enligt
regeringens bedömning tar Arbetsgivarverket
sitt arbetsgivarpolitiska ansvar. Verket bedriver
ett strategiskt arbete med sin egen kompetensförsörjning.
Regeringens sammanvägning av ett antal
indikatorer (driftskostnader, nöjd-kund-index,
analys av kostnadsutvecklingen samt säkerheten
i form av andelen felaktiga utbetalningar, för
mycket utbetald pension och aktualiseringsgrad)
tyder på att SPV hanterar den statliga tjänstepensioneringen och statens tjänstegrupplivförsäkring på ett tillfredsställande sätt. Dock bör
SPV vidta åtgärder för att få till stånd en högre
svarsfrekvens från samtliga grupper i den årliga
kundundersökningen.
Regeringen bedömer att SPV tar sitt
arbetsgivarpolitiska ansvar. SPV arbetar aktivt
med sin strategiska kompetensförsörjning och
för att vara en attraktiv arbetsgivare. Regeringen
ser mycket positivt på den myndighetssamverkan i Västernorrland som har vidareutvecklats, där SPV är en av aktörerna.
För 2010 var försäkringsrörelsens resultat
positivt, vilket främst förklaras av att pensionsförmånerna minskade i värde när prisbasbeloppet, som reglerar värdesäkringen av statliga
tjänstepensionsförmåner, sänktes mellan 2009
och 2010. Ändringar i de försäkringstekniska
antagandena fr.o.m. 2011 gör dock att resultatet
för 2011 beräknas bli negativt med följd att den
kollektiva
konsolideringsgraden
markant
försämras.
Krus bedöms i huvudsak ha uppnått uppsatta
mål och verksamheten fungerar i allt väsentligt
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väl. Eftersom Krus är en liten myndighet
bedöms sårbarheten i den egna kompetensförsörjningen som stor. Därför har en grundläggande strategi i kompetensförsörjningen varit
att säkerställa samarbete mellan medarbetare och
dubblering av kompetens och kontaktytor av
betydelse för verksamheten.
Vid utgången av 2010 var antalet anställda vid
Krus 16, motsvarande 12,83 årsarbetskrafter.
Myndighetens verksamhet omfattar dels över tid
löpande uppdrag, dels tidsbegränsade utvecklingsprojekt på uppdrag av regeringen. Tio
personer var tillsvidareanställda, medan sex
personer hade kortare visstidsanställningar inom
ramen för tre regeringsuppdrag – Kvinnors
karriärutveckling i staten, Offentligt etos och
Etiska riktlinjer. I samband med att de tidsbegränsade
regeringsuppdragen
successivt
avslutas är det av vikt att Krus anpassar verksamheten efter tillgängliga resurser.

5.4

Politikens inriktning

Regeringens mål för staten som arbetsgivare är
en samordnad statlig arbetsgivarpolitik som
säkerställer att kompetens finns för att nå verksamhetens mål. Genom den arbetsgivarpolitiska
delegeringen har myndigheterna en betydande
frihet att själva utforma sin organisation och
kompetensförsörjning.
De av regeringen sedan tidigare angivna
delmålen för de statliga arbetsgivarna kvarstår.
Regeringen framhåller vidare att en god
arbetsmiljö är viktig både för medarbetarnas
hälsa och utveckling och för verksamhetens
långsiktiga effektivitet.
Inför årets analys av den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen fick Statskontoret i uppdrag att fokusera sin analys på
myndigheternas arbete med karriärutveckling.
Regeringen överväger ett något bredare uppdrag
inför Statskontorets kommande analys av
kompetensförsörjningen i staten 2011.
Arbetet med värdegrundsfrågor i statsförvaltningen fortsätter. De statliga myndigheternas arbete med dessa frågor är betydelsefullt för deras förmåga att möta framtidens
utmaningar, att upprätthålla och förstärka
medborgarnas förtroende samt att kunna
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Ett
kontinuerligt och aktivt arbete med värde-

grundsfrågor skapar dels förutsättningar för en
mer effektiv och rättssäker statsförvaltning, dels
en förvaltning som gentemot medborgarna
präglas av ett professionellt, värdigt och
respektfullt bemötande, samt en kvalitativt god
servicenivå. Regeringen avser att göra en
utvärdering av projektet om offentligt etos med
fokus på myndigheternas arbete med den
gemensamma värdegrunden. Myndigheterna bör
dock få något eller några år på sig att organisera
och påbörja arbetet med en gemensam
värdegrund innan det går att utvärdera effekterna
av det. Projektet offentlig etos tillförs därför 8
miljoner kronor för 2012. En utvärdering bör
påbörjas tidigast 2013 eller 2014.
Regeringen beslutade den 16 juni 2011 en
strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016. Av strategin framgår bl.a.
att hela den offentliga sektorn behöver ta ett
större ansvar för att skapa arbetstillfällen för
personer med funktionsnedsättning. Staten bör
vara ett föredöme.
Av strategin framgår vidare att regeringen ska
pröva möjligheten att utforma ett praktikantprogram för personer med funktionsnedsättning
i statliga myndigheter. Regeringen överväger att,
som en del av detta praktikantprogram,
genomföra ett särskilt program inom statsförvaltningen där erbjudandet om deltagande i
programmet i första hand bör riktas till
välutbildade personer med funktionsnedsättning. Målet med programmet är att de ska få
erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter
vilket kan förbättra deras möjligheter till ett
framtida reguljärt jobb. Programmet kan på
detta
sätt
synliggöra
personer
med
funktionsnedsättning som en viktig arbetskraftsresurs och samtidigt tillföra statsförvaltningen
värdefulla kunskaper och erfarenheter (se
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg, avsnitt 6.8.2 och utgiftsområde 14
Arbetsmarknad och arbetsliv avsnitt 3.5.4).
Av Handisams rapport Vad gör myndigheter
för att anställa personer med funktionsnedsättning – kartläggning och analys? framgår att
möjligheten att erbjuda praktik är en nyckelfaktor för att personer med funktionsnedsättning ska kunna få anställning. Ett samarbete
med Samhall bör härvid kunna vara en
framgångsfaktor.
Arbetsgivarverkets strategi Inkluderande
synsätt – en strategi för mångfald (se avsnitt
5.3.2) bör, förutom Handisams rapport, kunna
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vara ett stöd i det fortsatta arbetet.
Arbetsgivarverket har härvid en viktig roll att ge
råd om vilka möjligheter regelverket ger.

Regeringens överväganden
Tabell 5.9 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:4
Arbetsgivarpolitiska frågor
Tusental kronor

5.5

Budgetförslag

5.5.1

1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor

Anvisat 2011

2012

2013

2014

2015

2 443

2 443

2 443

2 443

- 10 000

- 10 000

- 10 000

- 10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

2 443

2 443

2 443

2 443

1

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Tabell 5.8 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

17 041

2011

Anslag

2 443

2012

Förslag

2 443

2013

Beräknat

2 443

2014

Beräknat

2 443

2015

Beräknat

2 443

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Övrigt

1 844

Förslag/
beräknat
anslag

2 865

Anslaget används bl.a. för sådana stabsuppgifter
som Arbetsgivarverket utfört åt regeringen eller
Regeringskansliet och som inte ingår i Arbetsgivarverkets uppgifter som medlemsorganisation, t.ex. statistikuppgifter för uppföljning av
myndigheternas arbetsgivarpolitik och uppgifter
i anslutning till utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst.
Anslaget används vidare för regeringens
behov inom det arbetsgivarpolitiska området,
t.ex. för konsult- och utredningsuppdrag.
Anslaget används även för kostnader för vissa
nämnder. Dessa avser främst arvoden till ledamöter och ersättare i Statens ansvarsnämnd,
Offentliga sektorns särskilda nämnd och Statens
tjänstepensions- och grupplivnämnd.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Regeringen föreslår att anslaget för 2012 uppgår
till 2 443 000 kronor. För 2013, 2014 och 2015
beräknas anslaget till 2 443 000 kronor.
5.5.2

1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.

Tabell 5.10 Anslagsutveckling för 1:5 Statliga
tjänstepensioner m.m.
Tusental kronor

2010

Utfall

10 101 406

2011

Anslag

10 785 000

2012

Förslag

11 133 000

2013

Beräknat

11 348 000

2014

Beräknat

11 629 000

2015

Beräknat

12 076 000

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-15 038
10 749 000

Anslaget används för statliga tjänstepensionsförmåner, grupplivförmåner, personskadeersättningar m.m., samt för särskild löneskatt
respektive särskild premieskatt på dessa
förmåner. Förmånerna regleras huvudsakligen i
kollektivavtal som sluts mellan Arbetsgivarverket och de centrala arbetstagarorganisationerna på det statliga avtalsområdet.
För de förmåner som slutligt ska belasta
anslaget betalar berörda myndigheter och ickestatliga arbetsgivare sedan den 1 januari 1998
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:FiU1, rskr.
1996/97:53) försäkringsmässigt beräknade premier, som redovisas under inkomsttiteln 5211
Statliga pensionsavgifter. Premierna utgör en del i
den statliga försäkringsmodellen. Inom ramen
för försäkringsmodellen finansieras förmånerna
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fullt ut. Under ett budgetår motsvaras dock
utgifterna på anslaget inte av inkomsterna på
inkomsttiteln, vilket följer av att premierna avser
beräknade pensionskostnader för aktiv personal,
medan anslaget belastas med de förmåner som
betalas ut till pensionärer och andra förmånstagare.
Medelsbehovet för anslaget styrs främst av
antalet förmånstagare och nivån på deras förmåner. Antalet förmånstagare påverkas bl.a. av
åldersstrukturen, sjukligheten och eventuella
strukturförändringar inom statsförvaltningen.
Förmånsnivåerna påverkas bl.a. av individernas
pensionsgrundande löner och av hur inflationen
och inkomsterna utvecklas.

Regeringens överväganden
Tabell 5.12 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2011

Utfall 2010
(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

2013

2014

2015

10 785 000

10 785 000

10 785 000

10 785 000

Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar

267 000

390 000

575 000

857 000

Volymer

138 630

234 630

342 630

509 630

-57 630

-61 630

-73 630

-75 630

11 133 000

11 348 000

11 629 000

12 076 000

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

Tabell 5.11 Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet

2012

Förändring till följd av:

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tusental kronor

1

1

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

286 184

265 387

20 797

0

0

0

288 451

281 023

7 428

0

0

0

278 900

277 706

1 194

0

0

0

SPV disponerar för administrationskostnader
det belopp från inkomsttiteln 5211 Statliga
pensionsavgifter som anges i verkets regleringsbrev. För 2011 uppgår detta till 189 550 000
kronor. Därutöver fastställer regeringen årligen
de administrationsavgifter som de s.k. självförsäkrarna, dvs. de myndigheter m.fl. som
skuldför sina pensionsåtaganden i respektive
balansräkning, ska betala till SPV. För 2010
uppgick dessa till ca 5,8 miljoner kronor.

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

De förändringar som redovisas under posten
Övriga makroekonomiska förutsättningar är
främst hänförliga till prisbasbeloppet, vilket
beror på att flertalet förmåner som belastar
anslaget årligen indexeras med prisbasbeloppets
förändring. Nybeviljade förmåner påverkas även
av antagandena om hur inkomstbasbeloppet och
lönerna kommer att utvecklas.
I posten Volymer avspeglas det pågående
generationsskiftet inom statsförvaltningen.
I posten Övrigt ingår en teknisk justering som
skriver ned anslaget jämfört med 2011, då medel
tillfördes som kompensation för att anslaget
under 2009 belastades med oförutsedda
utbetalningar enligt förordningen (1976:837) om
ersättning för kostnader för vissa pensioner och
livräntor. Vidare ingår effekten av att Chalmers
medges att per den 1 januari 2012 få betala en
engångspremie för att lösa in delar av sina
utfästelser för statliga tjänstepensioner (se utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, avsnitt 8.2.69). Engångspremien redovisas under inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter, och efter inlösen kommer de berörda
förmånerna att belasta anslaget 1:5 Statliga
tjänstepensioner m.m.
Regeringen föreslår att anslaget för 2012
uppgår till 11 133 000 kronor. För 2013 beräknas
anslaget till 11 348 000 000 kronor, för 2014 till
11 629 000 000 kronor och för 2015 till
12 076 000 000 kronor.
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Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

för 2012 besluta om en kredit på räntekonto i
Riksgäldskontoret intill ett belopp av
100 000 000 kronor för att tillgodose Statens
tjänstepensionsverks behov av likviditet i
pensionshanteringen.

Skälen för regeringens förslag: SPV får
bedriva uppdragsverksamhet när det gäller
pensionshanteringen där mycket stora penningflöden hanteras. SPV hanterar även flödet för
Individuell ålderspension (IÅP) och Kåpan.
Enbart det senare flödet omsätter cirka 350
miljoner kronor varje månad och faktureras med
väldigt kort tid för betalning. Skulle t.ex.
betalningen för de två största fakturorna utebli
en månad motsvarar det ett belopp och en
räntekontobelastning på drygt 50 miljoner
kronor. Regeringen anser att ett rörelsekapital i
form av en övrig kredit i Riksgäldskontoret bör
finnas även 2012.
För att minimera risken för övertrassering av
likvida medel föreslås att krediten avseende förmedling av avgiftsbestämda förmåner även 2012
uppgår till 75 miljoner kronor, dvs. samma nivå
som för 2011. Krediten för att tillgodose
likviditetsbehov i samband med pensionsutbetalningar för uppdragsgivares räkning föreslås
fortsatt uppgå till 25 miljoner kronor, vilket är
samma nivå som gäller för 2011.
Regeringen föreslår att regeringen bemyndigas att för 2012 besluta om en kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av
100 miljoner kronor för att tillgodose SPV:s
behov av likviditet i samband med pensionshanteringen, dvs. avseende pensionsutbetalningar för uppdragsgivares räkning samt för IÅP
och Kåpan.
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6 Statistik

6.1

Omfattning

Området Statistik omfattar Statistiska centralbyråns (SCB) verksamhet som är produktion,
spridning, utveckling och samordning av statistik. SCB ansvarar för att producera dels officiell statistik inom flera områden, t.ex. arbetsmarknadsstatistik och nationalräkenskaperna
(NR), dels annan statlig statistik. På uppdrag
producerar myndigheten även statistik åt andra
statistikansvariga myndigheter och övriga
beställare.
SCB har även till uppgift att samordna Sveriges officiella statistik som för närvarande
26 myndigheter ansvarar för. SCB är den
största av de statistikansvariga myndigheterna
och ansvarade 2010 för 128 av totalt
353 produkter som avsåg officiell statistik.
Närmare hälften av SCB:s verksamhet finansieras genom avgifter från främst uppdragsfinansierad statistikproduktion. Av dessa intäkter utgör tre fjärdedelar intäkter från myndigheter.

6.2

Mål och villkor

Målet för verksamheten är statistik av god
kvalitet som är lättillgänglig för användarna. Ett
villkor är att kostnaderna för uppgiftslämnandet ska minska och att statistikproduktionen
ska vara effektiv.

6.3

Resultatredovisning

6.3.1

Resultat

Löpande statistikproduktion
SCB har inom ramen för den anslagsfinansierade verksamheten, som uppgår till totalt
drygt 500 miljoner kronor, producerat statistik
i enlighet med den arbetsplan som myndigheten lämnade till regeringen i början av 2010
(dnr Fi2010/615). Arbetsplanen innehåller bl.a.
planerad produktion och planerade större förändringar i statistiken under året.
Den avgiftsfinansierade statistikproduktionen är viktig för att uppfylla regeringens mål
om att öka användningen av statistisk information. Totalt omsätter den avgiftsfinansierade
verksamheten närmare 500 miljoner kronor per
år och omfattar ett stort antal tjänster och
produkter, allt från enkla tabeller till komplexa
informationssystem och stora undersökningar.
SCB gör även ett stort antal bearbetningar av
befintlig statistik. Många av uppdragen är små
och endast 8 procent genererar intäkter som är
större än 50 000 kronor. SCB har under 2010
inom ramen för den avgiftsfinansierade verksamheten producerat statistik i ungefär samma
omfattning som föregående år.
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Tabell 6.1 Nyckeltal för SCB:s verksamhet
2008

2009

2010

1 028

1 048

1 031

503
511

524
489

520
478

35

32

28

1 008

1 059

1 025

97

96

97

680

628

616

738
2 069

1 253
2 288

1 287
2 440

..

3 0681

4 709

8,62

5,9

6,0

7,7

-4

7,8

53

-4

50

Antal registerutdrag enligt
Personuppgiftslagen (PUL)

263

224

193

Produktivitetsförändring (%)

6,9

0,1

4,6

Totala intäkter (mnkr)
varav
- anslagsintäkter
- avgiftsintäkter
Andel av avgiftsintäkter från
andra statistikansvariga
myndigheter
Totala kostnader (mnkr)
Punktlighet i publiceringen
(%)
Uppgiftslämnarnaskostnader (mnkr)
Statistikdatabasen
- antal uttag (1000-tal)
- antal tabeller
Webbplatsen
- antal besök (1000-tal)
Nöjdkundindex i avgiftsfinansierade verksamheten
- Leveransenkäten
(7-gradig skala)
- NöjdKundIndex3
(10-gradig skala)
Allmänhetens inställning
(mycket eller ganska positiv)
(%)5

1

Ej jämförbart med tidigare år på grund av nya mätmetoder.
2
2008 års webbenkät med skala 1–9, från och med 2009 är skalan 1–7 .
3
Nöjdkundindex är en webbenkät riktad till ett antal kunder.
4
Undersökningarna genomförs inte varje år.
5
Riktar sig till allmänheten som får tio frågor i en enkät.

Andelen statistikundersökningar som SCB utför på uppdrag av andra statistikansvariga myndigheter fortsatte att minska under 2010. Dessa
uppdrag utgjorde 28 procent av den totala avgiftsfinansierade verksamheten, vilket är en
minskning med 4 procent jämfört med föregående år. Statliga myndigheter är liksom tidigare år den i särklass största kundkategorin.
SCB utför både produktion av officiell statistik
och utrednings- och utvecklingsuppdrag åt
andra myndigheter.
De totala kostnaderna för SCB:s verksamhet
uppgick 2010 till drygt 1 miljard kronor.
Andelen statistikprodukter som publicerats
enligt fastställd tidsplan var under 2010 fortsatt
hög och ökade med 1 procentenhet till totalt
97 procent jämfört med 2009. För årspublikationer var andelen 94 procent och för kvartalsoch månadspublikationerna 97 respektive
99 procent.
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SCB arbetar aktivt med att minska kostnaderna
för uppgiftslämnarna. För 2010 beräknades den
totala kostnaden uppgå till 616 miljoner
kronor, varav kostnaden för företag och
organisationer uppgick till 580 miljoner kronor.
Den totala kostnaden minskade med 2 procent
jämfört med föregående år.
Enligt krav i SCB:s regleringsbrev ska den
statistiska informationen göras mer tillgänglig.
I SCB:s statistikdatabas på myndighetens
webbplats erbjuds avgiftsfritt ett mångsidigt
utbud av statistiska uppgifter i tabellformat.
Merparten av uppgifterna består av statistik
som SCB har ansvar för. Statistikdatabasens
omfattning ökade med 7 procent 2010 jämfört
med föregående år. SCB:s webbplats hade
4,7 miljoner besök under 2010.
Kundnöjdheten i den avgiftsfinansierade
verksamheten uppgår enligt SCB:s s.k. leveransenkät till 6,0 på en sjugradig skala, vilket är
ungefär detsamma som föregående år. Enkäten
vänder sig till uppdragskunder som köper
statistik för mer än 10 000 kronor. En annan
kundundersökning är NöjdKundIndex, som
bygger på en webbenkät till drygt 800 kunder.
Resultatet 7,8 för 2010 på en tiogradig skala är i
nivå med 2008 års resultat. I SCB:s undersökning av allmänhetens förtroende för myndigheten 2010 uppgav 50 procent att de är mycket
eller ganska positiva till SCB jämfört med
53 procent 2008.
NöjdKundIndex och mätningen av allmänhetens förtroende genomförs vartannat år. På
grund av den låga svarsandelen i denna typ av
undersökningar ska resultatet tolkas med stor
försiktighet.
Problem med svarsbortfall i undersökningarna
Andelen svarande i enkät- och intervjuundersökningar visar på en fortsatt långsiktig minskning. Bortfallet har ökat i alla SCB:s individoch hushållsundersökningar. SCB har påbörjat
ett projekt för att försöka minska trenden med
ett ökande bortfall. Projektet omfattar åtgärder
på både kort och lång sikt. Flera experiment har
genomförts i SCB:s postenkätundersökningar,
som bl.a. tyder på att introduktionsbrev kan ha
en positiv effekt på svarsandelen.
Krav på produktivitetsökning
Den genomsnittliga produktivitetsutvecklingen
i den anslagsfinansierade statistikproduktionen
uppgick under den senaste femårsperioden till
4,4 procent per år och för den senaste tioårs-
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perioden till 3,7 procent per år. Produktivitetsutvecklingen 2010 uppgick till 4,6 procent,
jämfört med 0,1 procent 2009. Detta innebär
att regeringens krav på en genomsnittlig ökning
om minst 3 procent per år har uppfyllts.
SCB:s pågående kvalitetsarbete
I SCB:s regleringsbrev för 2010 angavs att
arbetet med att utveckla och införa ett kvalitetsledningssystem även fortsättningsvis skulle
prioriteras och att arbetet med standardiserade
och kvalitetssäkrade processer skulle fortgå. I
februari 2010 framförde Riksrevisionen i
revisionsrapporten Granskning av it-miljön för
statistikproduktion av KPI och NR samt
processen för intern styrning och kontroll att
det fanns stora brister inom de granskade områdena. Regeringen beslutade i mars 2010 att
SCB löpande skulle informera regeringen om
myndighetens
kvalitetsarbete
(dnr
Fi2010/1840).
SCB har under året genomfört kvalitetshöjande satsningar på prisstatistiken och NR.
På en övergripande nivå har myndigheten
arbetat med att säkra och förbättra rutiner vid
ändringar i produktionssystemet.
I samband med att ett fel upptäcktes i konsumentprisindex (KPI) 2008 påbörjades ett
arbete med att kvalitetssäkra prisstatistiken.
KPI-beräkningarna har genomgått en omfattande intern granskning. En ny systemlösning
har införts, dokumentationen har förbättrats
och roller och ansvar har förtydligats. Därmed
bedömer SCB att risken för att fel ska uppstå i
prisstatistiken har minskat.
I det nuvarande NR-systemet, som är ett
större och mer komplicerat system än prisstatistiken, har ett omfattande kvalitetsprojekt
inletts i april 2010. Arbetet är långsiktigt och
sker i etapper. Flera delprojekt har under 2010
bedrivits för att säkra befintliga datasystem,
säkra eller ersätta delar av beräkningssystemen
som finns i Excel samt tydliggöra ansvar och
roller inom NR-avdelningen.
Arbetet med att införa ett processorienterat
arbetssätt har pågått sedan 2008. Målet är att
utveckla och införa gemensamma verktyg och
arbetssätt i hela produktionskedjan. Under
2010 har arbetet främst rört momenten insamling och granskning av uppgifter. SCB har uppgett att det nu finns standardverktyg för många
väsentliga delar av statistikproduktionsprocessen. Verktygen måste dock anpassas för att

kunna införas på bred front, vilket kräver ytterligare utvecklingsarbete. Det finns en effektiviseringspotential i att öka användningen av standardiserade verktyg. Komplexiteten i de
nuvarande produktionssystemen är dock stor,
vilket gör förändringsarbetet resurskrävande.
Förändringsarbetet mot ett standardiserat
arbetssätt med gemensamma verktyg måste
enligt SCB göras etappvis och kommer att ta
tid att genomföra fullt ut.
Det pågår även ett arbete med att införa itkontroller, vilket innebär att det för alla itsystem ska finnas uppdaterad systemdokumentation och att alla förändringar i it-systemen ska genomgå test innan de sätts i produktion. Av de 12 samhällsviktigaste produkterna
som skulle vara kontrollerade i december 2010
är 9 slutkontrollerade. För övriga produkter
bedöms arbetet kommit halvvägs.
SCB har löpande hållit regeringen informerad om det pågående arbetet och har utöver
detta lämnat skriftliga redovisningar i juni,
september och december 2010 (dnr
Fi2010/3395).
Statskontorets granskning av kvalitetsarbetet
Statskontoret har på regeringens uppdrag
granskat
SCB:s
kvalitetsarbete
(dnr
Fi2010/2854 och Fi2010/5790) och slutrapporten Mot en säkrare statistikproduktion – en
granskning av SCB:s kvalitetsarbete (Statskontorets rapport 2011:7) lämnades den
15 april 2011. Inom ramen för uppdraget har
Statskontoret följt och granskat SCB:s arbete
med att åtgärda de brister i it-miljön som Riksrevisionen har identifierat samt det generella
kvalitetsarbetet med standardisering och ett
processorienterat arbetssätt.
I rapporten konstaterar Statskontoret att det
pågår flera aktiviteter på SCB för att säkerställa
kvaliteten i statistikproduktionen samt för att
skapa bättre styrning och kontroll. Många av
SCB:s åtgärder för en säkrare och effektivare
statistikproduktion samt för bättre ordning och
reda är enligt Statskontoret ännu inte implementerade. Det är därför i flera fall för tidigt att
bedöma om de av SCB vidtagna åtgärderna är
tillräckliga.
I rapporten redovisas hinder och problem
som har iakttagits i samband med granskningen
av kvalitetsarbetet och bedömningen är att det
finns förutsättningar för SCB att uppnå målen
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för sitt förändrings- och kvalitetsarbete om
myndigheten kommer till rätta med dessa.
Statskontorets samlade bedömning är att
SCB har intensifierat kvalitetsarbetet och försöker hantera externa krav och interna ambitioner samtidigt. Enligt myndigheten har SCB
vidtagit relevanta åtgärder i förhållande till
Riksrevisionens kritik mot bristerna i it-miljön,
men det är för tidigt att bedöma om de är tillräckliga. Vidare anser Statskontoret att SCB har
underskattat tidsbehovet och komplexiteten i
det samlade kvalitetsarbetet. Statskontoret påpekar även att SCB har en bristande central
överblick över hur alla aktiviteter samspelar,
vad de kostar och vad som krävs för att genomföra dem i organisationen.
Åtgärder med anledning av ökat svarsbortfall
Utöver de delar i kvalitetsarbetet som Statskontoret granskat finns andra viktiga aspekter
som har stor betydelse för statistikens kvalitet.
SCB redogör i sin årsredovisning för åtgärder
som vidtagits med anledning av det ökande
bortfallet i myndighetens enkät- och intervjuundersökningar. Ett stort bortfall i en undersökning kan leda till allvarliga kvalitetsproblem.
De allvarligaste effekterna vid bortfall är risken
för ett snedvridet resultat som medför systematiska över- eller underskattningar. Ökande
bortfall kan även leda till stigande kostnader för
datainsamling. Enligt SCB finns det inget entydigt svar till varför bortfallet fortsätter att
öka.
Översyn av Statistiska centralbyrån och
statistiksystemet
Regeringen beslutade den 31 mars 2011 att en
särskild utredare ska se över SCB och systemet
för den officiella statistiken (dir. 2011:32). Utredaren ska analysera för- och nackdelar med
ett centraliserat respektive decentraliserat statistiksystem. Utredaren ska särskilt granska
statistikkvaliteten och tillgängligheten till
statistiken. I utredarens uppdrag ingår också att
analysera vad det innebär för den samlade
statistikproduktionen att statliga myndigheter
som regel inte bör sälja varor och tjänster på
marknaden. Utredaren ska redovisa uppdraget
senast den 10 december 2012.
Översyn av finansmarknadsstatistiken
Regeringen beslutade den 26 maj 2011 att en
särskild utredare ska se över finansmarknadsstatistiken och vilket ansvar Riksbanken,
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Finansinspektionen och SCB har i detta avseende enligt författningsreglering och avtal (dir.
2011:48). I detta sammanhang ska utredaren
analysera hur uppgifterna till statistiken samlas
in och hur de överförs mellan myndigheterna.
Utredaren ska redovisa uppdraget senast den
1 oktober 2012.
Jämställdhetsstatistik
SCB har på uppdrag av regeringen genomfört
en förstudie avseende den statistik som är relevant för att belysa villkoren för kvinnor och
män i samhället. Studien visade enligt SCB att
merparten av statistiken finns tillgänglig, men
att det finns betydande utvecklingsmöjligheter
när det gäller att presentera statistiken på ett
sådant sätt att jämställdhetsperspektivet synliggörs (dnr IJ2008/2171).
Vidare har regeringen i syfte att förbättra
uppföljningen av de jämställdhetspolitiska
målen gett SCB i uppdrag att utveckla jämställdhetsstatistiken och indikatorer kopplade
till de olika målen. Uppdraget ska slutrapporteras senast den 31 januari 2012 (dnr
IJ2010/962).
Förbättringar av den ekonomiska statistiken
Utredningen om översyn av den ekonomiska
statistikens slutbetänkande Utveckling och
förbättring av den ekonomiska statistiken
(SOU 2002:118), som lämnades i januari 2003,
ledde bl.a. till att en omfattande åtgärdsplan
togs fram för utvecklingen av den ekonomiska
statistiken.
En större s.k. generalrevidering, som omfattar perioden fr.o.m. 1993, har genomförts av
hela NR-systemet och publicerades i maj 2010.
I samband med detta genomfördes stora delar
av de förslag som tagits fram i samband med
det tidigare bedrivna utvecklingsarbetet
avseende den ekonomiska statistiken. Nya
undersökningar, förbättrat källmaterial och
ändrade metoder har introducerats. Detta har
enligt SCB inneburit en högre kvalitet i den
ekonomiska statistiken och en förbättrad internationell jämförbarhet.
Inom några områden har under 2010 ytterligare utvecklingsarbete kunnat bedrivas i sådan
omfattning att resultaten kan användas i
produktionen under 2011. Det gäller rapporter
om kapitalstockar, översynen av Företagsdatabasen och NR-registren.
Nya prioriterade åtgärder och förbättringar
inom ramen för den ekonomiska statistiken har
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tillkommit sedan 2003. SCB prioriterar åtgärder
som bl.a. rör införandet av den nya näringsgrensindelningen inom NR för att uppdatera
branschstrukturen och förarbete inför anpassningen till förändringar i NR-systemet enligt
det nya internationella regelverket SNA 2008.
SCB prioriterar även insatser för att minska
diskrepanser mellan NR och finansräkenskaperna.
Hushålls- och bostadsstatistik
Lantmäteriet ansvarar enligt lagen (2006:378)
om lägenhetsregister för att upprätta lägenhetsregistret som bl.a. innehåller uppgift om lägenhetsnummer. Detta arbete är avslutat och
kommunerna ansvarar nu för att löpande registrera ändringar och kompletteringar av uppgifterna i lägenhetsregistret.
Skatteverket ansvarar för folkbokföringen
och har under våren 2011 avslutat sitt arbete
med att komplettera folkbokföringen med
lägenhetsnummer.
Med bl.a. uppgifterna i lägenhetsregistret och
uppgifterna i den kompletterade folkbokföringen som underlag kommer SCB att ta
fram hushålls- och bostadsstatistik med referensdatum den 31 december 2011. SCB kommer att publicera den första statistiken under
2012.
Det europeiska statistiksystemet
Det europeiska rådgivande organet för statistikstyrning (ESGAB) presenterade 2010 sin
andra årsrapport om Eurostats och det
europeiska statistiksystemets genomförande av
uppförandekoden för europeisk statistik
(ESGAB’s second annual report 15960/10).
Rapporten innehåller generella iakttagelser av
det europeiska statistiksystemet; några iakttagelser av förhållandena i enskilda medlemsstater görs däremot inte.
ESGAB har undersökt tre grundprinciper i
koden: yrkesmässigt oberoende, tillräckliga
resurser och kvalitetssäkring. ESGAB välkomnar det europeiska statistiksystemets insatser
för att följa uppförandekodens principer, men
anser att arbetet går för långsamt. Årsrapporten
innehåller tio rekommenderade förbättringar av
uppförandekodens principer. Som exempel på
sådana rekommendationer nämns särskilt oberoende institutionella strukturer och ledningens integritet. Statistikmyndigheternas yrkesmässiga oberoende måste enligt ESGAB stärkas, dels genom att den nationella statistiklag-

stiftningen anpassas efter principerna i uppförandekoden och förordningen (EG) nr
223/2009 om europeisk statistik, dels genom
större öppenhet.
För svensk del framhåller SCB att det arbete
som myndigheten bedrivit sedan 2008 med att
anpassa statistikproduktionen till en branschstandard för marknads-, opinions- och samhällsundersökningar ligger i linje med uppförandekoden för europeisk statistik.
Europeiska kommissionen presenterade den
15 april 2011 ett meddelande till Europaparlamentet och rådet, Mot en effektiv kvalitetsledning för den europeiska statistiken
(KOM(2011) 211). I meddelandet presenteras
en strategi för förbättringar av kvalitetssystemet för europeisk statistik. Två typer av åtgärder kommer att vidtas för att utveckla
systemet, dels åtgärder som syftar till att skapa
en kraftfullare styrning av det europeiska
statistiksystemet, dels förebyggande åtgärder
för att kontrollera statistiken över de offentliga
finanserna inom ramen för förfarandet vid
alltför stora underskott.
Mot bakgrund av de uppmärksammade
bristerna i den grekiska statistiken hösten 2009
beslutade rådet sommaren 2010 förordningen
(EG) nr 679/2010 om ändring av förordningen
(EG) nr 479/2009 med avseende på kvaliteten
på statistiken i samband med förfarandet vid
alltför stora underskott (EDP-förordningen).
Ändringen innebär bl.a. att ansvaret tydliggörs
för de institutioner och tjänstemän som
rapporterar de faktiska uppgifterna om
förväntade och faktiska offentliga underskott
och
om
offentlig
skuldsättning
till
kommissionen (Eurostat). Mot bakgrund av
ändringen av EDP-förordningen beslutade
regeringen den 16 december 2010 att tydliggöra
ansvaret mellan berörda svenska myndigheter
för att tillgodose kraven på rapportering till
Eurostat (dnr Fi2010/5690).
6.3.2

Analys och slutsatser

SCB har intensifierat sitt förändrings- och
kvalitetsarbete. Det är för tidigt att bedöma om
de genomförda och planerade åtgärderna är tillräckliga. Regeringen anser det särskilt viktigt
att SCB i det fortsatta arbetet åtgärdar de
problem och hinder som Statskontoret har
identifierat.
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I SCB:s regleringsbrev för 2011 angavs att SCB
ska öka takten i arbetet med att utveckla
standardiserade och kvalitetssäkrade processer
samt att det kvalitetsarbete som påbörjats ska
fullföljas. SCB tillfördes även extra medel för
åtgärder avseende statistikens kvalitet. Regeringen kommer fortsätta att löpande följa kvalitetsarbetet. SCB ska enligt sitt regleringsbrev
för 2011 lämna en slutrapport till regeringen
senast i juni 2012. Regeringen förväntar sig att
SCB uppvisar väsentliga framsteg i arbetet med
att införa standardiserade verktyg och metoder
samt att kraven på intern styrning och kontroll
kommer att uppfyllas.
Inom ramen för sitt ansvarsområde har SCB
planenligt producerat, spridit, utvecklat och
samordnat statistik, som i stor utsträckning använts som bl.a. underlag för forskning, beslutsfattande och samhällsdebatt.
Regeringen bedömer att SCB i flera avseenden har uppfyllt målen för verksamheten. Det
är dock mycket viktigt att myndigheten fortsätter att förbättra kvaliteten i statistiken. Det
kommer att krävas ett omfattande och intensivt
arbete av myndigheten för att fastställa och
följa realistiska tidsplaner för arbetets olika
delar.
Regeringen ser positivt på SCB:s ökade
ansträngningar för att nå berörda grupper samt
få en tillräckligt stor svarsandel i sina enkätoch intervjuundersökningar. Det är viktigt att
detta arbete fortsätter.
För regeringens fortsatta arbete med jämställdhetsintegrering finns det behov av en
statistik som speglar villkoren för kvinnor och
män, och som bör tas fram regelbundet.

6.4

Politikens inriktning

Regeringen har tillsatt utredningen Översyn av
Statistiska centralbyrån och statistiksystemet
som bl.a. ska granska statistikkvaliteten och tillgängligheten till den officiella statistiken samt
se över och föreslå nödvändiga ändrade mål,
uppgifter, resurser och prioriteringar som ska
gälla för SCB.
Regeringen anser att det är viktigt att SCB
gör avsevärda ansträngningar för att säkerställa
kvaliteten i statistikproduktionen och att
kvalitetsarbetet fortsätter i oförminskad takt.
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Regeringen anser att produktionen av en utvecklad jämställdhetsstatistik som speglar villkoren för kvinnor och män bör vara en del av
SCB:s årliga statistikproduktion.
En inte obetydlig del av de tjänster som
finansieras av kommuner och landsting tillhandahålls av andra utförare. Statistiken över dessa
är dock bristfällig. Regeringen anser därför att
SCB bör få i uppdrag att bl.a. publicera befintliga uppgifter över alternativa utförare (t.ex.
privata företag eller ideella organisationer) samt
förbättra och löpande publicera övergripande
personalstatistik som omfattar all personal
sysselsatt i kommunalt finansierad verksamhet.
Det är viktigt att öka förståelsen av förutsättningar och drivkrafter för innovation. Statistiken och de indikatorer som ligger till grund
för mycket av innovationspolitiken har dock
ett antal luckor. Av den anledningen anser
regeringen att SCB bör få i uppdrag att i samverkan med Tillväxtanalys och Vinnova utveckla indikatorerna för innovation.
Riksbanken samt regeringen och dess myndigheter Finansinspektionen och Riksgäldskontoret har ett ansvar för att främja finansiell
stabilitet. Finansinspektionen och Riksbanken
gör regelbundet analyser och bedömningar av
den finansiella stabiliteten i Sverige och lyfter
fram risker som skulle kunna utvecklas till hot
mot denna. Regeringen beslutar förordningar
inom området och Finansinspektionen ansvarar
för tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning
som rör finansiella marknader och finansiella
företag i syfte att det finansiella systemet ska
fungera väl genom stabila företag och ett gott
konsumentskydd inom det finansiella området.
I arbetet med att främja finansiell stabilitet
finns behov av information om bl.a. hushållens
skulder och tillgångar. Med tanke på vikten av
information som underlag för bedömning av
finansiell stabilitet anser regeringen att SCB bör
få i uppdrag att genomföra en förstudie
avseende statistik över vissa skuld- och
tillgångsuppgifter. Först efter det att resultatet
från förstudien redovisas har regeringen för
avsikt att ta ställning till om det varaktigt bör
produceras en sådan statistik.
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6.5

Budgetförslag

Regeringens överväganden

6.5.1

1:9 Statistiska centralbyrån

Tabell 6.4 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:9 Statistiska centralbyrån
Tusental kronor

Tabell 6.2 Anslagsutveckling för 1:9 Statistiska centralbyrån
Tusental kronor

1
2

Anvisat 2011
Anslagssparande
Utgiftsprognos

2010

Utfall

492 578

2011

Anslag

532 268

2012

Förslag

540 797

2013

Beräknat

548 584

1

2014

Beräknat

554 202

2

2015

Beräknat

561 508

2

522 826

2013

2014

2015

532 268

532 268

532 268

532 268

Pris- och löneomräkning 2

5 319

15 490

27 101

42 023

Beslut

3 210

826

-4 414

-12 007

-755

-775

554 202

561 508

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

Anslaget används för SCB:s förvaltningskostnader för produktion av sektorsövergripande
statistik och samordning av Sveriges officiella
statistik. Cirka hälften av SCB:s verksamhet
finansieras av avgifter.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 6.3 Uppdragsverksamhet
Tusentals kronor
Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäktkostnad)

Utfall 2010
(varav tjänsteexport)

501 611

495 687

5 925

67 765

66 600

1 165

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

486 319

490 820

-4 501

66 200

66 200

0

Budget 2012

450 000

450 000

0

65 000

65 000

0

(varav tjänsteexport)

2012

Förändring till följd av:

24 540

Motsvarar 538 398 tkr i 2012 års prisnivå.
Motsvarar 532 621 tkr i 2012 års prisnivå.

Uppdragsverksamhet

1

Den avgiftsfinansierade verksamheten avser
produktion av officiell statistik åt andra statistikansvariga myndigheter, produktion av
annan statistik och tjänsteexport.

Förslag/
beräknat
anslag

540 797

548 584

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under
innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.

Anslaget ökas varaktigt fr.o.m. 2012 med
1 000 000 kronor för att SCB årligen ska
producera en utvecklad jämställdhetsstatistik.
Finansiering sker genom att anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder under utgiftsområde
13 Integration och jämställdhet minskas med
motsvarande belopp.
Anslaget ökas engångsvis 2012 med
1 900 000 kronor för att SCB ska framställa
statistik över alternativa utförare (t.ex. privata
företag eller ideella organisationer) som finansieras av kommuner och landsting samt årligen
publicera befintliga företagsuppgifter.
Vidare ökas anslaget varaktigt fr.o.m. 2012
med 600 000 kronor för att SCB ska förbättra
och löpande publicera övergripande personalstatistik som omfattar all personal sysselsatt i
kommunalt finansierad verksamhet.
Anslaget ökas dessutom med 5 000 000
kronor per år 2012–2015 för ett uppdrag att
under fyra år i samverkan med Tillväxtanalys
och Vinnova utveckla indikatorer för innovation.
Anslaget ökas även med 7 000 000 kronor
per år 2012–2014 för åtgärder avseende statistikens kvalitet.
Därutöver ökas anslaget engångsvis 2012
med 500 000 kronor för en förstudie avseende
statistik över vissa skuld- och tillgångsuppgifter.
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Regeringen föreslår att anslaget för 2012
uppgår till 540 797 000 kronor. För 2013
beräknas anslaget till 548 584 000 kronor, för
2014 till 554 202 000 kronor och för 2015 till
561 508 000 kronor.
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7 Prognos- och uppföljningsverksamhet

7.1

Omfattning

Området prognos- och uppföljningsverksamhet
omfattar uppföljning och analys av utfall samt
utarbetande av kort- och medelfristiga prognoser
och analyser avseende den samhällsekonomiska
utvecklingen och de offentliga finanserna.
Budgetprognoser och prognoser för svensk och
internationell makroekonomi är viktiga verksamheter inom området. Därutöver ingår också
arbetet med att ta tillvara de resultat från den
nationalekonomiska forskningen som är relevanta för regeringen. Verksamheten är i huvudsak anslagsfinansierad och bedrivs inom Konjunkturinstitutet,
Ekonomistyrningsverket
(ESV), Finanspolitiska rådet och Expertgruppen
för studier i offentlig ekonomi (ESO).

7.2

Mål

Målet för området är tillförlitliga och väldokumenterade prognoser, analyser och uppföljningar av den samhällsekonomiska och statsfinansiella utvecklingen.
För att bedöma måluppfyllelsen av prognosoch analysverksamheten används dels kvantitativa mått på prognosprecisionen för de viktigaste prognosvariablerna, dels de omdömen om
prognoserna och analyserna som lämnas av
användarna.
Målet för Konjunkturinstitutets verksamhet
är att myndighetens prognoser och medelfristiga
kalkyler för den ekonomiska utvecklingen inom
och utom landet ska vara tillförlitliga som
beslutsunderlag. De makroekonomiska prognosernas precision redovisas och kommenteras

regelbundet, bl.a. i Konjunkturinstitutets
årsredovisning.
För ESV:s prognoser gäller att de ska vara
tillförlitliga och ha hög precision. De bakomliggande analyserna ska vara tolkningsbara och
tydligt dokumenterade.
Finanspolitiska rådet ska bidra till målet för
området genom att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och i den ekonomiska politik som riksdagen och regeringen
beslutat om. Finanspolitiska rådet ska även verka
för en ökad offentlig diskussion i samhället om
den ekonomiska politiken.
ESO ska bidra till att bredda och fördjupa
underlaget för framtida finanspolitiska och samhällsekonomiska avgöranden.

7.3

Resultatredovisning

7.3.1

Resultat

Konjunkturinstitutets prognosverksamhet
Konjunkturinstitutet bedriver regelbunden
prognosverksamhet samt utvecklar metoder och
modeller för prognoser och makroekonomiska
analyser. Institutet publicerar också barometerundersökningar av företag och hushåll samt
arbetar med frågor som rör den ekonomiska
statistikens kvalitet och utveckling.
Konjunkturinstitutets prognosprecision
Regeringen har de senaste åren redovisat en
prognosjämförelse i den ekonomiska vårpropositionen. Regeringen kommer inte längre
att utvärdera sina egna prognoser. Konjunkturinstitutet har sedan tidigare regeringens uppdrag
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att utvärdera sina egna prognoser och fick i sitt
regleringsbrev för 2011 även i uppdrag att
utvärdera regeringens prognoser. En jämförelse
med andra prognosmakare finns i Konjunkturinstitutets publikation Konjunkturläget mars
2011. Jämförelsen visar att precisionen i Konjunkturinstitutets prognoser av BNP under 2010
inte avvek avsevärt från övriga prognosmakares.
Prognosfelen ligger något under gruppens
genomsnitt. Precisionen i prognoserna av arbetslösheten och inflationen avviker inte heller
avsevärt från övriga prognosmakare, men
prognosfelen ligger något över gruppens
genomsnitt.
Konjunkturinstitutets fördjupade specialstudier
Utöver den regelbundna kvantitativa prognosverksamheten genomför Konjunkturinstitutet
fördjupade analyser inom olika specialområden
av betydelse för förståelsen av den makroekonomiska utvecklingen. Analyserna ingår i det
kontinuerliga utvecklingsarbetet och redovisas
bl.a. i form av fördjupningsrutor i publikationen
Konjunkturläget. Institutet genomför även mer
omfattande specialstudier.
Konjunkturinstitutets modellverksamhet
Såväl den regelbundna kvantitativa prognosverksamheten som den fördjupade makroekonomiska analysen förutsätter ett kontinuerligt
metodutvecklingsarbete. Det pågår t.ex. ett
arbete med makromodellen KIMOD, som i
första hand används inom prognosarbetet, som
syftar till att förbättra modellens empiriska egenskaper samt att möjliggöra prognoser för
enskilda kvartal och inte bara helår. Arbetet med
att implementera Internationella valutafondens
mer policyinriktade prognosmodell Global
Projection Model, som ska användas i arbetet
med internationella prognoser, har fortsatt.
Konjunkturinstitutets miljöekonomiska arbete
På grund av miljö- och klimatfrågornas ökande
angelägenhet har efterfrågan på det arbete som
Konjunkturinstitutets miljöekonomiska enhet
utför ökat kraftigt. Det visar sig bl.a. genom att
institutet allt oftare deltar i referensgrupper och
expertgrupper. Resultatet av arbetet och analyserna har sammanställts i många olika publikationer som presenterats för bl.a. Kungliga
vetenskapsakademin, Regeringskansliet och
OECD.

74

Under 2010 har en kartläggning gjorts av behovet av modellbaserad analys på miljö- och
klimatområdet. Konjunkturinstitutet har också
fortsatt att utveckla och underhålla miljöekonomiska modeller som kan användas för
konsekvensanalyser.
En av de viktigaste frågorna för den svenska
miljöpolitiken är utformningen av klimatpolitiken. Konjunkturinstitutet har under 2010
analyserat hur finanskrisen påverkat möjligheterna att nå klimatmålet t.o.m. 2020. Övriga
analyser har behandlat exempelvis energieffektivisering och investeringsstöd.
Ekonomistyrningsverkets prognosverksamhet
ESV:s uppdrag inom området är att tillgodose
statsmakternas och allmänhetens behov av information om den statliga ekonomin och de
offentliga finanserna. ESV lämnar varje månad
uppföljningar av utfallet för statens budget och
redovisar varje kvartal kort- och medelfristiga
prognoser över budgeten och de offentliga
finanserna samt följer upp de budgetpolitiska
målen. Myndigheten gör vidare en årlig uppföljning av prognosprecisionen och tar fram underlag för årsredovisningen för staten. ESV producerar även finansstatistik över den statliga verksamheten som underlag till nationalräkenskaperna.
Ekonomistyrningsverkets prognosprecision
ESV gör årligen en uppföljning av träffsäkerheten i föregående års budgetprognoser. Uppföljningen görs utifrån avvikelser som inte beror
på effekter av nya politiska beslut eller ändrade
makroekonomiska förutsättningar. Uppföljningen för 2010 baseras på de fem prognoser
som gjorts mellan december 2009 och december
2010 och visar att budgetprognoserna hade en
god träffsäkerhet. Träffsäkerheten för budgetprognoserna för de takbegränsade utgifterna
2010 var klart bättre än genomsnittet för 1999–
2010. Den genomsnittliga prognosavvikelsen var
2,5 miljarder kronor (överskattning av
utgifterna) eller 0,25 procent av de takbegränsade utgifterna, vilket kan jämföras med snittet
1999–2010 på 4,4 miljarder kronor eller
0,50 procent av de takbegränsade utgifterna. Inte
sedan 2004 har avvikelsen mellan prognos och
utfall varit mindre. Enligt ESV:s bedömningsskala, som baseras på historiska avvikelser, var
målet om hög precision helt uppfyllt beträffande
utgiftsprognoserna.
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Totalt bestod prognosavvikelsen av en underskattning med i genomsnitt 0,4 miljarder kronor
för de fem prognoserna. Prognosavvikelsen för
utgifterna i form av överskattningar inom
kategorierna övrigt och makro på 2,5 respektive
1,1 miljarder kronor balanserades av en
underskattning på i snitt 4,1 miljarder kronor till
följd av beslut som inte var kända vid respektive
prognostillfälle.
Större prognosavvikelser, exklusive effekter av
beslut och ändrade makroekonomiska förutsättningar, förekom på tre utgiftsområden: utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap,
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
samt utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Utgifterna överskattades för arbetsmarknadsoch kommunikationsområdet och underskattades för försvarsområdet.
En viktig förklaring till avvikelserna på arbetsmarknadsområdet var att andelen arbetslösa som
fick ersättning överskattades vid samtliga prognostillfällen. Utgifterna på kommunikationsområdet överskattades vid samtliga prognostillfällen, främst till följd av senareläggningar i
planen för väg- och järnvägsinvesteringar.
Underskattningen av utgifterna på utgiftsområde 6 förklaras av att leveranser av materiel
tidigarelades från 2012 till 2010 i större utsträckning än väntat.
För inkomsterna var precisionen bättre än
genomsnittet för perioden. De fem prognostillfällena under 2010 resulterade i en genomsnittlig avvikelse, rensat för avvikelser som
berodde på politiska beslut eller den makroekonomiska utvecklingen, på 6,9 miljarder kronor eller 0,88 procent av utfallet, vilket kan
jämföras med genomsnittet 1999–2010 på
10,0 miljarder kronor eller 1,32 procent av utfallet. Enligt ESV:s bedömningsskala, som baseras
på historiska avvikelser, uppfylldes målet om hög
precision fullt ut för inkomstprognoserna. Totalt
sett underskattade dock ESV inkomsterna på
statens budget med i snitt 16,2 miljarder kronor,
främst till följd av en starkare makroekonomisk
utveckling än vad som antogs i budgetprognoserna.
Rensat för ändrade makroekonomiska förutsättningar och beslut överskattade dock ESV
budgetens inkomster med i snitt 6,9 miljarder
kronor 2010. Överskattningen avsåg bl.a. skatt
på kapital och skatteperiodiseringar (skillnaden
mellan skatterna redovisade som intäkter
respektive
inkomster).
Mervärdesskatten

underskattades i samtliga prognoser. I
prognoserna gjordes även en underskattning av
användningen av HUS-avdraget (avdrag för
ROT- och RUT-tjänster) vilket bidrog till en
överskattning av inkomsterna.13
Ekonomistyrningsverkets analyser
ESV:s prognoser byggs upp underifrån genom
prognoser på enskilda anslag och inkomsttitlar.
ESV arbetar kontinuerligt med att förbättra
verktygen för att kunna analysera den helhetsbild som ges av prognoserna för de enskilda
delarna.
ESV:s prognoser har under de senaste åren
breddats till att omfatta hela den offentliga sektorn genom att prognoser görs för kommuner
och landsting samt för ålderspensionssystemet.
Prognoserna kan därför bidra till en förbättrad
uppföljning av överskottsmålet för de offentliga
finanserna.
ESV har under 2010 gjort en fördjupad analys
för att bl.a. förbättra beräkningarna och analysen
av sjukförsäkringskostnaderna, en ny prognosmetod har utvecklats för inkomstindex och
analysen av skuldkvotens förändring har fördjupats.
Finanspolitiska rådet
Finanspolitiska rådet lämnade den 16 maj 2011
sin fjärde rapport i serien Svensk finanspolitik till
regeringen (dnr Fi2011/2491). Med rapporten
som utgångspunkt anordnade finansutskottet en
offentlig utfrågning av rådets ordförande och
finansministern. I Förslag till statens budget,
finansplan m.m. avsnitt 12 Granskning av
finanspolitiken och ekonomisk styrning kommenterar regeringen rådets rapport.
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
ESO bedriver i första hand projekt genom att ge
uppdrag till forskare och institutioner att
genomföra studier. Därutöver utför ESO också
egna studier. Projekten mynnar ut i rapporter
som publiceras i en särskild skriftserie.
ESO:s arbete påbörjades 2008. Sedan dess har
sammanlagt 18 rapporter publicerats, varav 10
under 2010 och 3 under 2011. Rapporterna har i

13 Utfallet för flera inkomsttitlar var vid prognosuppföljningen ännu inte

fastställt utan prognosavvikelserna är beräknade i förhållande till en
prognos för de enskilda posterna från april 2011. Den sammanlagda
inkomsten på statens budget är dock fastställd, varför totalavvikelsen är
korrekt.
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regel presenterats i samband med halvdagsseminarier. Därutöver har 2 fristående heldagsseminarier genomförts. För närvarande pågår
ytterligare 14 projekt, varav 9 beräknas publiceras under 2011 och 5 under 2012.
Expertgruppens arbete leds av en styrelse.
Expertgruppens kansli medverkar i arbetet med
att ge uppdrag till forskare och institutioner att
genomföra studier. Kansliet tar också fram förslag till studieområden och medverkar i upprättandet av projektplaner inför styrelsernas beslut.
Till studierna knyts också referensgrupper
som består av olika sakkunniga: forskare, andra
experter och tjänstemän med relevant sakkunskap från Regeringskansliet.
7.3.2

Analys och slutsatser

Konjunkturinstitutet
När olika konjunkturbedömares prognosprecision ska jämföras är det olämpligt att utgå från
resultaten för ett enskilt år eftersom tillfälligheter därigenom kan få stort genomslag. I Konjunkturinstitutets rapport Konjunkturläget mars
2011 redovisas därför också tioåriga medelvärden
för de olika institutens prognosfel. Dessa visar
att Konjunkturinstitutets precision ligger något
bättre än genomsnittet för andra prognosinstitut, framför allt avseende prognoserna för
inflationen.
Vid sidan av det kontinuerliga arbetet med att
förbättra den kvantitativa prognosprecisionen
har Konjunkturinstitutet under de senaste åren
utvecklat sina rapporter i riktning mot en mer
fördjupad analys. Regeringen bedömer att detta
har gjort rapporterna mer användbara som
underlag för diskussioner och beslut i ekonomisk-politiska frågor.
Regeringen ser mycket positivt på det
omfattande arbete med informationssäkerheten i
beräkningsarbetet för de kvantitativa målen som
påbörjats. Projektet beräknas slutföras under
2011.
Ekonomistyrningsverket
Regeringen bedömer att ESV har uppnått målet
för sin prognosverksamhet för statens budget
och de offentliga finanserna. ESV:s verksamhet
har resulterat i prognoser och utfallsinformation
av god kvalitet. Den breddning av prognoserna
som gjorts till att omfatta hela den offentliga
sektorn och den metodutveckling som bedrivits
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har resulterat i relevanta underlag av god kvalitet.
Regeringen bedömer vidare att ESV har uppnått
målet för sin verksamhet med information om
den statliga ekonomin.
Finanspolitiska rådet
Regeringen bedömer att Finanspolitiska rådet
genom publiceringen av rapporten Svensk
finanspolitik samt genom att arrangera konferenser och seminarier m.m. har uppnått målen
om en ökad öppenhet och tydlighet kring den
ekonomiska politikens syften och effektivitet.
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
ESO har en viktig funktion genom att gruppen
bidrar till arbetet med att ta fram kvalificerade
underlag för den ekonomiska politikens utformning.

7.4

Politikens inriktning

Regeringen lägger stor vikt vid att analyser och
forskning används som grund för den framtida
ekonomiska politikens utformning. Det finns
också ett behov av oberoende underlag för
prövning av existerande verksamheter. Konjunkturinstitutet ska även fortsättningsvis prioritera
förbättringen av sin prognosprecision genom
utveckling och fördjupning av den ekonomiska
analysen samt genom fortsatt metod- och
modellutveckling. Inom det miljöekonomiska
området ska institutet fortsätta att prioritera
sådan samhällsekonomisk analysverksamhet som
förbättrar beslutsunderlaget för svensk miljö-,
energi- och klimatpolitik, särskilt vad gäller
styrmedel för att uppnå uppsatta miljömål
(inklusive intermediära mål).
För ESV gäller att myndighetens budgetprognoser ska vara tillförlitliga och ha en hög
precision. Utvecklingsarbetet ska fortgå. ESV:s
prognoser omfattar numera inte enbart kalkyler
för statens inkomster och utgifter utan även det
finansiella sparandet i den offentliga sektorn.
Beräkningarna baseras dessutom nu för tiden på
myndighetens egna bedömning av den makroekonomiska utvecklingen. Det är angeläget att
ESV under 2012 fortsätter sitt arbete med att nå
högre träffsäkerhet i prognoserna för statens
inkomster och utgifter.
I 2010 års ekonomiska vårproposition aviserade regeringen en översyn av de uppgifter som
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tilldelats ESV, Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet. Syftet med översynen var att se
till så att alla relevanta aspekter av finanspolitiken fick en tydlig belysning och att det
fanns en huvudansvarig myndighet för den
externa granskningen av alla relevanta delar av
finanspolitiken (prop. 2009/10:100 s. 92).
Konjunkturinstitutet fick som ett led i
översynen i sitt regleringsbrev för 2011 i uppdrag
att göra en förstudie för att fr.o.m. 2012 börja
publicera den s.k. S2-indikatorn som mäter
långsiktig hållbarhet i de offentliga finanserna.
Konjunkturinstitutet bedriver ett internt arbete
med att säkerställa kvaliteten och säkerhet i
prognosberäkningarna, det s.k. FIBER-projektet. Regeringen gör bedömningen att en viss
resursförstärkning behövs för arbetet med S2indikatorn och FIBER-projektet. Översynen
resulterade även i en blocköverskridande överenskommelse mellan regeringspartierna och
Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och
Vänsterpartiet. För Finanspolitiska rådets del
innebar överenskommelsen bl.a. att myndighetens uppdrag tydliggjordes. Rådet ska i fortsättningen även analysera effekterna av finanspolitiken på välfärdens fördelning på kort och
lång sikt. Vidare innebar överenskommelsen
vissa ändringar av regleringen kring ordförandens och övriga ledamöters roll respektive
förutsättningar. För Konjunkturinstitutets del
innebar överenskommelsen att myndigheten ska
utvärdera den ekonomiska politikens lång- och
kortsiktiga effekter på riksdagens mål för miljökvalitet och på en i övrigt miljömässigt hållbar
utveckling, pröva olika strategier för att nå dessa
mål, utarbeta och fr.o.m. 2012 i samråd med
Naturvårdsverket publicera en årlig rapport om
miljöpolitikens samhällsekonomiska aspekter.
Vidare ska ett vetenskapligt råd inrättas vid
Konjunkturinstitutet. Rådet ska bistå myndigheten i frågor om metoder och relevanta
modeller när det gäller myndighetens miljöekonomiska verksamhet samt den ekonomiska
politikens lång- och kortsiktiga effekter på riksdagens mål för miljökvalitet och på en i övrigt
miljömässigt hållbar utveckling. Regeringen
föreslår att både Finanspolitiska rådet och
Konjunkturinstitutet får ökade resurser för de
nya arbetsuppgifterna. Regeringen har gjort
bedömningen att det inte finns något behov av
att ändra ESV:s uppgifter.

7.5

Budgetförslag

7.5.1

1:6 Finanspolitiska rådet

Tabell 7.1 Anslagsutveckling för 1:6 Finanspolitiska rådet
Tusental kronor

2010

Utfall

7 569

2011

Anslag

7 357

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2012

Förslag

8 931

2013

Beräknat

9 116

1

2014

Beräknat

9 295

2

2015

Beräknat

9 536

3

298
6 984

1

Motsvarar 8 931 tkr i 2012 års prisnivå.
2
Motsvarar 8 921 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 8 920 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Finanspolitiska rådets förvaltningskostnader.
Regeringens överväganden
Tabell 7.2 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:6
Finanspolitiska rådet
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

7 357

7 357

7 357

7 357

74

228

386

587

1 500

1 531

1 563

1 604

-11

-11

9 295

9 536

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

8 931

9 116

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

Anslaget ökas med 1 500 000 kronor med anledning av de nya arbetsuppgifter och anställningen
av en kanslichef som föranletts av den blocköverskridande överenskommelsen.
Regeringen föreslår att anslaget för 2012 uppgår till 8 931 000 kronor. För 2013 beräknas anslaget till 9 116 000 kronor, för 2014 till
9 295 000 kronor och för 2015 till 9 536 000
kronor.
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7.5.2

1:7 Konjunkturinstitutet

59 578 000 kronor och för 2015 till 61 193 000
kronor.

Tabell 7.3 Anslagsutveckling för 1:7 Konjunkturinstitutet
Tusental kronor

1
2
3

2010

Utfall

Anslagssparande
Utgiftsprognos

52 310

2011

Anslag

52 850

2012

Förslag

55 435

2013

Beräknat

58 398

1

2014

Beräknat

59 578

2

2015

Beräknat

61 193

3

1 807
51 891

Motsvarar 57 299 tkr i 2012 års prisnivå.
Motsvarar 57 224 tkr i 2012 års prisnivå.
Motsvarar 57 225 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Konjunkturinstitutets förvaltningskostnader. En mindre del av myndighetens verksamhet finansieras av avgifter.
Regeringens överväganden
Tabell 7.4 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:7
Konjunkturinstitutet
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

52 850

52 850

52 850

52 850

485

1 508

2 679

4 184

2 100

4 040

4 127

4 239

-78

-80

59 578

61 193

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

55 435

58 398

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

Anslaget ökas med 1 000 000 kronor för institutets arbete med S2-indikatorn och FIBERprojektet.
Anslaget ökas med 1 100 000 kronor med anledning av de nya arbetsuppgifterna institutet
fått till följd av den blocköverskridande överenskommelsen. Anslaget ökas med ytterligare
1 900 000 kronor fr.o.m. 2013.
Regeringen föreslår att anslaget för 2012 uppgår till 55 435 000 kronor. För 2013 beräknas anslaget till 58 398 000 kronor, för 2014 till
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8 Fastighetsförvaltning

8.1

Omfattning

Området fastighetsförvaltning omfattar förvaltning av fastigheter som av försvarspolitiska, kulturhistoriska eller andra skäl har ansetts lämpliga
att förvaltas av staten, bl.a. regeringsbyggnader,
länsresidens, ambassader, de kungliga slotten,
museer, teatrar, monument, försvarsfastigheter,
markområden och vissa fastigheter som har
donerats till staten.
Kulturarvsfastigheter förvaltas tillsammans
med vissa andra fastigheter av Statens fastighetsverk (SFV). Fortifikationsverket (FortV) förvaltar fastigheter som främst används för försvarsändamål. Verksamheterna finansieras framför allt
genom avgifter, dvs. hyresintäkter. I området
ingår också statens lokalförsörjning.

8.2

Mål

Målet för området är en kostnadseffektiv statlig
fastighetsförvaltning. Förvaltningen ska ske med
rimligt risktagande samt med likvärdig avkastning och service i jämförelse med andra alternativ. I korthet innebär detta att de fastighetsförvaltande myndigheterna ska tillämpa följande
övergripande målsättningar.
-

Fastigheterna ska förvaltas så att god hushållning och hög ekonomisk effektivitet
uppnås.

-

Fastigheternas värden ska bevaras på en för
ägaren och brukaren långsiktig lämplig nivå.

-

Hyresgästerna ska ges ändamålsenliga och
konkurrenskraftiga lokaler, markområden
och anläggningar.

-

Myndigheterna ska uppfattas som kompetenta och serviceinriktade hyresvärdar.

-

Hänsynen till miljö- och kulturmiljövärden
ska i tillämpliga delar motsvara vad som
gäller för andra stora fastighetsförvaltare.

SFV och FortV ska i sin verksamhet uppnå ett
resultat som efter finansiella poster motsvarar en
viss avkastning på deras genomsnittliga myndighetskapital. Avkastningskravet för 2011 ligger
på 5,7 procent för SFV och 5,9 procent för
FortV.
Målet för SFV:s så kallade bidragsfastigheter
är att deras intäkter på sikt ska öka. Bidragsfastigheterna är de fastigheter som saknar förutsättningar att ge ett långsiktigt ekonomiskt överskott.

8.3

Resultatredovisning

8.3.1

Indikatorer

Resultatredovisningen för Statens fastighetsverk
och Fortifikationsverket baseras på Regeringskansliets underlag till den gemensamma myndighetsdialogen som hålls årligen. Grunderna för
bedömningarna hämtas från årsredovisningarna
och övrig redovisning och statistik.
Ett arbete förbereds för närvarande för att
identifiera och fastställa resultatindikatorer med
syftet att ytterligare tydliggöra resultaten av
myndigheternas verksamhet. Avsikten är att indikatorerna ska användas för att mäta resultat av
myndigheternas verksamhet från och med 2012.
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8.3.2

Resultat

SFV och FortV är de två största förvaltarna av
statens fastigheter. De förvaltar bl.a. olika kulturhistoriskt värdefulla byggnader och ett stort
antal försvarsanläggningar med tillhörande byggnader. Fastigheternas värdeförändring sedan
2007 framgår av tabell 8.1.
Tabell 8.1 Statens byggnader, mark och annan fast egendom
Bokfört värde i miljoner kronor
2007

2008

2009

2010

Staten totalt

41 407

42 182

41 969

33 433

- varav SFV

13 322

13 725

13 521

13 320

- varav FortV

9 065

9 337

9 243

9 064

54,1 %

54,7 %

54,2 %

67,0 %

SFV och FortV:s andel

Sedan 2007 har inga större förändringar skett av
SFV:s totala lokalarea. Uppgifterna om lokalarea
för FortV omfattar enbart uthyrningsbar yta i
det öppna beståndet. FortV:s lokalarea har minskat under flera år som en konsekvens av försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004.
För 2010 uppgick SFV:s resultat före fastighetsförsäljningar till 164 miljoner kronor. Avkastningskravet till staten omfattade 147 miljoner kronor för 2010, vilket motsvarar 5,9 procent av det genomsnittliga myndighetskapitalet.
Tabell 8.3 Uppgifter om det ekonomiska läget för Statens
fastighetsverk
Miljoner kronor

Utfall
2007

Källa: Årsredovisningarna för staten 2007–2010.

Uppgifterna i tabellen bör bedömas med viss
försiktighet då bl.a. vissa tillgångar med kulturhistoriskt värde inte behöver tas upp i balansräkningen. Andra myndigheter som förvaltar fast
egendom är bl.a. Kammarkollegiet, Trafikverket,
Sveriges lantbruksuniversitet, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och
vissa affärsverk.
SFV:s bokförda värde för byggnader, mark
och annan fast egendom uppgick den 31 december 2010 till 13,3 miljarder kronor. De senaste
åren har införskaffandet av House of Sweden i
Washington, investering i fastigheter för Regeringskansliets räkning samt avyttrande av fastigheter som Försäkringskassan tidigare förvaltade
genomförts och påverkat det bokförda värdet.
FortV:s bokförda värde för byggnader, mark
och annan fast egendom uppgick den 31 december 2010 till 9,1 miljarder kronor. Sett över en
längre tidsperiod har det bokförda värdet minskat, främst beroende på avyttringar och nedskrivningar med anledning av försvarsbesluten
1996, 2000 och 2004.
Tabell 8.2 Fastighetsförvaltningens omfattning
2007

2008

2009

2010

Statens fastighetsverks bestånd

1 756

1 733

1 731

1 708

varav inrikes hyresfastigheter

1 232

1 217

1 229

1 196

varav utrikes hyresfastigheter

157

157

157

158

varav bidragsfastigheter

367

359

345

354

3 050

2 960

2 904

2 848

Försvarsfastigheter
1

1

Förvarsanläggningar redovisas normalt som bruttoarea, omräkningsfaktor till
lokalarea är 0,83.
Källa: Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket.
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Utfall
2009

Utfall
2010

Prognos
2011

Budget
2012

Totala
intäkter

2 482

2 619

2 631

2 593

2 740

2 641

Totala
kostnader

2 148

2 358

2 365

2 429

2 569

2 473

334

261

266

164

171

168

Resultat

Källa: Statens fastighetsverk.

FortV:s resultat av verksamheten under 2010
uppgick till 293 miljoner kronor före fastighetsförsäljningar. Statens avkastningskrav uppgick
till 112 miljoner kronor, vilket motsvarar 5,9
procent av det genomsnittliga myndighetskapitalet.
Tabell 8.4 Uppgifter om det ekonomiska läget för FortV
Miljoner kronor

Utfall
2007

Utfall
2008

Utfall
2009

Utfall
2010

Prognos
2011

Budget
2012

Totala
intäkter

2 988

3 077

3 277

3 337

3 557

3 455

Totala
kostnader

2 766

3 010

3 047

3 044

3 279

3 160

222

67

230

293

278

Resultat

285

Källa: Fortifikationsverket.

8.3.3

Lokalarea (1000m2)

Utfall
2008

Analys och slutsatser

SFV har genomfört sina instruktionsenliga
uppgifter, uppfyllt de mål som regeringen ställt
upp och genomfört sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Mätningar avseende kundernas
uppfattning om myndigheten genomförs vart
annat år och senast under 2009. Kundnöjdhetsmätningarna visar på mycket goda och förbättrade resultat. Myndighetens avkastningskrav har
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uppnåtts med marginal , främst genom det låga
ränteläget.
Regeringen bedömer att FortV uppfyllt de
mål som regeringen har ställt upp. Erfarenhetsmässigt har det dock visat sig vara svårt att vid en
försäljning av sådana fastigheter som verket förvaltar få ersättning för de kostnader som tidigare
lagts ned. Detta beror bl.a. på att marknadsvärdet är betydligt lägre än investeringskostnaderna
för det aktuella slaget av särskilt anpassade byggnader. Regeringen anser att FortV:s försäljningar
har genomförts affärsmässigt och att statens
intressen tillvaratagits på ett bra sätt. Myndighetens mätningar gällande kundnöjdhet visar på
goda relationer med flertalet av hyresgästerna.
Mellan de båda mätningarna 2007 och 2009 har
den uppmätta kundnöjdheten förbättrats väsentligt; dock kvarstår arbete med att förbättra
nöjdheten hos vissa grupper av hyresgäster.

8.4

Politikens inriktning

De av riksdagen 1991 beslutade lokalförsörjnings- och fastighetsreformerna som låg till
grund för omorganisationen av statens fastighetsförvaltning 1993 ligger i huvudsak fast.
Detta innebär bl.a. att fastighetsförvaltningen
bör vara skiljd från brukandet av lokaler och
mark, att statens fastighetsförvaltning bör bedrivas med ett så långt som möjligt marknadsmässigt avkastningskrav samt att de fastigheter
som av historiska eller andra skäl är olämpliga att
föra över till bolag bör läggas i en samordnad
förvaltning i myndighetsform.
Statens fastighetsförvaltning

Regeringen tillkallade den 13 maj 2009 (dir.
2009:46) en särskild utredare för att utvärdera
och analysera de förordningar som styr statens
fastighetsförvaltning samt lämna förslag om en
samlad, förenklad förordningsreglering. Regeringen tillkallade samma dag en särskild utredare
(dir. 2009:45) för att göra en översyn av den statliga fastighetsförvaltningen i syfte att analysera
grunderna för och organisationen av den nuvarande fastighetsförvaltningen samt lämna förslag
till en mer effektiv struktur på fastighetsförvaltningen inom staten. Regeringen beslutade vidare
den 4 november 2010 om tilläggsdirektiv (dir.

2010:119) med uppdrag till utredaren att belysa
kostnader förknippade med kulturbyggnader, att
se över modellen för hyressättning för
huvudbyggnaderna för fem kulturinstitutioner:
Kungliga Operan, Kungliga Dramatiska Teatern,
Naturhistoriska riksmuseet, Nationalmuseum
och Historiska museet samt att se över underhållsnivån för dessa.
I april 2011 överlämnade Utredningen om en
översyn av statens fastighetsförvaltning (Fi
2009:04) betänkandet Staten som fastighetsägare
och hyresgäst (SOU 2011:31) till regeringen.
Utredaren föreslår bl.a. att Fortifikationsverkets
öppna bestånd och det statligt ägda fastighetsbolaget Specialfastigheter sammanförs i ett
gemensamt bolag. Utredaren föreslår också att
ansvaret för försvarsanläggningarna och Försvarsmaktens camper utomlands ska föras över
till Försvarsmakten. Utredningens förslag innebär vidare att Försvarsmakten vid ett omläggningstillfälle engångsvis ges en möjlighet att avstå från att fortsatt förhyra fastigheter man inte
behöver och att dessa förs över till en annan aktör för konvertering och avveckling. Inom kulturfastighetsområdet föreslår utredaren bl.a.
principer för vilka fastigheter staten ska äga samt
kriterier för vilka kulturfastigheter som bör bevaras samt att de statliga byggnadsminnena samlas under en förvaltare, Statens fastighetsverk.
De fem kulturinstitutioner som har en kostnadsbaserad hyresmodell föreslås teckna nya avtal som baseras på principer som föreslås av utredaren.
Utredningarnas betänkanden har remissbehandlats under våren och sommaren 2011 och
remissinstanserna är i huvudsak positiva till förslagen.
Regeringen avser att under 2012 förelägga
riksdagen en proposition om den statliga fastighetsförvaltningen. Denna proposition kommer
att innehålla förslag till principer för den statliga
fastighetsförvaltningen samt förslag om styrningen av den statliga fastighetsförvaltningen
och statliga myndigheters lokalförsörjning. Regeringen vill redan nu anmäla, att den har för avsikt att förbereda ett genomförande av utredningens förslag bland annat genom att tillkalla en
särskild utredare för att förbereda en omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter
som idag förvaltas av Fortifikationsverket. Inriktningen är att ansvaret för det slutna beståndet av försvarsrelaterade anläggningar och utlandscamper ska överföras till Försvarsmakten
81
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samt att det öppna beståndet av försvarsrelaterade fastigheter som Fortifikationsverket idag
förvaltar ska förvaltas av annan statlig huvudman, varvid en möjlighet är bolagisering.
Fortifikationsverket förvaltar också ett stort
antal statliga byggnadsminnen. Avsikten är att
dessa överförs till Statens fastighetsverk. Dessa
förändringar innebär att Fortifikationsverket
upphör som myndighet. Förändringarna i ansvaret för den mark och de lokaler som Fortifikationsverket förvaltar beräknas genomföras
snarast möjligt.
Regeringen avser också att i propositionen behandla frågor om förvaltningen av statens kulturfastigheter. Se vidare under avsnittet Kulturfastigheter
Kulturfastigheter

I samband med genomförandet av den proposition om den statliga fastighetsförvaltningen som
regeringen avser att lämna till riksdagen under
2012 kan det finnas behov för regeringen att
tillsätta en särskild utredare för att analysera
beståndet av kulturfastigheter.
Riksdagen gav 2009 regeringen till känna att
vidta vissa åtgärder som rör kulturinstitutionernas lokalkostnader (bet. 2009/10:KrU1, rskr.
2009/10:144). Med anledning av tillkännagivandet beslutade regeringen att ge Utredningen om
översyn av statens fastighetsförvaltning (Fi
2009:04) ett tilläggsdirektiv (dir. 2010:119). I direktivet gav regeringen utredningen i uppdrag
att:
-

belysa de underhållskostnader och antikvariska merkostnader som är förknippade
med kulturbyggnader i allmänhet och jämföra dessa med andra typer av byggnader,

-

se över den modell och tillämpning av
hyressättning (kostnadshyra) som används
för Operan, Dramaten, Naturhistoriska
riksmuseet, Nationalmuseum och Historiska museet, samt

-

se över underhållsnivån för de ovan nämnda
kulturbyggnaderna och bedöma hur en
rimlig nivå kan upprätthållas.

Bakgrunden till uppdraget är att det finns ett
flertal problem kring tillämpningen av nuvarande
kostnadshyresmodell. Detta har lett till om82

fattande diskussioner om modellen och dess
effekter.
Utredningen har i betänkandet (SOU
2011:31) föreslagit principer och utgångspunkter
för nya hyresavtal mellan Statens fastighetsverk
och de fem institutionerna med kostnadshyror:
Operan, Dramaten, Naturhistoriska riksmuseet,
Nationalmuseum och Historiska museet. Hyresavtalen föreslås bl.a. tecknas för lång tid (i
normalfallet 10 år), ge förutsägbara hyreskostnader, präglas av en fördelning av risk och ansvar
mellan hyresvärd och hyresgäst i linje med
fastighetsmarknaden i övrigt och tillåta att
underhållsinsatser kan genomföras på en rimlig
nivå.
Ett genomförande av de nya principerna i utredningsförslaget bör leda till att kulturinstitutionerna som hyresgäster får en mer förutsägbar
hyreskostnad och att de behöver fokusera
mindre på hyresfrågor, samtidigt som Statens
fastighetsverk ges möjlighet att förvalta fastigheterna långsiktigt.
Om det blir aktuellt med evakuering av en
fastighet under en renovering föreslår utredaren
att Statens fastighetsverks kostnader för vakansen får belasta projektet och därmed i likhet med
andra kostnader för nyinvesteringen finansieras
av kommande hyresintäkter. Därmed undviks
dubbla hyreskostnader för institutionen under
en evakueringsperiod.
Statens fastighetsverk föreslås införa en ny
hyreskategori: Inrikes hyresfastigheter –Kulturinstitutioner, med ett för denna kategori anpassat avkastningskrav.
Utredningen anser vidare att det är svårt att
slå fast i vilken utsträckning antikvariska merkostnader påverkar de totala underhållskostnaderna. De jämförelser som utredningen låtit
genomföra har inte kunnat påvisa tydliga kostnadseffekter av antikvariska krav. Samtidigt är
det uppenbart att antikvariska merkostnader förekommer, särskilt i samband med större periodiska insatser med relativt lång periodicitet medan omfattningen är mer begränsad under
löpande förvaltning.
Utredningen har haft samråd med representanter för samtliga fem kulturinstitutioner och
med Statens fastighetsverk och gör bedömningen att det finns en samsyn kring utredningens förslag.
Regeringens avsikt är att med utgångspunkt i
utredarens förslag förändra principerna för
hyressättningen för berörda kulturfastigheter.
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Vid ett genomförande av dessa förslag bedömer
regeringen, utifrån riksdagens tillkännagivande,
att åtgärder har vidtagits för att lösa de problem
som rör de berörda fem kulturinstitutionernas
lokalkostnader och som riksdagen uppmärksammat regeringen på.
Den proposition som regeringen avser att
förelägga riksdagen under 2012 avses innehålla
förslag om utgångspunkter för kulturhistoriskt
värdefulla statliga byggnader och om att samla
förvaltningen av statliga kulturfastigheter hos en
myndighet, Statens fastighetsverk.
Regeringen vill redan nu anmäla att den har
för avsikt att påbörja arbetet med att klarlägga
vilka fastigheter som berörs. Vid behov avser
regeringen att tillkalla en särskild utredare för att
förbereda en överföring av de statliga kulturfastigheter som är lämpliga att överföra från
övriga fastighetsförvaltande myndigheter.
Hyressättningsprinciper

Regeringen har för närvarande inte för avsikt att
förändra de grundläggande principerna för hyressättningen för statliga myndigheter. Avsikten
är dock att principerna för hyressättningen för
berörda kulturfastigheter ska utgå från förslagen
i utredningens betänkande.
Statens lokalförsörjning

I betänkandet Staten som fastighetsägare och
hyresgäst (SOU 2011:31) pekar utredaren på att
det finns brister vad gäller kostnadseffektiviteten
i statens lokalförsörjning. Regeringen har för avsikt att se över möjligheterna till en effektivisering av statens lokalförsörjning.

8.5

Budgetförslag

8.5.1

Statens fastighetsverk

SFV:s uppgift är att förvalta det fastighetsbestånd som regeringen bestämmer. Det övergripande målet för myndigheten är att förvaltningen ska ske på ett sätt som innebär god
resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet, samtidigt som fastigheternas värden i vid
mening ska bevaras och utvecklas. Förvaltningen

av fastigheter ska tillgodose primärverksamhetens behov av lokaler och optimera brukarens
nytta av de resurser som läggs ner på lokalanskaffningen.
SFV:s verksamhet finansieras med hyresintäkter samt med lån hos Riksgäldskontoret för
investeringar i fastigheter och anläggningstillgångar. SFV disponerar även anslaget 1:10 Bidragsfastigheter för underhållkostnader och löpande driftsunderskott i sina bidragsfastigheter.
Större investeringar i pågående projekt

Under 2012 och åren framöver beräknas stora
investeringar behöva ske i den sedan länge planerade renoveringen och ombyggnaden av regeringsbyggnaderna i Stockholm. Renoveringen
och ombyggnaden av regeringsbyggnaderna omfattar i detta skede kvarteret Loen som har en
beslutad investeringsram om 559 miljoner
kronor.
Vasamuseet planeras att bygga om och till för
att kunna öka besökskapaciteten. Projektet har
en beslutad investeringsram om 103,5 miljoner
kronor.
I Kungliga biblioteket och dess annex genomförs en ombyggnad för att förbättra klimatet
samt effektivisera lokalanvändningen.
I Botaniska trädgården i Uppsala behöver
byggnaden Afrikahuset (f.d. Fysbot) byggas om
för att kunna hyras ut som kontor.
I regeringskvarteret Brunkhuvudet i Stockholm behöver klimatsystemet rustas upp.
I kvarteret Krubban i Stockholm kommer
Exercishuset och Ridhuset att byggas om till
förskoleverksamhet.
Planerade större investeringar som inte är
beslutade av regeringen

I regeringskvarteren planeras fortsatta ombyggnader av kvarteren Björnen, Rosenbad, Lejonet
och Vinstocken. Slutligen planeras en ombyggnation av del av kvarteret Brunkhalsen. Lokalerna är tänkta att återställas till bostäder.
I Stockholm behöver byggnaden Västertorns
installationer moderniseras. Projektet är något
osäkert då samordning måste ske med en kommande hyresgäst.
En byggnad för utställning av en ubåt på
Stumholmen i anslutning till Marinmuseum i
83
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Karlskrona planeras att uppföras för Statens maritima museer.
Operan behöver successivt renoveras och anpassas med ny teknik.
Regeringen har också uppdragit åt SFV att
upprätta byggnadsprogram för ombyggnad och
upprustning av Nationalmuseum.

Tabell 8.6 Statens Fastighetsverks pågående och planerade
investeringar över 20 miljoner kronor för 2012–2014
Miljoner kronor
Utfall
t.o.m.2010

Investeringsplan
Regeringens förslag: Regeringen föreslår att riks-

dagen godkänner investeringsplan för Statens
fastighetsverk enligt tabell 8.5.

Tabell 8.5 Investeringsplan för Statens Fastighetsverk
2012–2014
Miljoner kronor
Prognos
2011

Budget
2012

Beräkn.
2013

Beräkn.
2014

Inrikes

392

663

741

725

768

Utrikes

28

64

65

70

64

7

31

29

24

25

Mark
Summa investeringar
Summa finansiering via lån

427

759
759

835
835

819
819

Beräkn.
2013

Beräkn.
2014

212

207

140

–

–

Utbyggnad
Vasamuseet

9

16

45

34

–

Kungliga biblioteket, annex/klimat

4

18

31

13

–

Botaniska
trädg,
Afrikahuset,
Uppsala

–

16

19

–

–

Kv. Brunkhuvudet klimatsystem

5

25

5

–

–

Kv. Krubban,
förskola

1

11

21

–

–

Projekten i tabellen listas i ordning efter total investeringskostnad
Där ingen ort nämns är orten Stockholm

Större projekt som planeras men inte är beslutade av regeringen 1
Utfall t.o.m.-2010

427

Budget
2012

Projekt som är beslutade av regeringen
Regeringsbyggnader Kv.
Loen,

Utfall
2010

Prognos
2011

856
856

Budget
2012

Beräkn.
2013

Beräkn.
2014

Regeringsbyggnader

6

11

107

265

400

Utrikes fastigheter

–

1

2

23

10

Museer, teatrar
och scener

3

7

39

64

27

Övriga fastigheter

1

12

46

78

26

10

31

194

430

463

Summa
1

Prognos
2011

Summering per fastighetskategori och år för planerade investeringar

Planerade investeringar som understiger 20 miljoner kronor ingår inte i redovisningen enligt
tabell 8.6. Omfattningen av dessa projekt beräknas 2012 och 2013 uppgå till mellan 350 och 310
miljoner kronor per år.
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Låneram
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

för 2012 besluta att Statens fastighetsverk får ta
upp lån i Riksgäldskontoret intill ett belopp av
12 300 000 000 kronor för investeringar i fastigheter m.m.

Skälen för regeringens förslag: SFV disponerar en låneram i Riksgäldskontoret för 2011
om 12,3 miljarder kronor för investeringar i
mark, anläggningar och lokaler. Den redovisade
planen för investeringar bygger på de investeringsbehov som har angetts av brukarna. Låneramen bör, med hänsyn till tidigare upplåning
och brukarnas behov, fortsatt vara 12,3 miljarder
kronor för 2012.

miljöer, flera stora slottsparker, ett antal fästningsmiljöer, ruiner, kloster, bruksmiljöer och
Vasaminnena. Två världsarv, Drottningholms
slott och delar av Karlskrona örlogsstad, ingår
också i bidragsfastigheterna.
Regeringens överväganden
Tabell 8.9 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:10 Bidragsfastigheter
Tusental kronor

Anvisat 2011

2012

2013

2014

2015

340 000

340 000

340 000

340 000

4 500

-155 500

- 155 500

- 155 500

344 500

184 500

184 500

184 500

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

Tabell 8.7 Uppgifter om den utnyttjade låneramen för Statens fastighetsverk

Förslag/ beräknat anslag

Miljoner kronor

Utnyttjad
låneram

Utfall
2008

Utfall
2009

Utfall
2010

Prognos
2011

Budget
2012

9 299

10 298

10 618

12 300

12 300

78,1

86,5

88,5

100,0

100,0

Utnyttjad
andel av
låneram (%)

8.5.2

1:10 Bidragsfastigheter

Tabell 8.8 Anslagsutveckling för 1:10 Bidragsfastigheter
Tusental kronor

2010

Utfall

2011

Anslag

340 000

2012

Förslag

344 500

2013

Beräknat

184 500

2014

Beräknat

184 500

2014

Beräknat

184 500

282 932

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 068
332 885

För 2012 höjs anslagsnivån till 344,5 miljoner
kronor. Anslagsjusteringen utöver tidigare
aviserad nivå om 180 miljoner kronor finansieras
huvudsakligen genom att Statens fastighetsverk
betalar in en del av sitt balanserade resultat 2011
till staten. I syfte att standardisera organisationen för drift av de kungliga slotten kommer SFV
fr.o.m. 2012 bl.a. ta över ansvaret för Kungliga
slottet. Förändringarna innebär att SFV påförs
en nettokostnad på cirka 4,5 miljoner kronor
varför anslaget 1:10 Bidragsfastigheter också föreslås öka med motsvarande belopp. I samband
med beredningen av betänkandet Staten som
fastighetsägare och hyresgäst (SOU 2011:31)
avser regeringen att fastställa den långsiktiga nivån för anslaget.
Regeringen föreslår att anslaget för 2012 uppgår till 344 500 000 kronor. För 2013, 2014 och
2015 beräknas anslaget till 184 500 000 kronor.

Anslaget används för underhållskostnader och
löpande driftsunderskott för de bidragsfastigheter som förvaltas av SFV. Med bidragsfastigheter
avses de fastigheter som saknar förutsättningar
att ge ett långsiktigt ekonomiskt överskott.
SFV förvaltar 92 bidragsfastigheter med ca
1 000 byggnader och anläggningar. I ungefär
hälften av bidragsfastigheterna ingår parker och
trädgårdar. Vidare ingår bl.a. kungliga slottsmiljöer, ytterligare ett antal slotts- och herrgårds85
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Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslaget 1:10 Bidragsfastigheter ingå avtal om underhåll av bidragsfastigheter som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
30 000 000 kronor 2013.

Skälen för regeringens förslag: Den verksamhet som avser att vårda och underhålla de
statliga fastigheter som utgör en del av det
svenska kulturarvet förutsätter att fleråriga
ekonomiska åtaganden kan göras. De ekonomiska bindningar det gäller är större enskilda
underhållsprojekt där kostnaden överstiger 10
miljoner kronor. Övriga mindre projekt innebär
inte några mer omfattande ekonomiska bindningar och bör betraktas som löpande.
För att ett rationellt och planmässigt underhållsarbete ska kunna bedrivas bör regeringen
bemyndigas att under 2012 för ramanslaget 1:10
Bidragsfastigheter ingå avtal för underhåll på
bidragsfastigheter som medför behov av framtida anslag på högst 30 miljoner kronor 2013.
Tabell 8.10 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Prognos
2011

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Förslag
2012

30 000

0

-30 000

Utestående åtaganden

30 000

30 000

Erhållet/föreslaget
bemyndigande

30 000

30 000

8.5.3

Beräknat
2014–

30 000
30 000

Infriade åtaganden

Beräknat
2013

-30 000

0

Investeringsplan
Regeringens förslag: Regeringen föreslår att riks-

dagen godkänner investeringsplan för Fortifikationsverket enligt tabell 8.11

Tabell 8.11 Investeringsplan för Fortifikationsverket 2012–
2014
Miljoner kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Budget
2012

Beräkn.
2013

Beräkn.
2014

Nybyggnad

356

580

550

850

530

Ombyggnad

472

510

880

780

580

68

30

20

20

20

Summa investeringar

896

1 120

1 450

1 650

1 130

Betalplan

118

120

250

250

130

Lån

778

1 000

1 200

1 400

1 000

–

–

–

–

896

1 120

1 450

1 650

Markanskaffning

Förskottshyra
0

Fortifikationsverket

FortV:s huvuduppgift är att förvalta en viss del
av statens fasta egendom, främst fastigheter avsedda för försvarsändamål, s.k. försvarsfastigheter. Fastigheterna ska förvaltas så att en god
hushållning och en hög ekonomisk effektivitet
uppnås, att ändamålsenliga mark-, anläggningsoch lokalresurser kan tillhandahållas på för brukaren konkurrenskraftiga villkor samt så att
fastigheternas värden bevaras på en för ägaren
och brukaren långsiktigt lämplig nivå. FortV har
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också ansvar för att etablera, förvalta och avyttra
byggnader, anläggningar m.m. för försvarets behov i samband med internationella fredsbevarande och humanitära insatser. Inom FortV:s
uppdrag ryms också att bedriva fortifikatoriskt
utvecklingsarbete så att kompetens för det
svenska samhällets behov inom skydds- och anläggningsteknik kan utvecklas och säkerställas.
FortV:s verksamhet finansieras främst med
hyresintäkter samt med lån hos Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter och anläggningstillgångar.

Summa finansiering

1 130
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Tabell 8.12 Fortifikationsverkets pågående och planerade
investeringar över 20 miljoner kronor för 2012–2014
Miljoner kronor
Typ av projekt

Investeringar total utgift

Nybyggnad

2 700

Ombyggnad

1 000

Ny- och ombyggnad
Summa

Revinge
Ronneby

N

spolhall

N

Utbildningscentra

N

räddningsbyggnad

N

hangar för hkp

N

platta för hkp

N

teknisk infrastruktur

300

N

transport- och incidentplatta

4 000

N

drivmedelsanläggning

N

flygledartorn

Ort

Typ

Projekt

Arvidsjaur

N

utbildningsanordning

Berga, Haninge

N

militärrestaurant

Boden

N

hall för artillerisystem

O
N
N

kasern 3
övningshall
Måleri o blästringshall (ev annan
ort)

Enköping

N

spolhall

N

gymnastikbyggnad

Eksjö

N

utbildningsanordning

N

musikövningshus

Göteborg

N

Skjuthall

Såtenäs

O

rullbana

O
O

vågbrytare, Pir
kaj tångudden

Tullinge

O

anpassning civ hyresgäst

Umeå

N

inomhusträningsanläggn. för CBRN

N
O

teknikhus FMTS
verkstadsbyggnad

Uppsala

N

transportplatta

N

taxibana

O

ombyggnad utbildningslokal

Visby

N

förläggninsbyggnad

Karlberg, Stockholm

N

elevförläggning för MHS

Östersund

NO

kontor, förråd och övningshall m.m.

Karlsborg

O
O

utbildningslokaler
taxi- och rullbana för flyg

Karlskrona

O
O
O
O

bro Trossö-Lindholmen
administrativa lokaler
byggnad 223 till utbanläggn
breddning av Skeppsbron

Kiruna, Kalixfors

N

kontor, förråd, övningshall

Kungsängen

N

utbildningshall SWEDINT

N
O
N
N

tvätthall för fordon
Granhammars herrgård
skärmtakd
anläggning för strid i bebyggelse

Halmstad

Idrottshall

Kvarn, Motala
Luleå
Luleå, Malmen eller Ronneby

N

elevförläggning

N

gymnastikbyggnad

O

ny beläggning rullbana

O

Tvätthall för fordon och flyg

N

hangar för HKP

O

uppställningsplatta, taxibana

Lovön, Ekerö

NO

adm lokaler

Malmen, Linköping

O

tillsynshangar

N

logistikområde/byggnad

N

räddningsbyggnad

O

administrativ byggnad

N

hangar för HKP

O

rullbana

N

elförsörjning

Skredsvik, Uddevalla
Skövde

Stockholm, KavKas

N

platta för JAS

N

förråd och kontor

N

motorskola

N

uppställningsplats

N

skolbyggnad

N

skärmtak för fordon

N

ridhus

Förkortningarna för typ av investering står för följande: N (Nybyggnad), O (Ombyggnad), T (Tillbyggnad) NO (Ny- och Ombyggnad).

Planerade investeringar som understiger 20 miljoner kronor ingår inte i redovisningen av investeringsplanen, tabell 8.12. Omfattningen av
dessa beräknas under åren 2011 och 2012 uppgå
till mellan 518 och 539 miljoner kronor per år.
Det sista året i 2004 års försvarspolitiska inriktningsbeslut var 2007. Investeringsverksamheten
inom FortV var låg under 2009 i avvaktan på den
försvarspolitiska inriktning som riksdagen beslutade om 2009 (prop. 2008/09:140, bet.
2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292). Under 2010
ökade investeringstakten något och under
kommande år beräknas investeringarna att öka
och ske i enlighet med den nya försvarspolitiska
inriktningen.
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Låneram
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

för 2012 besluta att Fortifikationsverket får ta
upp lån i Riksgäldskontoret intill ett belopp av
10 200 000 000 kronor för investeringar i mark,
anläggningar och lokaler.

Skälen för regeringens förslag: FortV disponerar en låneram i Riksgäldskontoret för 2011
om 9 700 miljoner kronor för investeringar i
mark, anläggningar och lokaler. Den redovisade
planen för investeringar bygger på de investeringsbehov som har angetts av brukarna. Låneramen bör, med hänsyn till tidigare upplåning
och brukarnas behov, vara 10 200 miljoner
kronor för 2012.
Tabell 8.13 Uppgifter om den utnyttjade låneramen för
Fortifikationsverket
Miljoner kronor

Utfall
2008

Utfall
2009

Utfall
2010

Prognos
2011

Budget
2012

Utnyttjad låneram

8 064

8 104

8 430

9 070

9 900

Utnyttjad andel
av låneram (%)

88,7

89,2

90,0

93,5

97,1
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9 Finansinspektionen och
finansmarknadsforskning

9.1

Omfattning

Avsnittet avser den verksamhet som bedrivs
inom Finansinspektionen och omfattar tillsyn,
reglering och tillståndsgivning inom den finansiella sektorn, finansmarknadsforskning och
avgifter till tillsynsmyndigheter inom EU.

9.2

Mål

De övergripande målen för Finansinspektionen
är att bidra till ett stabilt och väl fungerande
finansiellt system och till konsumentskyddet
inom det finansiella området. De åtgärder som
vidtas i dessa syften ska vägas mot eventuella
negativa effekter på det finansiella systemets
effektivitet.
Målet med satsningen på finansmarknadsforskning är att stödja utvecklingen av forskning
som är både internationellt konkurrenskraftig
och har en hög relevans för den finansiella sektorns aktörer i såväl privat som offentlig verksamhet.

9.3

Finansinspektionen

9.3.1

Indikatorer och andra
bedömningsgrunder för
redovisningen

Den grundläggande utgångspunkten för
regeringens bedömning av verksamheten inom

Finansinspektionen utgår från de övergripande
målen för Finansinspektionen. Till dessa kopplas
ett antal mått som beskriver verksamhetens faktiska innehåll som redovisas bl.a. i myndighetens
årsredovisning. Därutöver redovisar Finansinspektionen löpande utvecklingen av finansmarknaden avseende finansiell stabilitet, risker
och konsumentskydd. Kärnverksamheten inom
Finansinspektionen utgörs av tillsyn, regelgivning samt tillståndsprövning och utvärderas i
förhållande till givna mål, redovisade aktiviteter
och prestationer.
9.3.2

Resultatredovisning

Allmänt

Finansinspektionen ansvarar för tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning som rör finansiella marknader och finansiella företag. Verksamheten ska bedrivas utifrån ett stabilitets- och
konsumentperspektiv. En stor del av verksamheten är kopplad till arbetet inom EU och annan
internationell verksamhet. Finansinspektionen
har också i uppgift att ansvara för samordningsorganet för tillsyn enligt förordningen (2009:92)
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism.
Finansinspektionens kostnader uppgick under
2010 till 317,4 miljoner kronor, vilket är
35 miljoner kronor mer än 2009. Finansinspektionens finansiering sker till stor del via anslag
genom statsbudgeten. Myndigheten tar i sin tur
ut avgifter från de företag som står under tillsyn.
Avgifterna ska motsvara Finansinspektionens
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kostnader för den anslagsfinansierade delen, med
undantag för samordningen mot penningtvätt
m.m., och inkomsterna förs till budgetens
inkomstsida.
Finansinspektionen finansieras även genom
avgifter för prövning av tillstånds- och anmälningsärenden. Avgifterna disponeras av myndigheten. Både 2009 och 2010 uppvisade dessa
intäkter ett underskott. Regeringen har därför
under såväl 2010 som 2011 beslutat om
justeringar av avgifterna för att målet om full
kostnadstäckning ska kunna uppnås.
Kostnaderna för de olika verksamheterna fördelas enligt tabellen nedan. I fördelningen ingår
även de myndighetsgemensamma kostnaderna.
Tabell 9.1 Procentuell fördelning av Finansinspektionens
kostnader på olika verksamheter
Procent
Verksamhet

2006

2007

2008

2009

2010

Tillsyn

57

59

63

61

56

Regelgivning

19

16

15

16

21

Tillstånd och
anmälningar

19

17

14

14

15

Statistik

5

4

4

4

3

Folkbildning

0

0

1

2

2

Penningtvättssamordning1

0

0

0

1

1

Beredskap2

0

3

2

1

1

Övrigt

0

1

1

1

1

1

Verksamheten infördes 2009
Redovisades tidigare under avsnittet tillsyn
Källa: Finansinspektionens årsredovisning 2010.
2

När det gäller Finansinspektionens verksamhet inom områdena tillsyn, regelgivning och
tillstånd fördelas den nedlagda arbetstiden
enligt tabell 9.2. En mindre andel av resurserna
och färre timmar användes för tillsyn under
2010 än tidigare. Samtidigt ökade insatserna
inom området regelgivning och tillstånd.
Orsaken till att tillsynen minskat både till
andel och till timmar förklaras dels av att
regelgivning och tillståndsprövning prioriterats, dels av att myndighetens rörlighet på
personalsidan medfört konsekvenser för
tillsynsinsatsernas omfattning.
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Tabell 9.2 Verksamheterna tillsyn, regelgivning och tillstånd
2008-2010
antal timmar

Tillsyn

2008

2009

2010

160 224

146 043

140 542

Regelgivning

36 997

42 432

57 372

Tillstånd

36 989

36 845

42 269

Totalt

234 210

225 320

240 183

Tillsyn

Tillsynsprocess
Finansinspektionen har i årsredovisningen redovisat de strategier och metoder som används
inom den finansiella tillsynen och vilka
prioriteringar som görs mellan olika tillsynsområden.
Prioriteringen av tillsynsinsatserna baseras på
ett riskanalysarbete. Inom ramen för denna
process görs riskbedömningar två gånger om
året. Med beaktande av det makroekonomiska
läget och utvecklingen på de finansiella marknaderna görs en samlad riskanalys och bedömning vars slutsatser publiceras i Finansinspektionens riskrapport, senast publicerad i oktober
2010. Vid den andra riskbedömningen uppdateras sedan riskbilden. De båda riskbedömningarna utgör grunden för de övergripande
prioriteringarna inom den riskbaserade tillsynen.
Uppföljning sker dessutom fortlöpande av
viktiga nyckeltal. De nyckeltal som rapporteras
in till Finansinspektionen av företagen under
tillsyn visar bolagens finansiella styrka och
ekonomiska utveckling. En annan viktig informationskälla i prioriteringsarbetet är Finansinspektionens tester av företagens finansiella
uthållighet, s.k. stresstester. Stresstesterna utgör
även en viktig funktion i Finansinspektionens
löpande dialog med företagen. I det fall möjliga
problem kan förutses kontaktas berörda företag
för en diskussion om situationen och möjliga
åtgärder.
Efter prioriterings- och planeringsarbetet
inleds de faktiska tillsynsaktiviteterna. I den
operativa tillsynen används många metoder och
aktiviteter: platsundersökningar, utredningar,
enkäter, intervjuer, dialoger, möten, seminarier,
rapporter och skrivelser.
Fokus i tillsynen har för alla typer av finansiella företag under 2010 varit intern styrning
och kontroll. Finansinspektionen har vidare
ägnat mycket tid åt tillsyn av bolånemarknaden,
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där resultaten av en tillsynsundersökning ledde
fram till reglering av det s.k. bolånetaket. En
undersökning gjordes under året av förvaringsinstituten och sanktioner beslutades mot vissa
institut. Nya regler har tagits fram för rapportering av likviditetsrisker hos kreditinstitut.
Samarbetet med de nordiska-baltiska länderna
har ökat när det gäller storbankernas likviditet
och kapital. På grund av den marknadsoro som
orsakades av statsfinansiella problem hos vissa
länder i Europa gjordes en fördjupad analys av
bankernas och försäkringsbolagens exponeringar
mot dessa länder. Ett ökat samarbete om
krishantering har påbörjats genom en nordiskbaltisk överenskommelse om finansiell stabilitet.
I tabell 9.3 redogörs för den nedlagda
arbetstiden fördelad på olika aktiviteter inom
tillsynen. Av redovisningen framgår också att
den operativa tillsynen minskat, till förmån för
arbetet med bl.a. finansiell analys och
internationellt arbete.
Tabell 9.3 Aktiviteter inom tillsyn 2008–2010
antal timmar
2008

Operativ tillsyn

2009

2010

109 725

96 316

89 722

Finansiell analys

17 246

22 383

23 284

Internationellt arbete

15 506

16 299

17 369

Metodutveckling

12 529

5 405

6 365

Utbildning

5 218

5 640

3 802

Total tillsyn

160 224

146 043

140 542

Banker och värdepappersbolag
Finansinspektionen har i sin tillsyn under 2010
fortsatt att rikta stor uppmärksamhet mot
kreditrisker och genomfört en rad kreditriskrelaterade undersökningar. Bankernas finansieringssituation har gradvis förbättrats och flera
banker har kunnat förlänga löptiden på sin finansiering. Finansinspektionen har dock fortsatt att
föra en dialog med vissa banker för att minska
deras beroende av kortfristig finansiering. Syftet
har varit dels att begränsa systemrisker, dels att
enskilda företag ska minska riskerna genom att
ha en långsiktigt hållbar affärsmodell.
I oktober 2010 beslutade Finansinspektionens
styrelse att införa en ny reglering av likviditetshanteringen hos bolagen.
Kreditmarknadsbolagen är en snabbväxande
sektor som Finansinspektionen har haft ett ökat
fokus på under 2010. Det har funnits ett stort
intresse för att söka tillstånd. Tillströmningen av

inlåning från allmänheten har också varit stor.
Finansinspektionen har därför genomfört flera
undersökningar och platsbesök för att kontrollera att företagen har system och rutiner för
att kunna hantera de snabbt växande affärsvolymerna. Finansinspektionen har under året
givit tillstånd till två nya banker: Marginalen
Bank och SBAB Bank AB.
I sparbankssektorn har Finansinspektionen
noga följt sammanslagningen av Sparbanken
Finn och Sparbanken Gripen, vilken resulterat i
den nya Sparbanken Öresund. Finansinspektionen har under året också följt de fall där
mindre sparbanker har förvärvat kontor från
Swedbank AB.
Under 2010 genomfördes krishanteringsinsatser i två fall som gällde mindre kreditinstitut.
1. Den danska banken Capinordic Bank A/S
försattes i konkurs. Den danska insättningsgarantin täckte merparten av de svenska
insättningarna. En viss mellanskillnad betalades
dock ut av den svenska insättningsgarantin.
2. Tillståndet för HQ Bank AB återkallades
efter att det framkommit brister i bankens
redovisning samt interna styrning och kontroll
av rörelsens risker. Återkallelsen ledde till att
banken försattes i likvidation. Sedan bankens
likvidator hållit banken stängd i en vecka, kom
Carnegie Bank AB överens med likvidatorn och
HQ Banks ägare om en affär som innebar att
HQ Bank och HQ Fonder förvärvades av
Carnegie Bank. Därmed förlorade insättarna i
HQ Bank inga medel.
I båda dessa fall ägnade Finansinspektionen
stora resurser åt utredningar och krishantering i
syfte att hitta en så bra lösning som möjligt för
bankernas kunder. I fallet med HQ Bank har
myndigheten även ägnat stor uppmärksamhet åt
att övervaka den efterföljande fusionen mellan
Carnegie Bank och HQ Bank.
Finansinspektionen genomförde 130 samlade
kapitalbedömningar av kreditinstitut, värdepappersbolag och kreditmarknadsbolag under
2010. För storbankerna gjordes dessa i samarbete
med andra berörda europeiska tillsynsmyndigheter inom de tillsynskollegier som koordinerar
tillsynen av gränsöverskridande bankkoncerner
inom EU. De samlade kapitalbedömningarna
innebär att ställning tas till företagens interna
kapitalplaneringsprocess och kapitalisering. I
vissa fall har detta lett till att företag behövt
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åtgärda sina metoder för riskmätning och
kapitalplanering.
Finansinspektionen deltog i en stresstestövning som genomfördes 2010 av Europeiska
banktillsynskommittén (CEBS). De fyra svenska
storbankerna ingick bland de 91 banker i EU
som omfattades av övningen. Det bedömdes att
de svenska storbankerna har tillräckligt med
kapital för att även kunna hantera mer extrema
påfrestningar än de som prövades. Under 2011
har motsvarande undersökning genomförts och
bedömningen var i stort sett identisk med den
från 2010.
I början av 2010 infördes en reglering av
ersättningssystem. Regleringen gäller för kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag, försäkringsföretag, vissa understödsföreningar, börser,
clearingorganisationer och institut för utgivning
av elektroniska pengar. Regleringen innebär
strängare principer för lön och andra ersättningar samt syftar till att stödja hållbara ersättningsordningar och socialt ansvar för företagen.
Finansinspektionen har granskat hur väl företagen har anpassat sig till regelverket. Undersökningen omfattade banker, kreditinstitut,
värdepappers- och fondbolag. Undersökningen
visade att drygt hälften av företagen inte lever
upp till reglerna på ett acceptabelt sätt. Bristerna
rör sig generellt om felaktiga definitioner av både
risktagande och rörlig ersättning, felaktiga utbetalningar och undermåliga riskanalyser.
Finansinspektionen har startat särskilda utredningar för vart och ett av de företag som har
visat på brister och har därefter beslutat om
ingripanden i vissa fall.
Försäkringsbolag
De låga räntenivåerna under 2010 medförde lägre
solvenskvoter inom livförsäkringsbolagen. Den
genomsnittliga garanterade avkastningen i
försäkringsbolagens portföljer är ungefär
3,5 procent, vilket är högt i förhållande till
dagens ränteläge. De räntor som garanteras i nya
produkter har anpassats till de låga räntorna och
ligger i allmänhet mellan 0 och 2,5 procent. I
bolagens portföljer finns dock produkter som
sålts under 1980- och 1990-talen, när räntenivåerna under långa perioder översteg
10 procent och garantinivåer på 5 procent kunde
betraktas som försiktiga. Finansinspektionen har
därför följt försäkringsbolagens förutsättningar
att bl.a. uppfylla sina utfästelser. Insatserna har
också gjorts i syfte att kontrollera att försäk92

ringsföretagen erbjuder kunderna saklig information och acceptabla villkorsförändringar i
samband med att försäkringsföretagen initierat
åtgärder för att leda över försäkringstagare från
garantiprodukter till andra alternativ.
Skadebolagen har generellt sett haft en god
ekonomisk utveckling under flera år. Den
löpande tillsynen har varit inriktad på intern
styrning och kontroll. I flera av de större
försäkringsbolagen har undersökningar genomförts av styrelsens beslut, organisationens
rapportering till styrelsen och ledningens
hantering av sitt operativa uppdrag.
Ett mer omfattande samarbete har skett
mellan de nordiska finansinspektionerna i en
undersökning av ett större försäkringsföretags
it-system. En motsvarande undersökning kommer att göras av ett annat försäkringsföretag
under 2011. Finansinspektionen avser att
successivt undersöka alla större försäkringsföretag för att säkerställa att de har betryggande
it-system.
Ett stort arbete har också lagts ned på att lösa
avvecklingsfrågorna kring Aspis Liv och omsorgen om de kvarvarande försäkringstagarna.
Detta arbete är avslutat i och med att resterande
del av försäkringsportföljen överförts till annat
försäkringsföretag.
Undersökningar har genomförts för att
kartlägga och åtgärda eventuell olämplig rörlig
ersättning till personal med stort inflytande över
försäkringsbolagens hantering av risker, dvs.
främst ledning, aktuarier samt regelefterlevnad
(compliance), internrevision och riskhantering.
Sammantaget
har
Finansinspektionen
konstaterat att rörlig ersättning av betydelse
sällan förekommer i försäkringsföretag.
Finansinspektionen har under 2010 kartlagt
försäkringsföretagens beredskap inför det
kommande regelverket Solvens II. Omfattande
informationsinsatser har gjorts och en särskild
kvantitativ studie (QIS5) har genomförts inom
hela Europa för att kartlägga effekterna av det
nya regelverket. Deltagandet från svenska
försäkringsföretag har varit omfattande, drygt 60
procent av alla bolag som beräknas bli berörda av
det nya regelverket deltog i studien. Det
motsvarar 90 procent av marknaden för livbolag
och 85 procent av marknaden för skadebolag. De
flesta bolag som deltog klarade solvenskraven
med god marginal.
Under året har flera undersökningar genomförts för att stärka konsumentskyddet. Exem-
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pelvis har Finansinspektionen genomfört en
undersökning av skaderegleringen i de skadeförsäkringar som säljs inom elektronikhandeln.
Denna undersökning utgjorde ett sista steg i en
flerårig insats som Finansinspektionen genomfört tillsammans med Konsumentverket på detta
område och som inneburit att brister i bl.a.
produktinformationen och i avtalsvillkoren
identifierats. Efter detta har branschen genomfört en omfattande utbildningsinsats av sin
personal i detaljistledet, sänkt skaderegleringstiderna och i viss utsträckning förtydligat
produktinformationen.
Försäkringsförmedlare
Finansinspektionen får löpande indikationer på
att det finns försäkringsförmedlare som brister i
exempelvis rådgivning, dokumentation och
information till kunden. Finansinspektionen
ökade under 2010 sitt fokus på försäkringsförmedlarna och genomförde under året ett antal
platsbesök. Två försäkringsförmedlare fick
under året en varning förenad med straffavgift.
Under 2011 kommer Finansinspektionen
fortsätta med platsbesök för att granska
försäkringsförmedlarnas efterlevnad av regelverket. Fokus kommer att ligga på rådgivning,
dokumentation och information till kunden.
Finansinspektionen har också granskat de
aktörer som tillhandahåller tjänster av
diskretionär portföljförvaltning inom ramen för
premiepensionssystemet. Undersökningen tyder
på att de företag som undersöktes i de flesta fall
följer gällande regelverk för konsumentskyddet,
men att det i flera fall finns utrymme för
förbättringar.
Fondbolag
Finansinspektionen fortsatte under 2010 sin
undersökning av de företag som agerar
förvaringsinstitut åt svenska fonder. Förvaringsinstituten fyller en viktig funktion som en
oberoende part mellan fondbolaget och fondandelsägarna. De har bl.a. i uppgift att
kontrollera att fondbolagen agerar i fondandelsägarnas intressen och att tillgångar som
ingår i fonden förvaras separerade från fondbolaget. Syftet med undersökningen var att kartlägga hur verksamheten är utformad och
organiserad. Undersökningen genomfördes
genom platsbesök. Undersökningen visade på
brister i hur förvaringsinstituten har utformats
och hur kontrollerna genomförts. Det finns även

skillnader i hur bolagen har tolkat rollen som
förvaringsinstitut samt det ansvar och de
skyldigheter som funktionen innebär.
Den löpande tillsynen av fondbolag har bl.a.
inriktats på intern styrning och kontroll. Detta
omfattar till exempel funktionen för regelefterlevnad (compliance) och riskhantering samt
intern revision.
Handelsplatser och clearingverksamheter
Finansinspektionen har under året följt upp
frågor kring riskhantering, driftsäkerhet och
marknadsövervakning på handelsplatser och i
clearingverksamheter. Handeln med svenska
aktier sker till övervägande delen vid de svenska
handelsplatserna Nasdaq OMX Stockholm,
Nordic Growth Market NGM, Burgundy och
Aktietorget. En omfattande handel sker också
utanför handelsplatserna (s.k. OTC-handel) och
vid utländska handelsplatser. Som en konsekvens
av att handeln med svenska aktier blivit mer
gränsöverskridande lägger Finansinspektionen
allt mer resurser på att samarbeta i tillsyn med
europeiska myndigheter.
Finansinspektionen övervakar löpande tillgängligheten i de viktigaste handels- och
clearingsystemen. Särskilda tillsynsinsatser har
gjorts vid introduktionen av ett nytt system för
handel- och clearing av standardiserade derivat
hos Nasdaq OMX Stockholm.
Finansinspektionen övervakar även att
handeln på värdepappersmarknaden sker i enlighet med lagen (2005:377) om straff för
marknadsmissbruk vid handel med finansiella
instrument. Värdepappersinstitut och börser är
skyldiga att rapportera till Finansinspektionen
om de upptäcker transaktioner som kan antas ha
samband med insiderbrott eller otillbörlig
marknadspåverkan.
Finansinspektionen lämnar ärenden om misstänkta brott till åklagare på Ekobrottsmyndigheten (EBM) som kan inleda en
förundersökning. Finansinspektionen har under
2010 lämnat över 249 ärenden om misstänkta
brott till brottsutredande myndigheter, vilket är
en minskning jämfört med 2009. Upptäckta fall
av otillbörlig marknadspåverkan har minskat
med cirka 20 procent. Fallen av misstänkta
insiderbrott har däremot ökat.
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Tabell 9.4 Antalet anmälda ärenden till Ekobrottsmyndigheten 2006–2010
Ärenden

2006

2007

2008

Misstänkt insiderbrott

60

129

Misstänkt otillbörlig
marknadspåverka

33

60

Misstänkt obehörigt
röjande av insiderinformation

2

Misstänkt utebliven
rapportering av misstänkta transaktioner
Summa

2009

2010

110

98

118

190

161

129

2

4

1

2

4

0

0

2

0

99

191

304

262

249

Finansinspektionen har under 2010 i flera fall
samarbetat med Länskriminalpolisen vid Polismyndigheten i Stockholms län i ärenden som
avsett internationella investeringsbedrägerier.
Börsbolag
Tillsynen av börsbolagen sker på flera sätt, t.ex.
genom insyns- och flaggningsanmälningar,
inrapportering av bolagens informationsgivning
samt övervakning av bolagens finansiella
rapporter (redovisningstillsyn).
Under 2010 har Finansinspektionen bl.a.
bedrivit löpande tillsyn av börsernas redovisningstillsyn för att följa upp de brister som uppmärksammats under tidigare års granskningar.
Finansinspektionen har under 2010 även samarbetat med de europeiska redovisningstillsynsmyndigheterna.
Prospekt
Nya granskningsrutiner för prospekt har införts,
vilket under 2010 resulterat i en mer samordnad
och likriktad granskning och tillsyn av prospekt.
Finansinspektionen ansvarar också för
tillsynen över offentliga uppköpserbjudanden
samt granskar och godkänner erbjudandehandlingar. Under 2010 har Finansinspektionen
utvärderat samarbetet med Aktiemarknadsnämnden, som på uppdrag av Finansinspektionen fattar beslut i ett antal frågor enligt lagen
(2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden.
Finansinspektionen konstaterat att nämnden
hanterar de uppgifter som delegerats väl.
Varning för företag utan tillstånd
Finansinspektionen har under året varnat för 571
oseriösa företag. De varningar som publiceras är
en del av ett internationellt samarbete mellan
tillsynsmyndigheter världen över. Finansinspek94

tionen har fattat beslut om varning i 46 fall.
Övriga varningar har mottagits från utländska
myndigheter. Totalt fanns 2 501 varningar på
Finansinspektionens varningslista den 31 december 2010.
Sanktioner
Tillsynen kan i vissa fall resultera i sanktioner
och är en av flera åtgärder som Finansinspektionen kan besluta om när företag inte har följt
regelverken. I valet mellan sanktion eller annan
åtgärd överväger Finansinspektionen konsekvenserna av den ena eller andra åtgärden. Antalet
sanktioner är därför inte ett mått på marknadsmisslyckanden eller på hur effektiv tillsynen är.
Finansinspektionen har därför inte heller något
bestämt mål för antalet sanktioner.
Tabell 9.5 Antal beslutade sanktioner

Sanktioner

2006

2007

2008

2009

2010

387

285

204

239
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Skälet till att antalet sanktioner minskar är
främst att färre beslut fattas avseende anmälningsärenden enligt lagen (2000:1087) om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av
finansiella instrument. Resursprioriteringen
inom Finansinspektionen är en förklaring till
denna utveckling.
Internationellt arbete inom tillsynen
Finansinspektionen deltar aktivt i ett antal internationella grupper, inom EU, globalt och i
Norden.
Inom EU har Finansinspektionen 2010
deltagit i ett flertal arbetsgrupper inom de tre
tillsynskommittéerna för banksektorn (CEBS),
försäkringar och tjänstepensioner CEIOPS)
samt värdepapper (CESR). En viktig fråga har
varit
det
förberedande
arbetet
inför
kommittéernas omvandling till myndigheter
fr.o.m. den 1 januari 2011. I och med detta
förväntas Finansinspektionens arbete på EUnivå intensifieras ytterligare.
I det globala arbetet är Finansinspektionen,
tillsammans med Riksbanken, medlem i det
standardsättande organet Baselkommittén.
Kommitténs arbete har fokuserat på att ta fram
det s.k. Basel 3-regelverket.
För att förbättra samordningen av det praktiska gränsöverskridande krishanteringsarbetet
har Sverige under 2010 undertecknat en överens-
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kommelse med de nordiska och baltiska
länderna om att inrätta en internationell krishanteringsgrupp. Finansinspektionen arbetar nu tillsammans med sina nordiska och baltiska motsvarigheter om att implementera samförståndsavtalet.
Regelgivning

Regelgivning är ett centralt verktyg för att uppnå
Finansinspektionens övergripande mål. De nya
föreskrifter och allmänna råd som myndigheten
har beslutat 2010 är till stor del en konsekvens av
utvecklingen inom EU. Reglerna ska bidra till att
förbättra stabiliteten i och genomlysningen av de
enskilda företagen samt till ett förbättrat
konsumentskydd.
Finansinspektionens arbete med förändring
och förnyelse av regelverket sker genom en
analys där behov definieras. I ett senare skede
görs en analys av vilka positiva och negativa konsekvenser en föreslagen regel kan tänkas få för
samhället, för företagen och för konsumenterna.
Av tabellen nedan framgår den arbetade tiden
fördelat på olika insatser inom regelgivningen.
Noteras kan att regleringsarbetet totalt sett har
ökat i förhållande till tidigare år.
Tabell 9.6 Aktiviteter inom regelgivning 2008–2010
antal timmar
2008

2009

2010

24 161

30 947

45 246

Internationellt arbete

6 165

7 545

9 223

Metodutveckling

3 766

1 541

1 699

Utbildning

2 905

2 399

1 204

36 997

42 432

57 372

Regelarbete

Totalt

Finansinspektionen arbetade 2010 också aktivt
med det internationella regelarbetet på finansmarknadsområdet, framför allt genom att delta i
de europeiska tillsynskommittéerna för bank-,
försäkrings- och värdepappersområdena.
Arbetet med Solvens II-direktivet har varit
intensivt under 2010. Inom Europeiska tillsynskommittén för försäkring och tjänstepension
(CEIOPS) har Finansinspektionen arbetat aktivt
med att ge råd till EU-kommissionen om
genomförandereglerna och vägledningsarbetet.
Syftet har varit att bidra till ett effektivt och
ändamålsenligt nytt regelverk samt att särskilt
beakta olika förslags konsekvenser för den
svenska försäkringsmarknaden. Frågor om

diskonteringsräntan, kapitalbas, interna modeller
och säkerhetsreserven har varit prioriterade i
detta arbete.
Tillstånd och anmälningar

Handläggningen av verksamheten med tillstånd
och registrering ska hålla hög kvalitet samt vara
snabb och kostnadseffektiv. Under 2010 inkom
6 063 ärenden avseende ansökningar om tillstånd
och registreringar till Finansinspektionen, vilket
är en ökning i förhållande till året innan.
Tabell 9.7 Aktiviteter inom tillståndsgivning 2007–2010
2007

2008

2009

2010

41 541

36 089

36 845

42 269

6 119

5 695

5 633

6 063

Handläggningstid, dagar

29

29

25

30

Handläggning inom
utsatt tid

86

87

86

84

Totalt antal timmar
Antal inkomna ärenden

Den totala genomsnittliga handläggningstiden
2010 var längre än tidigare. Skälet till detta var att
myndigheten lägger allt större vikt vid att säkerställa att företag som begär nytt eller utökat tillstånd har en verksamhet som kan följa regelverken, är väl kapitaliserade, har en kompetent
styrelse och ledning samt har lämpliga ägare.
Även brister i de ansökningshandlingar som
kommer in gör ärendehanteringen mer tidskrävande.
Statistik

Finansinspektionen ansvarar för finansmarknadsstatistiken. Statistiken produceras av
Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av
Finansinspektionen. Området kännetecknas av
nya och ökande krav, framför allt från det
internationella området.
Regeringen beslutade den 26 maj 2011 att en
särskild utredare ska se över finansmarknadsstatistiken. I uppdraget ingår bl.a. att klargöra
vilket ansvar Riksbanken, Finansinspektionen
och SCB har i detta avseende enligt författningsreglering och avtal (dir. 2011:48). Utredaren ska
också analysera hur uppgifterna till statistiken
samlas in samt hur de överförs mellan myndigheterna. Utredaren ska redovisa uppdraget
senast den 1 oktober 2012.
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Folkbildningsinsatser

Finansinspektionen har som mål att stärka
konsumenternas ställning på finansmarknaden
genom information och genom att initiera
privatekonomisk utbildning. För detta ändamål
avsattes 5,1 miljoner kronor under 2010, vilket
var en ökning med 0,4 miljoner kronor jämfört
med 2009.
Privatekonomi i skolan
Lärare och elever är viktiga målgrupper för
Finansinspektionens utbildningsinitiativ. Tillsammans med Kronofogden och Konsumentverket driver Finansinspektionen sedan flera år
kampanjen ”Koll på Cashen” för mer undervisning i privatekonomi i gymnasieskolan. Under
2010 har ett femtiotal gymnasieskolor deltagit.
Finansinspektionen har under 2010 även
deltagit i ett pilotprojekt för att utbilda lärarlag i
privatekonomi.
Sfi-undervisning
I början av 2010 lanserade Finansinspektionen
ett material för invandrarundervisning på enkel
svenska som distribuerades under året i 6 000
exemplar till ett åttiotal kommuner. Materialet
har fått ett mycket gott mottagande från de
lärare som deltog i de seminarier där Finansinspektionen informerade om studiematerialet.
För att möta den ökade efterfrågan på stöd
inom sfi-undervisningen har Finansinspektionen
lanserat filmen ”Prata pengar”. Filmen tar upp
områden som betala, låna, skydda och spara.
Unga arbetslösa
Finansinspektionen deltar i projektet ”Ekonomismart” i samverkan med Folkuniversitetet,
Konsumentverket och Allmänna arvsfonden.
Målgruppen, unga arbetslösa, inbjuds till en tvådagarskurs i vardagsekonomi och konsumenträtt. Projektet drivs i samarbete med ett antal
kommuner i västra Sverige. Utvärderingar efter
varje kurstillfälle har givit gott ett betyg från
deltagarna.
”GillaDinEkonomi”
Under 2010 bildades nätverket ”GillaDinEkonomi”, med Finansinspektionen som en av
initiativtagarna. Tanken är att föra samman
privata och offentliga aktörer i gemensamma
utbildningssatsningar och projekt, i syfte att

stärka allmänhetens kunskaper och privatekonomiska självförtroende.
Konsumenternas
räknekunskaper
och
finansiella förmåga
För att närmare belysa hur konsumenterna
hanterar privatekonomiska frågor, och för att
spåra eventuella hinder och problem hos
konsumenter, har Finansinspektionen vid några
tillfällen tidigare år gjort enkätundersökningar.
Under 2010 lade Finansinspektionen särskilt
fokus på ett antal kunskapsfrågor, bl.a. för att
undersöka eventuella samband mellan grundläggande färdigheter i matematik och konsumenternas ekonomiska attityder och förmåga till
beslutsfattande.
Tillsyn och samordning av åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansinspektionen har i uppgift att samordna
tillsyn mot penningtvätt och finansiering av
terrorism. Särskilda tillsynsinsatser har genomförts under 2010 med inriktning på tillämpningen av EU:s sanktionsförordningar. Finansinspektionen har genomfört informationsåtgärder, bl.a. med anledning av den nya EU-förordningen om utvidgade sanktioner mot Iran14 .
Verksamhet inom samhällsskydd och
beredskap

I enlighet med 9 § förordningen (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap ska Finansinspektionen årligen analysera om det finns sårbarhet eller hot och risker inom myndighetens
ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan
försämra förmågan till verksamhet inom
området. En sådan redovisning har lämnats till
regeringen och innefattar myndighetens
planerade åtgärder samt bedömning av behov av
ytterligare åtgärder (Fi2010/5063).
Under 2010 erhöll Finansinspektionen
2 949 000 kronor i bidrag från anslaget 2:4
Krisberedskap under utgiftsområde 6 Försvar och

14 Rådets förordning (EU) nr 961/2010 av den 25 oktober 2010 om

restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EG) nr
423/2007.
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samhällets krisberedskap. Medlen har bl.a.
använts av arbetsgrupper inom det privatoffentliga samverkansprojektet för att stärka sektorns
krishanteringsförmåga och förmågan att i samhällsviktig verksamhet motstå störningar.
Arbete med effektivitet

Finansinspektionen ska regelbundet redovisa hur
de arbetar med att stärka kvaliteten och
effektiviteten av sin verksamhet. Finansinspektionen har redovisat att myndigheten
genom organisationsutveckling och genom
översyn av processer ska kunna effektivisera och
öka kvaliteten i arbetet. Tillsyns-, regelgivningsoch sanktionsprocesserna har setts över. Verksamhetsstyrningen har tydliggjorts, informationshanteringen har förbättrats och itområdet ses över avseende styrning och teknisk
struktur. Vidare har den interna styrningen och
kontrollen integrerats mer i den löpande verksamheten.
Utvärdering av Internationella valutafonden

I mars 2011 var företrädare för Internationella
valutafonden (IMF) på besök i Sverige och
utvärderade den svenska finanssektorn. Utvärderingen resulterade i ett antal rekommendationer och förslag på åtgärder. Bland dessa
rekommendationer avsåg några Finansinspektionens resurstilldelning.
IMF bedömer i sin granskningsrapport att
Finansinspektionen behöver större finansiella
resurser för att kunna genomföra och upprätthålla en effektiv och heltäckande tillsyn. Till
grund för bedömningen ligger bl.a. en fristående
rapport där en jämförelse av resursläget för andra
länders tillsynsmyndigheter redovisas. IMF
rekommenderar att åtgärder bör vidtas för att
öka täckningsgraden och robustheten i Finansinspektionens övervakning och platsinspektioner.
9.3.3

Analys och slutsatser

Finansinspektionen har vid sin tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning agerat i enlighet
med de mål som är uppställda för verksamheten,
dvs. insatsernas betydelse för systemstabiliteten

och konsumentskyddet, samt att verksamheten
ska bidra till ett ökat förtroende för den
finansiella sektorn.
Resursinsatserna inom regelgivningen och
tillståndsprövningen ökade under året. Däremot
minskade insatserna för den planerade tillsynsverksamheten. Utvecklingen avseende tillsynens
omfattning under 2010 tyder på att insatserna
behöver öka.
Under 2010 har Finansinspektionen aktivt
bidragit inom det internationella arbetet, framför
allt för att ta fram nya effektivare kapitalkrav för
banker. Bildandet av de nya tillsynsmyndigheterna inom EU har också ställt nya
och större krav på Finansinspektionen. Vidare
har Finansinspektionen genomfört insatser för
att skärpa reglerna för bolagens likviditetshantering och regelverken kring bolagens
ersättningssystem. Stora resurser har använts för
att förbereda de nya riskbaserade kapitaltäckningskraven för försäkringsbolag, Solvens II.
Regeringen bedömer att Finansinspektionens
insatser inom dessa områden har genomförts väl.
Finansinspektionens arbete med att stärka
konsumenternas ställning på finansmarknaden
genom information och privatekonomisk utbildning har utvecklats väl.
Kraven på företagen för att erhålla tillstånd
har ökat, vilket är en förklaring till att handläggningstiderna för prövningen har ökat i
förhållande till tidigare år. De ökade kraven på
företagen är en ambitionshöjning och ska bl.a.
ses som en konsekvens av erfarenheterna från
finanskrisen. Finansinspektionen lägger således
nu mer tid på att säkerställa att tillståndssökande
företag har en verksamhet som kan följa regelverken, är väl kapitaliserade, har en kompetent
styrelse och ledning samt lämpliga ägare.
Kostnadstäckningsgraden i tillståndsgivningen
var låg 2009 och 2010, eftersom Finansinspektionen lade ner mer tid på de enskilda ärendena
än tidigare. Vidare påverkades kostnadstäckningsgraden negativt, eftersom det förekommer
att företag lämnar in ansökningar som är
ofullständiga. Regeringen anser att ambitionshöjningen är väl motiverad och att full kostnadstäckning ska kunna nås genom det högre avgiftsuttaget.
Finansinspektionen har även under 2010
utvecklat sin organisationen och styrprocesserna
inom myndigheten i syfte att förbättra kvaliteten
och effektiviteten i verksamheten. Redovisningen av effekterna av de gjorda insatserna
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tydliggör att det är svårt att på kort sikt påvisa
effektiviseringsvinster. Regeringen bedömer
dock att insatserna är angelägna och bör ges fortsatt prioritet.
Den tilltagande osäkerheten om utvecklingen
på finansmarknaderna har ändrat planeringsförutsättningarna
för
Finansinspektionen.
Samtidigt har kraven på insatser ökat på flertalet
områden inom myndigheten. Med detta i beaktande bedömer regeringen att Finansinspektionen sammantaget har bedrivit sin verksamhet
på ett adekvat sätt och i huvudsak nått upp till
ställda mål.
9.3.4

Politikens inriktning

Den finansiella systemet och
Finansinspektionens roll
Regeringens uttalade mål är att begränsa effekterna av den ökande oron i omvärlden till följd
av den senaste tidens osäkerhet kring olika
länders förmåga att hantera sina underskott och
skulder för den svenska ekonomin. Ett mål i
detta arbete är att säkerställa stabilitet i och förtroendet för det svenska finansiella systemet,
vilket också bidrar till ett gott konsumentskydd.
Ett väl fungerande finansiellt system fyller
flera viktiga samhällsfunktioner. För att kunna
bidra till stabilitet, ett gott konsumentskydd och
ett högt förtroende har Finansinspektionen en
viktig roll inom den finansiella sektorn. Tillsyn,
reglering och tillståndsprövning utgör kärnverksamheten inom myndigheten och ska prioriteras.
Regeringens ambitioner när det gäller omfattningen av och kvaliteten i den finansiella tillsynen är höga. Regeringen anser att strategierna
för tillsynen behöver utvecklas. Vidare behöver
verksamhetens kvalitet och omfattning öka.
Finansinspektionens uppdrag att bedriva en
effektiv och ändamålsenlig tillsyn utifrån ett
stabilitets- och konsumentperspektiv står fast.
Finansinspektionens strategi för tillsynsarbetet ska vara tydlig och mer heltäckande. Tillsynen ska utvecklas till att regelbundet omfatta
alla företag under tillsyn genom faktiskt utförd
tillsyn, vilket inte är fallet i dag. Strategin för
utvecklingen av tillsynen ska därför kännetecknas av en återkommande tillsyn över företagen, där intervallerna mellan insatserna är fastställda på förhand. Beredskap måste även finnas
för tillsynsinsatser när oförutsedda problem
uppstår. En sådan utveckling av strategin svarar
98

också upp mot de rekommendationer som IMF
ställt upp i sin granskning av den svenska finansiella tillsynen.
En central del av Finansinspektionens verksamhet utgörs av att genomföra nya och ändrade
regler i syfte att stärka det finansiella systemet.
Insatserna syftar också till att Sverige ska leva
upp till bindande krav. Regleringen av finansmarknaden utvecklas för närvarande snabbt.
Bland annat förväntas nya regler om kapital för
kreditinstitut och värdepappersföretag genom
CRD IV (Capital Requirments Directive) och
för försäkringsbolag (Solvens II) genomföras
under 2013.
Inom värdepappersområdet kommer ett nytt
direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder, såsom hedgefonder, riskkapitalfonder
och fastighetsfonder, att genomföras. Därutöver
kommer nya regler om handel med finansiella
derivat och regler om försäljning av värdepapper
som säljaren inte äger (s.k. blankning) att bli
direkt tillämpliga då förordningsform valts på
EU-nivå.
Finansinspektionens tillståndsprövning ska
bidra till målen om stabilitet och ett gott
konsumentskydd. Ambitionshöjningarna inom
området antas över tiden medföra effektivitetsvinster, eftersom kvalitetshöjningar i tillståndsgivningen bör kunna minska belastningen
inom tillsynsverksamheten. Det är vidare viktigt
att ansökningarna från företagen är fullständiga
för att Finansinspektionen ska kunna bedriva
verksamheten effektivt. Finansinspektionen ska
därmed inte lägga ner resurser på att komplettera
ansökningarna.
I dag erbjuds konsumenterna ett brett utbud
av finansiella tjänster, samtidigt som krav ställs
på genomtänkta beslut. För att fullt ut kunna utnyttja valmöjligheterna krävs att konsumenterna
har tillräckliga kunskaper. Finansinspektionens
arbete med att stärka konsumenternas ställning
på finansmarknaden genom information och
privatekonomisk folkbildning bör därför fortsätta.
Internationella insatser
Regleringen inom finansmarknaden syftar till
stor del att öka kraven för de finansiella företagen och göra sektorn mer robust för att
minska risken för kriser. Därutöver ska
harmoniseringen länderna emellan öka. Finansinspektionen deltar aktivt i detta arbete och ska
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genom väl utarbetade ställningstaganden arbeta
för att öka möjligheterna till svenskt inflytande.
Tillsynsmyndigheterna inom EU har en viktig
roll för utvecklingen inom området. Dessa
myndigheter beslutar om bestämmelser som
Sverige ska följa. Aktiva insatser från svensk sida
ökar därför möjligheten till inflytande. I detta
sammanhang har Finansinspektionen en viktig
funktion att fylla.
Finansinspektionen ska också aktivt delta i
standardsättande arbete på global nivå. Arbete
bedrivs inom Baselkommittén där kraven på
arbetsinsatserna har ökat. Finansinspektionen
ska också delta aktivt i International Association
of Insurance Supervisors (IAIS), som är det
globala organet inom försäkring, likaså inom
International Organization of Securities
Commissions (IOSCO), som är det globala
standardsättande organet på värdepapperssidan.
På penningtvätts- och terroristfinansieringsområdet ska Finansinspektionen fortsätta med
att delta i arbetet inom Financial Action Task
Force, FATF.
Finansmarknadsstatistiken ska kännetecknas
av hög kvalitet och tillförlitlighet och svara upp
mot de krav som ställs internationellt.
Resurser och effektivitet
För att stärka förutsättningarna för ett väl
fungerande finansiellt system bör ytterligare
resurser till övervakningen av finansmarknaden
tillföras.
Kraven på Finansinspektionen avseende
tillsyn, regelgivning, internationellt arbete och
statistik har ökat. Utvecklingen förutsätter både
ökade resurser och en effektivare verksamhet.
Kraven på myndighetens kompetens och anpassningsförmåga är därmed stora.
Under 2010 och 2011 ökades anslaget tillfälligt och dessa medel föreslås nu tillföras
permanent fr.o.m. 2012. Därutöver föreslås att
anslaget för de kommande åren ökas ytterligare.
Genom insatsen förbättras Finansinspektionens
förutsättningar att svara upp mot de höga
ambitioner regeringen har på finansmarknadsområdet samt svara upp mot de krav som ställs
från internationella organ.
Regeringen avser även fortsättningsvis att
följa upp myndighetens insatser för att säkerställa verksamhetens effektivitet. Finansinspektionen har därför i uppdrag att löpande redovisa
hur arbetet med att effektivisera verksamheten
bedrivs.

9.4

Finansinspektionens avgifter till
EU:s tillsynsmyndigheter

I samband med behandlingen av budgetpropositionen för 2011 uttalade riksdagen att
Finansinspektionens avgifter till tillsynsmyndigheterna inom EU borde föras upp på ett eget
anslag (bet. 2010/11:FiU2).
En ny tillsynsstruktur

En ny struktur har skapats inom EU för
tillsynen av den finansiella sektorn. Syftet är att
främja en väsentlig förbättring av möjligheterna
att följa och analysera utvecklingen och att vidta
relevanta åtgärder för att främja den finansiella
stabiliteten i Sverige och i Europa.
Den 1 januari 2011 ersattes därför de s.k. nivå3 kommittérna av nya myndigheter inom EU
enligt följande: Kommittén för europeiska bank
tillsynsmyndigheter ersattes av Europeiska
bankmyndigheten, Kommittén för europeiska
myndigheter med tillsyn över försäkringar och
tjänstepensioner
ersattes
av
Europeiska
försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten,
Europeiska
värdepapperstillsynskommittén
ersattes av Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten,
De nya myndigheterna ska bl.a. utveckla
bindande tekniska standarder, verka för en
enhetlig tillämpning av det EU-gemensamma
regelverket på finansmarknadsområdet, kunna
fatta bindande medlingsbeslut vid tvister mellan
medlemsländernas tillsynsmyndigheter, övervaka
att medlemsländernas tillsynsmyndigheter följer
antagna EU-regler och vid behov utfärda
rekommendationer. Myndigheterna ska samla in
data och information, i huvudsak genom de
nationella tillsynsmyndigheterna. I krislägen ska
det också finnas särskilda, övernationella
befogenheter. Myndigheterna ska även ansvara
för tillståndsgivning och tillsyn över företag med
paneuropeisk verksamhet som exempelvis
kreditvärderingsinstitut.
Finansiering av EU:s tillsynsmyndigheter

De nya tillsynsmyndigheterna ska till 60 procent
finansieras av de nationella tillsynsmyndigheterna och till 40 procent över EU-budgeten.
Den avgift som Finansinspektionen ska betala
99
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för 2011 uppgår till 5,35 miljoner kronor och
beräknas öka med 1,8 miljoner kronor 2012.
Detta kan jämföras med motsvarande kostnad
som för nivå-3 kommittéerna 2010 uppgick till
ca 3,4 miljoner kronor. Avgiften för 2011 har
belastat anslaget 1:11 Finansinspektionen under
utgiftsområde 2.
I finansutskottets betänkande med anledning
av förslagen i budgetpropositionen 2011
avseende utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning uttalas att avgifterna bör tas
upp under ett eget anslag (bet. 2010/11:FiU2).
Motiveringen är att en sådan ordning förbättrar
kontrollen och genomlysningen av avgifterna
och avgiftsutvecklingen. I enlighet med
uttalandet förs ett nytt anslag upp inom
utgiftsområdet.

9.5

Finansmarknadsforskning

Regeringen har uppdragit åt Verket för
innovationssystem (Vinnova) att, efter samråd
med Vetenskapsrådet, genomföra en långsiktig
satsning på finansmarknadsforskning (dnr
Fi2009/7978). Syftet med satsningen är att
stödja utvecklingen av forskning som är både
internationellt konkurrenskraftig och har en hög
relevans för den finansiella sektorns aktörer i
såväl privat som offentlig verksamhet.
Regeringen angav i budgetpropositionen för
2011 att stödet till forskningen huvudsakligen
skulle utformas så att några starka forskningsmiljöer finansieras i syfte att skapa en bas för
kunskaps- och kompetensutveckling för privata
och offentliga finansmarknadsaktörer. Ett av
kriterierna för forskningssatsningen är att den
ska ha en tydlig koppling till utbildning inom
området. En förutsättning för det program som
ska tas fram är att finansmarknadsbranschen
bidrar med en betydande del av satsningen, med
målet att på sikt komma upp till motsvarande
nivå som staten som helhet satsar (prop.
2010/11:1 utg. omr. 2 avsnitt 9.4.2). Från och
med 2010 tillförs forskningen årligen 30 miljoner
kronor från statens budget.
9.5.1

Resultatredovisning

Vinnova inledde Finansmarknadsprogrammet
under 2010 och två utlysningar av forsknings100

bidrag genomfördes. Efter detta har Vinnova
beslutat om följande satsningar.
Inom satsningen Centrum för finansmarknadsforskning har Handelshögskolan i
Stockholm beviljats medel för att etablera ett
nationellt centrum. Lunds Universitet och
Göteborgs Universitet tilldelades medel för att
etablera varsitt kompetenscentrum. Hela
programmet samfinansieras av Vinnova, finansmarknadsbranschen och de medelsmottagande
lärosätena.
Vinnova har även beslutat om en satsning
avseende näringslivsdoktorander inom området
finansmarknadsforskning. Fyra projekt har
beviljats medel som var för sig samfinansieras
med externa aktörer. Bidragsmottagarna är
följande konstellationer: Kungl. Tekniska
högskolan–Swedbank, Handelshögskolan i
Stockholm–Sveriges Riksbank, Stockholms
universitet–Sveriges Riksbank, och Göteborgs
universitet–Nordea.
Besluten föregicks av öppna utlysningar och
ansökningarna bedömdes av internationella
bedömningspaneler. Inom ramen för centrumutlysningen blev de sökande även intervjuade av
en internationell bedömningspanel.
9.5.2

Analys och slutsatser

I den senaste forsknings- och innovationspropositionen var ambitionen att stimulera långsiktiga strategiska satsningar som ger stöd för
högkvalitativ forskning och utveckling (prop.
2008/09:50).
Det statliga stödet till finansmarknadsforskningen är viktig för finansmarknadssektorns
utveckling. Forskningen bör utvecklas till att bli
internationellt konkurrenskraftig och ha en hög
relevans för den finansiella sektorns aktörer i
såväl privat som offentlig verksamhet.
En viktig förutsättning för satsningen är att
finansmarknadsbranschen bidrar med en
betydande del av satsningen, med målet att på
sikt komma upp till motsvarande nivå som
staten som helhet satsar. I detta sammanhang
har Vinnova en viktig uppgift att regelbundet
följa upp att dessa finansieringsvillkor uppfylls.
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9.6

Budgetförslag

9.6.1

1:11 Finansinspektionen

Tabell 9.8 Anslagsutveckling för 1:11 Finansinspektionen
Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2010

Utfall

263 301

2011

Anslag

286 154

2012

Förslag

306 919

2013

Beräknat

347 078

1

2014

Beräknat

384 844

2

2015

Beräknat

394 728

3

28 891
295 680

Under 2010 uppvisade verksamheten prövning
av ärenden ett underskott. Regeringen har därför
beslutat om justeringar av dessa avgifter fr.o.m.
den 1 juli 2011.
I beloppen för intäkter till inkomsttitel ingår
även bötesmedel och andra sanktionsavgifter
som företagen under tillsyn betalar vid överträdelser. Överskotten förklaras bl.a. av
bötesmedel och andra sanktionsavgifter som
inbetalats.
Regeringens överväganden

1

Motsvarar 340 250 tkr i 2012 års prisnivå.
Motsvarar 369 651 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 369 652 tkr i 2012 års prisnivå.

Tabell 9.10 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:11 Finansinspektionen

2

Anslaget används främst för Finansinspektionens förvaltningskostnader avseende tillsyn
och regelgivning inom det finansiella området.
Finansinspektionens tillståndsprövning finansieras helt med avgifter från de ansökande
företagen.
Finansinspektionen anslagssparande från 2010
är främst ett resultat av svårigheten att rekrytera
och behålla kompetensen inom myndigheten.

Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

286 154

286 154

286 154

286 154

2 973

8 775

14 856

22 587

17 792

52 149

84 224

86 387

-390

-400

384 844

394 728

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 9.9 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

306 919

347 078

1

Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

253 000

35 130

317 000

-28 870

Prognos 2011

368 000

60 000

366 000

62 000

Budget 2012

350 000

70 000

377 000

43 000

Avgifterna regleras i förordningen (2001:911)
om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och i förordningen (2007:1135)
om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet. Avgifterna bestäms i
syfte att uppnå full kostnadstäckning över tid.
Finansinspektionen tar ut avgifter för den
verksamhet som är anslagsfinansierad, med
undantag för verksamheten som avser
samordning av tillsyn för penningtvätt. Även
kostnaden under anslaget 1:17 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter ingår
i de avgiftsgrundande beloppen (se avsnitt 9.4).
Detta innebär att en höjning av anslaget är
saldoneutralt, eftersom motsvarande belopp tas
upp på inkomstsidan.

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

Finansinspektionen behöver tillföras ökade
resurser för att stärka arbetet med regelverken,
utvidga tillsynen, öka det internationella arbetet
och förbättra statistiken.
Av anslaget beräknas 5 000 000 kronor avsättas för satsningar inom konsumentområdet
för genomförande av bl.a. privatekonomisk utbildning.
Regeringen föreslår att anslaget för Finansinspektionen under 2012 uppgår till 306 919 000
kronor. Tidigare tillfälliga medel på 20 000
miljoner kronor permanentas fr.o.m. 2012. För
2013 beräknas anslaget till 347 078 000 kronor,
för 2014 till 384 844 000 kronor och för 2015 till
394 728 000 kronor. Utöver detta tillförs
Finansinspektionen 7 150 000 kronor årligen
fr.o.m. 2012 på särskilt anslag för avgifter till
EU:s tillsynsmyndigheter. Dessa avgifter
belastar i dagsläget myndighetens förvaltnings101
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anslag (se avsnitt 9.4). Detta innebär således ett
samlat tillskott, i förhållande till 2011 års
permanenta nivå, på 45 150 000 kronor 2012,
79 150 000 kronor 2013 respektive 110 150 000
kronor 2014.
9.6.2

9.6.3

Tabell 9.12 Anslagsutveckling för 1:16
Finansmarknadsforskning
Tusental kronor

1:17 Finansinspektionens avgifter
till EU:s tillsynsmyndigheter

Tabell 9.11 Anslagsutveckling för 1:17 Finansinspektionens
avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter
Tusental kronor

2010

Utfall

2011

Anslag

2012

Förslag

7 150

0

2013

Beräknat

7 150

2014

Beräknat

7 150

2015

Beräknat

7 150

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
0

1:16 Finansmarknadsforskning

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2010

Utfall

29 634

2011

Anslag

30 000

2012

Förslag

30 005

2013

Beräknat

30 767

1

2014

Beräknat

31 342

2

2015

Beräknat

32 107

2

366
29 372

1

Motsvarar 30 005 tkr i 2012 års prisnivå.
2
Motsvarar 29 963 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används av Vinnova för att genomföra
en långsiktig satsning på finansmarknadsforskning.
Regeringens överväganden

Anslaget används för Finansinspektionens
avgifter till EU:s tre tillsynsmyndigheter:
Europeiska
bankmyndigheten,
Europeiska
försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
samt
Europeiska
värdepappersoch
marknadsmyndigheten.

Tabell 9.13 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:16 Finansmarknadsforskning
Tusental kronor

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

30 000

30 000

30 000

30 000

767

1 386

2 152

-44

-45

31 342

32 107

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Regeringens överväganden

5

Beslut

I likhet med tidigare redovisade mycket
preliminära beräkningar (2009/10:FPM21 och
2009/10:FPM45), förväntas avgifterna fortsätta
att öka till 2015, då systemet antas vara fullt
utbyggt. Regeringen avser återkomma till riksdagen med beräkningar av avgifterna för
kommande år.
Regeringen föreslår att anslaget för Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter under 2012 uppgår till 7 150 000 kronor.
För 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget i brist
på underlag till 7 150 000 kronor.
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Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

30 005

30 767

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

Regeringen föreslår att anslaget för Finansmarknadsforskning under 2012 uppgår till 30 005 000
kronor. För 2013 beräknas anslaget till
30 767 000 kronor, för 2014 till 31 342 000 kronor och för 2015 till 32 107 000 kronor.
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10

10.1

Riksgäldskontoret

Omfattning

Riksgäldskontoret är statens centrala finansförvaltning. I rollen som statens internbank tillhandahåller Riksgäldskontoret den betalningsmodell som alla statliga myndigheter använder
för att genomföra sina betalningar. Myndigheternas behov av medel för betalningar styr hur
mycket Riksgäldskontoret behöver låna eller kan
amortera på statsskulden. Om staten betalar ut
mer pengar än vad som kommer in i form av
skatter och andra intäkter, tar Riksgäldskontoret
upp lån för att täcka underskottet på statens
budget. I detta fall ökar statsskulden. Kommer
det däremot in mer pengar än vad som utbetalas
uppstår ett överskott på statens budget. Överskott används till amorteringar, vilket i sin tur
leder till att statsskulden minskar. Oavsett om
det uppstår under- eller överskott behöver Riksgäldskontoret låna för att finansiera återbetalningen av gamla lån som förfaller.
Riksgäldskontoret ansvarar även för att ställa
ut garantier och ge krediter som riksdagen
beslutat om. Vid ingåendet av varje åtagande
bedöms kreditrisken och vilken avgift som ska
tas ut. Modellen innebär att avgifterna på lång
sikt förväntas täcka både kreditförluster och
administrationskostnader.
Riksgäldskontoret ansvarar även för insättningsgarantin, investerarskyddet och hanteringen av statligt stöd till banker och andra kreditinstitut. Uppgifterna syftar till att främja
konsumentskyddet på finansmarknaden och
stabiliteten i det finansiella systemet.

10.2

Resultatredovisning

Riksgäldskontoret har under 2010 genomfört
sina uppgifter inom befintliga ramar. Driften av
Riksgäldskontoret kostade 298,7 miljoner kronor, varav 283,7 miljoner betalades med
anslagsmedel. Resterande 15,0 miljoner kronor
betalades från stabilitetsfonden och avsåg
kostnader för verksamheten avseende stöd till
banker och andra kreditinstitut. Utöver nämnda
belopp uppgick förvaltningskostnaderna i den
avgiftsfinansierade verksamheten till 50 miljoner
kronor.

10.2.1 Indikatorer och andra
bedömningsgrunder för
redovisningen

Regeringens bedömning av Riksgäldskontorets
verksamhet utgår från målen i myndighetens
regleringsbrev och instruktion samt från de lagar
och förordningar som reglerar Riksgäldskontorets verksamhet. Statsskuldens förvaltning
utvärderas även utifrån de årliga riktlinjebesluten.

10.2.2 Resultat
Statens internbank

En av Riksgäldskontorets uppgifter är att vara
statens internbank. I denna roll ansvarar Riksgäldskontoret för att ge de statliga myndigheterna förutsättningar att genomföra sina betalningar på ett säkert och effektivt sätt. Intern103
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banken hanterar även lån och erbjuder
placeringsmöjligheter till myndigheter, affärsverk och vissa statliga bolag.
Målet för den statliga betalningsverksamheten
är att betalningarna ska vara kostnadseffektiva,
säkra, tillgodose krav på information och valfrihet samt att staten ska ha en konkurrensneutral relation till bankerna.
Den statliga betalningsmodellen
Riksgäldskontoret har i uppgift att förvalta och
utveckla den statliga betalningsmodellen. Betalningsmodellen består av system, tjänster, regelverk och avtal som är utformade så att staten ska
kunna genomföra sina betalningar på ett effektivt och säkert sätt. Statens betalningsmodell är
en kombination av ett centraliserat och decentraliserat ansvar. Ansvaret är centraliserat genom
att Riksgäldskontoret har ett övergripande
ansvar att föreslå förändringar och meddela föreskrifter och allmänna råd som kompletterar
betalningsförordningen (2006:1097). Andra
centrala inslag är att Riksgäldskontoret ansvarar
för statens centralkonto (f.d. statsverkets checkräkning) och upphandlar ramavtal för betaltjänster. Gentemot myndigheterna har Riksgäldskontoret en konsultativ roll genom att
kontoret ger råd och stöd till myndigheterna i
betalningsfrågor. Riksgäldskontoret tar även
fram och håller utbildningar för myndigheterna i
betalningsfrågor.
Det decentraliserade ansvaret utgörs av att
myndigheterna själva beordrar och tar emot
betalningar. Det är myndighetens ansvar att
kontrollera att samtliga utbetalningar sker till
rätt mottagare, med rätt belopp och vid rätt
tidpunkt. Myndigheterna är dock skyldiga att
använda ramavtalen för betaltjänster som Riksgäldskontoret upphandlat, såvida inte Riksgäldskontoret medgivit annat.
Under 2010 upphandlade Riksgäldskontoret
nya ramavtal för betaltjänster. Ramavtal slöts
med Danske Bank A/S Danmark, Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken AB och Swedbank
AB. Avtalen gäller i fyra år fr.o.m. 1 april 2011;
därefter finns möjlighet till förlängning i ytterligare två år.
Nöjda kunder
Den kundenkät som myndigheterna svarade på
2010, och som skickas ut varje år, visar att
myndigheterna är nöjda med internbankens
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service och tjänster. Nöjdkundindex steg från 82
till 84 av maximalt 100.
Kostnader för statens betalningar
Den centrala upphandlingsformen gör det
möjligt att ställa enhetliga krav på teknik,
säkerhet, likviditetshantering, återrapportering
etc. Sammantaget bedöms den administrativa
kostnaden vid den senaste upphandlingen ha
uppgått till 3 miljoner kronor, vilket är betydligt
lägre än om varje statlig myndighet hade gjort
sin egen upphandling.
När det gäller kostnaden för utnyttjandet av
ramavtalsbankernas betalningstjänster betalar
varje myndighet själv för de transaktioner och de
tjänster som används. På så sätt ges myndigheterna incitament att använda de betalningslösningar som är mest kostnadseffektiva. Under
2010 betalade myndigheterna totalt 118 miljoner
kronor för de 142 miljoner betalningar som
ramavtalsbankerna förmedlade under året. Den
genomsnittliga kostnaden för en statlig betalning
under 2010 var 0,83 kronor, vilket är samma
kostnad som 2009.
Tabell 10.1 Antalet betalningar samt kostnader för
betalningar i statens betalsystem
2006

2007

2008

2009

2010

Antal betalningar
(miljoner)

123

127

132

138

142

Total kostnad
(miljoner kr)

152

122

114

114

118

Kostnad/betalning
(kr)

1,23

0,95

0,86

0,83

0,83

Antalet internstatliga betalningar har minskat
från 2,6 miljoner 2006 till 0,5 miljoner 2010.
Samtidigt har genomsnittskostnaden för en
internstatlig betalning under samma period
minskat från 1,14 till 0,27 kronor. Den stora
minskningen inföll 2007 och berodde på att
anslagsmedel då började överföras internt i
stället för via bank.
Betalningsflödet över statens centralkonto
uppgick till 5 244 miljarder kronor under 2010.
Av beloppet avsåg 2 624 miljarder kronor
inbetalningar och 2 620 miljarder kronor
utbetalningar.
In- och utlåning
Statens internbank tar emot inlåning från
myndigheter, affärsverk och vissa statliga bolag.
Medel för förvaltningsändamål sätts in på
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myndigheternas räntekonto i Riksgäldskontoret.
Överföringen till räntekontot görs som regel
med en tolftedel varje månad av anslaget som
tilldelas årsvis. Från räntekontot avräknas
dagligen de betalningar myndigheten gör. Till
kontot är ett kreditutrymme kopplat.
Medel för myndigheternas investeringar i
anläggningstillgångar finansieras med lån hos
Riksgäldskontoret. Låneramens storlek fastställs
i myndigheternas regleringsbrev och räntevillkoren sätts utifrån Riksgäldskontorets aktuella
kostnad för upplåningen. Medel för transfereringar finansieras direkt från statens centralkonto och passerar inte myndigheternas räntekonton.
Vid 2010 års slut uppgick den totala
inlåningen till 106 miljarder kronor, vilket var en
ökning med 17 miljarder kronor jämfört med
2009. Ökningen kan i huvudsak förklaras av att
myndigheterna ökade behållningarna på sina
räntekonton och av att Apoteket AB placerade
ett överskott om 5,9 miljarder kronor från
försäljningen av delar av sin verksamhet.
Den samlade utlåningen från statens internbank till myndigheter, affärsverk och vissa
statliga bolag uppgick vid utgången av 2010 till
343 miljarder kronor. Utlåningsvolymen var i
stort oförändrad jämfört med föregående år.
Centrala studiestödsnämnden (CSN) är den
största låntagaren. Under 2010 ökade CSN lånevolymen med ytterligare 5,9 miljarder kronor,
och vid årets slut uppgick lånevolymen till
165 miljarder kronor. Affärsverkens och bolagens lån uppgick till 3,9 respektive 25,9 miljarder
kronor vid utgången av 2010. De lån i utländsk
valuta som Riksgäldskontoret tog upp under
2009 för vidareutlåning till Riksbanken motsvarade 86,0 miljarder kronor vid utgången av
2010 med då gällande valutakurser.
Säkrare betalningar
Arbetet med att ytterligare öka säkerheten i
statens betalningar har fortsatt under 2010.
Riksgäldskontoret har lämnat förslag till
ändringar i förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning (betalningsförordningen). Förordningsändringarna trädde i kraft den 1 maj 2011
och följde i huvudsak Riksgäldskontorets
förslag. Riksgäldskontoret har även beslutat
nya föreskrifter och allmänna råd som kompletterar förordningen. Ändringarna förtydligar myndigheternas ansvar i betalnings-

processen. Ramavtalen för betaltjänster, som
trädde i kraft den 1 april 2011, innehåller lösningar som gör det möjligt för myndigheterna
att öka säkerheten.
Förberedelser för auktionering av utsläppsrätter
Riksgäldskontoret deltar i förberedelserna med
att etablera det EU-gemensamma systemet för
auktionering av utsläppsrätter. Riksgäldskontoret ansvarar för det operativa arbetet, med
Sveriges andel, av de utsläppsrätter som ska
auktioneras ut (Europeiska kommissionens
förordning nr 1031/2010). Se vidare Utgiftsområde 20, avsnitt 3.5.1 Begränsad klimatpåverkan.
Statsskuldsförvaltning

Statsskuldsförvaltningen har som övergripande
mål att statens skuld ska förvaltas så att kostnaden för skulden långsiktigt minimeras, samtidigt som risken i förvaltningen beaktas. Förvaltningen ska ske inom ramen för de krav som
penningpolitiken ställer, se 5 kap. 5 § budgetlagen (2011:203).
Regeringen fastställer ramar för förvaltningen
Regeringen beslutar årligen om riktlinjer för
statsskuldens förvaltning. Riksgäldskontoret
lämnar förslag till riktlinjebeslut och förslaget
remitteras till Riksbanken för yttrande.
Regeringen beslutar om avvägningen mellan
kostnad och risk genom att sätta ramarna för
statsskuldsförvaltningen. Avvägningen görs i
stor utsträckning genom besluten om skuldens
sammansättning och löptid. När regeringen har
fattat sitt riktlinjebeslut ansvarar Riksgäldskontoret för att strategiska beslut fattas inom de
fastställda ramarna och för att dessa omsätts i
den operativa förvaltningen av skulden.
Utvärderingsskrivelse till riksdagen vartannat år
Vartannat år lämnar regeringen en skrivelse till
riksdagen med en utvärdering av statens
upplåning och skuldförvaltning. Den senaste
skrivelsen, som avsåg 2005–2009, överlämnades
våren 2010 (skr. 2009/10:104). I skrivelsen
konstateras att statens upplåning och skuldförvaltning har fungerat väl, även under den
turbulenta perioden sedan hösten 2008. De
uppsatta målen har nåtts och besluten bedöms i
allmänhet ha varit väl motiverade. Den externa
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utredare som på Regeringskansliets uppdrag
granskat statsskuldspolitiken för 2008 och 2009
har i huvudsak gjort samma bedömning. Nästa
utvärderingsskrivelse, som ska avse 2007–2011,
kommer att överlämnas till riksdagen i april
2012.
Åren mellan skrivelserna redovisar regeringen
sin preliminära syn på den genomförda statsskuldsförvaltningen i budgetpropositionen.
Nedan redovisas i korthet riktlinjer och uppnådda resultat för statsskuldsförvaltningen 2010.
Statsskuldens storlek och kostnad
Statsskuldens storlek och förväntade utveckling
är en utgångspunkt för hur statsskuldspolitiken
ska avvägas. Statsskulden har som andel av BNP
minskat under hela 2000-talet, bortsett från 2009
då skulden steg i samband med konjunkturnedgången och vidareutlåning av närmare 100 miljarder kronor till Riksbanken. Vid utgången av
2010 uppgick den okonsoliderade statsskulden
till 1 151 miljarder kronor, vilket motsvarade 35
procent av BNP. I kronor räknat är detta
ungefär i nivå med skuldens storlek för tio år
sedan. I förhållande till BNP har dock statsskulden minskat med 16 procentenheter, från 51
till 35 procent, under samma period. Detta innebär att statsskuldens påverkan på statsfinanserna
har minskat kraftigt de senaste tio åren.
Diagram 10.1 Statsskulden
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Källa: Riksgäldskontoret

De senaste tio åren har räntekostnaderna för
statsskulden halverats, från 60 till 30 miljarder
kronor per år. Detta är främst en följd av lägre
räntenivåer. Som andel av BNP har de kostnadsmässiga räntorna minskat från ca 3 procent för
tio år sedan till ca 1 procent de senaste åren.
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Diagram 10.2 Kostnadsmässiga statsskuldsräntor
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Olika mått på statsskulden
Statsskulden mäts på olika sätt beroende på
måttets syfte. I diagram 10.1 redovisas statsskuldens utveckling enligt det mått som visar
den skuld som Riksgäldskontoret förvaltar,
kallat okonsoliderad statsskuld. I andra delar av
budgetpropositionen
använder
regeringen
måttet
konsoliderad
statsskuld.
Måttet
okonsoliderad statsskuld visar statens totala
skuld, medan den konsoliderade statsskulden
visar statens skuld till aktörer utanför staten.
Skillnaden utgörs av statliga myndigheters innehav av statspapper. Detta innehav brukar uppgå
till omkring 50 miljarder kronor. Båda måtten
visar statens framtida åtaganden i termer av
summerade nominella slutbelopp för Riksgäldskontorets utestående låneinstrument, med
respektive utan myndigheternas innehav.
För styrning av statsskulden används sedan
2007 måttet statsskuldens summerade kassaflöde
(SSK-måttet). Detta mått mäter risken i statsskulden genom att omfatta framtida åtaganden i
termer av kassaflöden. Förutom nominella slutbelopp ingår även kupongbetalningar och
inflationskompensation. En annan viktig skillnad
jämfört med måtten okonsoliderad och konsoliderad statsskuld är att SSK-måttet inkluderar
kassaflöden från tillgångar som ligger inom
Riksgäldskontorets skuldförvaltning. Denna typ
av tillgångar har under perioder ökat till följd av
t.ex. extraupplåning i statsskuldväxlar (hösten
2008) och vidareutlåning till Riksbanken (från
våren 2009). De styrande målandelarna för statsskuldens sammansättning liksom riktvärdena för
löptiden i de olika skuldslagen baseras på SSKmåttet.
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Statsskuldens sammansättning
Regeringen styr statsskuldens sammansättning
genom att ange målandelar för valutaskulden och
den reala kronskulden. Därtill består statsskulden av nominell kronskuld, vars andel blir en
direkt konsekvens av målandelarna för de båda
övriga skuldandelarna.
Sommaren 2008 uppnåddes det långsiktiga
målet om 15 procents valutaskuld. Minskningen
har främst skett för att minska risken i statsskulden15 . Från sommaren 2008 tillämpas ett
styrintervall på 2 procentenheter i förhållande till
riktvärdet på 15 procent. Under 2010 uppgick
andelen valutaskuld i genomsnitt till 14 procent.
Den viktigaste orsaken till att andelen låg under
riktvärdet var den kraftiga kronförstärkningen
under året. I slutet av året minskade även
andelen till följd av det säsongsmässigt stora
lånebehovet i december, vilket i huvudsak
täcktes av upplåning i kronor.
Sedan 1994 har upplåning skett i real kronskuld. I takt med att valutaandelen minskat har
regeringen strävat efter att öka realskuldens
andel. Sedan 2007 är riktvärdet för den reala
kronskulden 25 procent. Andelsstyrningen av
den reala kronskulden görs på lång sikt, eftersom
det på kort sikt är svårt att till rimliga kostnader
styra andelen real kronskuld. Under 2010 var
andelen real kronskuld i genomsnitt 26 procent.
Det kalkylmässiga resultatet för realupplåningen, mätt som kostnadsskillnaden mellan
upplåning i reala och nominella obligationer,
ökade med 3 miljarder kronor under 2010.
Statsskuldens löptid
Avvägningen mellan kostnad och risk i statsskuldsförvaltningen påverkas i stor utsträckning
av besluten om skuldens löptid. Avkastningskurvan på den svenska räntemarknaden har i
genomsnitt haft en positiv lutning (de kortare
räntorna har historiskt sett varit lägre än de
längre). Av kostnadsskäl har regeringen därför,
fram till mars 2009, sökt förkorta löptiden. I
syfte att ta tillvara kostnadsfördelarna med den
lågräntemiljö som följde av finanskrisen
beslutade regeringen i mars 2009 att temporärt

15 I samband med den statsfinansiella krisen i början av 1990-talet gjordes

en stor del av nyupplåningen i utländsk valuta. Andelen valutaskuld steg
då från 10 till knappt 30 procent. Regeringen bedömde att detta var en för
stor andel valutaskuld och en långsiktig amortering på valutaskulden

upphäva löptidsriktvärdet i den nominella
skulden. Beslutet gjorde det möjligt för Riksgäldskontoret att under våren 2009 emittera en
30-årig nominell obligation med volymen
38 miljarder kronor och räntan 3,75 procent.
Emissionen minskade refinansieringsrisken samtidigt som upplåningen spreds på fler löptider.
Styrningen av statsskulden görs i termer av
räntebindningstid, dvs. tiden fram till dess att
räntan justeras. För obligationer och statsskuldväxlar är räntebindningstiden i princip densamma som tiden till förfall. Därutöver använder
Riksgäldskontoret derivatinstrument, i första
hand ränteswappar, på ett sådant sätt att den
totala räntebindningstiden förkortas utan att förfallostrukturen påverkas. Det får till effekt att
den genomsnittliga tiden till förfall i skulden är
längre än vad som framgår av löptidsriktvärdena.
I riktlinjebeslutet för 2010 angav regeringen
att löptiden ska styras mot 9,4 år för realskulden
och 0,125 år för valutaskulden. Styrningen för
den nominella kronskulden delades upp så att
låneinstrument med kortare löptid än tolv år
styrs mot löptidsriktvärdet 3,2 år. Låneinstrument med längre löptid än 12 år begränsades av ett lånetak på 60 miljarder kronor 2010.
Räntebindningstiden för hela den nominella
kronskulden motsvarar omkring fem år, vilket är
ungefär detsamma som för de tre skuldslagen
tillsammans.
Positionstagande
Vid sidan av den ordinarie finansieringen av
statsskulden har Riksgäldskontoret möjlighet att
ta ränte- och valutapositioner för att, med
beaktande av risk, sänka kostnaden för statsskulden. Positionerna begränsas dels genom att
regeringen anger en samlad högsta risknivå, dels
genom ett högsta nominellt belopp. En position
innebär att Riksgäldskontoret ökar eller minskar
exponeringen i ett visst skuldslag utifrån
myndighetens bedömning av den framtida
värdeutvecklingen. En vinst genom en position
minskar statens räntekostnader med samma
belopp.
I maj 2009 beslutade regeringen att utöka
Riksgäldskontorets mandat för positioner
mellan kronor och andra valutor från 15 till
50 miljarder kronor. Beslutet fattades efter att
den svenska kronan hade försvagats kraftigt
under finanskrisen. Regeringen delade Riksgäldskontorets bedömning att kronan skulle
stärkas när den finansiella oron hade ebbat ut.

inleddes.

107

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2

Syftet med positionen var att minska kostnaderna för statsskulden, samtidigt som påfrestningen på kronmarknaden kunde reduceras.
I slutet av 2009 var positionen på motsvarande
50 miljarder kronor helt uppbyggd. En gradvis
avveckling av positionen inleddes i september
2010. Kronan hade då stärkts betydligt sedan
våren 2009 och växelkursen låg till synes varaktigt på relativt normala nivåer. Vid utgången av
2010 hade positionen minskat från 50 till 27
miljarder kronor och i juni 2011 var positionen
helt avvecklad. Den slutliga vinsten uppgick till
8,1 miljarder kronor.
Riksgäldskontoret bedriver också en löpande
aktiv förvaltning i utländsk valuta. Under 2010
gav den löpande förvaltningen ett negativt resultat om 324 miljoner kronor. Enligt riktlinjerna
ska resultatet utvärderas under en femårsperiod.
För perioden 2006–2010 uppgick överskottet till
783 miljoner kronor eller i genomsnitt 157
miljoner kronor per år.

internationell jämförelse fick Riksgäldskontoret
betyget utmärkt.

Tabell 10.2 Resultat av aktiv förvaltning, miljoner kronor

Upplåning på privatmarknaden
Riksgäldskontoret bedriver upplåning på privatmarknaden riktad till privatpersoner, mindre
företag och organisationer. I regeringens riktlinjer anges att privatmarknadsupplåningen ska
bidra till att sänka kostnaderna för statsskulden.
Under 2010 minskade privatmarknadsupplåningen kostnaderna för statsskulden med 183
miljoner kronor. För perioden 2006–2010 blev
den sammanlagda kostnadsbesparingen 882
miljoner kronor eller 176 miljoner kronor
igenomsnitt per år. Det är framför allt försäljningen av premieobligationer som bidrar till
överskottet.

Miljoner kronor

Total förvaltning
Summa resultat 2006–2010

2006

2007

2008

2009

2010

339

-238

492

514

-324
783

Marknads- och skuldvård
Riksgäldskontorets marknads- och skuldvård
har bedrivits enligt samma principer som
tidigare. Detta innebär att investerarrelationerna
präglas av öppenhet, transparens och förutsägbarhet.
Som en del av marknads- och skuldvården ger
Riksgäldskontoret ut rapporten Statsupplåning –
prognos och analys tre gånger per år. I rapporten
beskrivs samverkan mellan prognosen över
statens lånebehov och upplåningens fördelning
på olika instrument. Syftet med rapporten är att
den ska underlätta för marknadens aktörer att
följa och bilda sig en uppfattning om statsskuldspolitiken och kommande upplåningsbehov.
Riksgäldskontoret har liksom tidigare låtit
TNS Sifo Prospera genomföra en utvärdering av
upplåningsverksamheten. Den senaste mätningens betyg var något lägre jämfört med föregående undersökning. För 2008 och 2009 bör
dock betyget beaktas utifrån de exceptionella
omständigheter som rådde då Riksgäldskontoret
deltog aktivt i likviditetsstödjande åtgärder. I en
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Lån för att tillgodose behovet av statslån
Sedan hösten 2008 har Riksgäldskontoret
möjlighet att ta upp lån för att tillgodose
behovet av statslån (statsskuldväxlar eller
obligationer). Möjligheten får bara utnyttjas om
det är påkallat på grund av hot mot den
finansiella marknadens funktion. Under 2010
har möjligheten inte utnyttjats.
De extra emissioner som genomfördes under
hösten 2008 bedöms ha haft en stabiliserande
inverkan på räntebildningen och hölls inom de
ramar som fastställts i regeringens riktlinjer.
Metoden att på ett förutbestämt sätt samtidigt
byta in bostadspapper bedöms även ha bidragit
till att förbättra likviditeten på bostadsobligationsmarknaden, vilket i sin tur bedöms ha
minskat effekten av den finansiella oron i Sverige
(se vidare utvärdering i skr. 2009/10:104).

Tabell 10.3 Kostnadsbesparing privatmarknadsupplåning
Miljoner kronor

Premieobligationer

2006

2007

2008

2009

2010

150

149

106

170

171

27

23

38

36

12

177

171

144

206

183

Riksgäldsspar
Summa besparing
Summa besparing 2006–2010

882

Garantier och krediter

Riksgäldskontoret ger garantier och lån till
företag och annan verksamhet efter beslut av
riksdagen och regeringen. En garanti innebär att
staten går i borgen för någon annans betalningar.
Utlåningen sker antingen genom särskilda beslut
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eller genom lagar och förordningar om
låneprogram. Garantier och krediter innebär att
staten tar på sig finansiell risk.
Målet för garanti- och kreditområdet är bl.a.
att Riksgäldskontoret ska bidra till att statens
risk begränsas och dess rätt tryggas.
Bestämmelser i den nya budgetlagen
Statlig utlåning med kreditrisk regleras sedan
den nya budgetlagen trädde i kraft den 1 april
2011 på liknande sätt som statliga garantier. I
förordningen (2011:211) om utlåning med
kreditrisk och garantigivning finns detaljerade
bestämmelser på området.
Grundprincipen för garanti- och kreditmodellen är att en avgift ska tas ut motsvarande
statens förväntade kostnad (inklusive administrativa kostnader) för åtagandet, såvida inte
riksdagen beslutat annat. Avgifterna sätts som
huvudprincip in på konto hos Riksgäldskontoret. Eventuella infrianden täcks med medel
från dessa konton. Modellen innebär att avgifterna på lång sikt förväntas täcka både kreditförluster och administrationskostnader.
Det finns även särskilda statliga garantier som
regleras i andra lagar än budgetlagen. Avgifterna
för sådana garantier är i regel angivna direkt i lag
och sätts utifrån andra grunder än att de ska
täcka de förväntade kostnaderna. Insättningsgarantin, investerarskyddet och garantiprogrammet för banker och vissa andra kreditinstitut är
exempel sådana garantier.
Garantier till bilindustrin
Finansoron och den kraftiga konjunkturnedgången ledde till att Riksgäldskontoret fick
nya och viktiga uppdrag som garanti- och kreditmyndighet.
I december 2008 beslutade riksdagen om en
ram för statliga kreditgarantier till fordonsföretag som söker lån från Europeiska investeringsbanken (EIB). Garantierna får sammantaget
uppgå till högst 20 miljarder kronor och syftar
till att påskynda omställningen till grön
teknologi
(prop.
2008/09:95,
bet.
2008/09:FiU19, rskr. 2008/09:144). Under 2010
beviljades både Saab Automobile AB och Volvo
Personvagnar AB lån med statliga garantier. EUkommissionen har godkänt villkoren enligt det
tillfälliga regelverket för statligt stöd.
I februari 2010 slutfördes försäljningen av
Saab Automobile AB till det holländska bolaget
Spyker. I samband med detta ingick Riksgälds-

kontoret avtal om en kreditgaranti för lån om
högst 400 miljoner euro (cirka 3,6 miljarder
kronor) hos EIB. Vid årsskiftet 2010/11 hade
garantier utfärdats om 217 miljoner euro (1,9
miljarder kronor). EIB kontrollerar att de
projekt som lånet ska finansiera genomförs
enligt plan och att företaget självt står för minst
halva kostnaden. Inför varje utbetalning
kontrollerar Riksgäldskontoret att Saab Automobile AB uppfyller villkoren i garantiavtalet
och att de ställda säkerheterna är fullgoda.
På begäran av Saab har Riksgäldskontoret
släppt säkerheten i Saabs fastighetsbolag ProCo
mot att låneramen justerades ned från 400 till
280 miljoner euro. Statens säkerheter täcker
hittills utfärdade garantier, även i beaktande av
eventuell rekonstruktion eller konkurs.
I december 2010 ingick Riksgäldskontoret
och Volvo Personvagnar AB avtal om en statlig
kreditgaranti avseende ett projektlån på högst
3,55 miljarder kronor från EIB. Förhandlingar
pågick redan under 2009 och återupptogs när
kinesiska Geely blev ny ägare i Volvo Personvagnar AB. Lånet ska användas till utveckling av
nya motorgenerationer och teknik med tydlig
miljöprofil vid anläggningarna i Göteborg och
Skövde. Lånet ska börja betalas ut under 2011
och löper på sju år.
Utlåning till länder i kris
Riksgäldskontoret har i uppdrag att handlägga de
krediter till Island och Lettland som riksdagen
bemyndigat regeringen att besluta om (se
avsnitt 13). Riksgäldskontoret har även fått i
uppdrag av regeringen att bistå med utformningen av ett avtal om kredit till Irland (Fi
2010/5536).
Låneram för Svensk Exportkredit AB
I syfte att stödja svensk exportfinansiering har
Svensk Exportkredit AB (SEK) sedan 2009 en
låneram hos Riksgäldskontoret. Låneramen uppgår till 100 miljarder kronor och har hittills inte
utnyttjats. Låneramen har dock betydelse för
SEK:s möjligheter att lämna statsstödda exportkrediter till fast ränta, via den s.k. CIRR-finansieringen. Regeringen föreslår att låneramen på
100 miljarder kronor kvarstår under 2012 (se
utgiftsområde 24 Näringsliv avsnitt 4.4–4.6).
Garantiportföljen
De utställda garantierna uppgick till 45 miljarder
kronor vid utgången av 2010 (exklusive garantier
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till svenska kreditinstitut och insättningsgarantin), vilket var 1 miljard kronor lägre än
föregående år. Garantiportföljen var i stor
utsträckning koncentrerad till ett fåtal stora
projekt. Öresundsbron stod för 56 procent av
garantiåtagandena. Övriga garantiåtaganden rör
främst pensioner till tidigare anställda i statliga
myndigheter som omvandlats till bolag (19
procent), internationella åtaganden (14 procent),
svenska kreditinstitut (7 procent) samt
forskning och utveckling (4 procent). Utöver
Riksgäldskontoret hanterar även Exportkreditnämnden, Statens bostadskreditnämnd och
Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete
statliga garantier.
Tabell 10.4 Riksgäldskontorets garantiverksamhet
Miljoner kronor
2006

2007

2008

2009

2010

48 475

47 426

50 610

46 213

45 063

4 373

0

0

0

0

1 949

2 191

2 278

2 227

2 284

562

0

0

0

0

Garantiåtaganden
- Ordinarie
reserv
- Venantius AB

Saldo på garantireserver
- Ordinarie
reserv
- Venantius AB

1

1

Avser de medel som avsatts på räntekonto i RGK för framtida infrianden av
garantier, inklusive räntor.

De garantiavgifter som Riksgäldskontoret tar in
för att täcka framtida förluster bildar en garantireserv. Vid 2010 års utgång uppgick garantireserven till 2,3 miljarder kronor, medan
reserveringen för förväntade förluster uppgick
till 1,6 miljarder kronor. Garantireserven var
därmed större än avsättningen för förväntade
förluster. Ett infriande eller en större risk kan
dock i framtiden medföra att garantireserven blir
mindre än avsättningarna.
Vid sidan av garantireserven finns garantier
utställda av affärsverk och andra myndigheter på
1,6 miljarder kronor. Vidare finns ett särskilt
garantikapital till internationella finansieringsinstitutioner på 96 miljarder kronor (hanteras av
Finansdepartementet
och
Utrikesdepartementet) som är undantagna från garantimodellen, men för vilka en separat garantireserv
finns i Riksgäldskontoret. Historiskt sett har
medlemsländerna i de aktuella internationella
finansieringsinstituten alltid valt att kollektivt
tillskjuta mer kapital framför att låta utställda
garantier infrias. Ett eventuellt infriande av en
sådan garanti skulle dock medföra att reserven
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belastades, vartefter motsvarande belopp skulle
avräknas från anslag inom respektive departements ansvarsområde. Förfarandet innebär att
saldot på denna särskilda garantireserv normalt
kommer att vara noll kronor. Kostnaden för
dessa åtaganden görs synlig genom att ändamålet
för de anslag som täcker kapitaltillskottet har
vidgats till att även gälla infrianden av garantikapital.
Lån med kreditrisk
Riksgäldskontorets utlåning till låntagare utanför staten uppgick vid 2010 års slut till
26 miljarder kronor (exklusive utlåningen till
Island), vilket är en ökning med 3 miljarder
kronor jämfört med utgången av 2009.
Utlåningen finansierar främst infrastrukturprojekt. Lånen är på grund av förväntade kreditförluster värderade till 25 miljarder kronor. Nedskrivningen med 0,9 miljarder kronor är
oförändrad jämfört med föregående årsskifte. De
största låntagarna är Botniabanan AB, SvenskDanska broförbindelsen AB (SVEDAB AB),
Swedavia och A-Train AB. I tabell 10.5 redovisas
Riksgäldskontorets samlade utlåning med
kreditrisk inklusive krediten till Island.
Tabell 10.5 Lån med kreditrisk hos Riksgäldskontoret
Miljoner kronor, per 31 december 2010

Botniabanan AB

Utestående lån

17 800

16 665

Nedskrivning till
följd av
förväntade
kreditförluster

SVEDAB AB

5 200

5 266

700

A-train AB

1 000

1 000

200

Swedavia

3 240

2 313

Island

1

2 229

Övriga

-

491

Summa
1

Låneram

27 964

900

495 miljoner euro.

Insättningsgaranti och investerarskydd

Riksgäldskontoret är garantimyndighet enligt
lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och
lagen (1999:158) om investerarskydd. Syftet
med insättningsgarantin och investerarskyddet
är att ge ett starkt konsumentskydd för
allmänhetens insättningar respektive för
finansiella instrument. Insättningsgarantin bidrar
även till stabilitet i det finansiella systemet.
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Insättningsgarantin
Insättningsgarantins omfattning och utformning
styrs av regelverk inom Sverige och EU och
finansieras genom avgifter från de institut som
omfattas av systemen. I Sverige infördes garantin
1996. Riksgäldskontoret har haft i uppgift att
administrera insättningsgarantin sedan den
1 januari 2008.
Genom en ökad harmonisering inom EU ska
konsumentskyddet ytterligare stärkas och bidra
till den finansiella stabiliteten. Som ett led i
denna strävan har bestämts att det högsta
ersättningsbeloppet för insättningsgarantin inom
EU ska vara 100 000 euro. Den 31 december
2010 höjdes därmed det maximala ersättningsbeloppet i den svenska insättningsgarantin från
500 000 kronor till 100 000 euro. En annan
åtgärd är att utbetalningstiden för insättningsgarantin har förkortats från 3 månader till 20
arbetsdagar samt att Finansinspektionen kan
besluta om att insättningsgarantin ska träda in
när insatta medel inte är tillgängliga. Tidigare
utlöstes garantin först efter en konkurs.
I början av 2010 försattes den danska banken
Capinordic Bank i konkurs av en dansk domstol.
Sparare i bankens svenska filial omfattades av
den danska insättningsgarantin. Filialen hade
tecknat ett avtal om komplettering med den
svenska insättningsgarantin. Vid det aktuella
tillfället uppgick den svenska insättningsgarantin
till det högsta beloppet av 50 000 euro respektive
500 000 kronor, medan den danska insättningsgarantin uppgick till 50 000 euro. På utbetalningsdagen var 50 000 euro mindre värda än
500 000 kronor varför den svenska insättningsgarantin fick täcka mellanskillnaden, som för de
825 berörda kunderna uppgick till sammanlagt
10,6 miljoner kronor.

Avgifterna placeras i en fond som förvaltas av
Kammarkollegiet på uppdrag av Riksgäldskontoret. Placeringarna görs i statsobligationer
och på ett räntebärande konto i Riksgäldskontoret. Vid utgången av 2010 uppgick insättningsgarantifondens värde till 22,6 miljarder kronor. Avkastningen för 2010 blev 2,81 procent.

Avgifter för insättningsgarantin och fondens värde
Insättningsgarantin finansieras genom årliga avgifter från de anslutna instituten. Drygt 150
institut är anslutna till garantin. Enligt gällande
bestämmelser ska den sammanlagda årliga avgiften uppgå till 0,1 procent av de totala garanterade insättningarna. Institutens avgift varierar
beroende på hur stor andel kapital institutet har
jämfört med övriga institut. De totala garanterade insättningarna uppgick den 31 december
2009 till 948 miljarder kronor. Den totala
avgiften för 2010 blev därmed 948 miljoner
kronor.

Stöd till kreditinstitut

Investerarskyddet
Investerarskyddet gäller när ett institut har gått i
konkurs och det visar sig att kunden inte kan få
ut sina värdepapper eller pengar. Kundens värdepapper och pengar ska dock vara åtskilda från
institutets tillgångar, vilket i normalfallet innebär
att värdepapperna och pengarna lämnas ut vid en
konkurs. Skyddet infördes i Sverige 1999 och
baseras på ett EU-direktiv (97/9/EG).
Investerarskyddet
är
begränsat
till
250 000 kronor per kund och institut.
Arbetet med att hantera ersättningsfallet med
anledning av CTA Lind & Co Scandinavia AB:s
(CTA) konkurs fortsatte under 2010. Vid årets
slut uppgick de kostnader som ersättningsfallet
medfört för staten till ca 140 miljoner kronor.
Kostnaderna ska fördelas mellan de institut som
var anslutna till investerarskyddet vid konkurstillfället (2004).
Avgifter för investerarskyddet
Institut anslutna till investerarskyddet betalar
årligen en avgift för administrationen av skyddet.
Om investerarskyddet aktiveras tas de tillkommande kostnaderna för ersättningsfallet ut i
efterhand. Under 2010 utvecklade Riksgäldskontoret en modell som kommer att användas
för att fördela kostnaderna för det ersättningsfall
som uppstod när CTA gick i konkurs.

Riksgäldskontoret är stödmyndighet enligt lagen
(2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut
(stödlagen). Med stöd av lagen kan åtgärder
vidtas för att motverka allvarliga störningar i det
finansiella systemet. Stödåtgärderna ska så långt
som möjligt vara affärsmässiga. De får inte heller
leda till otillbörlig snedvridning av konkurrensen. Åtgärderna ska utformas så att statens
långsiktiga kostnader för stödet minimeras och
så att insatserna i möjligaste mån kan återfås.
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Garantiprogrammet för bankers m.fl. upplåning
Det statliga garantiprogrammet inrättades av
regeringen under finanskrisen hösten 2008, se
förordning (2008:819). Syftet med garantiprogrammet var att underlätta bankernas och
bostadsinstitutens upplåning och därmed ge
bättre förutsättningar för företag och hushåll
som behövde låna pengar. Programmet löpte ut
den 30 juni 2011. De sista garantierna förfaller
under 2015. Nedan ges en kort beskrivning av i
vilken omfattning garantiprogrammet utnyttjats.
Ramen för garantiprogrammet var inledningsvis 1 500 miljarder kronor. Den 18 november
2010 halverades ramen till 750 miljarder kronor.
När de utställda garantierna var som störst, i juni
2009, garanterades 354 miljarder kronor inom
programmet. I takt med att finansoron avtog
började gamla garantier löpa ut i en snabbare takt
än nya ställdes ut. Sedan sommaren 2009 har de
garanterade volymerna successivt minskat och
efter halvårsskiftet 2010 har inga nya garantier
ställts ut. Vid utgången av 2010 uppgick den
garanterade volymen till 176 miljarder för att
minska till 136 miljarder kronor vid halvårsskiftet 2011. Under förutsättning att inga nya
garantier ställs ut förväntas volymen uppgå till
omkring 90 miljarder kronor vid slutet av 2011
och till 40 miljarder kronor vid slutet av 2012. I
diagram 10.3 framgår de garanterade volymerna i
miljarder kronor om inga nya garantier ställs ut.
Diagram 10.3 Omfattning av åtagandet inom
garantiprogrammet
400

väntade kostnader till 0,3 miljarder kronor. Inga
infrianden har skett.
Kapitaltillskottsprogrammet
Kapitaltillskottsprogrammet inrättades i februari
2009. Syftet med kapitaltillskottsprogrammet
var att möjliggöra för banker och bostadsinstitut
att utöka sin utlåning till företag och hushåll för
att på detta sätt undvika en kreditåtstramning.
Kapitaltillskott kunde endast ges till solventa
banker och bostadsinstitut och då i form av lån
eller aktiekapital. Programmet löpte ut den
30 juni 2011.
Ramen för kapitaltillskottsprogrammet var
50 miljarder kronor och insatserna finansierades
genom stabilitetsfonden. Endast en bank,
Nordea Bank AB, har deltagit i programmet.
Staten bidrog våren 2009 i samband med en
nyemission i banken med 5,6 miljarder kronor.
Den 30 juni 2011 motsvarade börsvärdet på
Nordeaaktierna i nyemissionen 19,3 miljarder
kronor. Värdeökningen motsvarar mer än
200 procent och beror främst på en positiv
aktiekursutveckling, men även på att emissionen
genomfördes till en kraftig rabatt.
Den 16 juni 2011 beslöt regeringen att
svenska statens aktier i Nordea Bank AB ska
avyttras. Avyttringen ska ske proportionellt
mellan de aktier som förvaltas av Regeringskansliet och de aktier som innehas av stabilitetsfonden. Försäljningslikviden från de aktier som
innehas genom stabilitetsfonden ska, efter
avdrag för försäljningskostnader, inlevereras till
stabilitetsfondens konto i Riksgäldskontoret.
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Vid halvårsskiftet 2011 beräknades programmet
komma att ge en nettointäkt på 5,8 miljarder
kronor, baserat på en uppskattning av avgifter
under programmets hela livslängd. Den
nuvärdesberäknade förväntade intäkten uppgår
till 6,1 miljarder kronor och motsvarande för-
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Särskilt stöd till kreditinstitut
I sin roll som stödmyndighet kan Riksgäldskontoret ge ett finansiellt institut stöd om det
skulle få så stora problem att det finns risk för en
allvarlig störning i det finansiella systemet i
Sverige. I november 2008 gav Riksgäldskontoret
Carnegie Investment Bank (CIB) ett stödlån.
Regeringen rapporterade senast i budgetpropositionen för 2011 om ärendet samt om att
en tvist inletts. CIB:s förra ägare D. Carnegie &
Co AB har begärt att Riksgäldskontorets
värdering av CIB och Max Matthiessen ska
prövas av Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut, dvs. det organ för tvistlösning som
inrättats enligt stödlagen. Huvudförhandling i
Prövningsnämnden har genomförts under maj
2011 och ett beslut förväntas under hösten 2011.
Tvisten i allmän domstol om pantavtalets

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2

giltighet och huruvida övertagandet gick rätt till
är på begäran av parterna vilande i avvaktan på
utslaget i Prövningsnämnden.
Stabilitetsfonden
Riksdagen beslutade under hösten 2008 att
bygga upp en stabilitetsfond i form av ett konto i
Riksgäldskontoret. Stabilitetsfonden finansierar
statens stödinsatser inom ramen för stödlagstiftningen. Inledningsvis tillfördes fonden 15
miljarder kronor. Målet är att fonden inom 15 år,
dvs. till 2023, ska uppgå till motsvarande 2,5
procent av BNP.
Den 30 juni 2011 uppgick stabilitetsfondens
totala behållningar exklusive Nordeaaktierna till
16,6 miljarder kronor. Om Nordeaaktierna
inkluderas till bokfört värde uppgick behållningarna till 22,2 miljarder kronor och till
35,9 miljarder kronor om i stället marknadsvärdet används.
Riksrevisionen har inlett en granskning av
stabilitetsfonden. Frågorna som granskas är om
fondens utformning är ändamålsenlig och
effektiv samt om fonden i samband med Nordea
Bank AB:s nyemission användes på ett sätt som
överensstämde med riksdagens intentioner.
Regeringen tillsatte i februari 2011 en
kommitté med uppdrag att genomföra en översyn av regelverket för hantering av finansiella
kriser (dir. 2011:6). I uppdraget ingår bl.a. att
utreda och föreslå ett system för stabilitetsfonden med en riskdifferentierad avgift.
Kommittén ska även utvärdera för- och nackdelar med en målsatt nivå för stabilitetsfonden.
Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti
2012.
Tabell 10.6 Översikt, stabilitetsfonden den 30 juni 2011
Typ av transaktion

Kapital, anslag till fonden

Miljoner kronor

15 000

Influtna garantiavgifter t.o.m. 20110630

4 352

Stabilitetsavgifter för 2009

1 313

CIB och MM (netto exkl.förvaltningskostn.)
Nordea, nyemission
Nordea, aktieutdelning

- 88
-5 610
1 424

Tillförd ränta på behållning

321

Förvaltningskostnader

-86

Fondbehållning exkl. Nordeaaktierna

16 626

Fondbehållning inkl. Nordea bokfört värde

22 236

Fondbehållning inkl. Nordea marknadsvärde

35 909

Stödmyndighetens förvaltningskostnader
De förvaltningskostnader som kan hänföras till
Riksgäldskontorets uppdrag som stödmyndighet
tas från stabilitetsfonden. Regeringen fastställer
årligen ett kostnadstak för stödmyndighetens
förbrukning.
Under 2010 uppgick stödmyndighetens förvaltningskostnader till 14,7 miljoner kronor,
vilket var lägre än kostnadstaket på 22 miljoner
kronor. Under det första halvåret 2011 uppgick
kostnaderna till 9,2 miljoner kronor. Prognosen
för helåret beräknas i dagsläget till 14,6 miljoner
kronor, vilket är lägre än kostnadstaket på
17 miljoner kronor. De samlade förvaltningskostnaderna, från det att stödmyndigheten
inrättades hösten 2008 till halvårsskiftet 2011,
uppgår till 86 miljoner kronor. Av detta utgör
konsultkostnader 56 miljoner kronor. Förvaltningskostnaderna är beroende av händelseutvecklingen och de åtgärder som vidtas inom
ramen för stödmyndighetens verksamhet.
Regeringen har för avsikt att fastställa ett
kostnadstak för stödmyndighetens förvaltningskostnader även avseende 2012. Nuvarande
prognos, som bygger på att inga nya ärenden
inom kapitaltäckningsprogrammet eller garantiprogrammet aktualiseras, pekar på att stödmyndighetens förvaltningskostnader kommer att
uppgå till 11 miljoner kronor 2012.
Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut
har till uppgift att pröva vissa tvister enligt stödlagen. Sedan den 1 juli 2011 har Prövningsnämnden även till uppgift att pröva vissa ansökningar och överklaganden enligt lagen om insättningsgaranti. Nämndens förvaltningskostnader
belastar stabilitetsfonden, med undantag av kostnader för insättningsgarantiärenden som belastar
insättningsgarantifonden.
Regeringen
har
beslutat om ett tak för Prövningsnämndens
förvaltningskostnader. För 2011 är taket satt till
1 miljon kronor.
10.2.3 Analys och slutsatser

Det är av stor vikt för såväl staten som helhet
som för enskilda myndigheter att finansieringslösningarna i staten är ändamålsenliga och effektiva. Genom att samla ansvar och expertis för
statens betalningar, statsskulden, garantier, lån
och bankstöd hos Riksgäldskontoret får staten
en effektiv finansförvaltning.

Källa: Riksgäldskontoret
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Statens internbank
Internbanksverksamheten har utvecklats i
enlighet med Riksgäldskontorets uppdrag. Ramavtal för betalningstjänster har upphandlats och
åtgärder för att öka säkerheten i den statliga
betalningsmodellen har vidtagits. Styckkostnaderna för statens betalningar har minskat
under flera år, men var oförändrade under 2010.
När de nya ramavtalen träder i kraft bedöms
dock kostnaderna minska ytterligare. Den årliga
kundenkäten visar på att myndigheterna är nöjda
med internbankens service och tjänster.
Sammantaget gör regeringen bedömningen att
målen för statens internbank har uppnåtts.

Garantier och krediter
Finansoron och den kraftiga konjunkturnedgången har inneburit flera nya och stora
uppdrag för Riksgäldskontorets garanti- och
kreditverksamhet. Kreditgarantier har utfärdats
till företag i bilindustrin som söker lån från
Europeiska investeringsbanken. Utlåning har
skett till Island inom de ramar som riksdag och
regering beslutat. Riksgäldkontoret har även
lämnat förslag till regeringen kring regelverket
för garanti- och kreditverksamheten.
Regeringen bedömer att garanti- och kreditverksamheten har bedrivits i enlighet med de mål
och uppdrag som Riksgäldskontoret tilldelats.

Statsskuldsförvaltning
Regeringen lämnar vartannat år en skrivelse till
riksdagen innehållande en utvärdering av statens
upplåning och skuldförvaltning. Utvärderingen
görs över rullande femårsperioder. Nästa utvärderingsskrivelse ska avse perioden 2007–2011
och kommer att överlämnas till riksdagen i april
2012.
För 2010 visar de kvantitativt mätbara delarna
i statsskuldsförvaltningen positiva utfall, med
undantag för den aktiva förvaltningen som
visade ett negativt resultat på 324 miljoner
kronor. Den långsiktiga positionen för en
starkare krona slutavvecklades i juni 2011, med
en vinst om 8,1 miljarder kronor. Vinsten
minskar kostnaden för statsskulden med motsvarande belopp. Det kalkylmässiga resultatet
för realupplåningen ökade under året med
3 miljarder kronor. Privatmarknads-upplåningen
bidrog med besparingar på 183 miljoner kronor.
Regeringens preliminära bedömning är att
målet för statsskuldsförvaltningen har uppnåtts.
Den slutliga utvärderingen av resultatet för 2010
kommer att göras i utvärderingsskrivelsen i april
2012.

Insättningsgaranti och investerarskydd
Riksgäldskontoret har hanterat ett nytt ersättningsfall inom insättningsgarantin och arbetat
vidare med ett tidigare ersättningsfall inom
investerarskyddet. Avgifterna för insättningsgarantin har mottagits och placerats i insättningsgarantifonden.
Riksgäldskontoret bedöms ha hanterat
uppgifterna i enlighet med sitt uppdrag och
utifrån gällande mål.
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Stöd till kreditinstitut
Riksgäldskontoret har i sin roll som stödmyndighet vidtagit åtgärder enligt stödlagen.
Vidtagna åtgärder har rapporterats kvartalsvis till
regeringen.
Riksgäldskontoret bedöms ha utfört sitt
uppdrag i enlighet med instruktionerna och på
ett sådant sätt att det främjat stabiliteten i det
finansiella systemet i Sverige.

10.3

Politikens inriktning

Ett kontinuerligt arbete bedrivs för ökad
effektivitet och säkerhet i statens betalningar.
Regeringen beslutade i maj 2011 ändringar i
betalningsförordningen i syfte att göra myndigheternas ansvar för säkerheten i sina betalningar
tydligare. Av samma skäl meddelade Riksgäldskontoret nya föreskrifter som ansluter till
förordningen. Vidare har regeringen för avsikt
att utforma en årlig process i syfte att erhålla en
tydligare bild av de samlade riskerna i statens
betalningsprocesser. Under det första kvartalet
2012 kommer regeringen i en särskild skrivelse
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till riksdagen redovisa vilka åtgärder som vidtagits på området de senaste åren.
Under 2010 lämnade en särskild utredare
förslag till hur krisberedskapen i betalningssystemet skulle kunna stärkas (Fi2010/1619).
Finansdepartementet har under 2011 tillsatt en
genomförandeutredning på området (dir.
2011:58). Uppdraget ska redovisas senast den 1
december 2011.
Det pågår även ett ständigt arbete för att
vidareutveckla styrsystemet avseende statsskuldens förvaltning. Nya förutsättningar kräver
förändringar för att en ändamålsenlig styrning
ska kunna upprätthållas. Riksgäldskontoret har
för närvarande i uppdrag att analysera hur
skuldslagens andelar och löptid bör hanteras i en
situation med betydligt högre respektive lägre
statsskuld. Hur statsskulden ska förvaltas fastställs av regeringen i riktlinjebeslut i november
varje år.
Inriktningen för utfärdandet av garantier och
krediter kvarstår. Regelverket har förstärkts och
förtydligats genom ikraftträdande av den nya
budgetlagen. Utgångspunkten är att garantier
och krediter på lång sikt ska vara finansiellt
självbärande. Avgifter sätts in på reservkonton
som ska användas för att täcka konstaterade förluster i statens garantier och utlåning. Riksgäldskontoret har fått i uppdrag att lämna en separat
rapport till regeringen om riskerna i statens
garanti- och kreditportfölj. Riskanalysen ska
utgå från statens kreditrisk och likviditetsrisk.
Riksgäldskontoret ska avrapportera uppdraget
senast den 15 mars 2012.
Det pågår ett arbete för ökad harmonisering
av insättningsgarantin inom EU. Syftet är att
stärka konsumentskyddet och förutsättningarna
för finansiell stabilitet inom EU. Utbetalningstiden har kortats från 3 månader till 20
dagar, ersättningsbeloppet har fastställts till
100 000 euro oavsett EU-land och Finansinspektionen kan sedan den 1 juli 2011 besluta att
insättningsgarantin ska träda in när de insatta
medlen inte är tillgängliga. Nytt är även att
Riksgäldskontoret, efter ansökan från instituten,
ska avgöra om ett konto omfattas av insättningsgarantin. De nya reglerna innebär att ändringar i
EU:s insättningsgarantidirektiv har genomförts i
svensk lag.
Även på investerarskyddsområdet pågår ett
arbete inom EU. Kommissionen lade fram ett
förslag till ändringarna i direktiv 97/9/EG om
system
för
ersättning
till
investerare

(investerarskyddsdirektivet) den 12 juli 2010.
Syftet med arbetet är att öka harmoniseringen av
reglerna för investerarskyddet inom EU, förstärka investerarskyddet samt att förbättra funktionen av den inre marknaden. Förslaget innebär
bl.a. att det införs krav på ex-ante fondering av
medel, att ersättningsnivån ändras till 50 000
euro, att ersättning ska betalas ut snabbare och
att en lånemekanism inrättas som gör det möjligt
att låna en begränsad andel av fonderade medel
från en annan medlemsstat. Det föreslås också
att skyddets omfattning utvidgas till att
inkludera finansiella instrument i värdepappersfonder och finansiella instrument som ett värdepappersinstitut har uppdragit åt någon annan att
förvara.
Förhandlingarna förväntas fortsätta under
hösten 2011 och målet är att nå en överenskommelse före årsskiftet.
Garanti- och kapitaltillskottsprogrammen
inom verksamheten för stöd till kreditinstitut
avvecklades den 30 juni 2011. Detta innebär att
inga nya åtgärder inom stödprogrammen kan
ställas ut. Om behov skulle uppstå kan
programmen åter införas med kort varsel.
Stöden ska i så fall utformas så att statens långsiktiga kostnader minimeras och så att otillbörlig
snedvridning av konkurrensen förhindras.

10.4

Budgetförslag

10.4.1 1:12 Riksgäldskontoret
Tabell 10.7 Anslagsutveckling för 1:12 Riksgäldskontoret
Tusental kronor

2010

Utfall

282 882

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2011

Anslag

306 973

2012

Förslag

311 567

2013

Beräknat

317 818

1

2014

Beräknat

325 163

2

2015

Beräknat

333 118

2

30 973
290 296

1

Motsvarar 310 246 tkr i 2012 års prisnivå.
2
Motsvarar 311 160 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Riksgäldskontorets förvaltningskostnader. Administrationskostnaden
för insättningsgarantin och investerarskyddet
avräknas från efterföljande års avgifter och redovisas mot inkomsttitel. Stödmyndighetens kostnader avräknas från stabilitetsfonden.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter tas ut för verksamheterna inom
områdena garantier och krediter, statens internbank samt insättningsgaranti och investerarskydd.
Garanti- och låntagarna finansierar själva de
riskavspeglande garanti- och kreditavgifterna
såvida inte subventionering sker från anslag.
Avgifterna och återvinningar från tidigare
infrianden placeras på räntebärande konton hos
Riksgäldskontoret. Från reservkontona tas
medel för att täcka infrianden samt för att
finansiera de administrationskostnader som
garanti- och kreditverksamheten medför. Målet
är att avgifterna ska täcka infrianden och
administrationskostnaderna sett över en längre
tid. Genom modellen tydliggörs kostnaderna för
statens garanti- och kreditgivning. Kassaflödesmässigt är dock reservkontona konsoliderade
med statens övriga finanser. Detta innebär att
inbetalda avgifter minskar statens upplåningsbehov, statsskulden och statens räntekostnader,
medan infrianden leder till motsatt effekt.
Tabell 10.8 Riksgäldskontorets garanti- och
kreditverksamhet
Tusental kronor
Avgiftsbelagd
verksamhet 1

Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

−

163 000

591 000

-428 000

Prognos 2011

−

258 000

150 000

108 000

Budget 2012

−

260 000

150 000

110 000

1

toret även möjlighet att ta ut avgifter av kunder
som inte är myndigheter.
Under 2010 uppgick avgifterna inom Statens
internbank (och därmed inleveransen på inkomsttitel) till 4,5 miljoner kronor. För 2011
och 2012 beräknas motsvarande avgifter till 4,7
respektive 4,5 miljoner kronor.
Tabell 10.9 In- och utlåningsverksamheten i Statens
internbank
Tusental kronor
Avgiftsbelagd
verksamhet

Utfall 2010
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Intäkter
som får
disponeras

4 490

0

Prognos 2011

4 700

0

Budget 2012

4 500

0

Verksamheten insättningsgaranti och investerarskydd finansieras genom Riksgäldskontorets
förvaltningsanslag. Administrationskostnaden
för denna verksamhet avräknas från efterföljande
års avgifter och redovisas mot inkomsttitel 2552
Övriga offentligrättsliga avgifter. Resterande avgifter placeras på räntebärande konto i Riksgäldskontoret eller i skuldförbindelser utfärdade
av staten. Avgifter för insättningsgaranti och
investerarskydd betalas av de institut som omfattas av garantin respektive skyddet.
Tabell 10.10 Insättningsgaranti och investerarskydd
Tusental kronor

Exklusive bankgarantier och insättningsgaranti (se tabell 10.6 och 10.9).

För 2010 resulterade den avgiftsbelagda garantioch kreditverksamheten i ett underskott på
428 miljoner kronor. Minusresultatet beror
främst på större reservationer i samband med
nyutställda garantier till fordonsindustrin. Reservationerna redovisas som kostnader när garantin
tecknas, medan intäkter från garantiavgiften
fördelas över garantiåtagandets löptid. För 2011
och 2012 beräknas resultatet för garanti- och
kreditverksamheten till 108 respektive 110
miljoner kronor.
Avgifterna inom statens internbank förs till
inkomsttitel 2557 Avgifter vid statens internbank
i Riksgäldskontoret. Avgifterna används som
styrmedel i strävan mot ökad effektivisering av
den finansiella verksamheten inom staten. För
att undvika subventionering har Riksgäldskon-

Intäkter till
inkomsttitel

1

Intäkter till
inkomsttitel1

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

7 261

-

7 600

-339

Prognos 2011

7 600

-

7 000

600

Budget 2012

7 000

-

8 000

-1 000

Intäkterna till inkomsttitel motsvaras normalt av föregående års anslagsförbrukning. Beloppet 2011 redovisas exklusive hittills uppkomna administrationskostnader i ersättningsfallet CTA Lind & Co Scandinavia AB (28 748 tkr). Dessa
kostnader har balanserats tidigare. Dock görs överföring till inkomsttitel under
2011.

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2

Regeringens överväganden
Tabell 10.11 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:12 Riksgäldskontoret
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

306 973

306 973

306 973

306 973

4 498

12 100

18 515

26 478

96

-1 255

-325

-333

311 567

317 818

325 163

333 118

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

Regeringen föreslår att anslaget för 2012 uppgår
till 311 567 000 kronor. För 2013 beräknas anslaget till 317 818 000 kronor, för 2014 till
325 163 000 kronor och för 2015 till 333 118 000
kronor.
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11

11.1

Sjunde AP-fonden

Omfattning

Avsnittet omfattar krediter till Sjunde AP-fonden för att finansiera verksamheten och fördela
kostnaderna för att bygga upp Sjunde AP-fondens verksamhet över tiden. Detta ska ske i syfte
att åstadkomma neutralitet mellan generationer
av pensionssparare. Skulden för uppbyggnaden
av Sjunde AP-fondens verksamhet ska amorteras
på ett rättvist sätt mellan olika generationer.
Sjunde AP-fonden förvaltar två fonder i
premiepensionssystemet, de s.k. byggstensfonderna AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond.
Fonderna bildades i maj 2010 inom ramen för de
förändringar i premiepensionssystemet som
riksdagen fattade beslut om under 2009 (prop.
2009/10:44,
bet.
2009/10:SfU9,
rskr.
2009/10:113). AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond har ersatt de två tidigare fonderna Premiesparfonden och Premievalsfonden. Premiesparfonden var det tidigare förvalsalternativet för de
premiepensionssparare som inte hade gjort ett
aktivt val. Genom reformeringen har ett förvalsalternativ med generationsprofil införts – AP7
Såfa – som i praktiken är en s.k. generationsfond
med en sammansättning som avspeglar premiepensionsspararens ålder. Upp till 55 år består
Såfa enbart av aktiefonden, för att sedan, upp till
75 år, minska till en tredjedel aktiefond och två
tredjedelar räntefond. Sjunde AP-fonden erbjuder totalt sex placeringsalternativ. Förutom
AP7 Såfa och de två fonderna är det en kombination av aktie- respektive räntefonden i de tre
portföljerna offensiv (75 procent aktiefond),
balanserad (50 procent aktiefond) och försiktig
(33 procent aktiefond). Samtliga placeringsalternativ och de två fonderna är valbara inom
premiepensionssystemet.

11.2

Mål

Målet för Sjunde AP-fonden (fondens uppdrag)
är att uteslutande förvalta premiepensionsmedel
i pensionsspararnas intresse för att uppnå en
långsiktigt hög avkastning, i syfte att tillförsäkra
andelsägarna en så bra pension som möjligt i
förhållande till risken i placeringarna. Risk och
avkastning ska tolkas i termer av utgående pensioner.
Hänsyn till miljö och etik ska tas i placeringsverksamheten, utan att avkall görs på det övergripande målet om hög avkastning.
Sjunde AP-fonden förvaltar premiepensionsmedel av betydande storlek för ett stort antal
personer. Många av dessa har inte aktivt valt
Sjunde AP-fonden utan litar på att staten erbjuder en god förvaltning. Det är därför viktigt
att allmänheten har förtroende för fondens sätt
att sköta förvaltningen av premiepensionsmedlen, att avkastningen är god, att det finns
välfungerande kontrollsystem och administrativa
rutiner samt att kostnaderna är låga.

11.3

Resultatredovisning

11.3.1 Indikatorer och andra
bedömningsgrunder för
redovisningen

Regeringens utvärdering av Sjunde AP-fondens
resultat redovisas årligen i en särskild skrivelse
till riksdagen, senast i skrivelsen Redovisning av
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2010 (skr.
2010/11:130 s. 77 ff.). Regeringens utvärdering
av resultatet omfattar bedömningar av styrelsens
119

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2

strategiska beslut och den operativa förvaltningen.
Baserat på Sjunde AP-fondens uppdrag att nå
en långsiktigt hög avkastning, vid vald risknivå,
har styrelsen fastställt målet att förvalsalternativet AP7 Såfa (statens årskullsförvaltningsalternativ) ska uppnå en avkastning som överträffar genomsnittet av de privata fonderna inom
premiepensionssystemet. För det tidigare förvalsalternativet Premiesparfonden var målet att
överträffa genomsnittet av alla fonder som kan
väljas aktivt (PPM-index) och att det skulle ske
till en lägre risk, mätt som volatilitet i avkastningen. För den tidigare valbara fonden Premiesparfonden var målet att överträffa PPM-index
med 0,35 procentenheter per år. Målen i de avvecklade fonderna utvärderades över rullande
femårsperioder. Regeringens utvärdering av
styrelsens strategiska beslut sker i förhållande till
styrelsens mål.
För den operativa förvaltningen har Sjunde
AP-fondens styrelse fastställt målen att avkastningen i de två fonderna, AP7 Aktiefond och
AP7 Räntefond, ska överträffa de jämförelseindex som har fastställts för respektive fond.
Kostnaderna för Sjunde AP-fondens verksamhet ska täckas med förvaltningsavgifter som
tas ur de två fonderna AP7 Aktiefond och AP7
Räntefond. Detta gäller även kostnaderna för att
bygga upp verksamheten från grunden. I syfte
att åstadkomma neutralitet mellan generationer
sprids kostnaderna under uppbyggnadsskedet
över en längre period. För detta ändamål disponerar Sjunde AP-fonden krediter i Riksgäldskontoret.
11.3.2 Resultat

Sjunde AP-fonden har bildats för att förvalta
premiepensionsmedel inom det reformerade
ålderspensionssystemet. En del av pensionsavgiften (ca 14 procent eller 2,5 procent av pensionsunderlaget) ger rätt till premiepension och
förvaltas i värdepappersfonder efter individuella
val. För de personer som avstår från att välja
någon annan fond förvaltas medlen av Sjunde
AP-fonden i förvalsalternativet AP7 Såfa.
Vid utgången av 2010 omfattade premiepensionssystemet 6,3 miljoner premiepensionssparare med ett samlat fondvärde om
408 miljarder kronor. Av detta värde förvaltade
Sjunde AP-fonden 110,1 miljarder kronor eller
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27,0 procent av kapitalet för 2,7 miljoner andelsägare. Sjunde AP-fondens andel av det totala
premiepensionskapitalet har minskat med 3,6
procentenheter sedan 2000.
I regeringens utvärdering av Sjunde AP-fondens förvaltning t.o.m. 2010 framgår att Sjunde
AP-fondens förvalsalternativ (Premiesparfonden
t.o.m. den 20 maj 2010 och AP7 Såfa fr.o.m. den
24 maj 2010) sedan starten 2000 överträffar den
genomsnittligt valda fonden i premiepensionssystemet (PPM-index), vilket bedöms som
positivt. Däremot har ingen av de tidigare fonderna, Premiesparfonden och Premievalsfonden,
uppnått styrelsens mål för de tre senaste femårsperioderna, den period som Sjunde AP-fonden
har använt för sin utvärdering av de tidigare fonderna. Regeringen anser att detta inte är tillfredsställande. Resultaten i Premiesparfondens och
Premievalsfondens operativa förvaltning är under femårsperioden 2006–2010 negativa, vilket är
otillfredsställande. Det är ännu för tidigt att utvärdera det nya förvalsalternativet och de två
byggstensfonderna.
För AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond uppgår förvaltningsavgiften till 0,15 respektive 0,09
procent av förvaltat kapital. Med den utgångspunkten har Sjunde AP-fondens avgiftsintäkter
beräknats till 149,9 miljoner kronor för 2010.
Samtidigt har verksamhetens kostnader uppskattats till 136,4 miljoner kronor, varav
2,4 miljoner kronor utgörs av räntekostnader.
Det balanserade underskottet, som uppgick till
158,7 miljoner kronor vid utgången av 2010 och
159,8 miljoner kronor ett år tidigare, väntas
därmed minska till cirka 145 miljoner kronor
under 2011.
För 2011 disponerar Sjunde AP-fonden dels
en låneram på högst 5 miljoner kronor för finansiering av investeringar i anläggningstillgångar
som används i verksamheten, dels ett räntekonto
med kredit på högst 175 miljoner kronor.
Sjunde AP-fondens behov av krediter är lägre
än det balanserade underskottet, främst på grund
av att externa förvaltare ersätts kvartalsvis i efterskott.
11.3.3 Analys och slutsatser

Sjunde AP-fondens redovisade resultat var
negativa från starten av verksamheten fram
t.o.m. 2004. Under 2005–2007 var resultaten
positiva. Till följd av marknadsutvecklingen 2008
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var resultaten negativa under 2008 och 2009.
Under 2010 uppvisade Sjunde AP-fonden återigen ett positivt resultat (1,1 miljoner kronor),
vilket i motsvarande grad minskade fondens
balanserade underskott till 158,7 miljoner
kronor.
Som ett led i sin strävan att behandla olika
generationer av pensionssparare lika har Sjunde
AP-fonden fastställt att det balanserade underskottet ska vara eliminerat till 2020.
Beräkningar utifrån en rad antaganden, innefattande bl.a. in- och utflöden i fonderna, förväntad avkastning och kostnadsutveckling, visar
att Sjunde AP-fonden kommer att fortsätta
redovisa successivt förbättrade årsresultat efter
2011. Detta beror främst på att fondkapitalet
förväntas öka under de kommande åren, till följd
av årliga tillflöden av kapital och en förväntat
långsiktigt positiv avkastning. Sjunde AP-fonden
beräknar att de kommande årens positiva resultat medför att den kredit på räntekonto som
fonden disponerar, och som i dagsläget uppgår
till 175 miljoner kronor, kan slutamorteras under
2016. Med nuvarande förvaltningsavgifter förväntas därefter ett ackumulerat överskott uppstå.
Det bör noteras att prognosen för Sjunde APfondens slutamortering av krediten är osäker,
framför allt på grund av osäkerheten kring fondkapitalets utveckling. Det beror på att AP-fondens intäkter, men inte dess kostnader, är helt
beroende av det förvaltade kapitalets storlek. Två
faktorer är särskilt viktiga för fondkapitalets
utveckling dels utvecklingen på de finansiella
marknaderna, och då framför allt utvecklingen
på de globala aktiemarknaderna, dels premiepensionsspararnas individuella val av fonder.
Förändringarna i Sjunde AP-fondernas fonder
under 2010 har medfört en ytterligare osäkerhet
kring premiepensionsspararnas individuella val
vilket försvårar bedömningen av fondkapitalets
och intäkternas utveckling. Vad gäller fondens
kostnader finns det en osäkerhet som följer av
en tidigare omläggning av avtal med externa
kapitalförvaltare. I de nya avtalen ingår resultatberoende avgifter som utbetalas om berörda förvaltare överträffar vissa angivna mål. Den högre
avgiften belastar myndigheten Sjunde AP-fonden, medan den motsvarande högre avkastningen tillfaller fonderna och därmed fondspararna. Ur ett helhetsperspektiv gynnar de
resultatberoende avgifterna fondandelsägarna.
En tillfällig höjning av fondavgiften, i syfte att
hantera osäkerheten kring intäkterna, bedöms

inte vara förenlig med ambitionen att behandla
olika generationer av pensionssparare lika.

11.4

Politikens inriktning

I regeringens utvärdering av Sjunde AP-fondens
verksamhet t.o.m. 2010 framhålls bl.a. behovet
av öppenhet och information kring inriktning
och risknivå i AP7 Såfa och behovet av fortsatt
kritisk granskning av fondens operativa förvaltning, i den utsträckning sådan förekommer.
Sjunde AP-fondens styrelse har ansvaret för
att fastställa och utvärdera fondernas övergripande mål. Regeringen är i sin tur ålagd att i
efterhand utvärdera verksamheten. I det sammanhanget är det av särskilt intresse att följa upp
utfallet av Sjunde AP-fondens förändrade uppdrag och de nya fonder och fondportföljer som
inrättades i maj 2010.

11.5

Budgetförslag

Kredit på räntekonto och låneram för Sjunde
AP-fonden
Regeringens förslag: För 2012 avseende Sjunde

AP-fondens verksamhet får regeringen dels
besluta om lån i Riksgäldskontoret för
investeringar i anläggningstillgångar som
används i verksamheten intill ett belopp av
5 000 000 kronor, dels besluta om kredit på
räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp
av 185 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Mot
bakgrund av osäkerheten kring Sjunde APfondens kreditbehov, som är en följd av
osäkerheten kring fondens intäkter, bedömer
regeringen att det för 2012, i likhet med
föregående år, finns behov av en högre säkerhetsmarginal för att tillgodose ett eventuellt
likviditetsbehov om fondkapitalet kraftigt
minskar. Regeringen föreslår därför att riksdagen
bemyndigar regeringen att besluta om en kredit i
Riksgäldskontoret omfattande högst 185
miljoner kronor. Regeringen avser dock att
bevilja Sjunde AP-fonden en ram för kredit på
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räntekonto om 175 miljoner kronor, dvs. samma
nivå som för 2011. Den högre ramen utgör en
möjlighet för regeringen att med mycket kort
varsel besluta om att utöka krediten om förutsättningarna skulle ändras, t.ex. till följd av ett
utflöde av fondkapital från Sjunde AP-fonden
eller en negativ utveckling på de finansiella
marknaderna.
En oförändrad ram på 5 miljoner kronor avseende lån för finansiering av anläggningstillgångar
under 2012 bedöms vara tillräcklig.
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12
Kapitalhöjningar i vissa
internationella finansiella institutioner

12.1

Omfattning

Avsnittet omfattar Sveriges deltagande i kapitalhöjningar i vissa internationella finansiella institutioner, nämligen Europeiska utvecklingsbanken (EBRD), Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD), Nordiska
investeringsbanken (NIB) och Europarådets
utvecklingsbank (CEB).
Avsnittet omfattar även vissa garanti- och
medlemsavgifter.

12.2

Mål

Målet för de internationella finansiella institutionernas verksamhet är att främja en hållbar
ekonomisk utveckling och bidra till finansiell
stabilitet. Målet med kapitalhöjningarna är att
institutionerna ska kunna bedriva sin verksamhet
ändamålsenligt och effektivt inom sina mandat
samt bidra till att hantera effekterna av den
ekonomiska och finansiella krisen.

12.3

Resultatredovisning

12.3.1 Indikatorer och andra
bedömningsgrunder för
redovisningen

De internationella finansiella institutionerna
främjar ekonomisk utveckling, bl.a. genom rådgivning, tekniskt stöd samt utlåning till sam-

hällsnyttiga projekt i verksamhetsländerna inom
områden såsom infrastruktur, miljö, klimat,
social infrastruktur (t.ex. sjukvård och bostäder),
innovation och utveckling av den privata sektorn. Institutionernas finansieringsverksamhet
ska fokusera på regioner där utbudet av marknadsfinansiering är lågt. Regeringen anser att det
är viktigt att de internationella finansiella institutionerna bidrar till att åtgärda marknadsmisslyckanden och genom sin långivning bidrar med
ett mervärde jämfört med annan finansiering.
Vidare är det angeläget att institutionerna verkar
inom sina respektive mandat för att undvika
överlappning och främja en effektiv arbetsfördelning. Verksamheten i de internationella finansiella institutionerna bör präglas av effektivitet,
transparens och jämställdhet.
12.3.2 Resultat

De internationella finansiella institutionernas
betydelse i det globala finansiella systemet har
ökat till följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen. Bristen på krediter på den
privata utlåningsmarknaden har gjort att efterfrågan på lån från institutionerna ökat i såväl
avancerade ekonomier som i medel- och låginkomstländer. De internationella finansiella
institutionerna har svarat upp väl mot den allt
större efterfrågan på finansiering. Den ökade utlåningen har medfört att institutionerna närmat
sig tröskelvärdena för de utlåningsvolymer som
bedöms som långsiktigt hållbara. För att kunna
möta det stora behovet av finansiering, och
därigenom bidra till krisbekämpning samt till en
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hållbar ekonomisk utveckling i medlemsländerna, har flera institutioner fått kapitalhöjningar beviljade av ägarländerna, däribland
Sverige. Kapitalhöjningar har beslutats i bl.a. EIB
(prop. 2008/09:116, bet. 2008/09:FiU36, rskr.
2008/09:200), NIB och EBRD (prop. 2010/11:1,
bet. 2010/11:FiU2, rskr. 2010/11:140), samt
IBRD (prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:UU2, rskr.
2010/11:98).
12.3.3 Analys och slutsatser

Regeringen beslutade den 11 mars 2010
skrivelsen Redovisning av verksamheten i
Internationella valutafonden, Världsbanken och
de regionala utvecklingsbankerna under 2008–
2009 (skr. 2009/10:153, yttr. 2009/10:FiU4y,
bet. 2009/10:UU18, rskr. 2009/10:345). I
skrivelsen redogörs för institutionernas verksamheter under 2008 och 2009 samt för
regeringens bedömning av dessa.
Regeringen planerar överlämna nästa skrivelse
om verksamheten i de internationella finansiella
institutionerna till riksdagen under 2012. Skrivelsen kommer bl.a. innehålla en redogörelse av
institutionernas låneverksamhet och övergripande mandatuppfyllnad samt för hur de
institutioner som beviljats kapitalhöjning har
använt det ökade utlåningsutrymmet.
Den snabba utvecklingen med politiska förändringar i vissa länder i södra och östra
Medelhavsregionen har aktualiserat en utökad
roll
för
de
internationella
finansiella
institutionerna där. I EBRD pågår arbete med en
geografisk utvidgning av bankens verksamhetsområde till länder i denna region.
Regeringen avser att senare under riksdagsåret
lämna en proposition till riksdagen med förslag
om ändring av EBRD:s stadgar som är nödvändig för utvidgningen av verksamheten.
Behovet av finansiering inom de internationella finansiella institutionernas verksamhetsområden väntas kvarstå på en relativt hög nivå
under de närmaste åren. Behovet har ytterligare
förstärkts på grund av den förnyade oron på de
finansiella marknaderna. Senare, när situationen
normaliserats, bör behovet av finansiering från
de internationella finansiella institutionerna
minska. Om finansieringsbehovet kvarstår på en
hög nivå under lång tid kan det inte uteslutas att
en förnyad diskussion om kapitalhöjningar
inleds i institutionerna. Samtidigt har samtliga de
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institutioner som behandlats i detta avsnitt
beviljats kapitalhöjningar relativt nyligen, vilket
möjliggjort ökade utlåningsvolymer. Ett fortsatt
stort finansieringsbehov skulle dock kunna leda
till att det inte blir möjligt att återföra en del av
det ökade garantikapitalet till ägarländerna i de
institutioner där redan beslutade kapitalhöjningarna var av delvis temporär beskaffenhet,
dvs. kapitalhöjningarna i EBRD och NIB. Vad
gäller EBRD är en återföring inte längre trolig på
grund av institutionens planerade utvidgning av
sitt verksamhetsområde till södra och östra
Medelhavsregionen. Regeringen anser att framtida kapitalöversyner i institutionerna ska föregås av noggranna analyser av institutionernas
långsiktiga resursbehov och av hur de begränsade resurserna ska kunna användas så effektivt
som möjligt. Kapitalöversynerna bör kunna
resultera i ett minskat ägarkapital.
Den kapitalhöjning i CEB som regeringen
föreslår i detta avsnitt är inte av temporär
beskaffenhet.

12.4

Politikens inriktning

De internationella finansiella institutionerna
fyller en viktig funktion i det internationella
samarbetet. Kärnan i deras verksamhet är finansiering av samhällsnyttiga projekt inom områden
och regioner där utbudet av marknadsfinansiering är begränsat.
De internationella finansiella institutionernas
finansiering är till stor del av långfristig karaktär,
och leder ofta till att även privata aktörer bidrar
med finansiering eftersom dessa ser institutionernas deltagande som en kvalitetsstämpel och
god riskspridning. Utöver finansiering bidrar
institutionerna även med rådgivning och tekniskt stöd. De internationella finansiella institutionerna spelar vidare en värdefull och viktig roll
för att främja en hållbar ekonomisk utveckling,
global ekonomisk och finansiell stabilitet, övergång till marknadsekonomi. De bidrar även till
fattigdomsbekämpningen.
I samband med sina möten under 2009 enades
G20-länderna om att säkerställa att de internationella finansiella institutionerna har tillräckliga
resurser för att möta ett ökat behov av
finansiering till följd av finanskrisen, då
tillgången på privat finansiering minskade
kraftigt. Länderna ansåg att ökade resurser samt
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en ökad effektivitet, legitimitet och anpassningsförmåga behövdes för att göra institutionerna till
effektiva verktyg såväl för att bidra till
ekonomisk återhämtning som att motarbeta
framtida kriser. Liknande slutsatser har dragits i
samband med möten i respektive institutions
policyskapande organ, där samtliga medlemsländer inklusive Sverige är representerade. Mot
denna bakgrund har flera internationella finansiella institutioner efterfrågat och blivit beviljade
kapitalhöjningar.
Sverige har verkat för att institutionerna ska
ha tillräcklig kapacitet för att kunna hantera nya
utmaningar, men har samtidigt intagit en restriktiv hållning till kapitalhöjningar. Sverige har
betonat att förslag om permanenta kapitalhöjningar ska baseras på noggranna analyser av
institutionernas långsiktiga resursbehov och av
hur de begränsade resurserna ska kunna används
så effektivt som möjligt. Institutionerna bör
regelbundet analysera sitt kapitalbehov och även
minskningar av ägarkapitalet bör ske om behovet
av finansiering inom institutionens fokusområde
bedöms minska på lång sikt. Sverige har vidare
betonat att institutionerna ska utveckla och
effektivisera sin verksamhet i enlighet med varje
institutions särskilda kompetens och kärnmandat samt att verksamhetens resultat noggrant ska
följas upp. Institutionerna bör med sin finansiering bidra till att åtgärda marknadsmisslyckanden och ge ett mervärde jämfört med
annan finansiering samt fungera som en hävstång
för andra, särskilt privata, aktörers medverkan
som finansiärer. Andra frågor som prioriterats av
regeringen är bl.a. transparens och restriktivitet i
ersättningsfrågor.
Kapitalkonstruktionen i de internationella
finansiella institutionerna

De internationella finansiella institutionernas
ägarkapital består vanligtvis av en mindre del inbetalt kapital och av en större del garantikapital.
Det inbetalda kapitalet disponeras av institutionerna i den löpande verksamheten, medan
garantikapitalet stärker institutionernas kreditvärdighet och ger lägre upplåningskostnader på
marknaden, vilket möjliggör goda lånevillkor för
institutionernas låntagare. Garantikapitalet
betalas inte ut till institutionerna utan medlemsländerna förbinder sig att tillhandahålla kapitalet
vid behov.

I de fall låntagare inte kan betala tillbaka lån
täcks förlusterna först och främst av institutionens reserver. Institutionerna har betydande
reserver, i första hand från sina vinster, som
fungerar som riskbuffertar. Det är först om
institutionerna skulle drabbas av mycket stora
förluster som medlemsländernas garantikapital
ska behöva tas i anspråk. Det faktum att
institutionerna är prioriterade fordringsägare,
samt deras långa erfarenhet av att bedöma och
hantera kreditrisker, ger goda förutsättningar för
att garantiåtagandena inte ska behöva tas i
anspråk. Vidare har de finansiella institutionerna
egna utlåningsbegränsningar för att säkerställa
att utlåningen är hållbar, som är anpassade för
respektive institutions verksamhet. Utlåningsbegränsningarna utgår vanligtvis från att utlåningens storlek och risk begränsas i relation till
ägarländernas totala kapitalinsats (dvs. både
inbetalt och garanterat kapital) och institutionens uppbyggda reserver.

12.5

Budgetförslag

12.5.1 Kapitalhöjning i Europarådets
utvecklingsbank (CEB)
Regeringens förslag: Riksdagen godkänner att
Sverige under 2012 medverkar i kapitalhöjningen
i Europarådets utvecklingsbank (CEB) och
bemyndigar regeringen att ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier till CEB
intill ett belopp av 123 724 000 euro.

Skälen för regeringens förslag: En
kapitalhöjning har föreslagits äga rum i CEB för
att banken ska kunna svara upp mot ökade
finansieringsbehov inom bankens sociala
fokusområde. CEB ägs av 40 europeiska länder
som samtliga även är medlemmar i Europarådet.
CEB:s uppdrag är att finansiera projekt i
ägarländerna i syfte att främja den sociala
sammanhållningen i Europa. Den sociala inriktningen kommer till uttryck genom stöd till flyktingar, återuppbyggnad efter naturkatastrofer
och insatser för utsatta folkgrupper i syfte att
motverka utanförskap. Projekten riktar sig t.ex.
till små och medelstora företag för att skapa
arbetstillfällen, och förbättrar tillgång till utbild125
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ning, sjukvård och bostäder för resurssvaga
grupper. Utlåningsverksamheten kan ske till
projekt i samtliga ägarländer. Länderna i centraloch östeuropa bedöms dock vara i störst behov
av finansiering från CEB och utgör därför en
särskild målgrupp. Sedan dessa länder blev
medlemmar i CEB, främst under senare delen av
90-talet, har utlåningen successivt ökat till denna
grupp. Enligt bankens senaste utvecklingsplan
ska andelen lån som går till målgruppsländerna
höjas från knappt 50 procent vid slutet av 2009
till minst 55–60 procent vid slutet av 2014.
Regeringen har varit pådrivande för en ökad
fokusering på de länder som har störst behov av
CEB:s utlåning.
Risksituationen för CEB har successivt försämrats till följd av dels den ökade fokuseringen
på de ekonomiskt svagaste ägarländerna, dels
försämrad kreditvärdering av flera av ägarländerna under perioden efter finanskrisens
utbrott. Med anledning av detta har relationen
mellan den riskvägda utlåningsportföljen och det
riskvägda ägarkapitalet börjat närma sig de
tröskelvärden som fastställts i bankens finansiella riktlinjer för att bibehålla en sund risknivå.
Med nuvarande kapitalbas skulle CEB:s fortsatta
utlåningsmöjligheter, särskilt till de ekonomiskt
svagaste länderna, begränsas.
Finansieringsbehovet är stort i flera av CEB:s
målgruppsländer, samtidigt som det är svårt att
få marknadsfinansiering i kölvattnet av finanskrisen och med skärpta kapitalkrav för banker
nära förestående. I och med kapitalhöjningen
kommer CEB att få utökade möjligheter att
finansiera projekt med högre risk, som ofta återfinns i målgruppsländerna där behovet av projekt
med social inriktning är som störst och tillgången till marknadsfinansiering som lägst. Mot
denna bakgrund anser regeringen att Sverige bör
delta i kapitalhöjningen.
CEB har efterfrågat en höjning av ägarkapitalet med 2,2 miljarder euro till totalt 5,5
miljarder euro. Höjningen fördelas på 246 miljoner euro i inbetalt kapital och 1 954 miljoner
euro i garantikapital. Det inbetalda kapitalet ökas
genom en överföring från bankens reserver, dvs.
dess ackumulerade vinstmedel. Vid styrelsemötet den 4 februari 2011 godkände ägarländerna, inklusive Sverige, kapitalhöjningen. För
svensk del innebär ett deltagande i kapitalhöjningen en ökning av garantiåtagandet med
49,409 miljoner euro, motsvarade ca 444 miljoner kronor till totalt 123,724 miljoner euro,
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vilket i dagsläget motsvarar ca 1,11 miljarder
kronor. I och med överföringen från bankens
reserver kommer Sveriges del av det inbetalda
kapitalet att öka med 6,225 miljoner euro, vilket i
dagsläget motsvarar ca 54 miljoner kronor, till
15,448 miljoner euro, eller ca 139 miljoner
kronor. Sveriges kapitalandel i CEB uppgår till
drygt 2,5 procent. Kapitalandelen förblir
oförändrad om Sverige deltar i kapitalhöjningen
och under förutsättning att samtliga ägarländer
gör detsamma, vilket nästintill samtliga länder
förväntas göra. Kapitalhöjningen träder i kraft
den 31 december 2011, under förutsättning att
minst två tredjedelar av kapitalhöjningen har
tecknats av ägarländerna.
Genom att teckna ytterligare garantikapital tar
Sverige en ökad risk. Denna risk är beroende av
bankens resultat, utlåningspolitik, finansiella
ställning och status som prioriterad fordringsägare. I CEB:s uppdrag ligger att bedriva
utlåningsverksamhet med relativt hög risk. CEB
bedöms dock ha en god förmåga att bedöma och
hantera risk. Banken har under 2000-talet gått
med vinst samtliga verksamhetsår. Bankens
reserver uppgick den 31 december 2010 till 1 687
miljoner euro, vilket motsvarade ca 14 procent
av de utestående lånen. Reserven utgör en
buffert som i händelse av förluster skulle belastas
innan det blir aktuellt att söka infriande av ägarnas garantikapital eller be dem om ytterligare
kapitaltillskott.
Höjningen av garantikapitalet i CEB påverkar
inte statens budgetsaldo, statsskulden eller det
finansiella sparandet. Det beror på att garantikapitalet är undantaget från de krav på avsättningar till Riksgäldskontorets garantireserv
som generellt gäller för statliga garantier.
12.5.2 1:14 Vissa garanti- och
medlemsavgifter
Tabell 12.1 Anslagsutveckling för 1:14 Vissa garanti- och
medlemsavgifter
Tusental kronor

2010

Utfall

1 897

2011

Anslag

2 370

2012

Förslag

2 370

2013

Beräknat

2 370

2014

Beräknat

2 370

2015

Beräknat

2 370

Anslagssparande
Utgiftsprognos

303
2 283
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Anslaget används för att finansiera Sveriges årliga medlemsavgifter i CEB, Bruegel, en ekonomisk-politisk tankesmedja baserad i Bryssel, och
i European Institute of Public Administration
(EIPA).
I enlighet med garantimodellen ska även anslaget kunna belastas om garantier till vissa internationella finansieringsinstitut behöver infrias.
Anslaget används också för att finansiera
garantiavgiften till Riksgäldskontoret för
Sveriges Hus i Sankt Petersburg.
Regeringens överväganden
Tabell 12.2 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

2 370

2 370

2 370

2 370

2 370

2 370

2 370

2 370

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Budgetförslaget baseras på antagandet om en
nominellt oförändrad årlig svensk avgift om
95 000 euro eller 870 000 kronor per år till
Bruegel, vilket motsvarar 2 procent av medlemsstaternas bidrag.
Även för EIPA och CEB antas att avgifterna
kommer att ligga kvar på 55 000 respektive
35 000 euro, motsvarande cirka 500 000 respektive 320 000 kronor. Garantiavgiften till Riksgäldskontoret för Sveriges Hus i Sankt Petersburg uppgår till 650 000 kronor.
Regeringen föreslår att anslaget för 2012 uppgår till 2 370 000 kronor. Även för 2013, 2014
och 2015 beräknas anslaget till 2 370 000 kronor.

127

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2

13

13.1

Kredit till annan stat

Omfattning

Avsnittet Kredit till annan stat omfattar Sveriges
krediter till Island och Lettland.

13.2

Mål

Målet för krediterna till andra stater är att genom
internationellt samarbete mildra effekterna av
den finansiella krisen inom EU och i Sveriges
närområde samt bidra till att motverka att en
finansiell kris i en stat sprids till andra stater och
därigenom skapar allvarliga problem i det finansiella systemet i Europa.

13.3

Resultatredovisning

13.3.1 Indikatorer och andra bedömningsgrunder för redovisningen

Genom krediterna till andra stater stöder Sverige
de berörda ländernas ekonomiska konsoliderings- och reformprogram. Ländernas prestationer under sina respektive reformprogram utvärderas löpande av Internationella valutafonden
(IMF) och EU. Utvärderingen bygger bl.a. på
utvecklingen av ekonomiska nyckelvariabler
såsom BNP, bytesbalans, offentligfinansiellt
sparande och den offentliga sektorns bruttoskuld.

13.1.1 Resultat

Island
Riksdagen beslutade den 25 februari 2009 att
bemyndiga regeringen att under 2009 besluta om
en kredit till Island om högst 6,5 miljarder
kronor som ett tillägg till IMF:s finansiella stöd
till
Island
(prop.
2008/09:106,
bet.
2008/09:FiU34, rskr. 2008/09:177). Den 25 juni
2009 beslutade regeringen att underteckna låneavtal för en kredit till Island (dnr Fi2009/4680).
Avtalen undertecknades den 1 juli 2009.
Regeringen har i skrivelsen Villkoren för
Sveriges kredit till Island (skr. 2008/09:230, bet.
2009/10:FiU8, rskr. 2009/10:20) och i efterföljande budgetproposition redogjort för den
ekonomiska situationen på Island, landets
genomförande av det reformprogram som
presenterats för IMF och villkoren för Sveriges
kredit till Island. Den svenska krediten är en del
av de nordiska ländernas (Danmark, Finland,
Norge och Sverige) krediter till Island på totalt
1,775 miljarder euro. Den svenska krediten uppgår till 495 miljoner euro, varav hittills hälften
har utbetalats. Krediten har en löptid på 12 år,
varav de första 5 åren är amorteringsfria.
Krediten har en rörlig ränta på 3-månaders
Euribor + 275 räntepunkter. Enligt det ursprungliga låneavtalet var lånet tillgängligt för
utbetalning t.o.m. den 30 december 2010. Island
begärde i slutet av november 2010 att tillgänglighetsperioden för de nordiska krediterna skulle
förlängas med ett år till slutet av 2011 (dnr
Fi2010/5319). Riksdagen beslutade den 21 juni
2011 att bemyndiga regeringen att under 2011
besluta om förlängd tillgänglighetsperiod, till
utgången av 2011, för den svenska krediten till
Island (prop. 2010/11:132, bet. 2010/11:FiU34,
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rskr. 2010/11:177). Den 7 juli 2011 beslutade
regeringen att underteckna tilläggsavtal om
förlängd tillgänglighetsperiod av den svenska
krediten till Island (dnr Fi2011/2967).
Tilläggsavtalen för den svenska krediten samt
övriga nordiska länders krediter till Island trädde
i kraft i augusti 2011.
Tabell 13.1 Island. Ekonomiska nyckeldata 2010–2013
Procentuell volymförändring om inte annat anges

BNP

2010

2011*

2012*

2013*

-3,5

2,5

3,1

2,8

Privat konsumtion

-0,2

3,1

3,3

3,3

Offentlig konsumtion

-3,2

-1,3

-1,0

-1,0

Bruttoinvesteringar

-8,1

17

14,7

13,3

1,1

2,2

3,7

2,9

Total export
Total import

3,9

5,4

5,2

5,2

-10,2

2,2

2,8

-1,0

Offentligfinansiellt
sparande (% av BNP)

-9,0

-6,2

-2,2

-1,0

Offentlig sektors bruttoskuld (% av BNP)

92,4

100,0

95,2

94,0

Arbetslöshet (% av
arbetskraften)

8,1

7,1

5,7

4,3

Inflation (årssnitt %)

5,4

4,0

3,7

2,6

Bytesbalans (% av BNP)

* Prognos
Källa: Internationella valutafonden, augusti 2011.

Islands ekonomiska reformprogram har främst
syftat till att stabilisera växelkursen, rekonstruera
banksystemet och uppnå hållbara offentliga
finanser och har innehållit mål för finans- och
penningpolitiken på medellång sikt samt strukturreformer. Reformprogrammet har stötts av
IMF och IMF:s styrelse godkände i november
2008 ett 2-årigt stödprogram till Island, inklusive
lån från IMF på ca 2,1 miljarder US dollar.
Programmet löpte ursprungligen till utgången av
november 2010, men förlängdes sedermera till
utgången av augusti 2011. Översynerna av
Islands genomförande av reformprogrammet har
godkänts av IMF:s styrelse. Den sjätte och sista
översynen godkändes av IMF:s styrelse i slutet
av augusti 2011. IMF konstaterar i programöversynen att Islands IMF-program har varit framgångsrikt och att målen i reformprogrammet har
uppfyllts. IMF förväntar sig viss BNP-tillväxt
2011 (2,5 procent), men konstaterar också att
arbetslösheten ligger kvar på en hög nivå och att
inflationen stiger, främst på grund av högre
råvarupriser. IMF konstaterar vidare att Island
hittills till stor del inte har påverkats av den
senaste oron på de finansiella marknaderna, men
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att riskerna för Islands återhämtning och landets
fortsatta tillgång till de internationella kapitalmarknaderna har ökat. I juni 2011 lyckades
Island åter få tillgång till den internationella
kapitalmarknaden genom en emission av 5-åriga
statsobligationer till 4,993 procents ränta, till ett
värde av 1 miljard US-dollar. Det är den första
internationella obligationsupplåningen som
landet genomfört sedan finanskrisen 2008. Den
ökade osäkerheten om Islands fortsatta tillgång
till de internationella kapitalmarknaderna ökar
sannolikheten för att Island kommer att vilja
använda möjligheten till kredit från de nordiska
länderna, inklusive Sveriges. IMF kommer även
efter det att reformprogrammet har avslutats att
följa den ekonomiska utvecklingen på Island i
nära dialog med de isländska myndigheterna.
Island har kommit långt på vägen tillbaka efter
den finansiella krisen. En betydande ekonomisk
stabilisering har skett med en återgång till tillväxt, en stabilisering av växelkursen och inflationen, bytesbalansöverskott, en rekonstruktion
av banksystemet samt påbörjad sanering av de
offentliga finanserna. Vissa utmaningar kvarstår
dock för den isländska ekonomin. Bland annat
måste de under krisen införda restriktionerna för
kapitalflöden gradvis avvecklas när situationen så
tillåter. Frågan om Islands ekonomiska ansvar
för hanteringen av insättare i Landsbankis filialer
i Storbritannien och Nederländerna, den s.k.
Icesave-frågan, måste få en slutlig lösning.
Vidare är en fortsatt ambitiös finanspolitisk konsolidering viktig för att minska statsskulden och
säkra att finanspolitiken blir långsiktigt hållbar.
Både IMF och Europeiska kommissionen har
pekat på att Islands tillväxtförutsättningar
begränsas av den höga skuldsättningen hos hushåll och företag. Ytterligare en osäkerhetsfaktor
för den framtida tillväxten är risken för att
planerade investeringar i energi och energiintensiv industri försenas ytterligare.
Lettland
Riksdagen bemyndigade den 17 december 2009
regeringen att under 2010 besluta om kredit till
Lettland om högst 720 miljoner euro som ett
tillägg till IMF:s och EU:s finansiella stöd till
Lettland. Den svenska krediten är en del av de
nordiska ländernas (Danmark, Finland, Norge
och Sverige) och Estlands krediter till Lettland
på totalt 1,9 miljarder euro. Riksdagen tillkännagav i samband med bemyndigandet som sin
mening att det var viktigt att regeringen återkom
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till riksdagen med information om villkoren för
krediten (prop. 2009/10:1 utg.omr. 2, bet.
2009/10:FiU2, rskr. 2009/10:163).
Regeringen beslutade den 23 juni 2010 att
underteckna låneavtal för en kredit till Lettland
(dnr Fi2010/1673). Avtalen undertecknades den
21 september 2010. Krediten uppgår till 720 miljoner euro, vilket motsvarar ca 6,6 miljarder
kronor. Regeringen gav samtidigt Riksgäldskontoret i uppdrag att handlägga krediten (dnr
Fi2010/3500).
Regeringen har i skrivelsen Villkoren för
Sveriges kredit till Lettland (skr. 2009/10:244)
redogjort för villkoren för krediten samt för den
ekonomiska situationen i Lettland. Av skrivelsen
framgår att landets ekonomiska läge har
stabiliserats och att möjligheterna att finansiera
budgetunderskottet genom marknadsupplåning
har förbättrats avsevärt.
Det ekonomiska läget i Lettland har sedan
skrivelsen beslutades fortsatt att förbättras.
Under våren 2011 lyckades Lettland att åter få
tillgång till de internationella kapitalmarknaderna
genom en emission av 10-åriga statsobligationer
till 5,25 procents ränta, till ett värde av 500 miljoner dollar. Det är den första internationella
obligationsupplåningen som landet har genomfört sedan mars 2008. Den lettiska regeringen
har tidigare förklarat att den tills vidare inte har
för avsikt att begära någon utbetalning av de
nordiska lånen eller andra bilaterala lån.
Möjligheten att utnyttja krediten löper till den
22 december 2011. Företrädare för den lettiska
regeringen uppger att det inte finns behov av en
förlängd tillgänglighetsperiod. Oron på de finansiella marknaderna innebär dock att situationen
kan förändras framöver.
Lettlands BNP för helåret 2010 blev -0,3 procent, vilket är väsentligt bättre än vad som
bedömdes i tidigare prognoser. Industriproduktionen och exporten har återhämtat sig. Landets
internationella konkurrenskraft fortsätter således
att förbättras. Samtidigt kvarstår betydande utmaningar för att minska den höga arbetslösheten, öka tillväxten och säkra en långsiktigt
hållbar finanspolitik.
IMF konstaterar i sin fjärde programöversyn i
juni 2011 att budgetkonsolideringen för 2010
med marginal klarade de uppsatta målen. För
2011 är BNP-prognosen positiv och mycket
tyder på att målet för budgetunderskottet för
2011 (mindre än 4,5 procent av BNP) kommer
att kunna nås tack vare ytterligare budget-

åtgärder som presenterades i december 2010 och
april 2011, utöver de som fanns i budgeten för
2010. IMF ser i dagsläget ingen förhöjd risk för
Lettland kopplad till oron på finansmarknaderna
och den negativa utvecklingen i världsekonomin
under sensommaren 2011. Osäkerheter kvarstår
emellertid i form av de effekter som en kraftig
försämring av det ekonomiska läget i omvärlden
skulle ha på den lettiska återhämtningen. Den
femte översynen av det lettiska reformprogrammet är planerad att ske under oktober
och november 2011.
Tabell 13.2 Lettland. Ekonomiska nyckeldata 2010–2013
Procentuell volymförändring om inte annat anges
2010

2011*

2012*

2013*

BNP

-0,3

3,3

4,0

4,0

Privat konsumtion

-0,1

3,0

3,7

4,0

Offentlig konsumtion

-11,0

-2,0

0,0

1,0

Bruttoinvesteringar

-19,5

8,0

8,5

7,5

10,3

9,5

7,5

6,9

Total export
Total import

8,6

9,0

7,6

7,3

Bytesbalans (% av BNP)

3,6

1,7

0,5

-0,8

Offentligfinansiellt
sparande (% av BNP)

-6,4

-4,4

-2,3

-1,8

Offentlig sektors bruttoskuld (% av BNP)

39,9

43,0

43,5

46,5

Arbetslöshet (% av
arbetskraften)

19,0

17,2

15,5

14,1

Inflation (årssnitt %)

-1,2

3,2

1,8

1,7

* Prognos
Källa: Internationella valutafonden, juni 2011.

13.3.2 Analys och slutsatser

Sverige har genom krediterna till Island och
Lettland bidragit till de internationellt samordnade insatserna för att stödja dessa länders
ekonomiska och finansiella stabilisering och
återhämtning från krisen. Båda länderna har
kommit långt på sin väg tillbaka från krisen.
Hittills har Island inte behövt begära full utbetalning och Lettland inte begärt någon utbetalning alls av den svenska krediten. Det har
dock ändå varit en trygghet för de båda länderna
att de haft möjlighet att vid behov låna från
Sverige. I ett läge med ökad osäkerhet till följd av
oron på de finansiella marknaderna och nyvalet i
Lettland den 17 september har de svenska bilaterala krediterna bidragit till att förstärka förtroendet för Islands och Lettlands återhämtningskapacitet.
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13.4

Politikens inriktning

I första hand ges stöd till ett land i kris genom de
internationella finansiella institutionerna. Ofta
vänder sig ett land i kris till IMF för att söka
betalningsbalansstöd. Medlemsstater i EU och
länder i EU:s närområde har också möjlighet att
erhålla lån från unionen. Som en följd av den
finansiella krisen har både IMF och EU förstärkt
sin kapacitet att tillhandahålla finansiering till
länder i behov av stöd.
EU:s huvudsakliga instrument för krisutlåning är de två tillfälliga lånefaciliteterna
Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten
(EFSF) och Europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen (EFSM) samt det sedan tidigare
existerande betalningsbalansstödet. Medlen i
EFSF är finansierade av euroländerna och endast
tillgängliga för lån till euroländerna. EFSF:s
utlåningskapacitet planeras öka till 440 miljarder
euro, givet ratificering i euroländernas respektive
parlament. EFSM har en utlåningskapacitet på 60
miljarder euro som garanteras av EU-budgeten
och kan utnyttjas av samtliga EU-länder. EU:s
betalningsbalansstöd har en utlåningskapacitet
på 50 miljarder euro som garanteras av EU-budgeten och kan utnyttjas av EU-länder som inte
har infört euron. Från och med juli 2013 ska
EFSF och EFSM ersättas av en permanent
stabilitetsmekanism, Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM), med en initial kapacitet om
500 miljarder euro. ESM kommer att vara
finansierad av euroländerna och endast vara
tillgänglig för lån till dessa länder.
Inom IMF har det gjorts betydande förändringar i låneramverket. Detta har delvis skett
genom förändringar av existerande låneinstrument, t.ex. höjda lånetak och lättare
policyvillkor. Därutöver har nya krisförebyggande instrument tillkommit, de s.k. FCL
(Flexible Credit Line) och PLC (Precautionary
Credit Line). Dessa utgör finansieringsgarantier
helt utan eller med lättare policyvillkor än vad
IMF normalt ställer till länder som av IMF
bedöms föra en god ekonomisk politik och har
också substantiellt ökat de resurser som finns
tillgängliga för utlåning. Bland annat har det
multilaterala låneramverket NAB (New Arrangements to Borrow) som lånar resurser ut till
IMF mer än tiofaldigats till 367,5 miljarder SDR,
vilket motsvarar ca 3 758 miljarder kronor. Det
har också fattats ett beslut att fördubbla IMF:s
grundresurser, s.k. kvoter, till 476,8 miljarder
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SDR, vilket motsvarar ca 4 875 miljarder kronor.
Beslutet förväntas värkställas under 2012.
Utlåningen från IMF och EU sker normalt
inom ramen för fleråriga konsoliderings- och
reformprogram, med mål för finans- och
penningpolitiken på medellång sikt samt krav på
strukturreformer. Reformkraven kan t.ex. röra
åtgärder för att förbättra den offentliga finansiella styrningen eller omstrukturera banksektorn. För att stöd ska bli aktuellt måste också
det berörda landets regering bedömas ha viljan
och kapaciteten att genomföra det överenskomna åtgärdsprogrammet. Andra multilaterala
finansieringsinstitutioner,
t.ex.
Europeiska
investeringsbanken och institutionerna inom
Världsbanksgruppen, kan också bistå med finansiering i vissa fall. I dessa fall handlar det dock
inte om betalningsbalansstöd utan om projektstöd till den privata eller offentliga sektorn.
Som ett komplement till IMF:s och EU:s lån,
samt eventuell annan multilateral finansiering,
kan bilateralt stöd ges i särskilda fall. Detta kan
vara motiverat vid allvarliga kriser i enskilda länder, då det finns risk för särskilt långtgående
konsekvenser eller för att en kris kan spridas
regionalt. När kompletterande bilateralt stöd
krävs tillfrågas företrädesvis länder som både har
finansiell kapacitet och ekonomiska och politiska
förbindelser till det krisdrabbade landet, t.ex.
länder i närområdet, eller andra EU-länder.
Insatserna samordnas i sådana fall i syfte att
åstadkomma en rimlig bördefördelning mellan
de deltagande långivarna.
Sverige bidrar i dag till internationellt samordnade insatser genom medlemskapet i EU och
genom mellanstatliga organisationer, såsom
IMF. Regeringen anser att Sverige, vid behov av
kompletterande bilateralt stöd, även bör lämna
kredit till annan stat med vilken Sverige har nära
ekonomiska och politiska förbindelser som
befinner sig i en särskilt svår situation. Det är av
stor betydelse att Sverige kan bidra till att motverka att en finansiell kris i en annan stat sprids
och skapar allvarliga problem i det finansiella
systemet regionalt. Sverige är en liten och öppen
ekonomi. Regeringen anser därför att det är
angeläget för Sverige att bidra till finansiell
stabilitet i Europa. Som ett litet land har Sverige
anledning att stötta andra små länder inom EU
och i vår mer direkta närhet. Mot denna bakgrund har Sverige utlovat en kredit till Irland om
600 miljoner euro. Utfästelsen gjordes 28
november 2010 efter samråd med riksdagens
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EU-nämnd. Som vid tidigare krediter är utfästelsen kopplad till ett ekonomisk-politiskt
program. I samband med utfästelsen om kredit
klargjorde Sverige sina utgångspunkter för det
irländska programmet. Utbetalningsplanen bör
avspegla långivarnas förmånsställning, värna
skattebetalarnas och medborgarnas intressen och
ligga i linje med andra bilaterala långivares. Det
irländska programmet bör säkra en trovärdig och
långsiktigt hållbar finanspolitisk konsolidering
samt slå vakt om den sociala sammanhållningen.
Programmet bör även innehålla en transparent
och effektiv banksanering som också tillvaratar
långivarnas intressen. En annan viktigt utgångspunkt är att andra bilaterala långivare utanför
euroområdet deltar med krediter till Irland.
Förhandlingarna med Irland om låneavtalet är
ännu inte avslutade. Mot bakgrund av den
politiska krisen i Irland i början av 2011, som
resulterade i ett nyval och regeringsskifte, och de
ännu inte avslutade förhandlingarna med de
andra euroländerna om sänkt ränta på stödlånen
från EFSF, har den irländska regeringen valt att
vänta med att ta slutgiltig ställning till de svenska
och danska förslagen till avtal om bilaterala
krediter. Regeringen har för avsikt att lämna en
proposition till riksdagen med förslag om kredit
till Irland när avtalet är färdigförhandlat.
Förutsättningarna för ett eventuellt svenskt
deltagande på bilateral basis i finansiella stödaktioner prövas från fall till fall utifrån de ovan
redovisade
utgångspunkterna.
Eventuella
utfästelser måste vara förankrade i riksdagen.
I Förslag till statens budget, finansplan m.m.
avsnitt 10.2.1 antas beräkningstekniskt att Lettland och Island väljer att utnyttja sin möjlighet
att låna från den svenska staten samt att det
planerade lånet till Irland belastar nettoutlåningen 2012 och 2013.
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14

14.1

God redovisningssed för företag och
organisationer

Omfattning

Området omfattar Bokföringsnämnden och
dess normgivning i redovisningsfrågor.

14.2

Mål

Bokföringsnämnden ska vara statens expertorgan på redovisningsområdet och ansvara för
utvecklandet av god redovisningssed. Verksamheten ska också bidra till att förbättra
standarden i mindre och medelstora företags
redovisning.

14.3

Indikatorer och
resultatredovisning

Bokföringsnämnden har under 2010 utfärdat
kompletterande
normgivning,
biträtt
Regeringskansliet i redovisningsfrågor och
avgett yttranden om god redovisningssed till
domstolar i olika frågor. Samtidigt har nämnden svarat på ca 3 000 frågor via telefon och epost. Regeringen bedömer på dessa grunder att
måluppfyllelsen är god.
Bokföringsnämnden har under året fortsatt
arbetet med att förbättra myndighetens service
och tillgänglighet och hemsidan har gjorts mer
lättillgänglig.
Bokföringsnämnden arbetar med två för
nämnden omfattande projekt. Det ena, kallat
K-projektet, syftar till att skapa fyra separata

redovisningsregelverk utifrån organisationsform och storlek.
Den första kategorin av redovisningsregelverket omfattar enskilda näringsidkare och
handelsbolag som ägs av fysiska personer och
som bedriver verksamhet i mindre omfattning.
Ett allmänt råd för enskilda näringsidkare
beslutades 2006. Under 2010 beslutades om
ett allmänt råd för ideella föreningar.
Kategori två omfattar aktiebolag och
ekonomiska föreningar under en viss storlek
samt de näringsidkare som inte kan eller vill
tillhöra kategori ett. Under 2008 beslutades ett
allmänt råd för mindre aktiebolag. Ett allmänt
råd för ekonomiska föreningar beslutades
under 2009.
Den tredje kategorin omfattar större ickenoterade företag och de företag som skulle
kunna tillämpa regelverken för kategori ett
eller två men väljer att inte göra det. Under
2010 har nämnden arbetat med att ta fram ett
allmänt råd för större icke-noterade företag.
Förslaget remissbehandlades under året.
Den fjärde kategorin omfattar företag som i
sin koncernredovisning följer de internationella redovisningsreglerna (IFRS).
K-projektet beräknas vara helt klart 2013.
För att nämnden ska kunna slutföra projektet
ökades
nämndens
anslag
med
2 000 000 kronor årligen under 2011–2013 i
budgetpropositionen för 2011.
Under 2010 påbörjade Bokföringsnämnden
arbetet med det andra projektet, som syftar till
att ta fram ett samlat regelverk för bokföringslagens regler. Ett förslag till allmänt råd
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kommer att remitteras under 2012. Projektet
beräknas vara klart under 2013.

14.5

14.3.1 Analys och slutsatser

Tusental kronor

Regeringen bedömer att nämnden i hög grad
bidrar till att uppfylla målet för området.
De redovisningsnormer som meddelas
bidrar till att förbättra kvaliteten på företagens
bokföring och bokslut vilket har stor
betydelse för bl.a. skatteförvaltningens verksamhet. De ger också förutsättningar för
banker och rådgivare att bättre kunna jämföra
och analysera olika företags ekonomiska ställning.
Bokföringsnämndens normgivning och
information har gjorts mera lättillgänglig och
begriplig samt har blivit mer efterfrågad av
småföretag och yrkesverksamma inom redovisningsområdet. Ytterligare steg har tagits
mot att skapa redovisningsregler som är
enklare att tillämpa för företag samt finansiell
information som är mer begriplig.
Bokföringsnämnden har en betydande roll i
regelförenklingsarbetet för att minska företagens administrativa kostnader. Det förenklingsarbete som bedrivits under flera år har
gett resultat i form av ny lagstiftning som
innehåller förenklade redovisningsregler.

14.4

Tabell 14.1 Anslagsutveckling för 1:13
Bokföringsnämnden
Anslagssparande
Utgiftsprognos

2010

Utfall

9 154

2011

Anslag

11 203

2012

Förslag

11 349

2013

Beräknat

11 557

1

2014

Beräknat

9 686

2

2015

Beräknat

9 944

2

92
11 059

1

Motsvarar 11 349 tkr i 2012 års prisnivå.
2
Motsvarar 9 315 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Bokföringsnämndens
förvaltningskostnader.
Regeringens övervägande
Tabell 14.2 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:13 Bokföringsnämnden
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

11 203

11 203

11 203

11 203

317

560

873

-2 100

-2 156

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

110

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

Politikens inriktning

Bokföringsnämnden ska arbeta för att främja
utvecklingen av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning.
Verksamheten ska även under 2012 inriktas
mot att förenkla regler och minska företagens
administrativa kostnader.

Budgetförslag

Förslag/
beräknat
anslag

36

37

23

24

11 349

11 557

9 686

9 944

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.

Regeringen föreslår att anslaget för 2012 uppgår till 11 349 000 kronor. För 2013 beräknas
anslaget till 11 557 000 kronor. För 2014
beräknas anslaget till 9 686 000 kronor. För
2015 beräknas anslaget till 9 944 000 kronor.
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15

15.1

Riksrevisionen

Riksrevisionen

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ansvarar för oberoende granskning av
statlig verksamhet. Granskningen omfattar såväl
effektivitetsrevision som årlig revision. Riksrevisionen företräder Sverige som det nationella
revisionsorganet i internationella sammanhang.
Myndigheten ska bedriva internationellt
utvecklingssamarbete och kan i övrigt inom sitt
verksamhetsområde utföra uppdrag och tillhandahålla tjänster internationellt. För sin verksamhet disponerar Riksrevisionen anslagen 1:15
Riksrevisionen inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning samt anslaget 1:5
Riksrevisionen:
Internationellt
utvecklingssamarbete inom utgiftsområde 7 Internationellt
bistånd.

15.2

Mål för Riksrevisionen

15.2.1 Uppgifter

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen.
Målen för Riksrevisionens verksamhet tar sin utgångspunkt i den roll och de uppgifter som riksdagen lagt fast i regeringsformen och i annan
lagstiftning. Riksrevisionen granskar hela
beslutskedjan i den verkställande makten och
förser riksdagen med ett kvalificerat beslutsunderlag. Detta ställer stora krav på myndigheten. Riksrevisionen måste präglas av hög
effektivitet och kvalitet. Riksrevisionen strävar
efter att utföra sina uppgifter på ett sådant sätt
att myndigheten utgör ett föredöme i statsförvaltningen.

15.2.2 Verksamhetsmål

Riksrevisionen redovisar sin verksamhet i fyra
verksamhetsgrenar: årlig revision, effektivitetsrevision, internationellt utvecklingssamarbete
och omvärldsriktad verksamhet.
Målet för den årliga revisionen är att i enlighet
med god revisionssed och i tid avlämna
revisionsberättelser avseende årsredovisningen
för de granskningsobjekt som omfattas av lagen
(2002:1022) om statlig revision.
Målet för effektivitetsrevisionen är att genom
granskningsverksamhet främja en sådan utveckling att staten med hänsyn till allmänna samhällsintressen får ett effektivt utbyte av sina insatser. För granskningsverksamheten gäller
vidare att den ska vara relevant och intressant,
hålla hög kvalitet samt att den ska nå en hög
verkningsgrad.
Målet för det internationella utvecklingssamarbetet är att inom ramen för svensk biståndspolitik stärka de nationella revisionsorganens
kapacitet och förmåga att bedriva offentlig
revision, stärka parlamentens kontrollmakt samt
bidra till uppbyggnaden av en god förvaltning
och korruptionsbekämpning i utvecklingsländer.
Målet för verksamhetsgrenen omvärldsriktad
verksamhet är att befästa och befrämja
revisionens roll, nationellt och internationellt,
samt att öka genomslaget av Riksrevisionens
verksamhet.
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15.3

Resultatredovisning

15.3.1 Resultat

Riksrevisionen nådde 2010 de mål som satts upp
för året och kunde också genom att effektivt utnyttja resurserna öka verksamheten inom flera
verksamhetsgrenar. En ökad verksamhet innebar
också ökade kostnader. Kostnadsökningarna
motsvarades emellertid av en ökad produktion
med bibehållna krav på kvalitet.
En förutsättning för det goda resultatet under
2010 har varit en låg personalomsättning med få
avgångar och fler medarbetare i tjänst. Detta har
haft särskild betydelse för möjligheterna att
effektivt ta tillvara kompetens och resurser i
granskningsverksamheten. Därmed har ökade
resurser kunnat utnyttjas såväl för nödvändig
verksamhetsutveckling till stöd för granskningsverksamheten och anpassning av den årliga
revisionen till nya internationella standarder som
för en ökad produktion inom effektivitetsrevisionen.
Riksrevisionens personal är dock efterfrågad
och i en kommande högkonjunktur är sannolikheten hög för att personalomsättningen ökar.
Myndigheten
har
därför
fastställt
en
kompetensförsörjningsstrategi, investerat i
program för ledarförsörjning och ledarskap, ökat
insatserna för kompetensutveckling och förbättrat den interna arbetsmiljön. Medarbetarenkäter har visat att åtgärderna varit framgångsrika.
De ekonomiska förutsättningarna kommande
år kommer att ställa stora krav på myndigheten.
Riksrevisionens anslagsutnyttjande ligger något
över de anvisade medlen. Även med begränsade
ökningar av personalkostnaderna de närmaste
åren kommer det att krävas effektiviseringar för
att 2010 års verksamhetsvolym ska kunna upprätthållas. Riksrevisionen har därför bl.a. intensifierat arbetet med att se över de administrativa
processerna i syfte att minska gemensamma
kostnader och därmed frigöra resurser.
Effektivitetsrevisionen har genomförts inom
ramen för planerade granskningsstrategier.
Under året färdigställdes totalt 31 rapporter,
varav 26 publicerades. Fem rapporter publicerades först under inledningen av 2011 med hänsyn till att den nu avvecklade styrelsen inte hann
slutbehandla dessa under året. Produktionen i
övrigt har varit hög med ett jämförelsevis stort
antal pågående effektivitetsgranskningar vid
138

årets slut. Både interna och externa uppföljningar av kvaliteten i granskningarna visar att de
motsvarar de uppställda kvalitetskraven.
Den årliga revisionen har bedrivits enligt god
revisionssed och samtliga revisionsberättelser
lämnades i tid. Enkäter som besvarats av dem
som granskats visar på ett högt förtroende för
den årliga revisionen. Året har i övrigt präglats av
förberedelserna inför en övergång till nya internationella standarder för finansiell revision.
Omfattande interna utbildningsinsatser har
genomförts, och samtliga berörda myndigheter
har informerats om de förändringar som övergången kommer att innebära för revisionens
innehåll och omfattning.
Den internationella organisationen för högre
revisionsorgans
(INTOSAI)
kongress
16
INCOSAI fastställde slutligt i november 2010
dessa nya standarder, vilka nu utgör en komplett
och omfattande uppsättning av riktlinjer för
revision anpassad till INTOSAI:s medlemmar.
Arbetet med riktlinjer för finansiell revision har
letts av Riksrevisionen och har engagerat mer än
100 experter från 60 olika nationella revisionsmyndigheter.
Riksrevisionen har haft en ledande roll i bl.a.
INTOSAI:s arbete med att beskriva orsakerna
till nuvarande och tidigare finanskriser samt vilka
lärdomar som kan dras för framtiden. Vidare har
medarbetare deltagit i utbytet med systerorganisationer för att dra fördel av den internationella
metodutvecklingen inom skilda granskningsområden. Riksrevisionen har dessutom varit
externrevisor i ett antal internationella organisationer där Sverige är medlem.
Det internationella utvecklingssamarbetet har
under året genomförts inom ramen för nio
projekt. Verksamheten har i stort följt fastställda
planer. En uppföljningsenkät har riktats till
samtliga samarbetspartner. Riksrevisionens
samlade bedömning är att verksamheten bidragit
till en utveckling som stärkt revisionsmyndigheternas kapacitet och bidragit till att förstärka
parlamentens kontrollmakt. Utvecklingssamarbetet är generellt långsiktigt, och effekterna av
Riksrevisionens insatser är svåra att avläsa i ett
kortsiktigt perspektiv. Riksrevisionen har därför
utarbetat en uppföljningsrapport där resultat och
effekter av utvecklingssamarbetet redovisas.

16 International Congress for Supreme Audit Institutions
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15.5
Tabell 15.1 Kostnadernas fördelning mellan verksamhetsgrenarna (2010)
Tusental kronor

Budgetförslag

15.5.1 1:15 Riksrevisionen
Tabell 15.2 Anslagsutveckling för 1:15 Riksrevisionen

Årlig revision

121 205

Effektivitetsrevision

146 743

Internationellt utvecklingssamarbete

34 459

Omvärldsinriktad verksamhet

29 138

Tusental kronor

15.3.2 Analys och slutsatser

Resultaten av Riksrevisionens verksamhet redovisas i myndighetens årsredovisning. Riksrevisionen redovisar i en årlig särskild rapport en
uppföljning av genomförda granskningar. Även
för det internationella utvecklingssamarbetet har
en särskild uppföljningsrapport publicerats.
Denna rapport kommer att vara en återkommande publikation.
Riksrevisionen konstaterar att verksamhetsmålen kunnat nås 2010 men också att anslagsbelastningen varit högre än årets anvisade medel
under anslaget 1:15 Riksrevisionen. Kommande
års beräknade anslagsutveckling ställer stora krav
på ökad effektivitet för att verksamhetens volym
ska kunna bibehållas. Riksrevisionen bedömer
att anslagstilldelningen de kommande åren
endast bör påverkas av pris- och löneomräkningen. För anslaget 1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete har 93,2 procent av
anvisat anslag förbrukats. Riksrevisionen bedömer att verksamheten fortsatt bör bedrivas på en
nominellt oförändrad nivå.

15.4

Revisionens iakttagelser

Finansutskottet har uppdragit åt en revisionsbyrå att utföra extern revision av Riksrevisionen.
Revisionen har i sin revisionsberättelse bedömt
att Riksrevisionens årsredovisning är i allt
väsentligt rättvisande.

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2010

Utfall

297 827

2011

Anslag

299 031

2012

Förslag

300 685

2013

Beräknat

305 893

1

2014

Beräknat

312 692

2

2015

Beräknat

321 039

2

2 341
296 300

1

Motsvarar 300 921 tkr i 2012 års prisnivå.
2
Motsvarar 301 076 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Riksrevisionens förvaltningskostnader utom för Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete som finansieras
inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Den årliga revision som Riksrevisionen utför är i
allt väsentligt avgiftsbelagd. Inkomsterna tillförs
inkomsttitel 2558 Avgifter för årlig revision.
Tabell 15.3 Offentligrättslig verksamhet Avgifter för årlig
revision, inkomsttitel 2558
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Utfall 2010

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

120 692

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

121 006

- 315

Prognos 2011

122 000

126 000

- 4 000

Budget 2012

122 200

126 200

- 4 000

I syfte att minska det överskott som uppstått
tidigare år sänktes 2010 taxorna för andra året i
rad vilket resulterade i att kostnaderna överstiger
intäkterna.
Riksrevisionen gör årligen en översyn av
taxorna. Under början av 2011 beslutades om
oförändrade taxor med syftet att kostnaderna
ska överensstämma med intäkterna på längre
sikt.
Den internationella uppdragsverksamheten
har under 2010 avsett revision av verksamheten
inom Östersjöstaternas råd (Council of Baltic
Sea States).
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Tabell 15.4 Uppdragsverksamhet Avgiftsfinansierade
internationella uppdrag
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2010

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

105

110

-5

Prognos 2011

100

100

0

Budget 2012

100

100

0

Riksrevisionens överväganden
Tabell 15.5 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:15 Riksrevisionen
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

299 031

299 031

299 031

299 031

1 486

6 450

13 080

21 411

168

412

582

597

300 685

305 893

312 692

321 039

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

Riksrevisionen föreslår att anslaget 1:15 Riksrevisionen för 2012 anvisas med 300 685 000
kronor. Anslaget för 2013, 2014 och 2015 bör
beräknas till 305 893 000 kronor, 312 692 000
kronor respektive 321 039 000 kronor.
Riksrevisionens förslag: Riksrevisionen bemyn-

digas att för 2012 ta upp lån i Riksgäldskontoret
för investeringar i anläggningstillgångar som
används i verksamheten intill ett belopp av
15 000 000 kronor.
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1. Inledning
Regeringen ger i denna bilaga en allmän
beskrivning av statsförvaltningens utveckling i
termer av organisations- och strukturförändringar. Vidare redovisas bedömningar när det
gäller framtida personalkonsekvenser.
Regeringen redovisar årligen i budgetpropositionen sin bedömning av den statliga
arbetsgivarpolitiken och dess utveckling för
riksdagen, se utg.omr. 2, avsnitt. I denna bilaga
redovisas regeringens övergripande iakttagelser
för 2010.

procent av statens totala kostnader. En närmare
beskrivning av förvaltningens kostnader finns i
regeringens skrivelse Årsredovisning för staten
(skr. 2010/11:101).
Kostnaderna för statens egen verksamhet dvs.
för de statliga myndigheternas drift kan
redovisas med följande mått: Kostnader för
personal, lokaler och driftskostnader samt
avskrivningar och nedskrivningar.
Tabell 2.1 Kostnader för statens egen verksamhet
Miljoner kronor
2010

2009

95 565

104 410

Lokaler

16 778

16 334

Övrig drift1

88 096

74 170

Av- och nedskrivningar

22 339

22 464

222 778

217 378

Personal

2. Den statliga förvaltningens organisation
och kostnader
Organisationsförändringar pågår kontinuerligt i
statsförvaltningen i syfte att uppnå ökad kvalitet
och effektivitet och renodla myndigheters
verksamhet. Fortsatta effektivitetssträvanden
kommer att handla om att det statliga åtagandet
måste prövas med omsorg. Regeringen har under
2010 och 2011 fortsatt initierat och genomfört
ett antal organisationsförändringar för att stärka
och effektivisera förvaltningen. Under senare år
har antalet myndigheter fortsatt att minska
något även om det offentliga åtagandet varit
relativt konstant under åren som gått.
Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för
myndighetsregistret som uppdateras löpande.
Regeringen gav i december 2009 SCB i uppdrag att i samverkan med ESV ta fram förslag på
hur registret kan bli mer korrekt, användarvänligt och informativt. SCB inkom under hösten
2010 med förslag på ändringar i förordningen
(2007:755) om det allmänna myndighetsregistret. SCB föreslår bl. a. att verksamhetsområde,
finansiering och departementstillhörighet bör
framgå samt att utlandsförvaltningen inte bör
ingå i registret. Beredningen av förslagen pågår
för närvarande i Regeringskansliet.
Statskontoret redovisar i rapporten Den
offentliga sektorns utveckling att antalet myndigheter under åren 2007–2010 minskade med 77
stycken, dvs. drygt 16 procent. En betydande del
av utvecklingen handlar om att två eller flera
myndigheter har slagits samman utan att verksamhetens omfattning väsentligen har ändrats.
Kostnader för statens egen verksamhet uppgick
2010 till 222,8 miljarder kronor, vilket utgör 21

2.

Totalt
Källa: ESV.
1
Inkl. vissa garanti- och kreditkostnader.
2 Exklusive arbetsgivaravgifter.

Kostnaderna har stigit med 5,4 miljarder kronor
jämfört med 2009, vilket motsvarar en ökning
om 2,5 procent. Huvuddelen av de ökade
kostnaderna hänförs till ökade kostnader för
övrig drift som utgörs av myndigheternas köp av
tjänster, varor, reparationer och diverse andra
driftskostnader. Merparten av ökningen utgörs
av ökade driftskostnader hos Trafikverket och
Försvarsmakten. Trafikverkets ökade driftskostnader beror till största del på en ökning av
entreprenadtjänster i och med bolagisering av
tidigare produktionsenheter. Försvarsmaktens
ökade driftskostnader avser främst ökade
kostnader för varor samt för materialkonsulter
och övriga externa tjänster (se vidare utg.omr. 2,
avsnitt 3, Statlig förvaltningspolitik). Minskningen av kostnaderna för personal beror främst
på att de försäkringstekniska avsättningarna för
statliga tjänstepensionsförmåner har minskat1 .
Sammanfattningsvis har, förutom ökningen på
trafik- och försvarsområdena, kostnaderna i
statsförvaltningen minskat något.
Antalet myndigheter har under 2010 minskat
något. Under åren 2007 till 2010 minskade
antalet myndigheter med 16 procent, medan
antalet anställda minskade med 3 procent, vilket

1 En närmare redovisning av förvaltningens kostnader finns i regeringens
skrivelse Årsredovisning för staten 2010 (skr. 2010/11:101).
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innebär att myndigheterna totalt sett blivit färre
men större.

uppgift är att bedriva exportrelaterad verksamhet
inom försvarssektorn.

Diagram 2.1 Antal myndigheter under regeringen

Socialdepartementet
Den 1 januari 2011 bildades Myndigheten för
vårdanalys. Myndigheten ska följa upp och
granska sjukvården ur ett tydligt patientperspektiv. En stor del av den uppföljning som
gjorts saknade perspektiv från patienternas eller
medborgarna. Ett av målen med myndigheten är
att stärka patienternas och medborgarnas
ställning och inflytande.
Till följd av patientsäkerhetsreformen och den
nya patientsäkerhetslagen (2010:659) överfördes
hanteringen av patientklagomål från Hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) till
Socialstyrelsen den 1 januari 2011. HSAN:s
verksamhet renodlades till ett ansvar för
behörighetsfrågor. Den 1 juli 2011 ombildades
HSAN till en nämndmyndighet med Kammarkollegiet som värdmyndighet.
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2.1 Organisationsförändringar per departement

Nedan beskrivs förändringar per departementet.
under året som gått. Där det inte sker någon
redovisning har det inte skett några strukturoch organisationsförändringar.
Justitiedepartementet
I propositionen Utnämning av ordinarie domare
(prop. 2009/2010:181) föreslog regeringen att
Domarnämnden inrättas från och med den 1
januari 2011. Domarnämnden blev därmed en
fristående myndighet med ett eget kansli.
Domstolsverket fungerade tidigare som
värdmyndighet.
Försvarsdepartementet
Våren 2010 beslutade riksdagen att försvarets
personalförsörjning från och med den 1 juli 2010
ska bygga på frivillighet och inte på plikt. Från
det datumet ansvarar Försvarsmakten, istället för
Totalförsvarets pliktverk, för rekryteringen till
grundläggande militär utbildning. Totalförsvarets pliktverk har under 2010 avvecklats och
omorganiserats till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet som ansvarar för att ge stöd och
service i frågor som avser bemanning med totalförsvarspliktiga. På uppdrag av Försvarsmakten
ska Totalförsvarets rekryteringsmyndighet även
tillhandahålla urvalstester av dem som ansökt till
militär utbildning inom Försvarsmakten.
Den 1 augusti 2010 bildades Försvarsexportmyndigheten. Den nya myndighetens huvud8

Utbildningsdepartementet
Den 1 januari 2011 slogs Dramatiska Institutet
och Teaterhögskolan i Stockholm samman till en
ny högskola – Stockholms dramatiska högskola.
Sammanslagningen är ett led i regeringens arbete
med att utveckla och förbättra lärosätenas
kvalitet och effektivisera verksamheten.
Näringsdepartementet
Den 1 januari 2011 inrättades E-legitimationsnämnden vid Skatteverket. E-legitimationsnämnden ska stödja och samordna elektronisk
identifiering och signering (e-legitimationer) i
den offentliga förvaltningens e-tjänster.
Rikstrafiken avvecklades den 31 december
2010. Uppgifterna överfördes till Trafikverket.
Den 1 september 2010 bildades Patentombudsnämnden. Den hanterar auktorisationen
och tillsynen över patentombuden.
Kulturdepartementet
Den 31 december 2010 avvecklades Statens biografbyrå. Uppgifterna övertogs av Statens
medieråd, som inrättades den 1 januari 2011.
Statens medieråd övertog även uppgifter från
kommittén Medierådet. Myndigheten ska bl.a.
verka för att stärka barn och unga som medvetna
medieanvändare och skydda dem från skadlig
mediepåverkan, följa medieutvecklingen när det
gäller barn- och unga samt sprida information
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och ge vägledning om barns och ungas
mediesituation.
Den 1 april 2011 inrättades Myndigheten för
kulturanalys. Myndigheten har till uppgift att,
med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska
målen, utvärdera, analysera och redovisa effekter
av förslag och genomförda åtgärder inom
kulturområdet. I uppgiften ingår att analysera
utvecklingen både inom detta område och inom
andra samhällsområden som har betydelse för
kulturlivet.
Statens musiksamlingar har fått ett utvidgat
uppdrag och övertagit vissa uppgifter från
Stiftelsen svenska rikskonserter, som är under
avveckling. Från den 1 maj 2011 ändrades myndighetens namn därför till Statens musikverk.
Myndigheten ska främja ett varierat musikaliskt
utbud i hela landet, präglat av konstnärlig
förnyelse och hög kvalitet, och utvecklingen av
ett professionellt musikliv. Statens musikverk
ska vidare dokumentera, bevara, främja samt
bygga upp kunskap om och tillgängliggöra
teaterns, dansens och musikens kulturarv.
Miljödepartementet
Den 1 juli 2011 inrättades den nya myndigheten
Havs- och vattenmyndigheten. Fiskeriverket har
avvecklats och verkets verksamhetsområden har
tagits över av Havs- och vattenmyndigheten,
Sveriges lantbruksuniversitet och Jordbruksverket. Havs- och vattenmyndigheten har som
huvudsaklig uppgift att verkar för levande hav,
sjöar och vattendrag. Regeringens målsättning
med havsmyndigheten är att etablera en effektiv
och samlad svensk havs- och vattenmiljöförvaltning som skapar både förutsättningar för ett
hållbart nyttjande av naturresurserna och för att
förbättra miljötillståndet i de svenska vattenmiljöerna.
I samband med att gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland (prop.
2009/10:212, bet. 2009/10:MJU23, rskr.
2009/10:347) trädde i kraft den 1 oktober 2010
avvecklades den tidigare Finsk-svenska gränsälvskommissionen och en ny kommission inrättades.
Landsbygdsdepartementet
Fiskeriverket har avvecklats den 30 juni 2011.
Fiskeriverkets forskningsverksamhet har inordnats i Sveriges Lantbruksuniversitet. Statens
jordbruksverk har övertagits hanteringen av
Europeiska fiskerifonden samt främjande-

frågorna inom fritidsfiske och vattenbruk. Övrig
verksamhet ingår i den nya Havs- och
vattenmyndigheten. En avvecklingsmyndighet
för Fiskeriverket, vars uppdrag avslutas senast
den 1 september 2012, har inrättats den 1 juli
2011.

2.2 Bedömningar av framtida
personalkonsekvenser

Inledning
Nedan redovisas respektive departements
bedömning av framtida personalkonsekvenser
som följer av förslagen i denna budgetproposition och andra propositioner som lämnas
till riksdagen under 2011. Bedömningen avser
2010–2014. Redovisning sker endast av förslag
som
bedöms
medföra
personalpolitiska
konsekvenser.
Bedömningarna är, i likhet med tidigare år,
preliminära eftersom det finns många osäkra
faktorer. Huruvida bedömda minskningar av
personal faktiskt leder till uppsägningar och
arbetslöshet är något som inte kan förutses. I
övrigt anges kommentarer under respektive
utgiftsområde.
Justitiedepartementet
Antalet poliser överstiger nu 20 000. Polisen
behöver de kommande åren rekrytera personer
med annan kompetens för att vidareutveckla
verksamheten. Dessutom kommer många civilanställda att sluta av naturliga orsaker som
ålderspension eller de som har haft tillfälliga
anställningar.
Som ett led i arbetet med att renodla domstolarnas verksamhet till dömande uppgifter,
flyttas den 1 oktober 2011 handläggningen av
vissa ärendetyper från tingsrätt till olika
förvaltningsmyndigheter.
Domarnämnden inrättades den 1 juli 2008 och
ersatte då Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Domarnämnden har därefter ombildats och är från och med den 1 januari 2011 en
statlig myndighet. Nämndens främsta uppgift är
att lämna förslag till regeringen i ärenden om
utnämning av ordinarie domare eller hyresråd.
Kriminalvården har under de senaste fem åren,
2004–2010, ökat antalet årsarbetskrafter från
7 911 till totalt 9 020. Ökningen beror till en del
på öppnandet av nya enheter. Kriminalvården
har reviderat sin långsiktiga lokalförsörjnings9
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plan, varför det i nuläget är svårt att bedöma
framtida personalkonsekvenser.
Brottsoffermyndigheten och Brottsförebyggande rådet har pendlat runt cirka 60 respektive 80 årsarbetskrafter under de senaste åren,
och det beräknas inte bli någon stor förändring
inom dessa myndigheter inom överskådlig tid.
Säkerhets- och integrationsskyddsnämndens
tillsynsområde utökas fr.o.m. den 1 mars 2012.
Mot bakgrund av detta ökas anslaget med 4
miljoner kronor så att ytterligare personal kan
anställas.
Antalet årsarbetskrafter vid Migrationsverket
beräknas totalt sett vara oförändrat i slutet av
2012 jämfört med början av 2011. Planerad
avveckling av cirka 200 årsarbetskrafter under
perioden 2010–2012 avbryts på grund av fortsatt
resursbehov till följd av större ärendevolymer än
beräknat.
Justitiekanslerns anslag kommer att öka med
4 miljoner kronor för att myndigheten ska
kunna upprätthålla en godtagbar nivå på verksamheten utifrån myndighetens uppdrag. I och
med tillskottet kommer myndigheten att kunna
anställa ytterligare personal.
Valmyndigheten har i dag 13 anställda
motsvarande 11 årsarbetskrafter. Myndigheten
kommer att tillföras 2,75 miljoner kronor för att
kunna upprätthålla hög kvalitet i verksamheten,
vilket kommer att påverka antalet anställda.
Förstärkt tillsyn för Fastighetsmäklarnämnden. Anslagsökning om 2,5 miljoner kronor,
motsvarande cirka 3,5 årsarbetskrafter.
Utrikesdepartement
Utrikesdepartementet övertar administrationen
av nio utlandsmyndigheter 2012. Arbetsuppgifter motsvarande cirka 9 årsarbetskrafter överförs
från Sida till Utrikesdepartementet.
Inspektionen för strategiska produkter tillförs
från 2011 medel för hantering av ökade sanktioner mot Iran, vilket motsvarar 2 årsarbetskrafter.
Den 1 januari 2012 överförs den verksamhet
som bedrivs vid Sida, och som syftar till att
utveckla Sveriges relationer med Östersjöregionen, till Svenska institutet. Detta innebär
att Svenska institutets personal ökar med 15
årsarbetskrafter och att Sidas minskar med
samma antal.
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Försvarsdepartementet
Försvarsmaktens arbete med att genomföra den
personella omstrukturering som föranleddes av
riksdagens försvarspolitiska inriktningsbeslut
(prop. 2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr.
2008/09:292 och prop. 2009/10:160, bet.
2009/10:FöU08, rskr. 2009/10:269) fortgår. Som
framgår av tabellen nedan bedöms personalgenomströmningen vara fortsatt hög. Det beror
bl.a. på omsättning av kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän.
Tabell 2.2 Personalkonsekvenser i Försvarsmakten
Personer
År

2011

2012

2013

2014

-1 290

-1 345

- 1 520

-1 590

Ökning

2 500

1 140

1 900

1 900

Summa

1 210

-205

380

310

Minskning

Försvarsstrukturutredningen har i april 2011
lämnat sitt förslag på en mer ändamålsenlig och
kostnadseffektiv stödverksamhet inom framför
allt materiel- och logistikförsörjningen samt
forskning och utveckling (SOU 2011:36). I
betänkandet föreslås åtgärder som syftar till att
effektivisera och rationalisera stödverksamheten
inom Försvarsmakten, Försvarets materielverk
(FMV) och Totalförsvarets forskningsinstitut.
Totalt föreslås 3 049 årsarbetskrafter överföras
från Försvarsmakten till FMV och cirka 10
årsarbetskrafter från FMV till Försvarsmakten.
Utredningens förslag bedöms på sikt kunna
medföra verksamhetsförändringar som innebär
ett minskat personalbehov med cirka 650
årsarbetskrafter.
Regeringen avser med utredningens betänkande som underlag att uppdra åt berörda myndigheter att planera och genomföra åtgärder som
syftar till att effektivisera och rationalisera
stödverksamheten inom bl.a. inköp, service,
förråd, verkstäder samt forskning och utveckling. Därutöver ska möjligheterna till ytterligare
utkontraktering, samverkan och bolagisering av
berörd verksamhet också prövas. Avsikten är att
frigöra ytterligare medel för att möjliggöra
omställningen till ett mer användbart och
tillgängligt försvar.
Åtgärderna kan komma att medföra personella förändringar som avviker från ovan redovisade, såväl inom som mellan myndigheter.
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Socialdepartementet
Inom Försäkringskassan beräknas antalet
anställda minska med drygt 1 100 personer
mellan 2011 och 2014. Minskningen är en följd
av bland annat stora pensionsavgångar och
automatisering av ärendehandläggningen. Det
senare innebär även att den kvarvarande
ärendehandläggningen blir mer komplex och
delvis annorlunda än tidigare, vilket leder till att
kompetenskraven kommer att förändras.
Den 1 januari 2011 inrättades Myndigheten
för vårdanalys. Myndigheten har till uppgift att
ur ett patient-, brukar-, och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvård, tandvård
samt i gränssnittet mellan vård och omsorg.
Myndigheten byggs successivt upp och beräknas
ha 10–15 anställda 2012.
Antalet anställda vid Nämnden för statligt
stöd till trossamfund beräknas öka med 2 personer fr.o.m. 2012 med anledning av att regeringen
i denna proposition föreslår en förstärkning av
nämndens resurser mot bakgrund av ett ökat
behov av stöd till trossamfunden.
Inom Pensionsmyndigheten kommer de
största minskningarna att ske inom den ärendehandläggande verksamheten i samband med att
ärendehanteringen effektiviseras och automatiseras samt genom pensionsavgångar. Bedömningen är att antalet anställda från 2011 till
utgången av 2014 minskar netto med cirka 80
årsarbetskrafter.
Regeringen har givit Smittskyddsinstitutet i
uppdrag att i samverkan med Karolinska institutet förbereda och genomföra överföring av
försöksdjursverksamheten vid Astrid Fagraeuslaboratoriet från Smittskyddsinstitutet till
Karolinska institutet. Karolinska institutet tar
därmed över de uppskattningsvis 15 anställda
som arbetar vid laboratoriet. Förändringarna ska
ske den 1 januari 2012.
Regeringen avser lämna en proposition om
ändring av viss länsstyrelseverksamhet till
riksdagen hösten 2011. Förändringen innebär att
viss verksamhet fr.o.m. den 1 juli 2012
omfördelas från 14 länsstyrelser till 7. Förändringen beräknas medföra att de länsstyrelser som
tillförs uppgifter utökar sin personal med ca 30
årsarbetskrafter medan de avlämnande länsstyrelserna minskar sin personal med
motsvarande antal årsarbetskrafter.
Prövningen av ansökan om tillstånd till
mindre miljöfarliga verksamheter, s.k. B-

verksamheter, bedöms av regeringen fr.o.m. den
1 januari 2012 kunna fördelas på 11–12 länsstyrelser i stället för nuvarande ordning där
samtliga 21 länsstyrelser hanterar uppgiften.
Detta innebär att de länsstyrelser som kommer
att hantera uppgiften utökar sin personal med ca
25–30 årsarbetskrafter medan de avlämnande
länsstyrelserna minskar sin personal med
motsvarande antal årsarbetskrafter.
Finansdepartementet
Finansdepartementets tolv myndigheter har
knappt 17 000 anställda, varav de fyra största
myndigheterna tillsammans svarar för drygt 90
procent av antalet anställda.
Sammantaget bedöms mycket begränsade
förändringar ske under perioden 2012–2014. Det
handlar om en bedömd ökning med cirka 400
anställda 2011, främst vid Skatteverket och
Tullverket till följd av tidigare års tillskott och
myndigheternas planering. År 2012–2014 bedöms antalet i stället minska med 200–250 anställda per år. Det främsta skälet är effektivisering i verksamheterna, bl.a. genom it-utveckling och färre rekryteringar än avgångar.
Finansinspektionen föreslås i förevarande
proposition få tillskott, varav delar motsvarar
tidigare års tillskott som görs permanent. Tillskottet bedöms motsvara cirka 20–30 anställda
beroende på år. De ökade resurserna syftar bl.a.
till att stärka inspektionens arbete för att minska
risken för allvarliga finansiella kriser.
Som framgick av budgetpropositionen för
2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 2) inordnades
den 1 januari 2011 nio myndigheters ramavtalsupphandlingsverksamheter i Kammarkollegiet,
som ökade med cirka 25 årsarbetskrafter. Det är
aningen mer än vad som bedömdes hösten 2010.
Utbildningsdepartementet
Antalet studenter på grundnivå och avancerad
nivå har successivt ökat de senaste åren till följd
av stora ungdomskullar och det kärva arbetsmarknadsläget. Samtidigt som omfattningen av
utbildningsverksamheten ökar, ökar också
forskningsmedlen i enlighet med propositionen
Ett lyft för forskning och innovation (prop.
2008/09:50). Antalet anställda har också stigit
med nästan 10 procent mellan 2009 och 2010.
Regeringen bedömer att antalet anställda vid
lärosätena kommer att öka ytterligare de
närmaste åren.
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Den 1 januari 2011 slogs Dramatiska institutet
och Teaterhögskolan i Stockholm samman till en
ny högskola – Stockholms dramatiska högskola.
Sammanslagningen är ett led i regeringens arbete
med att utveckla och förbättra lärosätenas
kvalitet och effektivisera verksamheten.
Regeringen har givit Smittskyddsinstitutet i
uppdrag att i samverkan med Karolinska institutet förbereda och genomföra överföring av
försöksdjursverksamheten vid Astrid Fagraeuslaboratoriet från Smittskyddsinstitutet till
Karolinska institutet. Karolinska institutet tar
därmed över de uppskattningsvis 15 anställda
som arbetar vid laboratoriet. Förändringarna ska
ske den 1 januari 2012.
Landsbygdsdepartementet
Fiskeriverket avvecklades den 30 juni 2011. I
avvecklingsmyndigheten, som inrättades den 1
juli 2011, ingår 17 personer.
Regeringen föreslår i denna proposition en
minskning av medlen till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) under perioden 2012–2015.
Mot bakgrund av detta kommer SLU att behöva
minska sin personal med cirka 30 personer.
Skogsstyrelsens funktion för rådgivning om
förbättrad miljöhänsyn vid åtgärder i skogen
förstärks. En utökning med 5–10 årsarbetskrafter beräknas för denna uppgift.
Miljödepartementet
Regeringen har i de ekonomiska vårpropositionerna för 2010 och 2011 samt i budgetpropositionen för 2011 redovisat personalpolitiska konsekvenser med anledning av
regeringens beslut att inrätta en ny myndighet –
Havs- och vattenmyndigheten – fr.o.m. den 1
juli 2011. Den nya myndigheten kommer även
att vara ansvarig för havsplanering. I denna
proposition avsätts medel för arbete med
havsplanering. Havs- och vattenmyndigheten
kommer att ha cirka 250 anställda.
Regeringen föreslår i denna proposition att
medel avsätts för att Strålsäkerhetsmyndigheten
även fortsättningsvis kan upprätthålla och säkerställa kompetens inom vissa områden och även
möta det ökade behovet av internationellt arbete
till följd av händelserna i det japanska kärnkraftverket i Fukushima. Som en följd av detta
beräknas Strålsäkerhetsmyndigheten öka sin
personal med cirka 10 årsarbetskrafter.
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Näringsdepartementet
Affärsverket svenska kraftnät beräknas som en
följd av det omfattande investeringsprogrammet
öka sin personal med omkring 50 personer (25
årsarbetskrafter) under 2012.
Antalet anställda vid Statens energimyndighet
beräknas öka med cirka 20 personer 2012 till
följd av nya arbetsuppgifter rörande bl.a. genomförande av EU-direktiv på energiområdet och
utökade arbetsuppgifter inom området för internationella klimatinsatser.
Energimarknadsinspektionen beräknas öka
antalet anställda med omkring 4 personer som en
följd av nya EU-regelverk.
Kulturdepartementet
Regeringen föreslår i denna proposition att
medel avsätts för ytterligare platser inom arbetsmarknadspolitiken för personer som lämnar
sjukförsäkringen. Inom ramen för denna satsning föreslås att i genomsnitt 1 400 personer får
lönebidragsanställningar inom satsningen Kulturarvslyftet under perioden 2012–2014. Utöver
att skapa sysselsättning för personer som lämnar
sjukförsäkringen och som har någon typ av
funktionsnedsättning beaktas inom satsningen
sysselsättningsbehovet bland kulturarbetare och
behovet av fortsatta insatser för att vårda och
tillgängliggöra arkiv, museer och kulturmiljö.
Riksantikvarieämbetet får i uppdrag att fördela
bidrag för anställning av arbetsledare till de
lönebidragsanställda. Bidraget för arbetsledare
ska kunna fördelas till såväl statliga som
regionala och lokala institutioner. Totalt beräknas satsningen i genomsnitt omfatta cirka 200
arbetsledare inom kulturområdet. Av dessa anställningar kommer en del att avse de statliga
kulturarvsinstitutionerna.
Riksantikvarieämbetet beräknas få ett tillskott
med 1,8 miljoner kronor per år för att administrera satsningen, vilket bedöms möjliggöra en
ökning med 3 årsarbetskrafter.
Den 1 april 2011 inledde Myndigheten för
kulturanalys sin verksamhet. Antalet anställda
vid den nya myndigheten beräknas motsvara 5
heltidstjänster.
Statens kulturråds förvaltningsanslag minskades med 4 miljoner kronor 2011, bl.a. som en
följd av de organisationsförändringar som ägt
rum inom kulturområdet och som inverkat på
myndighetens uppgifter och ansvar. I enlighet
med vad som aviserades i budgetpropositionen
för 2011 beräknas anslaget öka med 2 miljoner
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kronor per år för 2012 och 2013 för uppgifter
som hänger samman med den nya kultursamverkansmodellen. I vilken omfattning detta
kommer att påverka antalet anställda är för närvarande svårt att överblicka.
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringen menar att det är angeläget att
förstärka stödet till såväl långtidsarbetslösa som
till dem som riskerar långtidsarbetslöshet, samt
öka uppföljningen av arbetssökande. För att
genomföra detta krävs en ökad handläggartäthet
på arbetsförmedlingarna. Regeringen föreslår att
Arbetsförmedlingen, jämfört med vad som
beräknades i budgetpropositionen för 2011,
förstärks med 1 214 miljoner kronor 2012, 695
miljoner kronor 2013, 559 miljoner kronor 2014
och 158 miljoner kronor 2015. Det motsvarar en
ökning av antalet anställda med cirka 1 500
personer 2012, 1 000 personer 2013, 800
personer 2014 och 200 personer 2015. Samtidigt
bedöms antalet anställda 2012 minska med 800
personer jämfört med 2011 till följd av att de
tillfälliga förstärkningarna 2011 nu upphör.
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) får ett utvidgat uppdrag för utvärdering av utbildningssystemet och resurserna
ökas med 4 miljoner kronor 2012, 8 miljoner
kronor 2013 och 10 miljoner kronor från och
med 2014. Vilka personalkonsekvenser detta får
kan för närvarande inte överblickas.
Regeringskansliet
Regeringskansliet berörs av den förändring som
redovisas ovan avseende Utrikesdepartementet.
Därutöver får förslaget om en ökning av
Regeringskansliets anslagsnivå med 300 miljoner
kronor personella konsekvenser.

kompetensförsörjning till regeringen. Från och
med 2003 sker denna redovisning i myndigheternas årsredovisning.
Myndigheterna ska i sin kompetensförsörjning säkerställa att relevant kompetens finns för
att fullgöra de uppgifter som de är ålagda och för
att tillgodose sina behov på både kort och lång
sikt. Myndigheterna ska i sin strategiska kompetensförsörjning systematiskt analysera vilken
kompetens som behövs för att de ska klara sina
nuvarande och framtida uppgifter.

3.1 De anställda

Antalet statsanställda
År 2010 var ca 235 000 personer anställda i den
statliga sektorn, vilket är en ökning med knappt
400 sedan 2009.
Uppföljningen av utvecklingen i staten redovisas fr.o.m. 2008 efter den internationella klassifikationen COFOG 2 . Som framgår av tabell 3.1.
finns flest anställda inom COFOG-gruppen
Utbildning och minst antal inom gruppen
Fritidsverksamhet. Antalet anställda inom
COFOG-gruppen
Näringslivsfrågor
har
minskat med ca 27 procent från 2008. Minskningen under 2010 beror främst på bolagiseringar, bl.a. har Banverket Produktion med ca
3 000 anställda brutits ut ur Banverket.
Vissa justeringar har gjorts avseende några
myndigheters COFOG-tillhörighet.

3. Kompetensförsörjningen i staten
Ansvaret för genomförandet av den statliga
arbetsgivarpolitiken har till stor del delegerats till
de statliga myndigheterna. Det innebär att
myndigheterna, utifrån sina uppgifter, har en
betydande frihet vad gäller bl.a. att utforma
organisation, arbetsprocesser, lönebildning och
kompetensförsörjning.
För att regeringen ska kunna följa utvecklingen av kompetensförsörjningen redovisar
myndigheterna varje år sedan 1997 sin

2 COFOG (Classification of the functions of the government) syftar till
att redovisa sektorns uppgifter efter deras funktion eller ändamål.
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Tabell 3.1 Antalet anställda och andelen kvinnor och män i
procent 2009 och 2010 fördelade efter COFOG-grupper

Tabell 3.2 Andelen kvinnor och män fördelat på olika
kompetenskategorier 2010

Grupper

Procent
2009

2010

Allmän offentlig förvaltning
Kvinnor
Män

Kön

29 693
61
39

28 019
61
39

Ledningskompetens

Försvar
Kvinnor
Män

23 004
22
78

23 384
22
78

Stödkompetens

Samhällsskydd och rättsskipning
Kvinnor
Män

48 419
47
53

49 670
47
53

Näringslivsfrågor m.m.1
Kvinnor
Män

29 720
41
59

24 783
46
54

2 687
59
41

2 692
59
41

Utbildning
Kvinnor
Män

67 817
54
46

71 262
54
46

Socialt skydd m.m.2
Kvinnor
Män

33 238
68
32

35 133
68
32

234 578
51
49

234 943
51
49

Fritidsverksamhet, kultur och religion
Kvinnor
Män

TOTALT
Kvinnor
Män

Källa: Arbetsgivarverket.
1
Näringslivsfrågor, miljöskydd samt bostadsförsörjning och samhällsutveckling.
2
Socialt skydd inklusive hälso- och sjukvård.

Andelen visstidsanställda är oförändrad
En knapp femtedel av statens anställda har
visstidsanställning och av dessa är något fler
kvinnor än män. Andelen visstidsanställda skiljer
sig åt mellan olika myndigheter. År 2010, liksom
tidigare år, fanns den högsta andelen visstidsanställda inom universitet och högskolor.
Befattningsstruktur i staten
Av tabell 3.2 framgår andelen kvinnor och män
fördelat på olika kompetenskategorier 2010.
Fördelningen överensstämmer i stort med 2009.
Fortfarande återfinns fler män än kvinnor i
gruppen ledningskompetens medan kvinnornas
dominans i gruppen stödkompetens ökat. I
gruppen kärnkompetens är det nu en helt jämn
könsfördelning.

Totalt

varav kvinnor

varav män

1

7

36

64

Kärnkompetens2

65

50

50

3

25

61

39

4

41

59

Oklassade

Källa: Arbetsgivarverket.
1
Ledningskompetens: personal med formellt personalansvar som har till uppgift
att planera och leda myndighetens verksamhet på olika nivåer, oavsett om
uppgifterna avser kärn- eller stödkompetens.
2
Kärnkompetens: personal med sakområdeskompetens inom myndighetens
verksamhetsområde.
3
Stödkompetens: personal med stödfunktion för lednings- och kärnkompetens,
utan specifik sakområdeskompetens inom myndighetens verksamhetsområde.

3.2 Ålderstrukturen

Fler äldre och färre yngre i staten
Staten har en äldre personalstyrka än arbetsmarknaden i övrigt. År 2010 var medelåldern för
statligt anställda kvinnor och män 45 år. Åldersfördelningen i staten 2010 överensstämmer i
stort med 2009, dvs. 27 procent (28) av de statsanställda var 55 år eller äldre och 22 (21) procent
var yngre än 35 år. På hela arbetsmarknaden var
endast ca 21 procent 55 år eller äldre, medan ca
27 procent var yngre än 35 år3 .
Diagram 3.1 Åldersstrukturen i staten och på
arbetsmarknaden totalt 2010, andel fast anställda av de
sysselsatta i arbetskraften
Procent
35
Arbetsmarknaden totalt

30

Staten

25
20
15
10
5
0
15-34

35-44

45-54

55-65

66-74

Källa: Statistiska centralbyrån

3 Data är insamlade under året och skattas för hela året. Populationen
skiljer sig något från den åldersstruktur som redovisas i diagram 5.6,
avsnitt. 5.3.2. Här redovisar Arbetsgivarverket läget per september 2010.
I Arbetsgivarverkets underlag ingår affärsverken. Dessa ingår inte i de
siffror avseende staten som Statistiska centralbyrån (SCB) redovisar.
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Fler tar ut ålderspension efter 65
Antalet nybeviljade ålderspensioner ökar
återigen efter en minskning mellan 2008 och
2009. Totalt uppgick antalet nybeviljade ålderspensioner 2010 till 5 441 stycken, dvs. en ökning
med ca 15 procent i förhållande till 2009.
Ökningen var ungefär på samma nivå för
kvinnor och män, nämligen ca 14 respektive ca
16 procent4 .
Andelen anställda som tar ut ålderspension
först efter att de har fyllt 65 år har ökat med ca
28 procent för både kvinnor och män mellan
2009 och 2010.
Antalet statsanställda med månadslön och
som är 67 år eller äldre har fortsatt att öka och
uppgick 2010 till 974 personer, att jämföra med
808 personer 2009 och drygt 30 personer 2002.
Fördelningen efter kompetenskategori och kön
framgår av tabell 3.3.
Tabell 3.3 Antal anställda 67 år eller äldre fördelade efter
kompetenskategori och kön
Antal
Män

Ledningskompetens

Kvinnor

Total

27

6

33

Kärnkompetens

475

181

656

Stödkompetens

114

99

213

54

18

72

670

304

974

Oklassad
Summa
Källa: Arbetsgivarverket.

Medianåldern för pensionsavgångar är fortsatt lika
för kvinnor och män
Medianåldern för de statsanställda som har gått i
pension5 är fortsatt lika för kvinnor och män
och uppgår även för 2010 till 65 år. Av diagram
3.2 framgår utvecklingen under perioden 1998–
2010. Sedan 2008 finns det inga skillnader mellan
könen vad gäller medianåldern vid pensionsavgångar.

Diagram 3.2 Medianålder då statsanställda kvinnor och män
lämnat sin anställning i pensioneringssyfte 1998–2010
Ålder
66
Män

65

Kvinnor

64
63
62
61
60
59
58

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Källa: Statens tjänstepensionsverk.

Antalet nybeviljade delpensioner minskar
Mellan 2009 och 2010 ökade det totala antalet
nybeviljade delpensioner med ca 1,5 procent. De
första tre åren efter införandet av avtalet om
delpension var det fler män än kvinnor som
beviljades delpension. De senaste fem åren har
fler kvinnor beviljats förmånen.
Av de individer i åldern 61 till 64 år som under
2010 har haft möjlighet till delpension beviljades
22 procent delpension. Andelen beviljade delpensioner av totalt antal möjliga har sjunkit
sedan 2007.
Som framgår av tabell 3.4 var det under 2009
och 2010 fortfarande fler män som beviljades en
delpension med en omfattning på 50 procent.
Andelen kvinnor som beviljats delpension med
en omfattning på 20 procent eller mindre är
fortfarande betydligt större än andelen män.
Tabell 3.4 Beviljade delpensioner 2009 och 2010
Antal
Delpensionens
omfattning

Kvinnor
2009

Män
2009

Kvinnor
2010

Män
2010

137

187

126

143

40–49 procent

43

33

56

47

21–39 procent

61

38

52

26

≤ 20 procent

648

491

717

495

Samtliga

889

749

951

711

50 procent

Källa: Statens tjänstepensionsverk.

Av tabell 3.5 framgår att nybeviljade delpensioner under 2010 är vanligast hos anställda
inom kompetenskategorin kärnkompetens och
minst vanliga inom ledningskompetens.
4 I antalet med nybeviljade ålderpensioner har inte de som har avgått med
pensionsersättning eller sjukpension inräknats.
5 Här ingår ålderspension, pensionsersättning, särskild pensionsersättning och sjukpension.
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myndighetschefer som regeringen anställer
minskat från 205 till 202 mellan 2010 och 2011.

Tabell 3.5 Andelen nybeviljade respektive löpande
delpensioner hos anställda inom lednings-, stöd- och
kärnkompetens
Procent
Kompetenskategori

Nybeviljade
delpensioner 2010

Löpande delpensioner
under 2010

3,0

2,5

Kärnkompetens

64,3

64,8

Stödkompetens

32,4

32,4

0,3

0,3

Ledningskompetens

Oklassade

Tabell 3.6 Fördelningen den 8 september 2011 av kvinnor
och män bland myndighetschefer som regeringen anställt
Antal
Män

Totalt

49

53

102

Landshövdingar

12

9

21

15

19

34

3

7

10

11

24

35

90

112

202

Rektorer

Källa: Statens tjänstepensionsverk.

Beviljade delpensioner står i relativ god proportion till kompetenskategoriernas relativa andel
(se tabell 3.2).

Kvinnor

Generaldirektörer
1

Överintendenter2
Övriga titlar

3
4

Myndighetschefer totalt
1

Regeringen utser rektorer vid statliga universitet och högskolor efter förslag
från lärosätets styrelse.
2
Här ingår museichefen vid Arkitekturmuseet.
3
Häri ingår myndighetschefer med andra eller unika titlar såsom ombudsmän,
direktörer, ordföranden samt rikspolischef, riksåklagare etc.
4
Inklusive vikarierande myndighetschefer.

3.3 Könsfördelningen

Jämn könsfördelning i staten
Staten är den sektor som har jämnast könsfördelning på arbetsmarknaden. Andelen kvinnor
bland de anställda har ökat de senaste åren. År
2008 fanns det för första gången fler kvinnor än
män bland de statsanställda (50,3 procent). År
2010 var andelen kvinnor 51 procent, dvs.
samma nivå som 2009.
Av tabell 3.1 framgår dock att könsfördelningen skiljer sig åt mellan COFOG-grupperna
och därmed också mellan myndigheter och
kompetenskategorier.
Andel kvinnor och män med chefsuppgifter
Andelen kvinnliga chefer ökar kraftigt i staten.
Totalt finns nu ca 5 190 kvinnliga chefer, vilket
motsvarar 36 procent av alla chefer inom staten.
För tio år sedan var andelen 22 procent och
antalet 2 900.
Fördelning av kvinnor och män bland
myndighetschefer som regeringen anställt, m.m.
Under 2010 anställde regeringen totalt 31
myndighetschefer, varav 16 var kvinnor. Detta
motsvarar 51,6 procent.
Bland myndighetscheferna var andelen
kvinnor 44,6 procent i september 2011, vilket
innebär en ökning med 1,5 procentenheter sedan
2010. Som en följd av förändringar i myndighetsstrukturen och att ordförandena i Högsta domstolen och nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) inte längre
ingår i denna krets, har det totala antalet
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3.4 Den etniska och kulturella mångfalden

Andelen anställda med utländsk bakgrund
fortsätter att öka
Andelen anställda med utländsk bakgrund i
staten ökar stadigt och uppgick 2010 till 13,3
procent. Det är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med 2009 och den högsta
ökningen mellan två år under 2000–talet. Totalt
30 400 statsanställda har utländsk bakgrund.
Bland de nyanställda i staten har 20,4 procent
utländsk bakgrund, vilket är högre än andelen
individer med utländsk bakgrund bland
förvärvsarbetande på hela den svenska arbetsmarknaden, men lägre än andelen i befolkningen.
Ökningen bland nyanställda är 1,4 procentenheter sedan 2009.
I och med att andelen individer med utländsk
bakgrund bland de nyanställda i staten, jämfört
med övriga arbetsmarknaden, ökar så ökar även
andelen anställda med utländsk bakgrund i staten
snabbare än bland det totala antalet förvärvsarbetande. Andelen i staten har ökat med 3,7
procentenheter under perioden 2001–2010.
Bland de förvärvsarbetande på hela den svenska
arbetsmarknaden var ökningen 2,9 procentenheter mellan åren 2001–2009. Den senast
tillgängliga uppgiften om förvärvsarbetande är
från 2009 då 15,8 procent av de förvärvsarbetande hade utländsk bakgrund.
Andelen kvinnor i statsförvaltningen med
utländsk bakgrund var 13,9 procent, och andelen
män var 12,7 procent 2010. Att andelen är lägre
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bland män hänger samman med strukturen i de
tre mest mansdominerade verksamhetsinriktningarna, Försvar, Näringslivsfrågor m.m. samt
Samhällsskydd och rättsskipning. Inom dessa
verksamhetsinriktningar har mellan 5 och 9
procent av de anställda utländsk bakgrund. De
låga andelarna kan till viss del förklaras av en
skev könsfördelning och det krav på svenskt
medborgarskap som följer av lag bl.a. lagen
(1994:260) om offentlig anställning, förkortad
LOA, eller av säkerhetsklassning som gäller för
vissa arbetsuppgifter inom dessa verksamhetsinriktningar. Att en betydande andel av verksamheterna bedrivs i regioner med få i befolkningen
med utländsk bakgrund kan också ha betydelse.
Medelåldern är lägre bland personer med
utländsk bakgrund. Den totala andelen anställda
i åldrarna 25–34 år var 20,0 procent 2010, medan
andelen i gruppen anställda med utländsk
bakgrund var 28,3 procent. Andelen äldre är
generellt lägre bland anställda med utländsk
bakgrund. Bland samtliga anställda var 2010
andelen som var 55 år eller äldre 27,0 procent,
men bland anställda med utländsk bakgrund
endast 18,2 procent.
Andelen med utländsk bakgrund varierar
regionalt över Sverige. I stort sett följer fördelningen för statsanställda demografin i befolkningen och arbetsmarknaden i stort. Högst andel
med utländsk bakgrund i staten finns i de tre
storstadsområdena Stockholm, Göteborg och
Malmö, där andelarna är 17,4, 16,5 respektive
16,5 procent 2010.

Tabell 3.7 Andelen anställda med utländsk bakgrund inom
staten samt för befolkningen i arbetsför ålder 2009 och
2010
Procent
2009

2010

12,5

13,3

Kvinnor

13,2

13,9

Män

11,9

12,7

6,1

6,1

Kvinnor

7,0

7,4

Män

5,6

5,4

13,5

14,8

14,0
13,1

14,9
14,6

10,8

11,2

11,9
9,2

12,4
9,5

Nyanställda i staten2

19,0

20,4

Förvärvsarbetande 20–64 år3

15,8

i.u.

Befolkningen 20–64 år4

21,1

21,8

Staten totalt

1

Ledningskompetens

Kärnkompetens
Kvinnor
Män
Stödkompetens
Kvinnor
Män

Källa: Arbetsgivarverket.
1
Avser personer med månadsavlönad anställning hos obligatoriska och frivilliga
medlemmar i Arbetsgivarverket. Timanställda m.fl. ingår ej.
2
Som nyanställda räknas individer som inte var anställda i staten föregående år
samt individer som bytt anställningsmyndighet sedan föregående år.
3
Källa: Statistiska centralbyråns (SCB) registerbaserade
arbetsmarknadsstatistik (RAMS). I RAMS ingår egna företagare och personer vars
arbetstidsomfattning är minst en timme per vecka.
4
Källa: SCB:s befolkningsstatistik.

Variation mellan COFOG-grupperna
Andelen anställda med utländsk bakgrund
varierar mellan olika delar av statsförvaltningen
eftersom verksamhetens karaktär har betydelse.
Den högsta andelen anställda med utländsk
bakgrund, 22,2 procent, finns inom verksamhetsinriktningen Utbildning. Det är också denna
grupp som har flest anställda i statlig sektor.
Universitetens och högskolornas verksamhet
karaktäriseras av internationellt samarbete inom
både forskning och utbildning. För att knyta den
bästa kompetensen till det egna universitetet
eller högskolan sker rekryteringar ofta internationellt, vilket förklarar den relativt höga andelen
anställda med utländsk bakgrund inom verksamhetsinriktningen. Nästan var tredje nyanställd
har utländsk bakgrund inom verksamhetsinriktningen Utbildning.
Verksamhetsinriktningen Socialt skydd m.m.
har den näst högsta andelen anställda med
utländsk bakgrund, 14,5 procent. Övriga fem
verksamhetsinriktningar har andelar under
genomsnittet på 13,3 procent.
Gemensamt för alla grupper, utom Fritidsverksamhet, kultur och religion, är att andelen
anställda med utländsk bakgrund ökat årligen
2001–2010. Inom Fritidsverksamhet, kultur och
17
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religion är andelen med utländsk bakgrund nu på
samma nivå som den var 2001.
Den lägsta andelen anställda med utländsk
bakgrund finns inom verksamhetsinriktningen
Försvar, där 5,3 procent av de anställda har
utländsk bakgrund. Inom Försvar har endast 90
av de 22 200 anställda, eller 0,4 procent, annat
medborgarskap än svenskt. Inom Samhällsskydd
och rättsskipning är motsvarande antal 360 av
47 400 anställda, motsvarande 0,7 procent. Inom
den största gruppen Utbildning, som har drygt
65 000 anställda, har 7 800 personer utländskt
medborgarskap, vilket motsvarar en andel på 12
procent, att jämföra med 4,4 procent i statsförvaltningen och 8,3 procent i befolkningen
mellan 20–64 år.

Diagram 3.3 Personalrörlighet fördelad på
kompetenskategorier och ålder 2009 och 2010
Procent
24

18
16
14

Ledning

Kärn

Stöd

13,6

12

10,3

6,8

10,4

10,9

8

Försvar

5,3

3,4

5,8

5,0

6

Samhällsskydd och
rättsskipning

9,0

4,6

9,2

10,0

2

Näringslivsfrågor m.m.

8,3

5,9

8,5

7,8

Fritidsverksamhet, kultur och
religion

12,8

7,7

13,9

13,5

Utbildning

22,2

10,7

25,7

15,5

Socialt skydd m.m.

14,5

8,7

15,3

12,3

Totalt

13,3

6,1

14,8

11,2

4,7

4,4

6,8
6,3
4,8
2,4

4

3,32,6

4

0

Källa: Arbetsgivarverket.
Anm. Uppgifterna i tabellen baseras på alla anställda med månadsavlönad
anställning hos samtliga Arbetsgivarverkets medlemmar. Timavlönade m.fl. ingår
inte.

3.5 Personalrörligheten

Rörligheten är oförändrad
Mellan september 2009 och september 2010
uppgick personalrörligheten6 i staten till 11
procent. Det innebär att rörligheten minskat
med en procentenhet i jämförelse med perioden
september 2008–september 2009. Med personal–
rörlighet avses här nyanställningar och avgångar
vid myndigheterna oavsett om det skett inom

6 Personalrörlighet beräknas utifrån det lägsta av värdena för antalet
nyanställda respektive de som slutat i förhållande till det genomsnittliga
antalet anställda under året.

18

10,7
9,9

8,9 8,9

10

Allmän offentlig förvaltning

Ledningskompetens
Kärnkompetens
Stödkompetens

20,3

20

Kompetenskategori
Totalt

Högre rörlighet bland yngre än äldre
I likhet med tidigare år var rörligheten totalt sett
högre bland anställda under 35 år, för att sedan
avta med stigande ålder. Personalrörligheten var
också högre inom kompetenskategorierna kärn–
och stödkompetens än inom kategorin ledningskompetens, framför allt i den yngsta åldersgruppen. Skillnaderna i personalrörligheten
mellan kvinnor och män var marginella.
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Tabell 3.8 Andelen anställda med utländsk bakgrund
fördelade på COFOG-grupper och kompetenskategorier
2010
Procent

staten eller i förhållande till andra arbetsmarknadssektorer.

-34

35-44

45-54

55-

Samtliga

Källa: Arbetsgivarverket

3.6 Antalet uppsägningar i staten

Trygghetsstiftelsen bildades av parterna på den
statliga arbetsmarknaden 1990 i samband med
att de enades om Trygghetsavtalet för de statligt
anställda. Stiftelsens uppgift är att administrera
och genomföra de aktiviteter som uttrycks i
Trygghetsavtalet.
När en statsanställd blir uppsagd på grund av
arbetsbrist är det Trygghetsstiftelsens uppgift att
så långt som möjligt förhindra att han eller hon
blir arbetslös. Detsamma gäller när någon till
följd av omlokalisering väljer att inte följa med
till den nya orten. Stödet till de uppsagda är
individinriktat och utgår ifrån regeringens
arbetslinje.
Sedan starten av Trygghetsstiftelsen 1990 har
cirka 90 000 personer omfattats av Trygghetsavtalet. Inflödet de senaste åren har varierat
mellan 3 000 och 4 000 personer per år.
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Diagram 3.4 Totalt inflöde av uppsagda till
Trygghetsstiftelsen 1990–2010
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Källa: Trygghetsstiftelsen

Inflödet till Trygghetsstiftelsen uppgick 2010 till
2 520 personer. Det är sex procent färre än 2009,
och det lägsta inflödet sedan 2004. Inflödet av
tidsbegränsat anställda från universitet och
högskolor har minskat något i jämförelse med
tidigare år. Samtidigt ökade inflödet av tillsvidareanställda i slutet av året när Försvarsmakten sade upp ett större antal personer. Det har
gjort att fördelningen mellan grupperna tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda i
inflödet skiljer sig från 2009 då det var nästan
hälften tidsbegränsade och hälften som kom från
tillsvidareanställning. Trots att andelen män
ökade under slutet av året utgör kvinnorna 53
procent av 2010 års inflöde. Könsfördelningen
har sett olika ut från år till år, men sammantaget
under de 20 år som Trygghetsstiftelsen funnits
har inflödet bestått av lika många kvinnor som
män.
Aktuella personer är de som ännu inte fått en
permanent lösning av sin arbetssituation. Vid
utgången av 2010 uppgick det totala antalet
personer till 5 876, vilket är en minskning med 4
procent jämfört med föregående år. Av dessa har
drygt 48 procent en lösning, men tillhör
fortfarande Trygghetsavtalet. De allra flesta av
dem har en tillfällig anställning, några är på
praktik, inskolning, utbildning eller håller på att
starta eget företag.
Under 2010 lämnade 3 287 personer Trygghetsstiftelsen. Av de som avslutades var 48 procent tidsbegränsat anställda. Nästan 78 procent
avslutades för att de fick en ny tillsvidareanställning eller hade startat eget företag, medan
14,5 procent gick i någon typ av pension.
Av dem som gick till en ny tillsvidareanställning var det andelsmässigt fler som gick

till en ny tjänst inom statlig sektor under 2010
jämfört med 2009.
Trygghetsstiftelsen har 2010 haft den bästa
lösningsgraden för tillsvidareanställda sedan
2006. Innan de uppsagda passerat uppsägningstidens slut var 81 procent tillbaka i nytt arbete.
Antalet personer som fått någon form av
pensionsersättning uppgick till 350 och är en
minskning med cirka 100 personer jämfört med
2009. Minskningen gäller främst de som fått
pensionsersättning.
Under 2009 var andelen tillsvidareanställda
som löst sin situation vid anställningens slut 70,3
procent, vilket är 4 procent färre än under 2008.
Den huvudsakliga orsaken är med största
sannolikhet den kraftigt försämrade arbetsmarknaden. Bland de som löst sin situation hade
ca 33 procent av kvinnorna fått nytt arbete eller
startat företag, jämfört med 37 procent av
männen. Under 2008 var denna andel ca 40
procent för både kvinnor och män.
För de som anmälts till Trygghetsstiftelsen
efter att deras tidsbegränsade anställningar upphört mäts måluppfyllelsen nio månader efter det
att anställningen tog slut. Under 2009 var
andelen som då löst sin situation 75,8 procent,
vilket är en förbättring med ca 5 procentenheter
jämfört med 2008. Andelen som skaffat nytt
arbete eller startat eget företag var ca 40 procent
för båda könen.

3.7 Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron i de statliga myndigheterna fortsatte att sjunka även under 2010. Jämfört med
2009 var sjukfrånvaron i genomsnitt 0,2 procentenheter lägre, vilket ger en total sjukfrånvaro på
2,9 procent av den tillgängliga arbetstiden (se
diagram 3.5). För såväl kvinnor och män som
samtliga åldersgrupper minskade sjukfrånvaron
jämfört med föregående år.
Kvinnors sjukfrånvaro är fortfarande högre än
männens och minskningstakten har avtagit
något jämfört med de senaste åren. Sjukfrånvaron för anställda i åldersgrupperna från 50 år
och uppåt respektive 30–49 år har fortsatt att
sjunka stadigt, medan sjukfrånvaron i åldersgruppen under 30 år i stort sett har varit
oförändrad kring 2 procent de senaste åren.
Av 198 myndigheter var det 118 (60 procent)
som hade samma eller lägre sjukfrånvaro och 80
som hade högre sjukfrånvaro 2010 jämfört med
19
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2009. Sjukfrånvaron minskade antalsmässigt
mest i de stora myndigheterna. Hos 24 av 32
myndigheter med mer än 1 000 årsarbetskrafter
minskade sjukfrånvaron jämfört med 2009. Även
de flesta medelstora myndigheterna uppvisar
minskad sjukfrånvaro, 66 av 127, medan 54 har
ökad sjukfrånvaro. Av myndigheter med färre än
50 årsarbetskrafter har 19 ökad sjukfrånvaro,
medan 20 har minskad eller oförändrad
sjukfrånvaro.
Diagram 3.5 Sjukfrånvaro som andel av tillgänglig arbetstid
dels totalt och dels uppdelat på kön och ålder 2009 och
2010
Procent

Diagram 3.6 Sjukfrånvaro 1990–2010 enligt SCB:s
arbetskraftsundersökningar
Procent
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Källa: Arbetsgivarverket
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Antal sjukpensioner minskar
Antalet statsanställda med nybeviljad sjukpension har minskat för såväl kvinnor som män
(se tabell 3.9).
Tabell 3.9 Anställda som har beviljats tillfällig sjukpension
respektive sjukpension 2009 och 2010

1,5
1

Antal

0,5
0
Totalt

Kvinnor

Män

Yngre än 29 Mellan 30-49
år
år

50 år-

Källa: Statskontoret

Tillfällig sjukpension

2009
Kvinnor

2009
Män

2010
Kvinnor

2010
Män

181

67

118

41

28

18

18

13

181

106

119

72

< 100 procent

Under de senaste 20 åren har sjukfrånvaron hela
tiden varit lägre i staten än i övriga arbetsmarknadssektorer. Under dessa 20 år har sjukfrånvaron i staten aldrig varit så låg som 2010.
Att statsanställda i snitt är mindre sjuka än
andra hänger samman med att staten har en
större andel anställda med tjänstemannayrken än
de andra arbetsmarknadssektorerna. Om man
skulle jämföra enbart tjänstemannagrupper inom
de olika sektorerna med varandra skulle
skillnaderna bli mindre. Samtliga sektorer följer
samma trend, dock nådde sjukfrånvaron inom
staten, inte ens under åren i början av 2000–talet,
upp till mer än lite drygt fyra procent.
Sedan 2003 finns krav på att myndigheterna
redovisar uppgifter om sjukfrånvaro i sin
årsredovisning. Eftersom definitioner och mätmetoder är helt olika mellan sjukfrånvarouppgifterna i årsredovisningarna och SCB:s arbetskraftsundersökningar är dessa siffror inte jämförbara med de som visas i diagrammet nedan.
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Tillfällig sjukpension
100 procent
Sjukpension

Källa: Statens tjänstepensionsverk.
Anm. I det redovisade antalet individer som beviljats sjukpension ingår även
personer som tidigare beviljats tillfällig sjukpension.

Av de statsanställda som 2010 beviljades sjukpension eller tillfällig sjukpension på heltid,
enligt det statliga pensionsavtalet PA 03, var 62
procent kvinnor. Detta är en minskning med en
procentenhet jämfört med 2009. För tillfällig
sjukpension på deltid var andelen kvinnor 74
procent (73 procent 2009).
Medianåldern för personer som 2010 beviljades sjukpension sjönk under 2010 från 59 år 3
månader till 57 år 8 månader, vilket är en relativt
stor förändring, mot bakgrund av att medianåldern steg under perioden 2005–2009. Medianåldern var 57 år och 6 månader för kvinnor (59 år
och 5 månader 2009) och 58 år och 1 månad år
för män (59 år och 1 månad 2009).
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3.8 Lönenivåerna och lönebildningen

Tabell 3.10 Nominell och real löneutveckling i statlig
sektor, 1997–2010

Lönenivåer i staten
I diagram 3.7 redovisas den genomsnittliga
månadslönen för olika sektorer på arbetsmarknaden 2010. Den genomsnittliga månadslönen i staten uppgick till 31 100 kronor.
Medellönen i samtliga sektorer vara 28 400
kronor7

Procent

Diagram 3.7 Genomsnittlig månadslön i olika sektorer på
arbetsmarknaden 2010
Kronor
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3,9

1998–1999

RALS 1998–2001

3,8
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3,4

0,4

3,0
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3,1

0,4

2,7

2005–2006
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3,2

1,4

1,8

2006–2007

RALS 2004–2007

3,2

2,2

1,0

20 000

2007–2008

RALS 2007–2010

3,7

3,5

0,2

15 000

2008–2009

RALS 2007–2010

3,4

-0,3

3,7

10 000
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RALS 2007–2010

4,1
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Källa: Statistiska centralbyrån.

Löneutvecklingen i staten
Arbetsgivarverket träffar som arbetsgivarpart
avtal på statens vägnar med de fackliga parterna
Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR/S, P,
O), Sveriges Akademikers Centralorganisation
Staten (Saco-S) samt Facket för service och
kommunikation (SEKO).
Gällande ramavtal om löner m.m. för arbetstagare i staten avser perioden 1 oktober 2010–
30 september 2012 (RALS 2010–2012) vad gäller
SEKO och OFR/S, P,O. Avtalet med Saco-S
(RALS 2010-T) är inte tidsbegränsat och gäller
fr.o.m. den 1 oktober 2010 tills vidare.
Arbetsgivarverket har tagit fram uppgifter om
den kollektiva löneutvecklingen 1997–2010
kopplat till årstakt, se tabell 3.10.

Källa: Arbetsgivarverket.
1
Förändringen är beräknad som förändring i årsmedeltal.
2
RALS: Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare i staten.

Utvecklingen av genomsnittliga löner
Löneutvecklingstakten inom det statliga
området har förhållandevis väl följt utvecklingen
på arbetsmarknaden i övrigt, enligt jämförande
statistik från tiden efter ramanslagsreformen.
Mellan 1994 och 2010 uppgick löneutvecklingen
inom landstingen till 91,1 procent, inom den
statliga sektorn till 89,0 procent och inom den
privata sektorn till 85,4 procent. Under samma
period var löneutvecklingen inom den kommunala sektorn 69,0 procent.

7Alla tjänsters heltidslöner summeras och divideras med antalet tjänster.
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Diagram 3.8 Utvecklingen av genomsnittliga löner i olika
sektorer på arbetsmarknaden 1994–2010
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Källa: Statistiska centralbyrån.

Anm. Uppgifterna avser nominella löner och är rensade med hänsyn till
strukturella förändringar i utbildningsnivå, ålder och kön.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män
Regeringens mål är att löneskillnaderna mellan
kvinnor och män i staten ska minska. Som
underlag för uppföljningen används partsgemensam statlig förhandlingsstatistik.
I september 2010 var statsanställda kvinnors
genomsnittslön totalt sett 12,3 procent lägre än
statsanställda mäns genomsnittslön (se diagram
3.9). År 2009 var motsvarande löneskillnad 12,6
procent. Skillnaden har minskat successivt och
trenden mot en minskad löneskillnad fortsatt.
År 2000 var löneskillnaden 17,7 procent.
Diagram 3.9 Löneskillnader mellan kvinnor och män i
staten uppdelat på förklaringsfaktorer 2001–2010
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Källa: Arbetsgivarverket

Den statistiska analys som Arbetsgivarverket har
gjort visar att den genomsnittliga löneskillnaden
nästan helt kan hänföras till mätbara faktorer.
Stora delar av löneskillnaden beror på att fler
kvinnor än män arbetar deltid, arbetets svårighetsgrad och innehåll samt att fler män än
kvinnor är chefer. Vidare påverkar det att arbetsinnehåll och löner ser olika ut hos olika myn22

digheter. Det finns också skillnader när det gäller
utbildning, erfarenhet och i vilken region den
anställde arbetar. Den löneskillnad som slutligen
blir kvar, den s.k. oförklarade löneskillnaden
som inte kan förklaras av den mätbara information som finns tillgänglig i den partsgemensamma statistiken, uppgick i september 2010 till
ca 1,4 procent. Den oförklarade löneskillnaden
uppgick 2007–2009 till ca 1,3 procent. Åren
2002–2003 var den som högst och uppgick då till
2,0 procent.
Som framgår av diagram 3.9 är det två faktorer
som tillsammans står för mer än hälften av den
totala löneskillnaden mellan kvinnor och män.
Dessa två viktigaste förklaringar är att kvinnor
jämfört med män oftare innehar befattningar
med en lägre svårighetsgrad och att kvinnor
arbetar deltid oftare än män. Skillnader i svårighetsgrad är den viktigaste förklaringen. Att förklaringsgraden ökat de senaste två åren från 4,1
till 5,5 procent beror huvudsakligen på strukturförändringar där viss statlig verksamhet bolagiserats och därmed inte längre ingår i statistiken. År
2010 var det knappt 19 procent av kvinnorna
som arbetade deltid medan motsvarande andel
för männen var knappt 9 procent. Det bör
noteras att 94 procent av de statsanställda har en
heltidsanställning. Bland kvinnorna har 93
procent en heltidsanställning att jämföra med 95
procent för männen.
Inom det statliga chefskollektivet hos Arbetsgivarverkets medlemmar har löneskillnaderna
minskat kraftigt under den period som verket
studerat detta. Mellan 2005 och 2010 ökade
snittlönen för kvinnliga chefer från 38 597 till 46
511 kronor per månad, medan snittlönen för
manliga chefer ökade från 40 549 till 44 874
kronor. Det innebär att tidigare löneskillnader
mellan manliga och kvinnliga chefer, som 2009
uppgick till 0,2 procent eliminerats. År 2010 har
vi ett omvänt förhållande där löneskillnaderna
mellan kvinnliga och manliga chefer uppgår till
3,5 procent, till kvinnornas fördel. Den nya
organisationen inom Försvarsmakten, där personalansvaret delegerats till ca 1 600 i huvudsak
manliga befäl i insatsorganisationen, ger härvid
genomslag.
Den genomsnittliga löneutvecklingen i
årstakt under avtalsperioden för RALS 2007–
2010 har varit högre för de kvinnliga cheferna än
för de manliga och uppgår till 6,3 procent för
kvinnorna och 5,7 procent för männen. Arbetsgivarverkets bedömning är att en orsak till att de
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kvinnliga cheferna haft en högre löneutveckling
än de manliga är att en relativt sett större andel
av de kvinnliga cheferna blivit befordrade till
chefer under mätperioden.
Kvar från Partsrådets arbete i det nu avslutade
arbetsområdet Jämställda arbetsplatser är att
slutföra och implementera det metodstöd som
utvecklats i syfte att stödja lokala parters arbete
med att säkerställa att det inte föreligger osakliga
löneskillnader. Utifrån den nuvarande diskrimineringslagstiftningen och parternas skrivningar i
de nu gällande RALS-avtalen är det angeläget att
metodstödet implementeras i den lokala lönebildningsprocessen.
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Myndighetschefer per den 8 september 2011
Regeringen redovisar nedan en sammanställning över myndighetschefer som lyder omedelbart under
regeringen och som anställs genom beslut av regeringen. Sammanställningen redovisar förhållandena
per den 8 september 2011 8 .
Myndighet
Affärsverket svenska kraftnät
Allmänna reklamationsnämnden
Arbetsdomstolen
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Arkitekturmuseet

Titel
GD
Ordförande
Ordförande
GD
GD
Museichef

Efternamn
Odenberg
Ahnmé Kågerman
Koch
Bermudez-Svankvist
Sjöberg
Rahoult

Förnamn
Mikael
Britta
Michaël
Angeles
Mikael
Lena

Barnombudsmannen
Blekinge tekniska högskola
Bolagsverket
Boverket
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten

Barnombudsman
Rektor
GD
GD
GD vik.
GD

Malmberg
Hass
Bränström
Valik
Bergman
Bergström

Fredrik
Ursula
Annika
Janna
Cecilia
Margareta

Centrala studiestödsnämnden

GD

Gellerbrant Hagberg Christina

Dans- och cirkushögskolan
Datainspektionen
Diskrimineringsombudsmannen
Domstolsverket

Rektor
GD
Ombudsman vik.
GD

Lilja
Gräslund
Sandesjö
Thorblad

Efva
Göran
Håkan
Barbro

Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Exportkreditnämnden

GD
GD
GD
GD
GD

Håkansson Fröjelin
Wikström
Falemo
Fredriksson
Apelman

Eva
Mats
Elisabet
Yvonne
Karin

Fastighetsmäklarnämnden
Finansinspektionen
Folke Bernadotteakademin
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande (FORMAS)
Fortifikationsverket
Forum för levande historia
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarsexportmyndigheten
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Försvarsunderrättelsedomstolen
Försäkringskassan

Ordförande
GD
GD

Järvstrand
Andersson
Landerholm

Anna-Lena
Martin
Henrik

GD
GD
Överintendent
GD
GD
GD
Rektor
ÖB
Ordförande
GD

Annerberg
Jönsson
Franck
Holmgren
Åkesson
Hammarström
Enmark
Göranson
Viksten
Lender

Rolf
Lena
Eskil
Gunnar
Ingvar
Ulf
Romulo
Sverker
Runar
Adriana

8 På grund av särskilda bestämmelser ingår inte Arbetsgivarverket, Regeringskansliet och Verket för högskoleservice i sammanställningen.
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Myndighet
Gymnastik- och idrottshögskolan
Göteborgs universitet

Titel
Rektor
Rektor

Efternamn
Henriksson-Larsén
Fredman

Förnamn
Karin
Pam

Havs- och vattenmyndigheten
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Kristianstad
Högskolan på Gotland
Högskolan Väst
Högskoleverket

GD
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor vik.
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Universitetskansler

Risinger
Hilliges
Brorström
Johansson
Ihlström Eriksson
Karlsson
Carlsson
Tholin
Norén
Haikola

Björn
Marita
Björn
Maj-Britt
Carina
Sigbritt
Lars
Jörgen
Kerstin
Lars

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Inspektionen för socialförsäkringen
Inspektionen för strategiska produkter
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Institutet för rymdfysik
Institutet för språk och folkminnen
Institutet för utvärdering av internationellt
utvecklingssamarbete (Sadev)
Internationella programkontoret för
utbildningsområdet

GD
GD
GD
GD
Föreståndare
GD

Qvarfort
Molander
Ekman Duse
Åslund
Eliasson
Johansson-Lind

Anne-Marie
Per
Andreas
Olof
Lars
Ingrid

GD

Törnqvist

Gunilla

GD

Melin

Ulf

Justitiekanslern

JK

Skarhed

Anna

Kammarkollegiet
Karlstads universitet
Karolinska institutet

GD
Rektor vik.
Rektor

Claes
Thomas
Harriet

Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Kompetensrådet för utveckling i staten
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Konstfack
Konsumentverket
Kriminalvården
Kronofogdemyndigheten
Kungl. biblioteket
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Kungl. Tekniska högskolan
Kustbevakningen

GD
GD
Direktör
GD
GD
Rektor
GD och KO
GD vik.
Rikskronofogde
Riksbibliotekarie
Rektor
Rektor
Rektor
GD

Ljungh
Blom
WallbergHenriksson
Cromnier
Johansson
Johns
Dillén
Sjöblom
Björkman
Larsson
Mellgren
Liedström Adler
Sahlin
Wrange
Johansson
Gudmundson
Melin

Nina
Lena
Lärke
Mats
Dan
Ivar
Gunnar
Inga
Eva
Gunnar
Måns
Johannes
Peter
Judith

Lantmäteriet
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Livrustkammaren och Skokloster slott
med Stiftelsen Hallwylska palatset

GD
Rektor
Rektor

Kjellson
Dannetun
Hwang

Bengt
Helen
Stephen

Överintendent

Hagberg

Magnus
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Myndighet
Livsmedelsverket
Lotteriinspektionen
Luftfartsverket
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län

Titel
GD
GD
GD
Rektor
Rektor
GD
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding vik.
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding

Efternamn
Andersson
Hallstedt
Allard
Sterte
Eriksson
Åkerman
Engström
Norrfalk
Schelin Seidegård
Holmberg
Lövdén
Bohlin
Akhtarzand
Fiskesjö
Alsér
Eriksson
Tunhammar
Unckel
Könberg
Egardt
Eriksson
Heister
Källstrand
Skogö
Bäckström
Frebran
Nilsson

Förnamn
Inger
Håkan
Thomas
Johan
Per
Christina
Gunvor
Maria
Cecilia
Barbro
Lars-Erik
Britt
Minoo
Anne-Li
Kristina
Per-Ola
Göran
Per
Bo
Peter
Eva
Chris
Bo
Ingemar
Lars
Rose-Marie
Elisabeth

Malmö högskola
Marknadsdomstolen
Medlingsinstitutet
Migrationsverket
Mittuniversitetet
Moderna museet
Myndigheten för handikappolitisk samordning
(Handisam)
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för radio och tv
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar
och analyser
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige
Myndigheten för vårdanalys
Myndigheten för yrkeshögskolan
Mälardalens högskola

Rektor
Ordförande
GD
GD
Rektor
Överintendent

Bengtsson
Fallenius
Stråth
Eliasson
Söderholm
Birnbaum

Stefan
Christer
Claes
Dan
Anders
Daniel

GD
GD
Direktör
GD
GD

Älfvåg
Camving
Frykholm
Larsson
Lindberg

Carl
Meit
Clas-Uno
Magnus
Helena

GD
GD
Direktör
GD
Rektor

Hjalmarsson
Sandlund
Lennartsson
Enochsson
Röding

Dan
Per-Erik
Fredrik
Pia
Karin

Nationalmuseum med Prins Eugens
Waldermarsudde
Naturhistoriska riksmuseet
Naturvårdsverket

Överintendent
Överintendent
GD

Söderlind
Westerberg
Ågren

Solfrid
Jan Olov
Maria
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Myndighet
Nordiska Afrikainstitutet

Titel
Direktör

Efternamn
Norberg

Förnamn
Carin

Operahögskolan i Stockholm

Rektor

Aspegren

Magnus

Patent- och registreringsverket
Patentbesvärsrätten
Pensionsmyndigheten
Polarforskningssekretariatet
Post- och telestyrelsen
Presstödsnämnden

GD
Ordförande
GD
Föreståndare
GD
Kanslichef

Ås Sivborg
Carlson
Westling Palm
Dahlbäck
Marby
Finnström

Susanne
Per
Katrin
Björn
Göran
Åsa

Revisorsnämnden
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Riksutställningar
Rymdstyrelsen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
(Svenska ESF-Rådet)
Rättsmedicinalverket

Direktör
Riksantikvarie
Riksarkivarie
Riksgäldsdirektör
Rikspolischef
GD
GD

Strömberg
Liliequist
Jordell
Lundgren
Svenson
Forssell
Norberg

Peter
Inger
Björn
Bo
Bengt
Staffan
Olle

GD
GD

Lindh
Zelmin

Sjöfartsverket
Skatteverket
Skogsstyrelsen
Skolväsendets överklagandenämnd
Smittskyddsinstitutet
Socialstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Statens bostadskreditnämnd
Statens energimyndighet
Statens fastighetsverk
Statens folkhälsoinstitut
Statens försvarshistoriska museer
Statens geotekniska institut
Statens haverikommission
Statens historiska museer
Statens institutionsstyrelse
Statens jordbruksverk
Statens järnvägar
Statens konstråd
Statens kulturråd
Statens maritima museer
Statens medieråd
Statens museer för världskultur
Statens musikverk
Statens skolinspektion
Statens skolverk

GD
GD
GD
Direktör
GD
GD
GD
Direktör
GD
GD vik.
GD
GD
Överintendent
GD
GD
Överintendent
GD
GD
GD
Direktör
GD
Överintendent
Direktör
Överintendent
GD
GD
GD

Zetterdahl
Hansson
Stridsman
Heiborn
Carlson
Holm
Bååth
Rosén
Magnusson
Muld
Norell
Wamala
Bengtsson
Boström
Ytterberg
Amréus
Persson Göransson
Persson
Dahlborg
Adsenius
Johansson
Olsson
Dahlin
Houby-Nielsen
Westerberg
Begler
Ekström

Statens tjänstepensionsverk

GD

Nykvist

Åsa
Erna
AnnCatrine
Ingemar
Monika
Anders
Johan
Lars-Erik
Greger
Måns
Lars
Andres
Thomas
Sarah
Staffan
Birgitta
Hans
Lars
Ewa
Mats
Lennart
Mikael
Kennet
Robert
Anki
Sanne
Stina
Ann-Marie
Anna
AnnChristin
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Myndighet
Statens va-nämnd
Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Stockholms dramatiska högskola
Stockholms universitet
Strålsäkerhetsmyndigheten
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
(SWEDAC)
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
(Sida)
Svenska institutet
Svenska institutet för Europapolitiska studier
(Sieps)
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
(SMHI)
Säkerhetspolisen
Södertörns högskola

Titel
Ordförande
GD
GD
GD
GD
Rektor
Rektor
GD

Efternamn
Ståhl
Engvall
Bjelfvenstam
Lundgren
Gustafsson
Gyberg
Bremer
Eksborg

Förnamn
Kurt
Anders
Jonas
Stefan
Yvonne
Bo-Erik
Kåre
Ann-Louise

GD

Holmqvist

Hans-Eric

GD
GD

Petri Gornitzka
Rembe

Charlotte
Annika

Direktör
GD
Rektor

Stellinger
Magnusson
Sennerby Forsse

Anna
Jan
Lisa

GD
GD
Rektor

Häll Eriksson
Danielsson
von Wright

Lena
Anders
Moira

Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Tillväxtverket
Totalförsvarets forskningsinstitut
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket

Bibliotekschef
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
Generaltulldirektör

Esaiasson
Hulth-Backlund
Lugnet
Lind
Ågren
Saxton
Malm
Widlert
Mattsson

Roland
Gunilla
Christina
Jan-Olof
Birgitta
Brita
Gunnar
Staffan
Therese

Umeå universitet
Ungdomsstyrelsen
Uppsala universitet

Rektor
GD
Rektor

Gustafsson
Nilsson
Hallberg

Lena
Per
Anders

Verket för innovationssystem (Vinnova)
Vetenskapsrådet

GD
GD

Brogren
Millnert

Charlotte
Mille

Åklagarmyndigheten

Riksåklagare

Perklev

Anders

Örebro universitet
Överklagandenämnden för studiestöd

Rektor
Direktör

Schollin
Törnered

Jens
Mats
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Ordförande i styrelsemyndigheter per den 1 september 2011
Regeringen redovisar nedan en sammanställning över ordförandena i de myndigheter som leds av en
styrelse. Sammanställningen redovisar förhållandena per den 1 september 2011.
Myndighet
Affärsverket svenska kraftnät
AP-fonden Första
AP-fonden Andra
AP-fonden Tredje
AP-fonden Fjärde
AP-fonden Sjätte
AP-fonden Sjunde
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket

Titel
Landshövding
Ekon.dr.
VD
F.d. statsråd
Direktör
Civilekonom
Landshövding
F.d. riksgäldsdirektör
Landshövding

Efternamn
Källstrand
Karlström
Arwidson
Nuder
Caneman
Lindsö
Källstrand
Franzén
Tunhammar

Förnamn
Bo
Urban
Marie S
Pär
Monica
Ebba
Bo
Thomas
Göran

Blekinge tekniska högskola

VD

Seddigh

Akbar

Dans- och cirkushögskolan

F.d. rektor

Stark

Agneta

Exportkreditnämnden

VD

Roxendal

Jan

Finansinspektionen
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Fortifikationsverket
Försvarets materielverk
Försvarshögskolan

F.d. statsråd
VD
Direktör
VD
Landshövding

Westerberg
Ställdal
Söderlund
Nilsson
Egardt

Bengt
Ewa
Thord
Sven-Christer
Peter

Gymnastik- och idrottshögskolan
Göteborgs universitet

Direktör
Direktör

Lundquist
Bennet

Bo
Carl

Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Kristianstad
Högskolan på Gotland
Högskolan Väst

Direktör
Regionråd
F.d. landshövding
Generaltulldirektör
Docent
Riksdagsledamot
Länspolismästare
F.d. statsråd

Samuelsson
Andersson
Ericsson
Starrin
Wass
Björkman
Götblad
Nygren

Peter
Roland
Lars Eric
Karin
Urban
Jan
Carin
Jan

Karlstads universitet
Karolinska institutet
Konstfack
Konstnärsnämnden
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Kungl. Tekniska högskolan

F.d. ambassadör
Riksdagsledamot
F.d. statssekreterare
Dekan
Riksarkivarie
F.d. statssekreterare
VD

Winberg
Eberstein
Thorgren
Elam
Lidman
Eliasson
Ekholm

Margareta
Susanne
Gunilla
Ingrid
Tomas
Kerstin
Börje

Lantmäteriet
Linköpings universitet

F.d. GD
F.d. statsråd

Sandebring
Westerberg

Hans
Bengt
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Myndighet
Linnéuniversitetet
Lotteriinspektionen
Luftfartsverket
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Läkemedelsverket

Titel
Professor
F.d. hovrättslagman
GD
Professor
F.d. statsråd
Direktör

Efternamn
Brändström
Zachrisson
Billinger
Ullenius
Larsson
Larson

Förnamn
Dan
Ann-Christine
Nils Gunnar
Christina
Allan
Mats

Malmö högskola
Mittuniversitetet
Myndigheten för vårdanalys
Mälardalens högskola

Regionchef
VD
F.d. riksrevisor
F.d. VD

Östling Ollén
Böhlin
Lindström
Caesar

Eva
Birgitta
Eva
Madeleine

Operahögskolan i Stockholm

F.d. finansborgarråd

Axén Olin

Kristina

Post- och telestyrelsen
Pensionsmyndigheten

Kommunalråd
Landshövding

Hedén
Könberg

Åke
Bo

Riksgäldskontoret
Rymdstyrelsen

F.d. kanslichef
Landshövding

Nilsson
Egardt

Ove
Peter

Sundling
Söderberg
Alvemur
Vikström
Brunnberg
Lundgren
Grönlund Krantz

Jan
Lena
Christer
Bo
Kerstin
Bo
Anna

Wigzell
Heckscher
Sjöstrand
Petersson
Heister

Kerstin
Sten
Mats
Ingrid
Chris
Chris
Sören
Kent
Carola
Birgitta

Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
Statens fastighetsverk
Statens järnvägar
Statens kulturråd
Statens tjänstepensionsverk
Statens väg- och transportforskningsinstitut

VD
VD
Direktör
Senior adviser
F.d. VD
Riksgäldsdirektör
Kommunikationskonsult
Stockholms dramatiska högskola
F.d. GD
Stockholms universitet
Regeringsråd
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete GD
Sveriges lantbruksuniversitet
Civilekonom
Södertörns högskola
Landshövding

Tillväxtverket
Totalförsvarets forskningsinstitut
Trafikverket
Transportstyrelsen

Landshövding
Direktör
F.d. regionråd
Kommunalråd

Umeå universitet
Uppsala universitet

Direktör
Ekonomie doktor

Heister
Mellstig
Johansson
Gunnarsson
JohanssonHedberg
Dalborg

Verket för innovationssystem (Vinnova)
Verket för högskoleservice
Vetenskapsrådet

Direktör
Länsråd
Styrelseordförande

Johansson
Sandvik Wiklund
Anell

Hasse
Pia
Lars

Örebro universitet

F.d. GD

Sandebring

Hans

Hans
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

för budgetåret 2012 anvisar anslagen under
utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
enligt följande uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

Anslagstyp

1:1
1:2
1:3

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

Skatteverket
Kronofogdemyndigheten
Tullverket

Summa

6 792 911
1 758 441
1 627 230
10 178 582
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2 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

2.1

Omfattning

Kärnan i utgiftsområdet utgörs av beskattning,
uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter.
Nära knutna till och starkt integrerade med
beskattning och uppbörd finns verksamheter
med andra syften som antingen följer av eller
direkt stödjer de huvudsakliga verksamheterna.
Förutom beskattning, uppbörd, verkställighet
och indrivning ingår även verksamhet avseende

2.2

folkbokföring, hantering av äktenskapsregister
och ärenden med anknytning till äktenskapsbalken, id-kort, fastighetstaxering, brottsbekämpning inom skatte-, tull- och exekutionsområdet, bouppteckningar, gränsskydd och
verkställighet av enskildas betalningsanspråk.
Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och
Tullverket är förvaltningsmyndigheter inom
respektive område. En annan myndighet med
viss verksamhet inom utgiftsområdet är Kustbevakningen. Myndigheten har ett självständigt
ansvar för tullkontrollen till sjöss.

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Miljoner kronor

1

Förslag
2012

Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

1:1 Skatteverket

6 230

6 729

6 528

6 793

6 918

7 070

7 260

1:2 Kronofogdemyndigheten

1 621

1 733

1679

1 758

1 781

1 816

1 863

1:3 Tullverket

1 534

1 589

1560

1 627

1 664

1 697

1 736

Totalt för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

9 385

10 051

9767

10 179

10 363

10 583

10 860

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2012–2015.
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Tabell 2.3 Ramnivå 2011 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 3

Miljoner kronor

Miljoner kronor
2012

Anvisat 2011

1

10 009

2013

10 009

2014

10 009

2015

10 009

2012

Transfereringar

1

Förändring till följd av:

Verksamhetskostnader2

Pris- och löneomräkning 2

Investeringar3
97

285

502

782

Beslut

33

9

9

4

5

5

5

6

34

55

58

59

10 179

10 363

10 583

10 860

Överföring
till/från andra
utgiftsområden3
Övrigt
Ny ramnivå

Summa ramnivå

149
10 007
23
10 179

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfallet 2010 samt kända
förändringar av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar dvs. utbetalningar av bidrag
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten
erhåller någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som de statliga myndigheterna
använder i verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och
tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU21).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Överföringarna redovisas i prop. 2010/11:1, utgiftsområde 3, avsnitt 3.3.

Skatteverkets
anslag
ökas
med
20 000 000 kronor engångsvis under 2012 och
med 10 000 000 kronor varaktigt från och med
2013 för arbetet med skattereduktion för
penninggåvor till ideell verksamhet.
Skatteverkets anslag minskas engångsvis med
2 000 000 kronor under 2012. Medlen förs till
det under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning upptagna anslaget 1:10
Bidragsfastigheter.
Tullverkets anslag ökas med 5 000 000 kronor
under perioden 2012–2014 för arbetet mot grov
organiserad brottslighet.
Kronofogdemyndighetens
anslag
ökas
varaktigt med 6 500 000 kronor från 2012 för
arbetet mot grov organiserad brottslighet.
Kronofogdemyndigheten har sedan 2008 haft
i uppdrag att föra register över antal barn som
berörs av avhysning. Uppföljning av detta
register har visat att det finns behov av att
utveckla statistiken i syfte att få en bättre
uppfattning om hur många barn som drabbas av
vräkning från sin ordinarie adress och som på
grund av avhysning tvingas att flytta. För att
myndigheten ska kunna utveckla statistiken
tillförs anslaget engångsvis 500 000 kronor 2012.
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2.3

Mål

Målet för utgiftsområdet är att säkerställa
finansieringen av den offentliga sektorn och
bidra till ett väl fungerande samhälle för
medborgare och näringsliv samt motverka
brottslighet.

2.4

Politikens inriktning

Myndigheterna inom utgiftsområdet ska
underlätta för medborgare och företag att göra
rätt för sig. Medborgare och företag ska känna
förtroende för rättssäkerheten i regelsystemen.
En enhetlig behandling av de företag och
medborgare som kommer i kontakt med
myndigheterna är en viktig rättssäkerhetsaspekt.
Det är därför vikigt att alla ärenden behandlas
lika.
Myndigheterna ska bedriva verksamhet på ett
kostnadseffektivt sätt. För en kostnadseffektiv
hantering är en aspekt att se till att de regelverk
och rutiner som de själva disponerar över är så
enkla som möjligt. Regeringen understryker
betydelsen av samtliga myndigheters fortsatta
arbete med förenklingar av det egna regelverket
samt med att utarbeta förslag till förenklingar av
de nationella och internationella regelverken.
Eftersom myndigheterna har likartad
verksamhet när det gäller uppbördshanteringen
och brottsbekämpningen är det väsentligt att de
möjligheter till förenklingar och förbättringar
som finns genom myndighetssamverkan tillvaratas. Arbetet mot grov organiserad brotts-
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lighet, där samtliga myndigheter inom utgiftsområdet deltar, är ett exempel på myndighetssamverkan.
Myndigheterna ska fortsätta arbetet med att
höja effektiviteten i verksamheten och förbättra
servicen till allmänheten och företagen. Fortsatta
förändringar och rationaliseringar är nödvändigt
för att klara framtidens krav. Att arbeta med
standardisering och automatisering av arbetsflöden är av stor betydelse.
I myndigheternas uppgift ligger att organisera
sig på ett sätt som bidrar till att förstärka
förutsättningarna för en effektiv verksamhet. En
förutsättning för att säkerställa att verksamheten
utvecklas i rätt riktning och att resurserna styrs
till prioriterade områden är att myndigheterna
kontinuerligt följer samhällets utveckling.
Myndigheterna ska kunna möta de krav som
ställs.
För att uppnå en effektiv och ändamålsenlig
förvaltning är ledning, prioritering, intern
styrning och uppföljning av all verksamhet inom
myndigheterna viktig. Det är av stor betydelse
att myndigheterna har ändamålsenliga interna
system för att kunna följa verksamheten och
bedöma enhetlighet, kvalitet, produktivitet och
effektivitet.
Den ekonomiska integrationen i Europa
tillsammans med globaliseringen av ekonomin
och handeln medför delvis nya förutsättningar
för myndigheternas verksamhet. Myndigheterna
kommer kontinuerligt att behöva anpassa
verksamheten till de nya förutsättningar som
gäller. I det europeiska och övriga internationella
administrativa samarbetet inom myndighetsområdena prioriteras insatser för regel- och
procedurförenklingar, rationell användning av it,
informationsutbyte och utbildningsinsatser.
Myndigheterna medverkar fortlöpande i det
arbete som pågår inom EU. I detta arbete har
myndigheterna en viktig uppgift att biträda
regeringen med expertis i sakfrågor samt
analysera problemställningar och föreslå ställningstaganden. Myndigheterna deltar även i förhandlingsarbetet, särskilt inom de genomförandekommittéer som leds av Europeiska
kommissionen.
Vad gäller det fortsatta utvecklingsarbetet
inom e-förvaltningen anser regeringen det vara
av största vikt att myndigheterna uppträder
samlat och vid behov gemensamt utvecklar och
tillhandahåller tjänster som förenklar för med-

borgare, företag och aktörer inom den offentliga
sektorn.

2.5

Indikatorer och resultat

En samlad resultatbedömning av utgiftsområdet
görs i huvudsak utifrån myndigheternas resultat
vad gäller rättssäkerhet, kvalitet, förtroende och
kostnadseffektivitet. Att myndigheterna arbetar
för att göra det enkelt och underlätta för medborgare och företagare är också en bedömningsgrund.
Som stöd för att bedöma det samlade
resultatet inom utgiftsområdet finns bl.a.
berörda myndigheters årsredovisningar, redovisade uppdrag, Statskontorets rapporter och
utvärderingar samt underlag som erhålls av Riksrevisionens årliga revision. Vidare finns undersökningar om allmänhetens förtroende för
myndigheterna.
En bedömning av resultatet följer under
respektive avsnitt.
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3 Skatt

3.1

Mål

För Skatteverket ska målet för utgiftsområdet
uppnås genom att
-

eftersträvade skatte- och avgiftsintäkter ska
säkerställas rättssäkert och på ett för
samhället ekonomiskt effektivt sätt samt på
ett sätt som är kostnadseffektivt och enkelt
för medborgare och företag,

-

brottslighet inom skatteområdet ska förebyggas och bekämpas,

-

medborgare och företag ska ha förtroende
för Skatteverkets verksamhet.

3.2

Resultatredovisning Skatteverket

Skatteverket är indelat i åtta skatteregioner.
Huvudkontoret leder och styr skatteregionerna.
Skatteverket har 9 900 anställda och bedriver
verksamhet på ett hundratal orter.
Måluppfyllelsen bedöms av regeringen vara
god för de flesta verksamhetsområden.
Årsredovisningen för 2010 har av Riksrevisionen bedömts som i allt väsentligt rättvisande.
Under 2010 påbörjades arbetet med en ny
organisation under namnet ett sammanhållet
Skatteverk. Det innebär bl.a. att budgetstyrning
införts inom hela Skatteverket. Syftet är att öka
effektiviteten i resursutnyttjandet.
I budgetpropositionen för 2011 fick Skatteverket ett tillskott på 200 miljoner kronor för
2010 och ett varaktigt tillskott på 115 miljoner
kronor från och med 2011. Dessa tillskott har

möjliggjort för Skatteverket att öka verksamheten.
Skatteverket gör bedömningen att skattefelet
minskat något under 2010. Det beror främst på
ett minskat felutrymme för medborgare och
företag som hänförs till lagförändringar om
kassaregister, personalliggare, HUS-avdrag samt
nya avtal med skatteparadis.
Skatteverket hanterar stora belopp och
volymer vilket ställer krav på effektivitet.
Skatteverket hanterade närmare 15,7 miljoner
deklarationer, cirka 62 miljoner kontrolluppgifter, drygt 88 000 ansökningar om F-skatt
och 3,9 miljoner folkbokföringsärenden.
En viktig inriktning inom skatteverksamheten
är att det är viktigt att underlätta för att
medborgare och företag ska kunna göra rätt från
början. En ökad användning av e-tjänster leder
till att fler gör rätt från början.
Medborgares och företags förtroende för
Skatteverket är viktigt. I Svenskt Kvalitetsindex
mätning av kundnöjdhet fick Skatteverket högst
betyg av samtliga undersökta myndigheter vilket
visar att förtroendet för Skatteverket är högt
bland medborgare och företag. I jämförelse med
andra jämförbara skatteförvaltningar inom
OECD, är Skatteverket bäst när det gäller
kostnadseffektivitet. Skatteverkets verksamhet
är uppdelad i beskattning, folkbokföring,
fastighetstaxering, brottsbekämpning, bouppteckning och utfärda id-kort.
Beskattning

Beskattningsverksamhetens huvudsakliga arbetsuppgifter är information, löpande ärende-
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hantering och kontroll. Beskattningen utgör 84
procent av Skatteverkets totala verksamhet.
Det förebyggande arbetet, information och
besök, är viktigt och syftar till att minska
andelen fel. Det ska vara lätt att göra rätt för sig
både för medborgare och företag. Det finns
indikationer på att det förebyggande arbetet ger
ett bra resultat. Andelen fel minskar inom flera
områden vilket leder till minskade kostnader för
Skatteverket.
Informationsinsatserna
sker
genom många kanaler som internet, media,
särskilda informationsträffar, vid revision och
specialinriktad information. En annat viktig del
av det förebyggande arbetet är samverkan med
branschorganisationer och idrottsförbund.
Satsningen på företagsbesök har fortsatt
under 2010. Det gjordes 78 000 företagsbesök
under 2010 jämfört med 36 000 besök under
2009. Ökningen förklaras av fler tillsynsbesök
till följd av införande av kassaregister.
Resursåtgången inom den löpande ärendehanteringen har ökat något jämfört med 2009.
Det beror i huvudsak på arbetet med
skattereduktion för HUS-arbete. Under året
hanterades 755 000 ansökningar om utbetalning
från företag och 14,4 miljarder kronor betalades
ut. Trots stora volymer har Skatteverket hanterat
den löpande ärendehanteringen på ett bra sätt
med bra genomströmningstider. Koncentrationer av arbetsuppgifter inom och mellan
regionerna har lett till både högre kvalitet och
effektivitet.
I borgenärsarbetet nås inte alla målen och den
rättsliga kvalitetsuppföljningen visar på en del
brister. Effektiviteten inom området har dock
ökat jämfört med 2009.
En stor del av kontrollverksamheten sker mot
områden med hög risk dvs. där risken för
skattefel är högst. Skatteverkets framgång i
kontrollen avgörs till stor del av förmågan att
identifiera risker. Riskhantering innebär att
prioritera och välja rätt åtgärder utifrån en analys
av fakta för att minska eller eliminera riskerna
för att inte nå målen för kontrollen.
Skatteverket har fortsatt att bygga upp ett
tekniskt centrum. Där samordnas och
systematiseras kvalificerad teknisk kunskap om
bl.a. programvaror och andra tekniska hjälpmedel i Skatteverkets verksamhet. I arbetet mot
aggressiv skatteplanering ingår att bygga upp ett
finansiellt centrum för att öka kunskapen om
den finansiella sektorn.
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Riksrevisionen framförde kritik i december
2009 mot Skatteverkets arbete med utländska
kontrolluppgifter. Ett nytt uppföljningssystem
för utländska kontrolluppgifter håller på att tas
fram vilket kommer att systematisera och
effektivisera hanteringen av utländska kontrolluppgifter.
Tillämpningen
av
de
nya
informationsutbytesavtalen med före detta
skatteparadis ger bra resultat. Av 47 ärenden har
Skatteverket hunnit få svar från 70 procent.
Svaren har varit av mycket bra kvalitet och ökat
förutsättningarna att nå framgång i skatte- och
brottsprocesserna.
De ökade kontrollinsatserna har ökat antalet
beslut om ändring för privatpersoner.
Grundkontrollerna har ökat och avser till största
delen oavsiktliga fel. Ambitionen är att dessa fel
ska minska. Den utökade kontrollen riktar sig i
första hand mot avsiktliga fel och står för cirka
76 procent av den totala kontrollresursen.
Antalet revisioner har minskat med cirka 20
procent främst p.g.a. av ett ökat antal
förebyggande besök men även p.g.a. ändrat
arbetssätt. Träffsäkerheten vid revisioner är dock
fortsatt hög eftersom 76 procent resulterar i
ändring. Kontrollen av privatpersoner har ökat
vilket lett till ett ökat antal beslut om ändringar.
Cirka 40 procent av ändringarna gjordes till
deklaranternas fördel.
Allt fler medborgare och företag deklarerar
elektroniskt. Drygt 58 procent av medborgarna
deklarerade elektroniskt 2010 vilket är en ökning
med tre procentenheter i jämförelse med 2009.
Andelen skattedeklarationer som lämnades
elektroniskt ökade från 44 procent 2009 till 52
procent 2010.
Folkbokföring

Folkbokföringen utgör åtta procent av
Skatteverkets totala verksamhet. Många medborgerliga rättigheter och skyldigheter bygger på
folkbokföringen. Kvaliteten i folkbokföringsregistret måste därför vara hög.
Den löpande ärendehanteringen har tagit
stora resurser i anspråk under 2010 så därför har
antalet planerade bosättningskontroller minskat.
Nya e-tjänster under 2010 är en möjlighet att
elektroniskt rapportera diskrepanser i folkbokföringen för andra myndigheter samt en etjänst för lägenhetsnummerinsamlingen. Cirka
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75 procent av dem som lämnat lägenhetsnummer har använt e-tjänsten
Under 2010 har användningen av e-tjänster
ökat. Under året togs 2,5 miljoner personbevis
ut varav 22 procent elektroniskt vilket är en
ökning med 4 procent jämfört med 2009.
Antalet flyttningsanmälningar som görs
elektroniskt är dock fortsatt på en låg nivå.
Fastighetstaxering

Fastighetstaxeringen utgör tre procent av
Skatteverkets totala verksamhet.
Fastighetstaxeringen bedrivs på sju orter. För
att ytterligare effektivisera verksamheten ska
verksamheten bedrivas på endast fyra orter från
och med januari 2013 med högst 140
årsarbetskrafter. Den allmänna fastighetstaxeringen, som genomförs vartannat år,
omfattar olika kategorier av fastigheter enligt en
fastställd ordning och varje fastighetskategori
blir taxerad minst vart sjätte år.
Antalet omprövningar ökade med 23 procent
främst beroende på ny och ändrad lagstiftning.
Genomströmningstiderna är för långa.
Brottsbekämpning

Brottsbekämpningen utgör tre procent av
Skatteverkets totala verksamhet.
Skattebrottsenheterna arbetar med att utreda
framför allt skattebrott. I storstadsområdena och
i vissa län leds utredningarna av Ekobrottsmyndigheten och i övriga landet av åklagare vid
Åklagarmyndigheten. Samverkan med andra
myndigheter och samverkan mot grov
organiserad brottslighet har ökat under 2010.
Åklagarna bedömer att skattebrottsenheternas
utredningar håller hög kvalitet och att
förundersökningarna ger ett bra stöd för beslut i
åtalsfrågan. Produktiviteten är fortsatt hög och
varje utredare avslutade i genomsnitt 14
utredningar under 2010 vilket är en ökning med
en utredning jämfört med 2009. Antalet avslutade förundersökningar uppgick till 2 200,
vilket är på samma nivå som 2009.
Styckkostnaden för en avslutad brottsutredning
har minskat med fem procent jämfört med 2009.

Bouppteckning

Registreringen av bouppteckningar utgör en
procent av Skatteverkets totala verksamhet.
Registreringen av bouppteckningen har stor
civilrättslig betydelse för dödsboet. Verksamheten är koncentrerad till tre orter.
Kostnaden per bouppteckningsärende har
jämfört med 2009 sjunkit med 18 procent.
Under 2010 gjordes en omprioritering i
verksamheten på grund av arbetet med HUSavdraget och därför koncentrerades tillfälligt
arbetet till två orter. Det ledde till att
ärendebalanserna tillfälligt byggdes upp.
Balanserna har dock arbetats av och var vid
utgången av 2010 på samma nivå som 2009.
Utfärda id-kort

Den 1 juni 2009 började Skatteverket att ta emot
ansökningar och utfärda id-kort till personer
som är folkbokförda i landet, har fyllt 13 år och
kan styrka sin identitet.
Man kan ansöka om id-kort på 27 platser i
landet och hämta sitt färdiga id-kort på
ytterligare 12 platser. Det har blivit enklare att få
id-kort.
Under 2010 togs 85 000 ansökningar emot
och 82 000 id-kort utfärdades. Därmed fick
endast cirka 1,5 procent avslag på sin ansökan
vilket regeringen anser vara en acceptabel nivå.
Kompetensförsörjning

Skatteverket hade vid utgången av 2010 ca 9 900
anställda, vilket är en minskning med 12,5
procent jämfört med utgången av 2007. Andelen
kvinnor var 66 procent och andelen kvinnliga
chefer var 58 procent.
Minskningen av personal har ställt stora krav
på personalens kompetens. Kompetensen har
breddats för att kunna användas inom flera
områden. Resultatet har blivit att möjligheten att
fördjupa sin kompetens minskat. Med de
förbättrade ekonomiska förutsättningarna så
finns nu möjlighet för personalen att vidareutveckla sin kompetens inom vissa områden för
att få fram spetskompetens.
Sjukfrånvaron fortsätter att minska och sjukfrånvaron uppgick vid utgången av 2010 till 3,2
procent.
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3.2.1

Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att Skatteverket i hög grad
bidrar till att uppfylla målet för utgiftsområdet.
Regeringens bedömning är att myndigheten
bedriver ett strategiskt arbete med att ständigt
bli bättre. Det innebär en fortsatt omfördelning
av arbetsuppgifter och material för att säkerställa
en hög effektivitet och servicenivå, enhetliga
rättsliga bedömningar och en effektiv kontroll.
Skatteverkets handläggnings- och svarstider
förbättrades och ett 30-tal nya e-tjänster
lanserades. Regeringen anser att inriktningen att
underlätta för de som vill göra rätt för sig ska
kvarstå. Riktad och behovsanpassad information
ska lämnas till de medborgare och företag som
behöver det. Detta kan bl.a. ske genom förenklade blanketter och elektroniska lösningar.
Det är viktigt att resurserna i kontrollverksamheten koncentreras till områden med
högst risk för skattefel.
Regeringen anser att myndigheten kontinuerligt genomför förbättringar som resulterat
i en positiv resultatutveckling och i effektiviseringar.
Skatteverket hade ekonomiska problem under
2010 som vändes till ett stort anslagssparande.
Det är viktigt att Skatteverket skärper den
interna
ekonomistyrningen.
Regeringen
kommer även i fortsättningen att följa utvecklingen noga.
En ökad samverkan mellan myndigheter ska
leda till att allmänhet och företag inte behöver
lämna fler uppgifter än nödvändigt.
Regeringen gör bedömningen att Skatteverket
bedriver ett strategiskt arbete med sin
kompetensförsörjning. Det är av stor betydelse
att detta arbete fortgår.

området och skillnaderna har minskat, anser
regeringen att det finns förutsättningar för att
ytterligare öka enhetligheten.
På e-förvaltningens område ligger Skatteverket i framkant vid en jämförelse med andra
svenska myndigheter. Regeringen anser att det är
viktigt att Skatteverkets utveckling av nya etjänster fortgår.
Syftet med kontroll och sanktioner är att
stärka och upprätthålla normer. Kontrollen ska i
huvudsak riktas mot avsiktliga fel och
träffsäkerheten måste därför vara hög. För att
öka de allmänpreventiva effekterna ska sådana
områden prioriteras där det finns allvarliga fel
och där fusket är särskilt förtroendeskadligt. För
att öka den individualpreventiva effekten ska
kontrollen ske tidigt och följas upp genom
återkommande kontroller.
De öppna gränserna och en alltmer
globaliserad ekonomi gör att hoten mot
skattebasen ökar. Det internationella området
kräver att Skatteverket intensifierar sin samverkan med andra myndigheter, såväl svenska
som utländska. Det är viktigt att myndigheten
fortsätter att förbättra de möjligheter till
informationsutbyte som finns. Det internationella arbetet kräver en särskild struktur och
kompetens. Det är därför viktigt att Skatteverket
höjer sin kompetens avseende både personal och
teknik för att klara av det internationella arbetet.

3.4
3.4.1

Tusental kronor

Politikens inriktning

En väl fungerande ledning, intern styrning och
uppföljning är grunden för en effektiv verksamhet. En förutsättning för detta är att arbetet
med riskanalyser samt urvals- och
uppföljningssystem fortsätter att utvecklas.
För att medborgare och företag ska känna
stort förtroende för verksamheten är det
väsentligt att t.ex. handläggningstider, rättstillämpning och kontrollnivåer är enhetliga.
Även om Skatteverket har gjort en del på
16

1:1 Skatteverket

Tabell 3.1 Anslagsutveckling 1:1 Skatteverket

2010

3.3

Budgetförslag

Utfall

6 230 370
1

2011

Anslag

6 728 837

2012

Förslag

6 792 911

2013

Beräknat

6 917 985

2

2014

Beräknat

7 070 026

3

2015

Beräknat

7 260 147

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

222 116
6 528 468

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 6 795 897 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 6 801 202 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 6 801 202 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Skatteverkets förvaltningskostnader inklusive vissa nämnder på skatte-
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området. Vidare används anslaget för vissa kostnader för internationellt arbete och forskning
inom
skatteområdet
samt
maximalt
20 000 000 kronor i ersättningsbelopp enligt
vissa lagar.

Regeringens överväganden
Tabell 3.4 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, 1:1
Skatteverket
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

6 688 837

6 688 837

6 688 837

6 688 837

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Förändring till följd av:

Tabell 3.2 Offentligrättslig verksamhet Skatteverket

Pris- och löneomräkning 2

63 759

185 069

330 662

519 424

Beslut

20 667

12 715

12 985

13 334

5 174

5 267

5 379

5 523

14 474

26 097

32 164

33 029

6 792 911

6 917 985

7 070 026

7 260 147

Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel1

Intäkter
som får
disponeras 2

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

700

68 912

-

-

Prognos 2011

2 400

81 520

-

-

Budget 2012

7 800

110 370

-

-

Utfall 2010

Överföring
till/från andra
anslag3
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

1

Avser intäkter av avgifter som inte är skatt t.ex. skattetillägg, förseningsavgift,
dröjsmålsavgift, bötesmedel och sanktionsavgift som är tjänsteutövning
förknippade med ärendehandläggning och avgifter för prissättningsbesked samt
ärenden enligt äktenskapsbalken.
2
Avser försäljning av uppgifter ur dataregister, intäkter av aviseringssystemet
och kopior av allmänna handlingar.

Tabell 3.3 Uppdragsverksamhet Skatteverket

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU21).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013-2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Överföringarna redovisas i prop. 2010/11:1, utgiftsområde 3, avsnitt 3.3.

Tusental kronor
Uppdragsverksamhet1

1

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

Utfall 2010

445 087

445 087

0

Prognos 2011

420 925

420 925

0

Budget 2012

423 932

423 932

0

Verksamheten avser pensionsadministration för AP-fonderna och
Premiepensionssystemet.

I denna proposition lägger regeringen ett flertal
förslag på skatteområdet som i flera fall påverkar
Skatteverkets verksamhet. Mot denna bakgrund
gör regeringen i detta avsnitt en samlad
bedömning av Skatteverkets anslagsbehov.
Skatteverkets
anslag
ökas
med
20 000 000 kronor engångsvis under 2012 och
med 10 000 000 kronor varaktigt från och med
2013 för arbetet med skattereduktion för
penninggåvor till ideell verksamhet.
Skatteverkets anslag minskas engångsvis med
2 000 000 kronor under 2012. Medlen förs till
det under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning upptagna anslaget 1:10
Bidragsfastigheter.
Regeringen föreslår att anslaget för 2012
uppgår till 6 792 911 000 kronor. För 2013
beräknas anslaget till 6 917 985 000 kronor. För
2014 beräknas anslaget till 7 070 026 000 kronor.
För
2015
beräknas
anslaget
till
7 260 147 000 kronor.
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4 Tull

4.1

Mål

För Tullverket ska målet för utgiftsområdet
uppnås genom att
-

eftersträvade tull-, skatte- och avgiftsintäkter, liksom efterlevnaden av in- och
utförselrestriktionerna, ska säkerställas
rättssäkert och på ett för samhället ekonomiskt effektivt sätt samt på ett sätt som
är kostnadseffektivt och enkelt för
medborgare och företag,

-

brottslighet inom tullområdet ska förebyggas och bekämpas,

-

medborgare och företag ska ha förtroende
för Tullverkets verksamhet.

4.2

Resultatredovisning Tullverket

Tullverkets verksamhet är indelad i kärnverksamhet och stödverksamhet. Kärnverksamheten
är indelad i processerna Brottsbekämpning och
Effektiv handel, samt den processgemensamma
nationella enheten. Tullverkets brottsbekämpande verksamhet syftar till att övervaka och
kontrollera trafiken till och från utlandet så att
bestämmelserna om in- och utförsel av varor
efterlevs. Tullverket har under året inriktat
verksamheten på att begränsa den organiserade
och storskaliga brottsligheten. Narkotikabekämpningen har högsta prioritet.
Den nationella enheten ansvarar för
riskanalys- och underrättelseverksamheten i
Tullverket. Verksamheten inom Effektiv handel
fastställer och tar ut tullar, mervärdesskatt och
andra skatter samt avgifter, så att en riktig

uppbörd kan säkerställas. Här ligger också
ansvaret för kontrollen av att bestämmelser om
in- och utförselrestriktioner följs i det
deklarationspliktiga,
legala
varuflödet.
Kontrollerna av in- och utförselrestriktioner
inriktas på hot mot hälsa, miljö och säkerhet.
Årsredovisningen för 2010 har av Riksrevisionen bedömts som i allt väsentligt rättvisande.
Tullverkets förebyggande arbete börjar redan
innan en vara passerar gränsen genom
information och tillståndsgivning. Målet är att
underlätta för medborgare och företag att göra
rätt från början. Tullverket genomför
informationsträffar och svarar på frågor via
telefon och e-post. Företag kan certifiera sig i ett
EU-gemensamt certifieringsprogram för att
harmonisera och effektivisera tullhanteringen.
Tullverket klarerade cirka 5 miljoner tulldeklarationer 2010 vilket är ungefär 500 000 fler
deklarationer än 2009. Resursåtgången var dock
detsamma som under 2009 vilket betyder att en
effektivisering av verksamheten har skett.
Den fysiska kontrollverksamheten arbetar
uppdrags- och kunskapsbaserat utifrån en aktuell
hotbild. Antalet fysiska kontroller har ökat
något trots att resursinsatsen minskat något. Det
förklaras av att antalet kontroller i resandeflödet
ökat.
Tullverket genomför kontroller i efterhand
för att kontrollera och följa upp bland annat
tulldeklarationer och tillstånd. Andelen nedlagd
tid för kvalitetsrevisioner och tillståndsuppföljningar har ökat medan nedlagd tid för övriga
kontroller i efterhand har minskat.
Det projekt- och underrättelsestyrda arbetet
har fortsatt att utgöra grunden för Tullverkets
bekämpning av den organiserade och storskaliga
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brottsligheten. Information hämtas från alla
delar av den kontrollerande och brottsbekämpande verksamheten, bl.a. underrättelse,
riskanalys och spaning. Samverkan med andra
myndigheter, både nationellt och internationellt,
är också en viktig framgångsfaktor.
Under 2010 har Tullverket identifierat 32
kriminella nätverk och slagit ut 19 nätverk.
Tullverket har under 2010 aktivt deltagit i den
nationella samverkan mot grov organiserad
brottslighet på både strategisk och operativ nivå.
Tullverket har deltagit i fem ärenden under 2010.
Att komma åt det ekonomiska utbytet av brott
är viktigt i den brottsbekämpande verksamheten.
Tullverket har under 2010 medverkat i arbetet
med att bygga upp en nationell funktion för
brottsutbytesfrågor.
Huvuddelen av projektverksamheten har varit
inriktad på smuggling av narkotika eftersom
narkotikasmuggling har högsta prioritet för
Tullverket. Både antalet beslag och beslagtagna
mängder har ökat under året. Tullverket har haft
en inriktning mot kontroller i post- och
kurirflödet under 2010.
Beslagen av alkohol har ökat för spritdrycker
under 2010 men minskat något för vin och öl
jämfört med 2009. Antalet identifierade och
utslagna kriminella nätverk avseende alkohol har
ökat. Tullverket har här utvecklat arbetsmetoderna och bl.a. samverkat med Polisen i
olika kontrollåtgärder.
Tullverkets kunskap om de kriminella nätverk
som ägnar sig åt cigarettsmuggling har blivit
bättre. Flera projekt inriktade mot storskalig
tobakssmuggling har genererat stora beslag.
Arbetet mot ekonomisk brottslighet bedrivs
av Tullverket genom riktade kontroller mot
misstänkta objekt och genom förebyggande
insatser som information. Syftet är att skapa en
preventiv effekt som fångar upp de företag som
befinner sig i gränszonen till att begå ekonomisk
brottslighet. Kompetensen för att bekämpa
ekonomisk brottslighet har höjts för medarbetarna under året. Mängden, 15 stycken,
inledda förundersökningar avseende ekonomisk
brottslighet är för låg. Tullverket måste bli bättre
på att tidigare identifiera ärenden med misstänkt
ekonomisk brottslighet utan att dessa ärenden
först ska ha handlagts genom efterkontroll.
Tullverket uppskattar skattefelet till fyra
procent vilket är på samma nivå som de senaste
åren. Både förebyggande insatser och kontroller
är viktiga för att säkra uppbörden och därmed
20

hålla skattefelet på en låg nivå. Samordnade
insatser har därför skett inom ett antal områden
där risken ansetts som högst för skattefel.
Insatserna har lett till upphävande av tillstånd
och tilläggsdebiteringar. Efterkontroller i form
av tullrevisioner och eftergranskningar bedrivs
efter en riskbedömning. Kontrollerna har
resulterat i efterdebiteringar på 199 miljoner
kronor under 2010 vilket är en minskning med
33 procent jämfört med 2009. Tullverket anser
att träffsäkerheten i objekturvalet måste öka och
har därför initierat ett projekt för att förbättra
analys- och selekteringsförmågan.
Tullverkets arbete med att minimera
uppbördsfelet handlar om att få företagen att
betala i sin helhet och inom utsatt tid. Under
2010 har 99,9 procent av tullräkningarna betalats
i sin helhet. Även företagens betalning inom
utsatt tid har förbättrats under 2010.
Tullverkets kontroller av in- och utförselrestriktionerna ska särskilt inriktas på hot mot
hälsa, miljö och säkerhet. Under 2010 har
kontrollerna riktats mot narkotika, dopning,
alkohol, tobak, vapen, farligt avfall, ozonnedbrytande ämnen, artskydd/CITES, produkter
med dubbla användningsområden, läkemedel
inom ramen för EU:s prioriterade kontrollområden, livsmedel och kosttillskott.
Enhetligheten i Tullverkets verksamhet
bedöms vara tillfredsställande. När det gäller
kvalitet så är medborgare och företag nöjda med
bemötande och klagomålen är mycket få.
Produktiviteten och effektiviteten har blivit
bättre bl.a. genom nya arbetsmetoder,
koncentration av arbetsuppgifter och ett riskbaserat arbetssätt i hela Tullverket.
Kompetensförsörjning

Tullverket hade vid 2010 års utgång
2 106 anställda. Under året har 87 medarbetare
slutat sin anställning och 68 medarbetare
rekryterats. En kompetensstrategi finns för att
tydliggöra Tullverkets framtida kompetensbehov. Syftet är både kunna utveckla den
existerande kompetensen men även att kunna
attrahera ny kompetens till myndigheten. En
medarbetarundersökning har genomförts under
2010 som visar att 78 procent av medarbetarna är
nöjda med sin arbetsplats.
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4.2.1

Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att Tullverket i hög grad
bidrar till att uppfylla målet för utgiftsområdet.
Resultatutvecklingen är positiv. Arbetet mot Ett
Tullverk pågår och regeringen bedömer att
arbetet bör fortgå.
Regeringen anser att Tullverkets brottsbekämpande verksamhet utgör ett betydande
hinder för storskalig smuggling. Tullverkets ingripanden mot kriminella och beslag av varor har
försvårat för illegala varor att nå den svenska
marknaden.
Regeringen anser att det är viktigt att
förenklings- och certifieringsarbetet fortsätter
och att kunskap, metoder och resultat återanvänds i verksamheten så att det resulterar i att
fler medborgare och företag gör rätt från början.
Tullverket måste prioritera kontrollåtgärder
avseende tullhantering och följa upp att interna
rutiner fungerar och tillämpas korrekt för att
säkerställa en god kvalitet i verksamheten.
Arbetet med ständiga förbättringar av
arbetsmetoderna med bl.a. en nationellt styrd,
riskbaserad och uppdragsstyrd kontrollverksamhet är viktig för att ytterligare öka
träffsäkerheten och därmed också effektiviteten
inom samtliga kontrollområden.
Samarbetet, både nationellt och internationellt, med andra myndigheter fungerar bra,
men måste fortsätta att utvecklas.
Regeringen bedömer att myndigheten bedriver ett strategiskt arbete med sin kompetensförsörjning. Det är av stor betydelse att detta
arbete fortgår.

4.3

Politikens inriktning

Tullverket ska fortsätta att förbättra och effektivisera uppbördshanteringen och servicen till
företag.
Det är lika viktigt att myndigheten fortsätter
att förbättra den brottsbekämpande verksamheten genom en målmedveten prioritering, styrning, modernisering och effektivisering av denna
verksamhet. Det brottsförebyggande arbetet är
viktigt. Att hindra att narkotika kommer in i
Sverige ska även fortsättningsvis vara den högst
prioriterade uppgiften för Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Tullverket ska även prioritera arbetet mot organiserad brottslighet och

storskalig brottslighet samt ekonomisk brottslighet. Myndigheten ska också prioritera den
storskaliga och frekventa illegala införseln av
alkohol och tobak.
En viktig del är att se till att olika verksamheter inom myndigheten på ett bättre sätt
samverkar på alla nivåer så att högre effektivitet
och kvalitet säkerställs. Den fördel som det
innebär att kompetens från huvudprocesserna
Effektiv Handel och Brottsbekämpning finns
inom samma myndighet måste utnyttjas i
utvecklingen av verksamheten. Detta är centralt
för en effektiv resursanvändning.
De olika delarna av förändringsarbetet ska
stödja varandra i utvecklandet av en enhetlig,
effektiv och ändamålsenlig verksamhet med hög
kvalitet som når uppsatta mål.
Myndighetens arbete med förenklingar av
regler och tullprocedurer ska fortgå. Ett tydligt
fokus på utveckling av arbetsmetoder inom
områdena riskanalys, underrättelse och kontroll
är nödvändigt.

4.4

Budgetförslag

4.4.1

1:3 Tullverket

Tabell 4.1 Anslagsutveckling 1:3 Tullverket
Tusental kronor

2010

Utfall

1 534 227
1

2011

Anslag

1 588 647

2012

Förslag

1 627 230

2013

Beräknat

1 664 054

2

2014

Beräknat

1 697 022

3

2015

Beräknat

1 736 384

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

62 580
1 559 665

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 1 633 119 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 631 327 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 626 329 tkr i 2012 års prisnivå

Anslaget används för Tullverkets förvaltningskostnader. Vidare används anslaget för vissa
kostnader för internationellt arbete på tullområdet.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet

beräknas anslaget till 1 697 022 000 kronor. För
2015 beräknas anslaget till 1 736 384 000 kronor.

Tabell 4.2 Offentligrättslig verksamhet Tullverket
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet1

Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

34 816

176

34 992

0

Utfall 2010
Prognos 2011

36 800

160

36 960

0

Budget 2012

39 000

230

39 230

0

1

Intäkter till inkomsttitel avser dröjsmålsränta och diverse avgifter vid
Tullverket. Intäkter som får disponeras avser expeditions- och ansökningsavgifter
och tullförrättningsavgift.

Tabell 4.3 Uppdragsverksamhet Tullverket
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet1

Utfall 2010

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

8 075

8 075

0

Prognos 2011

10 963

10 963

0

Budget 2012

11 132

11 132

0

1
Verksamheten avser kontroll av exportbidragsgods och kontroll av päls av katt
och hund.

Regeringens överväganden
Tabell 4.4 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, 1:3
Tullverket
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

1 588 647

1 588 647

1 588 647

1 588 647

16 613

47 020

81 258

125 243

5 000

5 095

5 201

0

16 970

23 292

21 916

22 493

1 627 230

1 664 054

1 697 022

1 736 384

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2011 (bet. 2010/11:FiU21).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

Tullverkets anslag ökas med 5 000 000 kronor
under perioden 2012–2014 för arbetet mot grov
organiserad brottslighet.
Regeringen föreslår att anslaget för 2012 uppgår
till 1 627 230 000 kronor. För 2013 beräknas
anslaget till 1 664 054 000 kronor. För 2014
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5 Exekution

5.1

Mål

Diagram 5.1 Kronofogdemyndighetens verksamhet

För Kronofogdemyndigheten ska målet för
utgiftsområdet uppnås genom att
-

-

5.2

upprätthålla en god betalningsvilja i
samhället, motverka företeelser som kan
leda till överskuldsättning samt underlätta
för medborgare och företag att göra rätt för
sig,
medborgare och företag ska ha förtroende
för Kronofogdemyndighetens verksamhet.

5%

4%

Verkställighet och
indrivning

17%

Summarisk
process
Skuldsanering
74%

Konkurstillsyn

Resultatredovisning
Kronofogdemyndigheten

Regeringen bedömer att måluppfyllelsen är god.
Rättssäkerhet och förtroendet för myndigheten
är högt. Kvaliteten är också god även om det
finns vissa förbättringsområden. Kostnadseffektiviteten har utvecklats positivt. För att
underlätta för medborgare och företag att göra
rätt för sig måste dock myndighetens information och service göras mer behovsanpassad
och lättillgänglig.
Årsredovisningen för 2010 har av Riksrevisionen bedömts som i allt väsentligt rättvisande.
Myndigheten bedriver verksamhet på 40 orter
i landet. Verksamheten är uppdelad i fyra
processer; verkställighet och indrivning, summarisk process, skuldsanering och konkurstillsyn. Därtill finns två stödprocesser; förebyggande arbete och kundcenter. Diagram 5.1
visar de fyra processernas andel av verksamheten.

Kronofogdemyndigheten ingår i arbetet mot den
grova organiserade brottsligheten. I budgetpropositionen för 2011 ökades myndighetens
anslag varaktigt med 6 000 000 kronor för detta.
Myndigheten ingår tillsammans med Polisen,
Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, Kustbevakningen, Tullverket och Försäkringskassan i
arbetet med regionala underrättelsecenter.
Under 2009 startade Kronofogdemyndigheten på försök en jourtelefon som innebär att
de andra samverkande myndigheterna kan nå
Kronofogdemyndigheten dygnet runt. Under
2010 permanentades denna jourverksamhet.
Verksamheten syftar till att effektivisera möjligheten att omedelbart kunna säkerställa fordringar i tillgångar som de samverkande myndigheterna påträffat hos gäldenärer som misstänks
för grov organiserad brottslighet. Under året har
myndigheten också vidtagit åtgärder mot
penningtvätt. Om det finns misstanke om
penningtvätt ska Polisen underrättas. Under
23
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2010 anmälde
ärenden.

Kronofogdemyndigheten

98

Verkställighet och indrivning

Kronofogdemyndighetens huvuduppgift är att
driva in skulder. Processen utgör 74 procent av
myndighetens totala verksamhet.
Under 2010 drev myndigheten in 9,5 miljarder
kronor, vilket är något mer än föregående år.
Diagram 5.2 visar indrivet belopp de senaste tre
åren.
Diagram 5.2 Indrivet belopp
9500000

Under 2010 uppgick antalet ansökningar om
betalningsföreläggande till drygt 1,2 miljoner,
vilket är en svag ökning jämfört med 2009.
Produktiviteten är fortsatt hög inom verksamheten, även om den minskade under 2010.
Under 2009 noterades en ökning av antalet
slarvfel i processen. Detta var en följd av det
ökade ärendeinflödet. Undersökningar under
2010 visar att dessa kvalitetsbrister kvarstår.
Enhetligheten är överlag bra. Vissa skillnader
finns fortfarande inom delgivningen. Det är
generellt svårare att delge svarande i storstäderna, vilket medför att vissa ärenden tar
längre tid att delge. För att hantera detta har
ytterligare personal anställts och befintlig
personal har temporärt omfördelats.

9450000

Skuldsanering
9400000
9350000
9300000
9250000
9200000
2008

2009

2010

Inflödet av allmänna och enskilda mål var i
princip i nivå med föregående år. Antalet
pågående gäldenärer låg också på samma nivå
som 2009.
Förändringen är marginell även för inkomna
och verkställda avhysningar. Antalet barn som är
berörda har däremot ökat. Under 2010 var det
2 562 barn som berördes av en ansökning om
avhysning, vilket är 13 procent fler än föregående år. 632 barn berördes av en verkställd
avhysning, vilket är två procent fler.
Under 2010 ökade både produktiviteten och
kostnadseffektiviteten inom verksamheten, med
fem respektive 12 procent. Enhetligheten har
ökat ytterligare. Kvaliteten har också förbättrats,
men det finns fortfarande förbättringsområden i
dokumentation och utredning.
Summarisk process

Summarisk process är ett förenklat processförfarande. Den vanligaste formen av mål är
betalningsförelägganden.
Processen
utgör
17 procent av Kronofogdemyndighetens totala
verksamhet.
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Skuldsanering utgör fem procent av Kronofogdemyndighetens totala verksamhet.
Antalet ansökningar om skuldsanering har
ökat med 21 procent under 2010. Även inflödet
av omprövningar har ökat under året, med
26 procent. Ökningarna är sannolikt en
konsekvens av lågkonjunkturen.
Myndigheten har haft svårt att hantera det
ökade inflödet. Antalet pågående ärenden som är
äldre än nio månader har ökat. Andelen
omprövningsärenden som avslutas inom tre
månader har däremot ökat från 68 procent till
74 procent. Myndigheten har valt att prioritera
omprövningsärendena.
Under 2010 beviljades 4 874 personer skuldsanering, vilket är en ökning med 21 procent.
Förutsättningarna för att beviljas skuldsanering
har dock skärpts mot bakgrund av att Högsta
domstolen i oktober 2010 skärpte praxis för
skuldsanering. Beslutet innebär att bedömningen
av en gäldenärs återbetalningsförmåga blivit
strängare. Detta kommer sannolikt leda till att
färre beviljas skuldsanering.
I budgetpropositionen för 2010 ökades
myndighetens anslag med 50 000 000 kronor
varaktigt till följd av ändringar i skuldsaneringslagen. Lagändringarna trädde i kraft
den 1 juli 2011. Förändringarna innebär att
möjligheten att bevilja skuldsanering för
näringsidkare utökas. Skuldernas ålder ska inte
längre beaktas särskilt vid bedömningen av om
det är skäligt att bevilja skuldsanering. Genom
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dessa förändringar kan fler personer väntas
ansöka om och beviljas skuldsanering.
Under 2010 har produktiviteten inom
processen minskat med nio procent jämfört med
2009. En förklaring till detta är att personalomsättningen varit hög. Under andra halvåret av
2010 valde myndigheten att förstärka de
personella resurserna. Sammantaget har detta
medfört att effektiviteten minskat och styckkostnaden har ökat.
Hållbarheten i myndighetens beslut bedöms
vara fortsatt god. 5,4 procent av de som
beviljades skuldsanering under 2008 har återkommit med nya skulder till Kronofogdemyndigheten två år senare, att jämföra med
6,5 procent vid föregående års uppföljning.
Enhetligheten är fortsatt god och de kvalitetsbrister som uppmärksammades under 2009 har
hanterats.
Konkurstillsyn

Konkurstillsynen utgör fyra procent av
myndighetens totala verksamhet.
Inflödet av konkursärenden ökade med
20 procent under 2009. Under 2010 minskade de
med fyra procent totalt. Andelen konkurser som
rör juridiska personer minskade medan andelen
som rör fysiska personer ökade.
Det minskade ärendeinflödet har medfört att
myndigheten kunnat genomföra fler temagranskningar av konkursförvaltningen och
besökt tingsrätter och byråer. Kostnaderna i
konkurser har begränsats i de fall som arvoden
inte bedömts skäliga.
Produktiviteten och kostnadseffektiviteten
har ökat samtidigt som kvaliteten och enhetligheten är fortsatt god.
Förebyggande arbete

Stödprocessen syftar till att motverka överskuldsättning. Inom det förebyggande arbetet har
myndigheten haft fortsatt fokus på att öka ungdomars kunskaper i privatekonomi. Myndigheten har tillsammans med Konsumentverket
och Finansinspektionen arbetat med ett
utbildningsstöd kallat Koll på cashen. Detta har
visat sig vara framgångsrikt. Antalet ansökningar
om betalningsföreläggande med obetalda smslån som grund har för första gången minskat.

Under 2010 inkom 28 000 ärenden jämfört med
46 500 föregående år. Andelen som rör ungdomar har också utvecklats positivt. Under 2010
minskade andelen med fyra procentenheter till
19 procent.
Kronofogdemyndigheten har fortsatt samarbetet med Radiotjänst i Kiruna AB för att
identifiera och undanröja hinder och svårigheter
som kan leda till onödiga ansökningar om
verkställighet. Till följd av riktade informationsinsatser har 44 procent av de som riskerat
restföring betalat i tid. Regeringen anser att det
är viktigt att denna typ av samverkan fortsätter.
Kompetensförsörjning

Kronofogdemyndigheten hade vid 2010 års
utgång 2 098 anställda, vilket är två procent färre
än föregående år. Andelen kvinnor var
66 procent och andelen kvinnliga chefer uppgick
till 54 procent, vilket är två procentenheter högre
än 2009. Medelåldern var 46 år.
Myndigheten har under året sett vissa
svårigheter att åstadkomma en hållbar personalsituation inom skuldsaneringen och delgivningen. Inom skuldsaneringen har personalomsättningen uppgått till 15 procent och inom
delgivningen har 22 procent slutat. Kompetensförsörjningen kommer att undersökas och
analyseras närmare. Myndigheten har i enlighet
med beslutad kompetensförsörjningsstrategi
försökt öka den interna rörligheten i syfte att ge
möjligheter för medarbetare att utvecklas.
Myndighetens geografiska koncentration av
verksamheten och rationaliseringseffekter av itstöd medför ett bättre resursutnyttjande.
Sjukfrånvaron har fortsatt att minska och
uppgick vid utgången av 2010 till 3,0 procent.
Någon klimatundersökning har inte genomförts
under 2010. Det finns dock indikationer på att
den upplevda stressen är fortsatt hög.
5.2.1

Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att Kronofogdemyndigheten i hög grad bidrar till att uppfylla målet för
utgiftsområdet. Produktiviteten, effektiviteten,
enhetligheten och kvaliteten har ökat på de flesta
områden. Samtidigt har förtroendet för
myndigheten ökat. Regeringen konstaterar dock
att det finns vissa kvalitetsbrister som måste tas
25
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om hand. Samtidigt är det viktigt att myndigheten fortsätter att arbeta för att underlätta för
medborgare och företag att göra rätt för sig.
Regeringen anser att myndigheten kontinuerligt genomför förbättringar som resulterat
i en positiv resultatutveckling och i effektiviseringar. Regeringen kommer att följa utvecklingen noga.
Det internationella området kräver att
Kronofogdemyndigheten intensifierar sin samverkan med andra myndigheter, såväl svenska
som utländska. Det är viktigt att myndigheten
fortsätter att förbättra de möjligheter till
samverkan, informations- och erfarenhetsutbyte
som finns.

5.3

Politikens inriktning

Kronofogdemyndigheten ska på ett effektivt,
partsneutralt och förtroendeingivande sätt
verkställa och driva in skulder. Arbetet med att
effektivisera och utveckla arbetsmetoder måste
fortsätta. Arbetet med förslag till förenklingar av
regler måste också fortgå.
Kronofogdemyndigheten har en betydande
funktion i arbetet med att upprätthålla en god
betalningsvilja i samhället. Att myndigheten
arbetar för att underlätta för medborgare och
företagare att göra rätt för sig är viktigt.
Kronofogdemyndigheten har föreslagit att
lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ändras på
det sättet att dröjsmålsavgift inte längre ska
beräknas på en fordran efter det att den har
överlämnats för indrivning. Istället ska ränta
beräknas på samma sätt som i fråga om
fordringar avseende underhållsstöd. Syftet med
förslaget är främst att komma ifrån den mycket
stora belastning på gäldenärens ekonomi som
dröjsmålsavgiften kan innebära vid långa betalningsdröjsmål. De budgetmässiga konsekvenserna av förslaget bedöms vara försumbara.
Förslaget behandlas i volym 1, avsnitt 6.20.

5.4

Budgetförslag

5.4.1

1:2 Kronofogdemyndigheten

Tabell 5.1 Anslagsutveckling 1:2 Kronofogdemyndigheten
Tusental kronor

2010

Utfall

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 620 693
1

2011

Anslag

1 733 197

2012

Förslag

1 758 441

2013

Beräknat

1 781 350

2

2014

Beräknat

1 815 912

3

2015

Beräknat

1 863 237

4

-10 846
1 679 113

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 1 745 660 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 743 235 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 743 236 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Kronofogdemyndighetens
förvaltningskostnader.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 5.2 Offentligrättslig verksamhet
Kronofogdemyndigheten
Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel1

Intäkter
som får
disponeras 2

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

Utfall 2010

1 388 887

0

1 640 290

-251 403

Prognos 2011

1 345 200

0

1 737 000

- 391 800

Budget 2012

1 350 200

0

1 769 000

-418 800

Offentligrättslig
verksamhet

1

Avser intäkter av avgifter som t.ex. ansökningsavgifter, försäljningsavgifter och
betalningsförelägganden som är förknippade med ärendehandläggning.
2
Avser försäljning av uppgifter ur dataregister, intäkter i samband med
lösöreköpkontrakt och kopior av allmänna handlingar.

Tabell 5.3 Uppdragsverksamhet Kronofogdemyndigheten
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet1

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

Utfall 2010

20 335

20 015

320

(varav tjänsteexport)
Prognos 2011
(varav tjänsteexport)
Budget 2012
(varav tjänsteexport)

1 786

1 466

16 292

16 292

4 410

4 410

15 713

15 713

3 831

3 831

1
Verksamheten avser pensionsadministration för AP-fonderna och
Premiepensionssystemet. Kronofogdemyndigheten bedriver också ett SIDAfinansierat utvecklingsprojekt rörande indrivningsverksamheten i Georgien,
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Regeringens överväganden
Tabell 5.4 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:2
Kronofogdemyndigheten
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

1 731 497

1 731 497

1 731 497

1 731 497

16 849

52 594

89 739

137 202

7 000

-8 899

-9 084

-9 321

95

97

99

102

3 000

6 061

3 662

3 757

1 758 441

1 781 350

1 815 912

1 863 237

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2011 (bet. 2010/11:FiU21).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

Kronofogdemyndighetens anslag ökas varaktigt
med 6 500 000 kronor från 2012 för arbetet mot
grov organiserad brottslighet.
Kronofogdemyndigheten har sedan 2008 haft
i uppdrag att föra register över antal barn som
berörs av avhysning. Uppföljning av detta
register har visat att det finns behov av att
utveckla statistiken i syfte att få en bättre
uppfattning om hur många barn som drabbas av
vräkning från sin ordinarie adress och som på
grund av avhysning tvingas att flytta. För att
myndigheten ska kunna utveckla statistiken
tillförs anslaget engångsvis 500 000 kronor 2012.
Regeringen föreslår att anslaget för 2012 uppgår
till 1 758 441 000 kronor. För 2013 beräknas
anslaget till 1 781 350 000 kronor. För 2014
beräknas anslaget till 1 815 912 000 kronor. För
2015 beräknas anslaget till 1 863 237 000 kronor.
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6 Kustbevakningens verksamhet avseende
tullkontroll

6.1

Mål

För Kustbevakningen gäller att brott mot
gällande bestämmelser om in- och utförselrestriktioner ska förebyggas och upptäckas.

6.2

Resultatredovisning
Kustbevakningen

Under 2010 har Kustbevakningen tillsammans
med Tullverket arbetat fram ett förslag till
rutiner för selektering av kontrollobjekt.
Målsättningen är att uppnå effektivare kontroller
av fartyg med bättre träffsäkerhet. Samverkan
med Tullverket har överlag fungerat väl inom
samtliga regioner och ett antal gemensamma
fartygsvisitationer har gjorts varvid båda
myndighetens särskilda förmågor tagits tillvara,
t.ex. narkotikasökhund från Tullverket och
dykare från Kustbevakningen. Kustbevakningen
har vidare aktivt deltagit i flera tullsamverkansfora inom EU.
Under 2010 har även Kustbevakningen
utvecklat underrättelse- och spaningsverksamheten samt medverkat i ett antal samverkansoperationer mot den grova organiserade
brottsligheten som genomförts med lyckat
resultat och är bra exempel på en aktiv
brottsbekämpning inom denna satsning.
Kustbevakningens spaningsgrupper har varit
verksamma under hela året och samverkan har
främst skett med Polisen och Tullverket och har
fortsatt att fördjupas. Regeringen ser positivt på

utvecklingen när det gäller denna myndighetssamverkan.
Under 2010 har Kustbevakningen genom
internationell myndighetssamverkan ökat förutsättningarna för att förhindra att narkotika m.m.
når den svenska marknaden bl.a. genom
samverkan i t.ex. Baltic Sea Region Border
Control
Cooperation
(BSRBCC).
De
samverkansoperationer inom BSRBCC som har
genomförts under 2010 har lett till beslag i
Sverige samt i andra länder som ingår i denna
samverkansform.
Det operativa gränsplaneringsrådet (OGPR)
med representanter från Kustbevakningen, Tullverket och Polisen har regelbundet träffats under
2010 och gemensamma insatser har planerats.
Totalt har sex insatser genomförts under året.
Ett beslag av 995 000 cigaretter gjordes vid en av
insatserna.
Längs
Västkusten
inriktades
övervakningen under sommaren 2010 mot att
kontrollera fritidsbåtstrafiken vid yttre gräns i
samverkan med Tullverket och Polisen. Regelefterlevnaden rapporterades i huvudsak vara god,
myndigheternas närvaro i området torde gett en
preventiv effekt.
6.2.1

Analys och slutsatser

Då kontrollen av sjöfarten är en viktig faktor vad
gäller åtgärder för att begränsa såväl grov
organiserad brottslighet som mindre grova brott
anser regeringen att regelbunden och kvalitetssäkrad samverkan med andra brottsbekämpande
organ, såväl på det nationella som internationella
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planet, är viktig för att uppnå en effektiv
brottsbekämpning.

6.3

Politikens inriktning

Regeringen anser att arbetet med den
underrättelsebaserade kontrollverksamheten och
rutinkontrollerna till sjöss som bygger på
underrättelsetips som kommit till Kustbevakningen, både från allmänheten och från
samverkande myndigheter fortsatt ska utvecklas.
För att uppnå resultat mot transnationell
brottslighet menar regeringen att internationellt
tullsamarbete inom EU, Europol och Aktionsgruppen mot organiserad brottslighet i
Östersjöområdet är mycket viktigt. På nationell
basis anser regeringen att det är viktigt att
fortsatt utveckla den samverkan som idag sker,
bl.a. vid det nationella underrättelsecentrumet
och vid åtta regionala underrättelsecentrum.

30
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

2.

bemyndigar regeringen att under 2012 delta
i bildandet av en stiftelse för att främja kriminologisk forskning (avsnitt 2.6),

jande av kriminologisk forskning (avsnitt
2.6),
3.

bemyndigar regeringen att under 2012 besluta om kapitaltillskott på högst
14 000 000 kronor till stiftelsen för främ-

för budgetåret 2012 anvisar anslagen under
utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt följande uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

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

Anslagstyp

Polisorganisationen
Säkerhetspolisen
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Sveriges Domstolar
Kriminalvården
Brottsförebyggande rådet
Rättsmedicinalverket
Gentekniknämnden
Brottsoffermyndigheten
Ersättning för skador på grund av brott
Rättsliga biträden m.m.
Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.
Avgifter till vissa internationella sammanslutningar
Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Domarnämnden

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

20 066 787
1 047 199
1 238 070
438 206
4 899 954
7 529 804
69 240
327 858
4 351
34 045
89 474
2 025 657
37 163
18 674
21 157
16 758
6 500
37 870 897
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2 Rättsväsendet

2.1

Utgiftsområdets omfattning

Huvuddelen av resurserna inom utgiftsområdet
avser kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. I övrigt är rättsväsendets verksamhet inriktad på att
avgöra rättsliga tvister mellan enskilda och mellan enskilda och det allmänna samt att handlägga
olika typer av ärenden. Den kriminalpolitiskt inriktade verksamheten syftar till att upprätthålla
allmän ordning och säkerhet, förebygga brott,
utreda brott, se till att den som begått brott lag-

förs, verkställa påföljder och rättsliga anspråk
och ge stöd till dem som drabbats av brott. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisoch åklagarväsendena, Sveriges Domstolar samt
Kriminalvården. Dessutom ingår Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet,
Brottsoffermyndigheten, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och Gentekniknämnden.
Från och med den 1 januari 2011 innefattar utgiftsområdet även Domarnämnden.
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2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Miljoner kronor

1:1 Polisorganisationen

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

18 883

19 688

19 364

20 067

20 427

20 821

21 373

940

952

983

1 047

1 038

1 059

1 086

1 168

1 184

1 157

1 238

1 261

1 286

1 320

425

428

422

438

446

455

467

1:5 Sveriges Domstolar

4 572

4 742

4 731

4 900

5 022

5 134

5 269

1:6 Kriminalvården

7 164

7 450

7 509

7 530

7 686

7 835

8 038

63

69

67

69

71

72

74

297

312

309

328

335

341

350

4

4

4

4

4

5

5

31

34

33

34

35

35

36

1:2 Säkerhetspolisen
1:3 Åklagarmyndigheten
1:4 Ekobrottsmyndigheten

1:7 Brottsförebyggande rådet
1:8 Rättsmedicinalverket
1:9 Gentekniknämnden
1:10 Brottsoffermyndigheten

80

69

59

89

89

89

89

1 804

1 906

2 043

2 026

1 726

1 726

1 726

35

39

36

37

37

37

37

1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar

4

20

17

19

19

19

19

1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

7

7

7

21

7

7

7

1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

10

14

13

17

17

17

18

7

7

7

7

7

7

7

35 486

36 924

36 760

37 871

38 227

38 944

39 921

1:11 Ersättning för skador på grund av brott
1:12 Rättsliga biträden m.m.
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

1:17 Domarnämnden
Totalt för utgiftsområde 4 Rättsväsendet
1

Utfall
2010

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

Rättsväsendets ekonomiska situation är god. Vid
ingången av 2011 fanns ett sammanlagt anslagssparande om 513 miljoner kronor. Regeringen
föreslog inga förändringar av budgeten för 2011 i
vårändringsbudgeten. I höständringsbudgeten
föreslår regeringen resursförstärkningar till bl.a.
anslaget 1:12 Rättsliga biträden m.m.
För 2012 gör regeringen bedömningen att
endast mindre anslagsmedel behöver skjutas till
utöver de medel som aviserades i budgetpropositionerna för 2010 och 2011 samt att medel bör
omfördelas inom utgiftsområdet, för att säkerställa effektiviteten i rättskedjan och genomförandet av det pågående effektiviseringsarbetet.
Regeringen kommer att återkomma i budgetpropositionen för 2013 för att närmare redovisa
vilka ytterligare insatser som krävs för att rättsväsendet ska fortsätta vara väl rustat för nya
utmaningar och reformer.
Förändringar av anslagen inom utgiftsområde
4 Rättsväsendet redovisas under 2.6 Budgetförslag.
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2012–2015.
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Miljoner kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

36 758

36 758

36 758

36 758

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

352

1 038

1 790

2 757

Beslut

691

331

334

343

Överföring
till/från andra
utgiftsområden

-6

-5

-5

-5

Övrigt

77

105

67

69

37 871

38 227

38 944

39 921

Ny ramnivå
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
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Tabell 2.3 Ramnivå 2012 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Miljoner kronor
2012

Transfereringar 1
Verksamhetskostnader 2
Investeringar 3
Summa ramnivå

2 068
35 712
91
37 871

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2010 samt kända förändringar
av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller
någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

2.3

Mål för utgiftsområdet

Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet.
Brottsligheten orsakar mänskligt lidande,
otrygghet och stora samhällsekonomiska skador.
Rädslan för att utsättas för brott beskär människors frihet. Ett starkt och väl fungerande rättsväsende är en förutsättning för att samhällets
åtgärder mot brottsligheten ska bli framgångsrika.
Målet för rättsväsendet är den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet. Rättssäkerhet innebär att rättsskipning och annan myndighetsutövning ska vara förutsebar och enhetlig samt
bedrivas med hög kvalitet. Med rättstrygghet
avses att enskilda personer och andra rättssubjekt ska vara skyddade mot brottsliga angrepp på
liv, hälsa, frihet, integritet och egendom. Avgörande är att rättsväsendet tillsammans med det
övriga samhället arbetar för att förebygga och
bekämpa brottsligheten samt stödjer dem som
drabbas av brott. Rättstryggheten förutsätter
också en lättillgänglig ordning för att lösa tvister
som uppstår i samhället.
En hög rättssäkerhet och rättstrygghet är
grundläggande förutsättningar för att enskilda
ska känna förtroende för lagarna, myndigheterna
och domstolarna. Sådant förtroende är av fundamental betydelse för det demokratiska samhället.

2.4

Politikens inriktning

2.4.1

En politik för ett tryggare Sverige

Genom rekordstora satsningar har regeringen
förstärkt rättsväsendet från polis och åklagare till
domstolar och kriminalvård. Allt fler brott utreds och klaras upp och fler förövare får stå till
svars för sina handlingar. Det brottsbekämpande
arbetet har stärkts och Polisen har blivit mer
synlig i människors vardag.
Människor i Sverige känner sig också allt
tryggare. Det visar den Nationella Trygghetsundersökningen som Brottsförebyggande rådet
genomför sedan 2006. Allt färre oroar sig för att
utsättas för brott och allt fler upplever trygghet
när de går ut ensamma en sen kväll. Men det
finns fortfarande människor som känner sig
otrygga. Att känna trygghet i vardagen ska vara
en självklarhet för alla. Därför krävs fortsatta
ansträngningar för att öka tryggheten i hela landet.
Enligt trygghetsundersökningen ligger andelen personer som utsätts för brott mot sin
person, exempelvis misshandel, hot, sexualbrott,
personrån, trakasserier och bedrägerier, på ungefär samma nivå i dag som för fem år sedan. Den
anmälda brottsligheten har dock fortsatt att öka
fram till 2010 då ökningen avstannade. Totalt
anmäldes 1 370 000 brott i Sverige 2010, vilket är
35 000 färre än året innan. Utvecklingen varierar
mellan olika typer av brott och i olika delar av
landet.
Krafttagen för att bekämpa brottsligheten
måste fortsätta. Genom ett effektivare resursutnyttjande i rättsväsendets alla delar kan den fortsatta bekämpningen av brottsligheten bli allt mer
målmedveten. Efter de senaste årens stora
resurstillskott till rättsväsendet är innehållet i
verksamheterna nu i fokus. Regeringen förväntar
sig att förstärkningen av rättsväsendet resulterar
i väsentligt förbättrade verksamhetsresultat.
En framgångsrik brottsbekämpning handlar
inte bara om att angripa brottsligheten utan även
dess orsaker. För detta krävs ett samordnat och
målinriktat arbete från såväl rättsväsendets olika
delar som från andra myndigheter, ideella organisationer, enskilda och näringsliv. Genom en
närvarande och synlig polis med lokal förankring
och ett utvecklat samarbete med andra lokala
aktörer kan problemen motverkas. Att bekämpa
utanförskap och segregation har också brottsförebyggande effekter. I områden och miljöer
11
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där många människor saknar arbete och där
sociala problem hör till vardagen är också
problem med kriminalitet, otrygghet och missbruk särskilt utbredda. Insatser för att integrera
människor i samhället, exempelvis genom arbetslinjen, är därför centrala även på det kriminalpolitiska området. Det är även viktigt att arbeta
aktivt för att förhindra att ungdomar börjar begå
brott.
Ett rättsväsende väl rustat för fortsatta utmaningar
Under den förra mandatperioden genomförde
regeringen den största satsningen på rättsväsendet i modern tid. Sverige har i dag fler poliser än
någonsin tidigare. Även antalet åklagare och
domare är fler än tidigare och Kriminalvården
har fått kraftiga resursförstärkningar. Rättsväsendets förutsättningar att bekämpa och hantera
brottsligheten är i dag bättre än någonsin.
Rättsväsendets arbete behöver fortsätta att
vidareutvecklas utifrån ett tydligt rättskedjeperspektiv. Det gäller inte minst arbetet mot
mängdbrott. Stölder, misshandel och skadegörelse inskränker människors frihet och påverkar
deras trygghet. Det ska vara tydligt för medborgarna att samhället har en väl utvecklad förmåga
att hantera denna typ av brott.
Även om resursförstärkningarna har börjat
synas i verksamhetsresultaten motsvarar resultatförbättringarna ännu inte de kraftiga resursförstärkningarna. Rättsväsendets aktörer behöver lägga mer kraft på att försäkra sig om ett
ändamålsenligt utnyttjande av de tilldelade resurserna. Organisation, arbetsmetoder och rutiner
behöver ses över och i vissa fall anpassas och
utvecklas efter nya förutsättningar. Resultaten av
de översyner av effektivitet, styrning och organisation, som under senare år har genomförts
inom rättsväsendets olika delar, behöver fortsatt
beaktas. Chefer på alla nivåer inom rättsväsendet
har ett stort ansvar för att rättskedjans totala
effektivitet tillmäts stor betydelse när olika
handlingsalternativ övervägs i den löpande verksamheten. Det finns en fortsatt utvecklingspotential som måste tas tillvara. Utifrån det förstärkta resursläget finns det nu förutsättningar
att uppnå förbättringar i verksamhetsresultaten
utan att göra avkall på kvaliteten. Bland annat
behöver handläggningstiderna kortas och antalet
uppklarade och lagförda brott öka.
Regeringen planerar flera åtgärder för att
ytterligare utveckla rättsväsendet. För att säkerställa en väl fungerande och modern polis i hela
12

landet har regeringen tillsatt en parlamentarisk
kommitté som ska analysera i vilken utsträckning Polisens nuvarande organisation utgör ett
hinder för de krav regeringen ställer på högre
kvalitet, ökad kostnadseffektivitet, ökad flexibilitet och väsentligt förbättrade verksamhetsresultat. Om kommittén finner att nuvarande organisationsform utgör ett hinder ska ett förslag till
ny organisation för Polisen lämnas. Kommittén
ska också föreslå hur ansvar och befogenheter i
styrningen av Polisens verksamhet kan tydliggöras. Vidare ska kommittén lämna förslag som rör
Polisens tillgänglighet, synlighet och samarbete
med andra. Uppdraget ska redovisas senast den
31 mars 2012.
Medarbetarna är rättsväsendets viktigaste
resurs. För att rättsväsendet ska kunna leva upp
till de krav som ställs på brottsbekämpningen
behöver kompetens- och utbildningsfrågorna
löpande anpassas till de utmaningar rättsväsendet
ställs inför. Behovet av att utveckla Polisens
grundutbildning är under övervägande. Frågan
bereds inom Regeringskansliet.
För att se över om bekämpningen av ekobrott
kan bli mer effektiv genom att all polis- och
åklagarverksamhet avseende ekobrott samlas hos
Ekobrottsmyndigheten tillsatte regeringen 2010
en utredning. Utredningen har bland annat föreslagit att Ekobrottsmyndigheten tilldelas ett
nationellt ansvar för samtliga brottstyper som
myndigheten handlägger. Utredningens betänkande bereds för närvarande i Regeringskansliet.
Brottsutredningar om korruption kan vara
både omfattande och juridiskt komplicerade.
Rättsväsendet måste därför vara slagkraftigt och
effektivt organiserat för att kunna bekämpa
sådan brottslighet. Polisens utredningar av sådana ärenden bedöms bli bättre och effektivare genom att Rikspolisstyrelsen tar över ett samlat
ansvar inom polisorganisationen för brottsbekämpningen på detta område. Under 2011
avser regeringen dessutom att lägga fram en proposition med förslag till moderniserad och
skärpt straffrättslig reglering av mutbrotten.
Handlingspliktutredningen lämnade i mars 2011
sitt betänkande Allmän skyldighet att hjälpa
nödställda? (SOU 2011:16). Utredningen bereds
inom Regeringskansliet.
Regeringen har vidare tillsatt en utredning
som ska lämna förslag på hur brottmålsprocessen kan effektiviseras, exempelvis genom mer
ändamålsenliga rättegångsregler och en tydligare
ansvarsfördelning mellan åklagare och domsto-
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lar. Det handlar också om att överväga hur åklagares och stödpersoners roll kan utvecklas för att
bättre kunna möta upp brottsdrabbades behov
av stöd. Med ett förbättrat regelverk minskar
risken för inställda huvudförhandlingar. Till detta bidrar också det förbättrade regelverk för delgivning som nyligen trätt i kraft och den översyn
av internationell delgivning som ska redovisas
den 30 september 2011.
Samhällsutvecklingen för med sig att de
nationella och internationella rättsordningarna
får allt fler och allt mer komplexa frågor att hantera. En av de största utmaningarna, inte minst i
länder som nyligen har varit i väpnad konflikt, är
förekomsten av grov organiserad brottslighet.
Det internationella samfundets stöd till återuppbyggnad av rättsväsendet blir ofta avgörande för
utvecklingen i dessa länder. Det som sker inom
den grova organiserade brottsligheten i världen
påverkar även denna brottslighet i Sverige. Det
ställs i och med detta nya och större krav och
förväntningar på rättsväsendet att bidra i internationella sammanhang. För att effektivisera och
medverka till ett samlat bidrag från rättsväsendet
till internationella insatser har regeringen gett en
utredare i uppdrag att utarbeta en strategi för
rättsväsendets internationella insatser.
Kraftsamling mot ungdomsbrottsligheten
Samhället har allt att vinna på att förebygga brott
bland unga och vidta kraftfulla åtgärder för att
minska risken för att unga som hamnat snett
fortsätter att utvecklas i negativ riktning. En
trygg uppväxt är den mest effektiva brottsförebyggande insatsen.
Att ungdomar begår brott någon enstaka gång
är ganska vanligt. Det kan exempelvis handla om
snatterier, stölder eller klotter. I slutet av tonåren har de flesta av dessa ungdomar slutat begå
brott. För en del blir dock brottsligheten betydligt allvarligare än så och vissa utvecklar en kriminell livsstil som de fortsätter med även i vuxen
ålder.
Antalet ungdomar som misstänkts och lagförts för brott har ökat under senare år. Utvecklingen ska ses i ljuset av de särskilt stora ungdomskullar Sverige har haft de senaste åren. Att
rättsväsendet har fått förstärkta resurser kan
också ha förbättrat myndigheternas möjligheter
att uppmärksamma ungdomars kriminalitet.
Även om ökningen av misstänkta och lagförda
ungdomar inte behöver betyda att ungdomars
brottsbenägenhet har ökat är det alldeles för

många ungdomar som hamnar i kriminalitet. Ju
tidigare samhället reagerar när unga är på väg i en
negativ riktning desto större är möjligheten att
bryta denna utveckling. Dessa möjligheter måste
samhället ta tillvara. Få uppgifter är mer angelägna än att förebygga brott och minimera återfall i
brott bland unga. Unga som begår brott måste få
stöd så att de inte fastnar i kriminalitet. Med tidiga och tydliga åtgärder i dag har vi möjlighet
att motverka morgondagens problem.
Regeringen har därför tagit initiativ till en
samlad satsning för att förhindra och minska
ungdomsbrottsligheten. Satsningen inleds med
en pilotverksamhet riktad till unga som riskerar
att bli kriminella eller som vill lämna det kriminella livet. När unga begår brott är det ofta en
del av en större bild med exempelvis problem i
skolan och missbruk av alkohol eller narkotika.
För att nå framgång i arbetet med dessa ungdomar är det centralt att de samhällsaktörer som
möter ungdomarna samverkar. Rikspolisstyrelsen har därför fått i uppdrag att i samråd med
Socialstyrelsen inrätta sociala insatsgrupper.
Inom ramen för dessa ska polisen, socialtjänsten,
skolan, föräldrar och andra aktörer intensifiera
sin samverkan för att gemensamt, samordnat
och konsekvent hjälpa ungdomar som håller på
att hamna snett. I uppdraget ingår också att ta
fram strukturerade metoder för att identifiera
unga som är i riskzonen för att utveckla en kriminell livsstil.
Det är angeläget att straffmyndiga ungdomar
som begår brott får ta ansvar för sina handlingar
genom en snabb och tydlig reaktion från rättsväsendet. Månader av väntan mellan brott och
påföljd är lång tid i unga människors liv. Polisens, åklagarnas och domstolarnas handläggning
av ungdomsärenden måste fortsätta att förbättras och effektiviseras. I detta ligger också att
ungas brott ska bemötas enhetligt oavsett var i
landet den unge befinner sig. Utifrån de förstärkta resurserna till rättsväsendet måste myndigheterna se till att handläggningstiderna i ungdomsärenden fortsätter att kortas så att de
lagstadgade tidsfristerna i ungdomsmål hålls.
Påföljderna för unga lagöverträdare ska vara
rättssäkra och tydliga och bidra till att motverka
återfall i brott. De frihetsberövande påföljderna
ska vara inriktade på att motivera ungdomarna
att förändra sin kriminella livsstil. Fokus ska
ligga på att i samverkan med berörda aktörer
planera och förbereda tiden efter frigivning.
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Regeringen kraftsamlar i det fortsatta arbetet
med att minska ungdomsbrottsligheten.
En allt starkare förmåga att motverka våldsam
extremism och terrorism
Bombdådet i Oslo och skjutningarna på Utøya
påverkar oss alla. Attentatet var riktat mot centrala värden som vårt samhälle bygger på: frihet,
demokrati och respekt för människan. Genom
attentatet har hotet från våldsam extremism
blivit mer påtagligt för många människor.
Sverige har under lång tid varit förskonat från
terrorattentat. Självmordsattentatet i Stockholms innerstad i december 2010 förändrade
situationen. Det som tidigare varit ett faktum i
flera europeiska länder blev en realitet även i
Sverige. Hotet från extremism och terrorism
kommer att vara en del av vår vardag under lång
tid framöver.
Bekämpning av dessa hot ska ske genom
insatser från polis och övriga rättsväsendet i
kombination med långsiktiga åtgärder inom
andra delar av samhället. Förmågan att förebygga
och förhindra terrorhot i Sverige och utlandet
förutsätter ett effektivt polisiärt arbete och en
väl fungerande underrättelseverksamhet samtidigt som åtgärderna måste vara väl avvägda med
hänsyn till integritetsaspekterna.
En av statens viktigaste uppgifter är att värna
människors säkerhet, både i Sverige och utomlands. Sverige har också ett ansvar för att andra
länder inte ska utsättas för attentat som planeras
eller assisteras från svensk mark.
Vi måste ha förmåga att identifiera personer
som söker sig till våldsbejakande extremism och
terrorism. Ett långsiktigt förebyggande arbete,
inte minst bland unga, möjliggör insatser för att
förhindra nyrekrytering till sådana grupperingar.
För att nå framgång behöver våldsbejakande
extremism motverkas i ett så tidigt skede som
möjligt.
Säkerhetspolisen har huvudansvaret för att
bekämpa terrorism och är en central aktör i arbetet mot våldsbejakande extremism. För att förstärka Sveriges förmåga att upptäcka, bedöma
och minska denna typ av hot gör regeringen
ytterligare satsningar på Säkerhetspolisen.
Polismyndigheterna har också en viktig roll i
det förebyggande arbetet genom sin närhet till
medborgarna. Regeringens satsning på en mer
synlig och tillgänglig polis i samhället fortsätter.
Detta tillsammans med ökad kunskap om och
förbättrade arbetssätt för att upptäcka våldsbeja14

kande extremism skapar förutsättningar för tidig
upptäckt av individer på väg in i våldsbejakande
miljöer.
Regeringen avser att uppdatera den nationella
strategin för att möta hotet från terrorism. Strategin syftar till fortsatt utveckling av arbetet för
att möta de framtida utmaningarna. Regeringen
har även för avsikt att presentera en nationell
handlingsplan för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism.
Modern teknik skapar nya hot men också nya
möjligheter
Internet, och annan modern informationsteknologi har skapat nya utmaningar för de brottsbekämpande myndigheterna. Allt eftersom användandet av internet ökar hittar även kriminella
sätt att utnyttja tekniken för sina syften. Internet används som ett hjälpmedel för att begå
brott av många olika slag. Det handlar till exempel om bedrägerier, sex- och narkotikahandel,
spridning av barnpornografi, penningtvätt, dataintrång, informationsstölder, immaterialrättsintrång, hot och trakasserier. Den växande
användningen av internet har radikalt förändrat
förutsättningarna för många typer av brott och
skapat helt nya tillvägagångssätt bland kriminella. De brottsbekämpande myndigheterna behöver löpande fortsätta att anpassa och utveckla
sina verksamheter efter dessa nya och ständigt
föränderliga förutsättningar. Samtidigt måste
yttrandefriheten och skyddet av den personliga
integriteten alltid värnas.
Samhällets behov av att skydda sig mot elektroniska angrepp har ökat. Samhället måste inte
minst försäkra sig om ett fullgott skydd för olika
samhällskritiska funktioner. Här har Säkerhetspolisen en central roll genom sitt brottsförebyggande uppdrag och myndighetens kunskap om
olika aktörer som kan ligga bakom denna typ av
hot. I syfte att ytterligare stärka informationssäkerheten för det mest skyddsvärda i samhället
kommer regeringen att tillsätta en utredning för
att göra en översyn av säkerhetsskyddslagen.
Den moderna informationsteknologin öppnar
också helt nya möjligheter i brottsbekämpningen. Att människor lämnar digitala spår efter
sig i samband med exempelvis användning av internet och mobiltelefoner kan vara av stort värde
för såväl spanings- och underrättelsearbete som
vid utredning av många typer av brott. De
brottsbekämpande myndigheterna måste därför
ha tillgång till moderna och ändamålsenliga
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tvångsmedel på området. Myndigheterna måste
också följa it-utvecklingen och anpassa sin kompetens för att fullt ut kunna ta tillvara de möjligheter som ges.
Denna utveckling ställer samtidigt krav på
ingående överväganden för att finna en rimlig
balans mellan intresset av att bekämpa brott och
integritetsskyddsintresset. Inom Regeringskansliet har det därför utarbetats förslag som
innebär en förstärkning av rättssäkerheten och
integritetsskyddet vid inhämtning av uppgifter
och spår från den moderna informationsteknologin.
Förslagen innebär också att de brottsbekämpande myndigheterna ges utökade möjligheter
att inhämta lokaliseringsuppgifter för mobiltelefoner och uppgifter om telefonabonnemang.
Regeringen har vidare lämnat förslag som innebär att leverantörer av olika elektroniska kommunikationstjänster under en tid ska lagra vissa
uppgifter i anslutning till att en tjänst används,
till exempel ett mobilsamtal.
Brottslighet som begås med hjälp av den
moderna informationsteknologin kan snabbt
spridas över flera länder och bevis snabbt utplånas. Vid bekämpning av it-relaterad brottslighet
är därför internationellt samarbete ofta av avgörande betydelse. Europarådets konvention om itrelaterad brottslighet fyller en viktig funktion
som rättslig referensram. Inom EU är målsättningen att samtliga medlemsstater så snart som
möjligt ska ha ratificerat konventionen.
Regeringen avser att ge i uppdrag åt en utredare
att lägga fram förslag till de lagändringar som
behövs för att konventionen ska kunna tillträdas.
Arbetet mot den grova organiserade brottsligheten
fortsätter med samlad kraft
Regeringens initiativ till en nationell mobilisering mot den grova organiserade brottsligheten
har lett till att bekämpandet av denna typ av
brottslighet har trappats upp och att samverkan
mellan berörda myndigheter har stärkts. Eftersom den grova organiserade brottsligheten är
gränsöverskridande och inkluderar flera olika
brottsområden är det en viktigt framgång att
denna brottslighet nu möts med samordnade
insatser från flera håll. De nya arbetsformerna
har bidragit till snabbare kommunikationsvägar
och ett utökat informationsutbyte mellan Polisen, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården,
Kronofogdemyndigheten,
Kustbevakningen,
Skatteverket,
Säkerhetspolisen,
Tullverket,

Åklagarmyndigheten och Försäkringskassan.
Såväl det strategiska som det operativa arbetet
vid dessa myndigheter bedrivs nu utifrån en
gemensam lägesbild. Samarbetet är till gagn för
de deltagande myndigheterna på många olika
sätt. Exempelvis innebär den nära kontakten
mellan Polisen och Försäkringskassan att staten
ges ökade möjligheter att identifiera yrkeskriminella personer som på felaktiga grunder uppbär
ersättning från välfärdssystemen. Detta innebär
att felaktiga ersättningar kan återkrävas och fortsatta utbetalningar stoppas.
För att ytterligare förbättra förutsättningarna
för samarbetet mellan myndigheterna har
regeringen beslutat att ge en utredare i uppdrag
att se över de regler om sekretess och utbyte av
information mellan myndigheter som gäller vid
samverkan i bekämpningen av grov organiserad
brottslighet. Utredaren ska kartlägga behovet av
förbättrade möjligheter att utbyta uppgifter och
utreda hur detta behov ska kunna tillgodoses på
ett effektivt och rättssäkert sätt samtidigt som
intresset av skydd för den enskildes personliga
integritet värnas. Riksrevisionen har pekat på
behovet av att även utreda sekretess och informationsutbyte vid annan brottslighet än grov
organiserad brottslighet. Utifrån resultaten av
utredningen avseende grov organiserad brottslighet kommer regeringen ta ställning till behovet av ytterligare utredningsåtgärder på området.
De skärpningar som har gjorts i lagstiftningen
om förverkande i kombination med den nationella specialistfunktionen för brottsutbytesfrågor har ökat rättsväsendets möjligheter att
komma åt kriminellas brottsvinster. Eftersom
ekonomisk vinning är en av de starkaste drivkrafterna bakom grov organiserad brottslighet är
det angeläget att arbetet med att minska de kriminella vinsterna, såväl nationellt som internationellt, fortsätter att utvecklas. Som ett led i
detta arbete har regeringen tillsatt en utredning
som ser över kriminaliseringen av penningtvätt
och vissa därmed sammanhängande frågor. Den
1 juli 2011 trädde också lagstiftning om genomförandet av EU:s rambeslut om ömsesidigt
erkännande och verkställighet av beslut om förverkande samt ett antal lagändringar med anledning av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet i kraft. Genom lagändringarna blir även förberedelse till vissa typer av
brott som normalt begås i organiserad form
straffbara. Det ger möjlighet att komma åt denna
typ av brott på ett tidigare stadium. Regeringen
15
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arbetar vidare med att föreslå lagändringar som
utökar möjligheterna att inom EU verkställa
beslut om förverkande av brottsvinster.
Även den grova organiserade brottslighetens
befattning med illegala vapen behöver bekämpas.
Den 1 juli 2011 trädde de lagändringar som krävs
för att Sverige ska kunna tillträda FN:s vapenprotokoll i kraft. Vapenprotokollet syftar till att
stärka samarbetet mellan staterna för att förebygga och bekämpa olaglig handel med vapen.
Regeringen har gett Rikspolisstyrelsen och Tullverket ett gemensamt uppdrag att vidta en rad
åtgärder i syfte att minska den illegala införseln
av skjutvapen till Sverige. Därutöver pågår en
översyn av bland annat straffbestämmelserna i
vapenlagen.
Parallellt med arbetet för att försvåra för de
kriminella och minska möjligheterna till brottsvinster behöver också särskilt fokus läggas på att
stoppa nyrekryteringen och öka avhoppen från
kriminella gäng. De sociala insatsgrupper som nu
inrättas på flera platser i landet har bland annat
till uppgift att ge unga som vill bryta med kriminella nätverk strukturerat stöd och hjälp att
komma till rätta med sin situation.
I myndigheternas fortsatta arbete mot den
grova organiserade brottsligheten är det angeläget att samverkan mellan olika regioner i landet
fortsätter att förstärkas så att den nationella
ansatsen får fullt genomslag. Samverkan mellan
myndigheterna behöver också fortsätta att
utvecklas så att myndigheterna står allt mer enade i arbetet.
Brottsdrabbades behov i fokus
Det bästa sättet att öka tryggheten är att minska
brottsligheten så att färre drabbas av brott. De
som ändå drabbas av brott ska få stöd från samhället. Myndigheter inom rättsväsendet ska ha
ett tydligt brottsofferperspektiv. De drabbade
ska genomgående bemötas med medkännande
och professionalism. De ska få relevant information om sina rättigheter och vägledning om var
de kan få hjälp, stöd och skydd.
För de som anmält att de har blivit utsatta för
brott är det viktigt att få återkoppling om hur
det egna ärendet utvecklas. Polisen har ett
särskilt ansvar för att genomgående utveckla tydliga rutiner för att säkerställa att de som drabbats
får sådan information. Genom ett professionellt
och bra bemötande från rättsväsendet kan
brottsdrabbade känna sig trygga att berätta om
det inträffade. Hela vårt rättssystem är i stor ut16

sträckning beroende av att de som drabbas av
brott har förtroende för rättsväsendet så att de
anmäler brotten och medverkar i utredningarna.
Ett sätt för brottsdrabbade att få upprättelse
är genom brottsskadeersättning. För att förenkla
för dem att få den ersättning de har rätt till har
regeringen tillsatt en utredning som ser över hur
brottsskadelagen kan förbättras. Regelverket bör
utformas på ett sätt som gör det så enkelt som
möjligt för de drabbade att ta tillvara på sina rättigheter. En utredning har lämnat ett betänkande
med förslag till system för frivillig betalning av
brottsskadestånd. Utredningens förslag syftar
till att förenkla för skadeståndsskyldiga att kunna göra rätt för sig och för målsägande att få
utdömda skadestånd utan att själva behöva vara
tvungna att agera eller komma i kontakt med
gärningsmannen. Förslagen bereds för närvarande i Regeringskansliet.
Personer inom vissa grupper kan vara särskilt
sårbara om de utsätts för brott, eftersom de har
svårt att själva ta tillvara sina rättigheter. Det kan
handla om personer med funktionsnedsättning,
nyanlända invandrare eller äldre och yngre personer. Drabbade barn och ungdomar är exempelvis i stor utsträckning beroende av vuxna som
förstår och agerar. De unga måste tidigt få stöd
och hjälp och brottsutredningarna måste ske
skyndsamt. Det är viktigt att rättsväsendets
myndigheter har kunskap om vissa gruppers särskilda sårbarhet och behov samt att myndigheternas åtgärder utgår från och anpassas till detta.
Vålds- och sexualbrotten kräver särskild uppmärksamhet från såväl rättsväsendet som andra
samhällsaktörer som kommer i kontakt med
denna brottslighet. Antalet anmälda misshandelsbrott fortsatte att öka under 2010. Totalt
registrerades närmare 88 000 misshandelsbrott
under 2010, vilket är en ökning med två procent
jämfört med året innan. Särskilt utmärkande är
att den tidigare ökningen av anmälda misshandelsbrott mot barn fortsatte.
Den tidigare ökningen av anmälda våldtäkter
fortsatte däremot inte under 2010. Andra former
av sexualbrott har dock fortsatt att öka. Eftersom långt ifrån alla vålds- och sexualbrott anmäls
är det svårt att utifrån anmälningsstatistiken
avgöra hur den faktiska brottsligheten har
utvecklats. Den ökning som anmälningsstatistiken visar får inte alltid stöd av andra datakällor
som finns att tillgå, till exempel offerundersökningar, självdeklarationsundersökningar och
uppgifter från sjukvården. I den Nationella
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trygghetsundersökningen som omfattar brott
mot personer mellan 16-79 år har varken sexualbrott eller våldsbrott ökat under de senaste åren.
Ökningen i anmälningsstatistiken beror sannolikt till en del på att allt fler av de drabbade vänder sig till Polisen, vilket i sig är positivt.
Mot bakgrund av den tydliga ökningen av
anmälda misshandelsbrott mot barn har
regeringen gett Brottsförebyggande rådet ett
särskilt uppdrag att kartlägga omfattningen och
utvecklingen av misshandel mot små barn inom
familjen under det senaste decenniet samt studera vad som ligger bakom ökningen av de anmälda
brotten. Våld mot barn är ett allvarligt brott som
kräver långsiktiga och samordnade insatser. Ett
flertal samhällsorgan har inom sina respektive
verksamhetsområden ansvar för att förebygga
våld mot barn och att stödja och skydda de barn
som utsatts för våld. Regeringen avser fortsätta
arbetet med att bekämpa våld mot barn.
Under de senaste åren har regeringen lagt
grunden för ett långsiktigt och omfattande utvecklingsarbete avseende bland annat brott i nära
relationer och sexuella övergrepp. Under förra
mandatperioden antog regeringen bland annat
två handlingsplaner som omfattar åtgärder för
att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade
relationer samt prostitution och människohandel
för sexuella ändamål. Handlingsplanerna har lett
till en höjd ambitionsnivå i kampen mot dessa
allvarliga brott. Även om stora insatser har gjorts
drabbas fortfarande många människor. Ytterligare insatser är därför nödvändiga och regeringen
avser fortsätta arbetet. För att säkra varaktigheten i det utvecklingsarbete som påbörjats är det
angeläget att arbetet följs upp och
utvärderas och i allt större utsträckning integreras i myndigheternas ordinarie verksamheter.
Flera lagstiftningsåtgärder har redan vidtagits
för att förbättra situationen för de som drabbas
av exempelvis trakasserier, hot, våld och sexualbrott. För att förstärka det straffrättsliga skyddet
mot hot och trakasserier införs ett nytt brott,
olaga förföljelse, den 1 oktober i år. I syfte att
ytterligare förbättra skyddet för personer som
utsätts för hot och våld kommer samtidigt en
möjlighet till elektronisk övervakning av vissa
kontaktförbud att införas.
Vidare har straffmaximum för köp av sexuell
tjänst nyligen höjts från fängelse i sex månader
till fängelse i ett år. Syftet med skärpningen är att

skapa ytterligare utrymme för en mer nyanserad
bedömning av straffvärdet vid allvarliga fall.
För att förstärka skyddet för personlig och
sexuell integritet och sexuellt självbestämmande
bereder regeringen förslag från 2008 års sexualbrottsutredning. Inom ramen för det arbetet
bereds också frågan om Sveriges tillträde till
Europarådets konvention om skydd för barn
mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp.
En vidareutveckling av påföljdssystemet
Påföljdssystemet ska innebära snabba, tydliga
och konsekventa reaktioner på brott. Allvaret i
brottsligheten ska vara den grundläggande
utgångspunkten för påföljdsbestämningen.
Vidare måste grundläggande principer om
rättssäkerhet, opartiskhet och likhet inför
lagen vara tillgodosedda, samtidigt som hänsyn
bör tas till den dömdes personliga förhållanden.
Regeringen har tillsatt en utredning som
ska göra en översyn av hela påföljdssystemet.
Utredaren ska bland annat ta ställning till om
ett system med villkorligt fängelse ska införas
för vuxna lagöverträdare. Utredaren analyserar
bland annat hur användningen av de korta
fängelsestraffen kan minska samtidigt som
trovärdigheten i systemet kan upprätthållas.
En utgångspunkt är vidare att återfall i brott
ska mötas av en skärpt reaktion. Även påföljderna för unga lagöverträdare övervägs. Ett betänkande ska lämnas senast den 31 maj 2012.
Kraftfulla insatser för att motverka återfall i brott
Det är välkänt att en liten grupp aktivt kriminella står för en stor del av brottsligheten.
Dessa personer har utvecklat en kriminell livsstil och begår såväl grova som mindre allvarliga
brott. Enligt Brottsförebyggande rådet återfaller ungefär 40 procent av dem som lagförs för
brott i Sverige inom tre år. Med återfall avses
här att de lagförs för brott på nytt. Bland de
som döms till fängelse är risken ännu större,
två av tre återfaller inom tre år efter frigivningen.
Ur såväl ett mänskligt som ett samhällsekonomiskt perspektiv finns det mycket att vinna på
att rikta insatser mot den återfallskriminella
gruppen. En enda avbruten kriminell karriär
innebär ett stort mått av minskat lidande och
stora ekonomiska besparingar för samhället.
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Polisen har en central roll i arbetet för att
motverka den brottslighet som begås av livsstilskriminella. Regeringen har därför gett Rikspolisstyrelsen i uppdrag att initiera en nationell satsning mot denna grupp gärningspersoner.
Eftersom en stor del av de återfallskriminella
blir föremål för kriminalvård har även Kriminalvården en central roll i detta arbete. Tiden i kriminalvård ger samhället en möjlighet att påverka
dessa personer för att förmå dem att lämna kriminalitet och missbruk. Att förbereda de intagna
för ett liv i frihet är en av Kriminalvårdens viktigaste uppgifter. Kriminalvården bedriver i dag ett
aktivt arbete med att redan i början av verkställigheten planera för hur varje intagen bäst kan
hanteras. Antalet deltagare i brotts- och missbruksrelaterade behandlingsprogram har ökat
och programmens effektivitet utvärderas löpande. Detta förebyggande arbete behöver utvecklas
och prioriteras i ännu större utsträckning så att
återfallen i brott kan minska. Regeringen har
därför gett Kriminalvården i uppdrag att analysera hur befintlig kunskap av betydelse för det
återfallsförebyggande arbetet omsätts i myndighetens konkreta verksamhetsutveckling. Utifrån
analysen ska Kriminalvården utforma en plan för
hur sådan kunskap bättre kan integreras i myndighetens ordinarie styrning och ledning.
Insatser i samband med frigivningen är också
mycket viktiga och även utslussningen behöver
anpassas efter de intagnas individuella behov. En
oordnad livssituation, exempelvis avsaknad av
arbete, bostad eller fungerande nätverk, ökar risken för återfall. Kriminalvårdens samarbete med
andra huvudmän, till exempel arbetsförmedling,
socialtjänst samt hälso- och sjukvård, behöver
utvecklas ytterligare. Hela samhället har mycket
att vinna på att de intagna friges till en situation
som ger goda förutsättningar för ett liv utan kriminalitet.
Ju längre en kriminell karriär har pågått desto
svårare är det att bryta det kriminella mönstret.
Därför är det särskilt angeläget att samhället vidtar kraftfulla åtgärder när unga är på väg att
utveckla en kriminell livsstil. Återfallen bland
unga som dömts till sluten ungdomsvård är i dag
oacceptabelt höga. Drygt 70 procent av dem som
friges från sluten ungdomsvård döms för nya
brott inom tre år. Det vill regeringen ändra på.
Både den övergripande planeringen av verkställigheten och utslussningsarbetet behöver utvecklas för att minska risken för återfall i brott.
Regeringen har därför skapat förutsättningar för
18

att den dömde under verkställigheten mer aktivt
ska förberedas för ett liv i frihet utan kriminalitet
och droger. För att successivt kunna ge den
dömde allt större frihet under kontrollerade
former kan sedan i somras elektroniska hjälpmedel användas för att kontrollera var den dömde
befinner sig vid vistelse utanför det särskilda
ungdomshemmet.
Tydligare reaktioner mot brott
Regeringen har för avsikt att vidta ytterligare
åtgärder för att stärka brottsbekämpningen. Det
handlar både om att förstärka de brottsbekämpande myndigheternas insatser och om skärpningar i straffsystemet. Samhället måste i alla
lägen tydligt markera att brott inte kan accepteras.
Tydliga signaler från samhället är inte minst
viktiga när unga personer är inblandade i brott.
De sociala insatsgrupper som inrättas på olika
platser i landet och kravet på att korta handläggningstiderna i ungdomsmål är en del i regeringens strävan att möta sådan brottslighet med tydliga och samordnade reaktioner. För att skärpa
kraven på effektivitet i utredningsförfarandet
hos polis och åklagare när personer under 18 år
är berörda kommer även en enhetlig tidsfrist för
barn att utredas. Tidsfristen bör vara kort och
oberoende av om den unge är misstänkt eller
målsägande. Regeringen avser att låta kartlägga
omfattningen av föräldrars deltagande vid rättsväsendets åtgärder mot deras barn, däribland vid
rättegångar. Kartläggningen ska kunna användas
som underlag för överväganden om eventuella
åtgärder för att öka föräldrars deltagande. Domstolarnas arbete med ungdomsmål behöver också
vidareutvecklas. Det handlar bland annat om att
ta tillvara de erfarenheter av framgångsrika
metoder för handläggning av ungdomsmål som
finns runt om i landet, exempelvis fasta rättegångsdagar för ungdomsmål och särskild kansliorganisation. Regeringen ser vidare skäl att utreda om användningen av åtalsunderlåtelse för
personer mellan 15 och 18 år kan minska. Påföljderna för unga lagöverträdare behöver dessutom
ses över. För närvarande pågår en översyn av påföljdssystemet. I det sammanhanget utreds bland
annat om det bör utvecklas nya inslag som kan
vara särskilt lämpade för unga lagöverträdare.
Vare sig unga gärningspersoner, offer, vittnen
eller ungdomar i allmänhet, ska uppleva att samhället agerar otydligt när brott begås. Signalerna
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från samhället behöver både komma snabbt och
markera en allvarlig syn på brottsligheten.
Det finns också ett behov av att intensifiera
insatserna för unga vuxna som har kommit längre i sin brottslighet, inte minst när det är frågan
om våldsbrott. Regeringen avser att vidta åtgärder för att snabba upp arbetet med utredning,
lagföring och dom bland dessa. Kriminalvården
planeras vidare få i uppdrag att förstärka det återfallsförebyggande arbetet bland de yngre personer som har begått allvarliga våldsbrott. Kriminalvårdens kontroll efter villkorlig frigivning
behöver också förstärkas så att misskötsamhet
kan mötas med tidiga reaktioner.
Arbetet för att motverka den brottslighet som
begås av livsstilskriminella personer behöver
också skärpas. Uppdraget till Rikspolisstyrelsen
att förstärka insatserna mot denna grupp är ett
led i denna strävan. Kriminalvårdens uppdrag att
förebygga återfall i brott är också av stor betydelse för att nå långsiktig framgång i detta arbete.
Utöver att på olika sätt intensifiera myndigheternas brottsbekämpning krävs även straffskärpningar och andra lagändringar för att förstärka arbetet mot brottsligheten. Under förra
mandatperioden genomfördes en av de största
straffskärpningsreformerna någonsin när straffen för allvarliga våldsbrott höjdes. Reformen
syftade till kraftiga höjningar av straffen för
sådana brott. Regeringen kommer framöver att
följa upp reformen för att försäkra sig om att
den har fått avsedd effekt. Också i andra delar
kan det finnas behov av skärpningar. Det gäller
bland annat för att stärka skyddet för personer
som drabbas av våld och trakasserier från närstående. Regeringen har gett Fridskränkningsutredningen i uppdrag att se över straffskalan för
fridskränkningsbrotten och särskilt överväga en
höjning av straffminimum. Också införandet av
det nya brottet olaga förföljelse, som tar sikte på
upprepad förföljelse av både närstående och
andra, är ett led i arbetet för att förstärka detta
skydd. Dessutom har straffmaximum för köp av
sexuell tjänst höjts. Även kriminaliseringen av
förberedelse till vissa brott som normalt begås
vid organiserad brottslighet har utvidgats. Som
tidigare nämnts bereder regeringen även förslagen från 2008 års sexualbrottsutredning för att
förstärka skyddet för personlig och sexuell
integritet och sexuellt självbestämmande. Dessutom bereds förslagen i departementspromemorian Olovlig fotografering (Ds 2011:1) om att

kriminalisera integritetskränkande fotografering
i vissa fall. Också förslagen från 2008 års kameraövervakningsutredning om en ny lagstiftning
om allmän kameraövervakning bereds.
Regeringen avser även att förtydliga straffansvaret för grovt vapenbrott. Det kommer också
att utredas hur reglerna för innehav av vapen kan
skärpas. Regeringen avser också att överväga att
ta bort rätten till automatiskt uppskov med
verkställighet av ett fängelsestraff vid ansökan
om nåd.
Regeringen kommer fortlöpande att beakta
behoven av ytterligare skärpningar av straffsystemet och andra behov av förändrad lagstiftning för att förbättra brottsbekämpningen.
I budgetpropositionen för 2013 avser
regeringen att återkomma angående det fortsatta
arbetet med att åstadkomma snabba, tydliga och
konsekventa reaktioner på brott.
En förbättrad informationsförsörjning inom
rättsväsendet
För att möta de utmaningar som rättsväsendet
står inför krävs en mer ändamålsenlig informationsförsörjning. Arbetet med att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning syftar till att
införa ett elektroniskt informationsflöde i
brottmålsprocessen. Målet med arbetet är en
effektivare och mer kvalitativ ärendehantering
samt förbättrad medborgarservice och ökad
kunskap.
Genom att ersätta det manuella informationsutbytet mellan myndigheterna med ett elektroniskt informationsflöde möjliggörs stora effektivitetsvinster. Bland annat kommer avsevärt
mindre tid att behöva läggas på registrering av
uppgifter och på traditionell pappershantering.
Ett elektroniskt informationsflöde mellan myndigheterna innebär dessutom att handläggningens kvalitet förbättras ytterligare. Eftersom uppgifter inte behöver registreras flera gånger
minskar antalet felkällor. Medborgarservicen
stärks också genom att myndigheternas möjligheter att ge god service till enskilda underlättas
och handläggningstiderna förkortas. Vidare skapas förutsättningar för e-tjänster för medborgarna, till exempel för parter i rättsprocessen att
kunna följa sitt ärende genom rättskedjan. Ett
elektroniskt informationsflöde i rättskedjan ger
väsentligt förbättrade möjligheter att analysera
informationen och kan därmed bidra till ny kunskap om brottsligheten och verksamhetsresultaten. Detta skapar i sin tur förbättrade förutsätt19
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ningar för brottsbekämpningen och för möjligheterna att bedöma effektiviteten av de åtgärder
som vidtas.
Arbetet leds av Justitiedepartementet och
samordnas på myndighetsnivå av Rådet för
rättsväsendets informationsförsörjning. Som ett
första steg i arbetet har regeringen gett Rikspolisstyrelsen, Skatteverket, Åklagarmyndigheten,
Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket och
Kriminalvården i uppdrag att, i samverkan med
Brottsförebyggande rådet, genomföra en första
etapp av arbetet senast den 31 december 2012.
Etappen innebär att det införs ett elektroniskt
huvudflöde mellan dessa myndigheter. Härigenom skapas möjligheter att återanvända och följa
viss information. Dessutom läggs grunden för
kommande utvecklingsarbete.
Ett effektivt rättsväsende byggt på samarbete och
kunskap
De senaste årens resursförstärkningar inom
rättsväsendet har varit nödvändiga för att stärka
brottsbekämpningen. Att enbart tillföra resurser
räcker dock inte. Lika viktigt är det att resurserna används så ändamålsenligt och effektivt som
möjligt. För att ytterligare förbättra effektiviteten finns det ett behov av att stärka samarbetet
mellan myndigheterna inom rättsväsendet. Även
rättsväsendets samarbete med andra myndigheter, kommuner, landsting och privata aktörer
behöver utvecklas.
Att stärka kunskapsbasen inom rättsväsendet
är också en viktig grundförutsättning för att
kunna uppnå ökad effektivitet. Erfarenheter om
vad som fungerar och inte fungerar måste systematiskt tas tillvara. Verksamhets- och resultatuppföljning på alla nivåer ska vara en kontinuerlig och integrerad del av myndigheternas
verksamhet. En sådan uppföljning bidrar till att
identifiera relevanta förbättringsområden och
ger vägledning om var ansvaret för olika åtgärder
bör ligga, vilket i sin tur förbättrar möjligheterna
till styrning av verksamheterna. Genom aktiv
verksamhets- och resultatuppföljning finns det
också möjlighet att uppmärksamma framgångsrika tillvägagångssätt som kan spridas vidare till
övriga delar av landet. De förbättrade möjligheter till sådan uppföljning som införandet av en
elektronisk informationsförsörjning framöver
kommer att ge ska tas tillvara. Rättsväsendets
myndigheter behöver också försäkra sig om att
de metoder som används vid behov granskas,
följs upp och utvärderas. Det finns ett behov av
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att forsknings- och utvecklingsarbetet inom
rättsväsendet utvecklas och organiseras för att få
allt större genomslag i verksamheterna inom hela
rättskedjan.
Lika viktigt som att rättsväsendet ser till att
använda svensk forskning och utvecklingsverksamhet och att bygga upp kunskap från egna
erfarenheter, är att den kunskap som produceras
internationellt och de erfarenheter som görs i
andra länder tas tillvara. Även om det finns variationer i brottsproblematiken mellan olika länder,
finns det mycket som är lika. Över hela världen
pågår forskning och åtgärder för att minska problemen. Sammantaget ger det en väldig kunskapsmängd. Att ta del av denna kunskap och
omsätta den i praktiken är en viktig nyckel till en
effektiv och ändamålsenlig användning av rättsväsendets resurser. Det internationella kriminologipriset, The Stockholm Prize in Criminology,
som i år delades ut för sjätte gången, bidrar till
att både hämta hem och sprida sådan kunskap
och det internationella tredagarssymposiet som
arrangeras i anslutning till prisceremonin fokuserar på sådan tillämpad forskning med fokus på
hur den kan användas i rättsväsendet. För att
säkra detta kunskapsutbyte även i framtiden
föreslår regeringen att en stiftelse bildas så att
Kriminologipriset får en ändamålsenlig, effektiv
och långsiktig organisation.
För att rättsväsendet ska kunna fungera effektivt i alla delar krävs vidare ett väl utvecklat
internationellt samarbete, såväl mellan de stater
som finns i vårt närområde som med övriga världen. Det internationella samarbetet är av betydelse för såväl effektiviteten och resultatet som
rättssäkerheten och förtroendet för de rättsvårdande myndigheterna. Samarbetet med
utländska myndigheter och domstolar samt samarbetet genom samordningsorgan såsom
Eurojust, Europol, Frontex och Interpol ska ses
som en integrerad del av det arbete som utförs av
rättsväsendets myndigheter.
Rättsväsendets medverkan i internationella
insatser är i första hand ett bidrag till fredlig och
säker utveckling i de länder som insatserna pågår
men utgör också en möjlighet att inhämta
information och kunskap om omvärlden samt
höja personalens internationella kompetens.
Rättsväsendet bidrar idag med personal och
kompetens till internationella freds- och säkerhetsfrämjande insatser som leds av FN, EU och
OSSE. En allt större efterfrågan på personal till
dessa insatser kräver i sin tur att formerna för
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det internationella deltagandet utvecklas och att
myndigheternas olika delar stärks var för sig men
även inbördes dock utan att detta inverkar menligt på den nationella verksamheten. Det gäller
poliser, åklagare, domare, kriminalvårdare och
andra civila experter. Erfarenheter från deltagandet i internationella insatser bör bättre tas tillvara
i de utsändande myndigheterna, så att rättsväsendets medverkan i internationella insatser
också kan bidra till att skapa nytta för den operativa kärnverksamheten i Sverige.
2.4.2

Brottsförebyggande arbete

Mål för verksamheten

Det bästa sättet att öka tryggheten för alla är att
förhindra att brott begås. Målet för den brottsförebyggande verksamheten är att brottsligheten
ska minska och att antalet brottsoffer ska bli
färre.
Det brottsförebyggande arbetet är en viktig
uppgift för framförallt Polisen, Säkerhetspolisen,
Ekobrottsmyndigheten samt Brottsförebyggande rådet. Även Kriminalvårdens återfallsförebyggande arbete är av stor betydelse när det gäller
att förebygga brott. Andra myndigheter, exempelvis Kustbevakningen och Tullverket, bidrar
också till det brottsförebyggande arbetet.
En integrerad del av den övriga politiken

Brottslighet är ett allvarligt samhällsproblem.
Att bryta utanförskapet är en central del i det
brottsförebyggande arbetet. De brottsförebyggande insatserna innefattar därför åtgärder
inom flera utgiftsområden och kräver ett brett
engagemang från statliga myndigheter, kommuner, näringsliv, föreningsliv och andra ideella
organisationer och även enskilda medborgare.
För att minska brottsligheten och öka tryggheten krävs exempelvis samlade insatser mot
missbruk av alkohol och narkotika, åtgärder
inom skola och socialtjänst, kontroll av penningflöden samt insatser inom bostads- och
arbetsmarknadspolitikens område. Företagande
och arbete är också viktiga verktyg i det brottsförebyggande arbetet.
Föräldrar har huvudansvaret för att barn inte
begår brott men det är viktigt att familjen har
tillgång till olika former av stöd som den kan

behöva. För att förebygga ungdomsbrottslighet
måste samverkan formaliseras och utvecklas
gemensamt mellan och av bland annat polis, skola, socialtjänst och ideella organisationer. När det
gäller unga människor är det viktigt att åtgärder
är tydliga och sätts in tidigt för att förhindra att
de fastnar i kriminalitet.
Samverkan och närvaro på alla nivåer

Det lokala brottsförebyggande arbetet
Det är viktigt att det brottsförebyggande arbetet
sker på lokal nivå av dem som bäst känner till de
problem som finns i närområdet. Olika aktörer
som polis, skola, socialtjänst och näringsliv samarbetar för att förebygga brott och öka tryggheten. Även många ideella organisationer på lokal
nivå bidrar aktivt i det brottsförebyggande arbetet.
De senaste årens arbete har lett till ökad samverkan mellan Polisen och kommuner över hela
landet. Engagemanget hos lokala aktörer har
stärkts. Brottsförebyggande rådet har i uppgift
att se till att de brottsförebyggande aktörerna på
lokal nivå har tillgång till kunskap för att utifrån
sina lokala förutsättningar kunna förebygga
brott och otrygghet. I och med det finns förutsättningar för att fortsätta det lokala brottsförebyggande arbetet. Brottsförebyggande rådets
stöd till nätverksträffar och särskilda utbildningsseminarier är viktiga instrument för att utveckla det arbete som bedrivs på lokal nivå.
Även i arbetet med att förebygga återfall i
brott är det viktigt att samverkan är en naturlig
del. Brottsförebyggande rådet har ett etablerat
samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting vilket bidrar till kunskapsspridning. Det är
angeläget att samtliga samhällsföreträdare aktivt
tar ansvar för det förebyggande arbetet och att
samarbetet ytterligare fördjupas mellan kommunala företrädare och Kriminalvården. Polisen har
också en viktig funktion i detta arbete.
Polisens brottsförebyggande arbete
Regeringens satsning på Polisen ska verkställas
med inriktning på att öka tryggheten i samhället.
Möjligheterna att rikta insatser, sprida goda exempel och göra utbildningsinsatser har ökat. Att
poliserna har blivit fler medför en ökad synlighet
och tillgänglighet. Större tillgänglighet och ökad
lokal förankring ger också förbättrade möjligheter att utveckla samarbetet med andra aktörer
21

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 4

som till exempel skolan och socialtjänsten. Polisen ska vara synlig och tillgänglig på tider och
platser där många människor rör sig och där man
har goda möjligheter att möta människor i deras
vardag. Tryggheten i samhället ökar och risken
för att utsättas för brott upplevs som mindre.
För att uppnå detta måste verksamheten
bedrivas planlagt och underrättelsestyrt. Det är
därför positivt att Polisen fortsätter sitt arbete
med att utveckla Polisens underrättelsemodell
och andra verktyg för att ytterligare utveckla
förmågan att planera och leda verksamheten. Det
är också viktigt att de brottsförebyggande insatserna kontinuerligt följs upp och utvärderas.
Beprövade och effektiva arbetsmetoder bör spridas till andra polismyndigheter för att stärka
Polisens samlade förmåga att förebygga brott.
Förebyggande åtgärder mot ekonomisk
brottslighet
Den ekonomiska brottsligheten är utbredd och
utgör ett hot mot samhället. Konsekvenser i
form av uteblivna skatteintäkter, försämrad investeringsvilja och illojal konkurrens skadar såväl
enskilda människor som samhället och näringslivet. Det är därför viktigt att på bred front vidta
åtgärder för att förebygga sådan brottslighet.
Genom att öka upptäcktsrisken fyller Ekobrottsmyndigheten en viktig brottsförebyggande
funktion. Vidare besitter Ekobrottsmyndigheten
särskild kunskap om den ekonomiska brottsligheten och dess utveckling. Denna kunskap spelar
en betydelsefull roll i samhällets gemensamma
brottsförebyggande arbete och det är därför angeläget att samverkan mellan myndigheter och
organisationer fortsätter att utvecklas. Möjligheten att skapa stor ekonomisk vinning är en central faktor bakom kvalificerad ekonomisk brottslighet och grov organiserad brottslighet. En
viktig brottsförebyggande åtgärd är att minska
incitamenten till att begå sådana brott genom att
spåra, förverka och återföra vinster av brott. Regeringen förutsätter att detta arbete utvecklas
ytterligare.
Kunskapsbaserat arbete
Brottsligheten förändras i takt med samhällets
utveckling. Det krävs kunskap om brottsligheten
och dess orsaker samt kunskap om hur brott kan
förebyggas. Regeringen kommer att öka fokus
på hur myndigheterna i rättsväsendet samverkar
och den fortsatta utvecklingen ska innebära att
kvaliteten och effektiviteten i verksamheterna i
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hela landet förbättras. Det starka ömsesidiga
beroende som finns mellan brottmålskedjans
olika myndigheter har kommit mer i fokus. Nu
handlar det särskilt om ett krav på bättre samordning och samverkan av verksamhetsutvecklingen i brottmålskedjan till gagn för den
operativa verksamheten.
Det är viktigt med regelbunden uppföljning
och utvärdering av de insatser och åtgärder som
har vidtagits. Regeringen kommer även fortsättningsvis att ta initiativ till utvärderingar av
reformer av olika slag inom rättsväsendet.
Brottsförebyggande rådets arbete ska utgöra
ett kunskaps- och metodstöd i andra myndigheters verksamhet. Rådet initierar och bedriver
utvärdering och tillämpad forskning som ett led i
utvecklingen av rättsväsendet. Myndigheten ska
fokusera på att ta fram och sprida kunskap om
framgångsrik brottsbekämpning och brottsförebyggande verksamhet, såväl nationell som internationell.
Regeringen ser det även som angeläget att
Brottsförebyggande rådet utgör ett faktiskt stöd
för hela rättskedjan i dess uppdrag att utveckla
och effektivisera verksamheten.
Kriminalunderrättelsetjänsten har en betydelsefull funktion för att stödja Polisens dagliga
operativa verksamhet. Informationen som finns
hos kriminalunderrättelsetjänsten ska tas tillvara
och ligga till grund för den planlagda brottsförebyggande verksamheten. En viktig uppgift för
kriminalunderrättelsetjänsten är därför att
bereda och tillhandahålla underlag till strategiska
och operativa beslut avseende prioritering och
genomförande av sådana insatser. Detta behov
finns såväl i ett nationellt som ett internationellt
perspektiv.
Utvecklad samverkan mot terrorism
På terrorismbekämpningsområdet fortsätter
samarbetet. Samverkansrådet mot terrorism är
den centrala strukturen för att avvärja, förebygga, skydda mot och hantera konsekvenser av terroristverksamhet. Antalet medverkande myndigheter har under 2010 utökats med ytterligare
en, Transportstyrelsen. Den permanenta arbetsgruppen Nationellt Centrum för Terrorhotbedömning (NCT) fortsätter att producera och
delge terrorhotbilder mot Sverige och svenska
intressen
utifrån
myndighetsgemensamma
underrättelser.
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2.4.3

Utredning och lagföring

Mål för verksamheten

Målet för verksamheten utredning och lagföring
är att brottsuppklaringen ska öka och att verksamheten bedrivs med högt ställda krav på kvalitet och effektivitet.
Polisen ansvarar tillsammans med Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten för
merparten av verksamheten inom utredning och
lagföring. Andra myndigheter med uppgifter
inom detta område är Säkerhetspolisen, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och Säkerhetsoch integritetsskyddsnämnden samt Tullverket,
Skatteverket och Kustbevakningen.
Brottsutredningsverksamheten ska förbättras

För att rättsväsendet ska åtnjuta ett fortsatt högt
förtroende hos allmänheten måste misstankar
om brott utredas med hög kvalitet och effektivitet. Med regeringens satsningar på rättsväsendet
har myndigheternas förutsättningar att bedriva
sina verksamheter påtagligt förbättrats, vilket
också regeringen förväntar sig ska återspeglas i
tydliga resultatförbättringar framöver.
En effektivare ärendehandläggning
Rättsväsendets verksamheter ska bedrivas ur ett
medborgarperspektiv. Det innebär bland annat
att tiden från en brottsanmälan till dom och
straffverkställighet ska vara så kort som omständigheterna i det enskilda ärendet medger.
Av största vikt är att rättsväsendet har god
förmåga att agera med kraft och särskild skyndsamhet när barn och ungdomar är inblandade,
antingen som lagöverträdare eller brottsdrabbade. Myndigheternas arbete för att korta handläggningstiderna och för att hålla de särskilda
tidsfrister som finns i ungdomsmål måste fortsätta.
Förbättrade arbetsrutiner och ökad samordning
Väl fungerande samarbete samt samordnade mål
och insatser är av stor betydelse för att brottsutredningsverksamheten ska kunna bli bättre.
Arbetsmetoder och rutiner ska underlätta måluppfyllelsen för respektive myndighet och för
rättsväsendet som helhet. Under de senaste åren
har Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och
Domstolsverket haft särskilda regeringsuppdrag

för att öka effektiviteten och förbättra samverkan i hanteringen av mängdbrott. Inom rättsväsendet pågår ett aktivt utvecklingsarbete på
mängdbrottsområdet, vilket är positivt. Det
finns dock fortfarande en hel del att göra för att
minska den totala handläggningstiden och för att
öka andelen brott som klaras upp. Informationen till brottsdrabbade om vad som händer i
brottsutredningen och varför vissa beslut fattas
behöver också förbättras. Regeringen avser därför att även fortsättningsvis noga följa utvecklingen på mängdbrottsområdet.
En brottsbekämpning av hög kvalitet och
effektivitet förutsätter att rättsväsendets myndigheter tar tillvara varandras olika kompetenser.
Den tekniska bevisningen har kommit att bli en
allt viktigare del i utredningar av såväl grova
brott som mängdbrott. Utvecklingen på det
forensiska området är snabb och regeringen förutsätter att de brottsutredande myndigheterna
utnyttjar de möjligheter som detta skapar.
Förändringar i ansvarsfördelning mellan polis och
åklagare
För att resurser och kompetens ska användas på
bästa sätt i brottsutredningsverksamheten är en
ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan polis
och åklagare av stor betydelse. Inriktningen bör
vara att åklagarna ges större utrymme att utöva
aktiv ledning i förundersökningar som är av
komplicerad eller omfattande karaktär. Det innebär att Polisen i ännu större utsträckning bör
vara förundersökningsledare när det finns förutsättningar för det. Utredningen om förundersökningsbegränsning har i sitt betänkande Förundersökningsbegränsning (SOU 2010:43)
bland annat lämnat ett förslag om att polismyndigheterna i vissa fall ska få befogenhet att fatta
beslut om förundersökningsbegränsning inom
ramen för sitt förundersökningsledarskap. I dag
får endast åklagare fatta beslut om förundersökningsbegränsning. Förslaget ställer krav på en
tydlig kompetensförstärkning av den polisiära
förundersökningsledarrollen. Betänkandet har
remissbehandlats och bereds vidare i Justitiedepartementet. Inom ramen för samma lagstiftningsärende bereds också ett förslag om att slopa
den särreglering av förundersökningsledarskap
som finns i lagen med särskilda bestämmelser
om unga lagöverträdare. Syftet med det är att
Polisen betydligt oftare ska kunna vara förundersökningsledare i ungdomsbrottsärenden.
Även detta förslag kräver att myndigheterna
23
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fortsätter arbeta med frågor om ansvarsfördelning och kompetenssäkring.
Ökad enhetlighet
Av största vikt för rättssäkerheten är att rättstillämpningen är enhetlig. Utsikterna för att ett
brott ska klaras upp och leda till lagföring ska
inte vara beroende av var i landet brottet begås.
Riksdagen har tillkännagivit för regeringen att
regeringen bör återkomma till riksdagen med en
redovisning av i vilken utsträckning en ökad
enhetlighet i rättstillämpningen har uppnåtts
genom sammanslagningen av bland annat Åklagarmyndigheten (bet. 2010/11:KU8). Regeringen avser att återkomma till riksdagen i denna fråga.
I syfte att öka enhetligheten i det brottsutredande arbetet är verksamhetsuppföljning och utvärdering av utvecklingsarbete av stor betydelse.
Att myndigheterna fortsätter att samarbeta kring
metodutveckling på olika brottsområden är
också värdefullt. För att verksamheterna ska
vidareutvecklas måste rättsväsendets myndigheter vara lärande organisationer som tar tillvara
kunskap och erfarenheter, både från den egna
verksamheten och utifrån.
Regeringen ser det som angeläget att även
fortsättningsvis följa myndigheternas arbete med
att öka enhetligheten inom verksamheterna både
vad gäller rättstillämpning och effektivitet. För
att skapa bättre förutsättningar för en ökad
enhetlighet i rättstillämpningen inom den operativa åklagarverksamheten har Åklagarmyndigheten nyligen fått i uppdrag av regeringen att inrätta en mer sammanhållen struktur för rättslig
tillsyn inom myndigheten.
Effektivitet och integritet
Under senare år har de brottsbekämpande myndigheterna ställts inför en alltmer sammansatt
och komplicerad kriminalitet. Med det följer ett
behov av att överväga om de regler som myndigheterna har att tillämpa är anpassade till de krav
som en sådan utveckling ställer.
En effektiv brottsbekämpning förutsätter att
de brottsbekämpande myndigheterna har tillgång till moderna och ändamålsenliga tvångsmedel. Regeringen tillsatte 2010 en utredning som
ska utvärdera tre tidsbegränsade lagar om hemliga tvångsmedel, bland annat hemlig rumsavlyssning (dir. 2010:62). Syftet med uppdraget är att
ta slutlig ställning till lagarnas fortsatta giltighet
och därmed till hur en framtida reglering av
24

hemliga tvångsmedel för särskilt allvarlig eller
annars samhällsfarlig brottslighet bör vara
utformad. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag
senast den 30 juni 2012.
Vid utformning av den lagstiftning som de
brottsbekämpande myndigheterna har att tilllämpa är det angeläget att väga intresset av en
effektiv brottsbekämpning mot intresset av att
skydda enskildas personliga integritet. En inskränkning av skyddet av den personliga integriteten måste alltid vara nödvändig, ändamålsenlig
och propertionerlig. Det är vidare av största vikt
att säkerställa att lagstiftningen uppfyller högt
ställda krav på rättssäkerhet och förutsebarhet.
Regeringen har i lagrådsremissen De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation lämnat förslag som innebär förstärkningar i fråga om
rättssäkerhet och integritetsskydd vid de brottsbekämpande myndigheternas inhämtning av
övervakningsuppgifter, samtidigt som effektiviteten i brottsbekämpningen upprätthålls.
Vidare har Förundersökningsutredningen i
sitt
slutbetänkande
Förundersökning–
objektivitet, beslag, dokumentation m.m. (SOU
2011:45) presenterat en omfattande översyn av
regleringen av förundersökningsförfarandet och
lämnat förslag på bland annat författningsändringar som ska säkerställa fortsatt hög kvalitet
och effektivitet i förfarandet. Betänkandet
remissbehandlas för närvarande.
Polismetodutredningen har haft i uppdrag att
överväga vissa straffprocessuella och polisrättsliga frågor angående de brottsbekämpande myndigheternas spanings- och utredningsverksamhet. Utredningen har bland annat övervägt
behovet av att lagreglera vissa provokativa åtgärder i brottsbekämpningen. Betänkandet Särskilda spaningsmetoder (SOU 2010:103) har
remissbehandlats och bereds nu i Regeringskansliet.
Samarbete mot gränsöverskridande brottslighet
Bekämpning av den brottslighet som har internationella förgreningar förutsätter ett utvecklat
samarbete med andra länder, både inom och
utanför EU. Det internationella samarbetet är
inte en separat verksamhet inom respektive
myndighet, utan ska vara en integrerad del av
den brottsutredande verksamheten. Genom att
använda de former och kanaler för internationellt polis- och åklagarsamarbete som finns och
som kontinuerligt utvecklas, särskilt inom EU,
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förbättras också förutsättningarna att utreda
brott med internationella kopplingar i Sverige.
Det gäller också möjligheterna att medverka i
och genomföra EU-finansierade projekt.
Genom Prümrådsbeslutet har EU:s medlemsstater kommit överens om att fördjupa samarbetet för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet
och
terrorism.
Rådsbeslutets
bestämmelser om informationsutbyte har
genomförts i svensk rätt, senast genom lagändringar som trädde i kraft den 1 augusti 2011.
Regleringen innebär bland annat att svenska
myndigheter ges möjlighet att göra sökningar i
utländska dna-, fingeravtrycks- och fordonsregister. Utländska myndigheter ges motsvarande
möjlighet att söka i svenska register.
EU:s åklagarsamarbete Eurojust bör regelmässigt tas i anspråk i brottsutredningar om
grov gränsöverskridande brottslighet. När det
gäller Europol, som är EU:s polisbyrå, bör de
brottsbekämpande myndigheterna i större
utsträckning använda Europols kompetens och
öka utbytet av underrättelseinformation. En
utgångspunkt för samarbetet är att enskildas
rättssäkerhet och integritet ska värnas bland annat genom att gällande regler för dataskydd alltid
ska tillämpas.
Arbetet med att skapa effektiva former för
rättsligt samarbete mellan åklagare och domstolar i olika länder fortsätter. En särskild utredare
har getts i uppdrag att föreslå en ny och modern
lagstiftning om utlämning för brott (dir.
2009:88). Uppdraget ska redovisas den 31 oktober 2011. Vidare kommer ny lagstiftning om en
nordisk arresteringsorder att träda i kraft i början av 2012.
Regeringen planerar vidare att under hösten
2012 besluta om en lagrådsremiss med förslag
för att genomföra EU:s rambeslut om en europeisk övervakningsorder. Rambeslutet syftar till
att i större utsträckning använda sig av andra
tvångsmedel än häktning.
Prümrådsbeslutet tar sikte på att skapa bättre
förutsättningar för operativt samarbete över
gränserna. En utredare har haft i uppdrag att
överväga dels på vilket sätt svenska brottsbekämpande myndigheter bör kunna ta emot hjälp
från motsvarande utländska myndigheter med
insatser som kan innebära myndighetsutövning
mot enskilda, dels vad som bör gälla när svenska
tjänstemän deltar i insatser av motsvarande slag
utomlands. Utredarens betänkande Utökat

polissamarbete i Norden och EU (SOU
2011:25) har nyligen remitterats.
Utöver EU-samarbetet bör de brottsbekämpande myndigheterna främja det gränsöverskridande regionala samarbetet inom Norden och
Östersjöområdet, till exempel Aktionsgruppen
mot organiserad brottslighet i Östersjöområdet
med dess operativa kommitté.
2.4.4

Dömande verksamhet

Mål för verksamheten

För att förtroendet för rättsstaten ska upprätthållas krävs väl fungerande och oberoende domstolar. Verksamheten vid Sveriges Domstolar ska
bedrivas med hög kvalitet och vara effektiv. Målbalanserna och omloppstiderna ska hållas på en
rimlig nivå. För att uppnå detta krävs processregler som är moderna och ändamålsenliga och
en väl fungerande domstolsorganisation. Domstolsverket ska skapa förutsättningar för domstolarna att uppfylla målet för verksamheten
bland annat genom en ändamålsenlig resursfördelning och stöd i verksamhetsutveckling.
Inom den dömande verksamheten verkar de
allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna samt
Rättshjälpsmyndigheten.
Domstolar för medborgarna

Den som vänder sig till domstol ska kunna utgå
från att mål och ärenden handläggs med hög
kvalitet och effektivitet samt att de avgörs inom
rimlig tid, även vid en ökad måltillströmning.
Domstolarnas förmåga att leva upp till medborgarnas och andra intressenters berättigade krav
på verksamheten måste ständigt utvecklas.
Frågor om hur domstolarna kommunicerar
med medborgarna har stor betydelse för allmänhetens förtroende för domstolarna. I enlighet
med ett regeringsuppdrag har Domstolsverket
tagit fram strategier för Sveriges Domstolars
arbete med bemötandefrågor, utformningen av
domar och beslut samt kontakter med medierna.
Det fortsatta arbetet med strategierna kommer
att redovisas årligen till regeringen.
För en effektiv kommunikation är det viktigt
att skapa stöd för ett ökat elektroniskt informationsutbyte mellan domstolarna och andra aktö25
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rer. Det kan röra sig om ett strukturerat informationsutbyte mellan domstolarna och andra
myndigheter och helt nya sätt att expediera
handlingar från domstolarna till bland andra parter och vittnen. På sikt bör detta arbete ha en roll
i utvecklingen av domstolarna i riktning mot eförvaltning. Det arbete som bedrivs inom ramen
för Rådet för rättsväsendets informationsförsörjning är av betydelse i detta avseende. Mot
denna bakgrund pågår en översyn av den rättsliga regleringen av domstolarnas behandling av
personuppgifter. Även inom EU pågår arbete
med att utveckla formerna för rättsligt elektroniskt informationsutbyte.
Såväl besökare i domstol som de som arbetar
inom rättsväsendet har rätt att ställa krav på att
säkerheten i domstolarna är hög. Som konstaterats i betänkandet Ökad säkerhet i domstol
(SOU 2009:78) finns ett behov av att ytterligare
kunna stärka säkerheten i domstolarna. Alla som
besöker och verkar i domstolarnas lokaler ska
kunna känna sig trygga och säkra där. Domstolarna ska därför ges ökade möjligheter att kunna
anordna inpasseringskontroller i syfte att förhindra att vapen och andra farliga föremål tas
med in i domstolslokalerna. Regeringen avser att
under hösten 2011 presentera förslag till ändringar i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i
domstol.
Den så kallade timkostnadsnormen regleras i
förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm
inom rättshjälpsområdet och anger vad som är
skälig ersättning för de biträden som verkar
inom rättshjälpsområdet. Beräkningsmodellen
för timkostnadsnormen har varit i huvudsak
oförändrad under lång tid. Regeringen har gett
Statskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av timkostnadsnormen och lämna förslag till
en ny beräkningsmodell. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2011.
Ändamålsenliga rättegångsregler

Rättegångsreglerna måste vara moderna och ändamålsenliga. De ska säkerställa att mål och
ärenden i domstol kan avgöras inom rimlig tid.
Reglerna ska vara så flexibla att handläggningen
av ett mål eller ärende kan anpassas till vad som
behövs i det enskilda fallet. Även parterna bör ha
ett ansvar för att målen och ärendena drivs framåt. Rättegångsreglerna måste vidare vara utformade utifrån domstolarnas olika uppgifter i in26

stansordningen. Tyngdpunkten i dömandet
ligger i första instans. Den främsta uppgiften för
andra instans är att överpröva avgöranden från
första instans och att rätta till eventuella felaktigheter. Uppgiften för sista instans är att skapa
vägledning för rättstillämpningen.
Reformen En modernare rättegång har varit i
kraft sedan den 1 november 2008. Den syftar till
att ytterligare förtydliga domstolarnas uppgifter i
instansordningen. Den har även i övrigt inneburit en modernisering av rättegångsförfarandet i
allmän domstol med förändringar av det processuella regelverket på en rad områden, bland annat genom bättre utnyttjande av modern teknik,
flexiblare regler och större ansvar för parterna
samt en mer ändamålsenlig hovrättsprocess. I
propositionen uttalades att reformen bör utvärderas när den har varit i kraft en tid. En sådan utvärdering kommer att påbörjas under hösten
2011.
Som ett led i det myndighetsgemensamma
arbetet med att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning kommer stämningsansökningar
i brottmål att börja skickas elektroniskt från
Åklagarmyndigheten till domstolarna. Elektroniska stämningsansökningar skapar förutsättningar för högre effektivitet och bättre kvalitet
inom rättskedjan. Emellertid finns det vissa
formkrav i rättegångsreglerna som medför att
stämningsansökningarna även måste hanteras i
pappersform. Åklagarmyndigheten har i en promemoria till Justitiedepartementet föreslagit att
formkraven ändras så att det blir möjligt att gå
över till en helt elektronisk hantering. Promemorian har remitterats och bereds inom Justitiedepartementet.
Regeringen har vidare gett en särskild utredare
i uppdrag att göra en översyn av brottmålsprocessen i syfte att överväga åtgärder för att skapa
ett mer ändamålsenligt brottmålsförfarande (dir.
2010:78). Utredaren ska bland annat överväga åtgärder för att tydliggöra och utveckla
ansvarsfördelningen mellan åklagare och domstol, skapa mer flexibla regler och alternativa
former för handläggning och avgörande av mål i
domstol samt minimera risken för inställda huvudförhandlingar. Uppdraget ska redovisas
senast den 30 september 2012.
För att modernisera och effektivisera förvaltningsprocessen behöver ändringar i rättegångsreglerna för de allmänna förvaltningsdomstolarna göras. I departementspromemorian En mer
ändamålsenlig förvaltningsprocess (Ds 2010:17)
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föreslås nedflyttning av ytterligare måltyper från
kammarrätt till förvaltningsrätt. Vidare föreslås
bland annat att vissa formkrav tas bort och att
tiden för överklagande av domstolsavgöranden i
bland annat skatte- och socialförsäkringsmål ska
förkortas till tre veckor i enlighet med vad som i
övrigt gäller inom förvaltningsprocessen. Departementspromemorian har remitterats och bereds
inom Justitiedepartementet.
Reglerna om forum i tvistemål bör ses över så
att målen tas upp vid den domstol där den smidigaste och mest processekonomiska handläggningen kan uppnås för de inblandade.
De avgifter som tas ut vid de allmänna domstolarna ses över. Regeringen har gett Domstolsverket i uppdrag att föreslå nya principer för
uttaget av ansöknings- och kungörandeavgifter
vid de allmänna domstolarna och med utgångspunkt från dessa ange nya avgiftsnivåer. Om
Domstolsverket bedömer att nya principer inte
bör införas ska verket föreslå nya avgiftsnivåer
med utgångspunkt från nuvarande riktlinjer.
Uppdraget ska redovisas senast den 25 maj 2012.
En långsiktigt hållbar domstolsorganisation

Utgångspunkten för arbetet med att vidareutveckla domstolsorganisationen är att tillgodose
medborgarnas krav på hög kvalitet i dömandet,
bland annat genom en snabb och effektiv handläggning samt hög tillgänglighet, servicenivå och
säkerhet. Det förutsätter att domstolarna har en
funktionell geografisk spridning i förhållande till
allmänheten, näringslivet och rättsväsendets
övriga myndigheter. Samtidigt måste domstolsorganisationen skapa förutsättningar för specialisering, kompetensutveckling och en väl fungerande beredningsorganisation. Det är vidare
angeläget att säkerställa att domstolarna även i
framtiden kan rekrytera domare som tillhör de
allra skickligaste och mest lämpade juristerna i
landet.
Domstolsverket har i en promemoria som
inkom till Justitiedepartementet i april 2011 lämnat förslag till vissa förändringar av tingsrättsorganisationen. Regeringen har inte för avsikt att
ta initiativ till några förändringar med anledning
av skrivelsen.
Den ojämna fördelningen av migrationsmål
mellan migrationsdomstolarna tillsammans med
en större måltillströmning än förväntat medför
att antalet migrationsdomstolar behöver utökas.

Regeringen har därför gett Domstolsverket i
uppdrag att lämna förslag om inrättande och
geografisk placering av ytterligare en migrationsdomstol. Uppdraget ska redovisas senast
den 1 december 2011.
Tidigare genomförda organisatoriska förändringar av hyres- och arrendenämnderna har inte
medfört den avsedda förstärkningen av de mindre nämndernas administrativa bärkraft. Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att
överväga den framtida organisationen för prövning av hyres- och arrendetvister (dir. 2011:74).
Uppdraget ska redovisas senast den 31 december
2012.
Inom Sveriges Domstolar har bedrivits ett
omfattande arbete med att förändra de inre
arbetsformerna. Regeringen anser att det är
angeläget att detta arbete fortsätter för att domstolarna ska kunna möta kraven på effektivitet
och hög kvalitet även vid en fortsatt ökad måltillströmning. Regeringen har gett Domstolsverket i uppdrag att dokumentera det arbete som
har bedrivits och skapa förutsättningar för ett
erfarenhetsutbyte mellan domstolarna i dessa
frågor.
I domstolarna handläggs en stor mängd olika
mål och ärenden som kan hänföras till alla rättsområden och samhällssektorer. Som utgångspunkt ska den allmänna ordningen för domstolsprövningen vara så utformad att den kan säkerställa att alla mål och ärenden avgörs inom rimlig
tid och med hög kvalitet. Målutredningen har i
betänkandet Mål och medel – särskilda åtgärder
för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44)
ställt upp ett antal principer för när det kan finnas behov av att vidta åtgärder för att uppnå
särskild skyndsamhet eller särskild kompetens
samt redovisat de verktyg och metoder som
bedöms ändamålsenliga för att uppnå sådan
skyndsamhet eller kompetens. Enligt Målutredningen bör särskilda åtgärder användas restriktivt
och den minst ingripande åtgärden som kan
möta behovet bör väljas. Betänkandet har remitterats. Flertalet remissinstanser delar utredningens principiella överväganden och regeringen anser att dessa bör gälla som inriktning för det
fortsatta arbetet med att säkerställa att mål och
ärenden i domstol avgörs effektivt och med hög
kvalitet. Betänkandet bereds vidare inom Justitiedepartementet.
Domstolarnas verksamhet ska i möjligaste
mån renodlas till dömande uppgifter. I takt med
att så sker förbättras förutsättningarna för att
27
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bedriva den rättskipande verksamheten på ett
mer effektivt sätt och med hög kvalitet. Sedan
tidigare har handläggningen av ett antal ärendetyper flyttats från allmän domstol till förvaltningsmyndighet. Den 1 oktober 2011 flyttas
handläggningen av ytterligare ett antal ärendetyper över från tingsrätterna till olika förvaltningsmyndigheter (prop. 2010/11:119, bet.
2010/11:JuU24, rskr. 2010/11:301). Sammantaget motsvarar överflyttningen cirka 26 000
ärenden per år.
Den av regeringen tillsatta Domarlagsutredningen har i betänkandet En reformerad domstolslagstiftning (SOU 2011:42) föreslagit en lag
som innehåller grundläggande och gemensamma
bestämmelser för samtliga domstolar och domare. Det föreslås bland annat en grundläggande
lagreglering för vissa domarbefattningar som enligt nuvarande ordning är reglerade endast i förordning. I betänkandet föreslås också en grundläggande lagbestämmelse om fördelning av mål
mellan enskilda domare. Vidare övervägs i betänkandet tillsättningsförfarandet av så kallade enhetschefer och behovet av att införa
befordrade anställningar utan chefskap. Betänkandet har remitterats.
2.4.5

Verkställighet av påföljd

Mål för verksamheten

Verkställigheten av utdömda påföljder spelar en
central roll inom kriminalpolitikens område.
Målen för verksamheten är att påföljder ska
verkställas på ett säkert, humant och effektivt
sätt och att antalet återfall i brott ska minska.
Dessa mål ska inte ställas mot varandra utan
ses som jämställda och kompletterande. Ett aktivt återfallsförebyggande arbete förutsätter att
de dömda avhåller sig från kriminalitet och droger under verkställigheten, att de inte avviker
från anstalt eller annan placering, tar ansvar för
att förändra sin situation och att de regler som
gäller för verkställigheten respekteras. Det är
självfallet också en förutsättning att varje person
behandlas på ett respektfullt sätt.
Den verksamhet som ingår är verkställighet av
påföljderna fängelse, skyddstillsyn och villkorlig
dom med samhällstjänst samt övervakningen av
de villkorligt frigivna och de som står under
intensivövervakning med elektronisk kontroll
samt transportverksamhet.
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Kriminalvården,
Rikspolisstyrelsen
och
Migrationsverket har regeringens uppdrag att
samverka för att effektivisera arbetet med att
verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut samt
vidta de åtgärder som krävs för att öka andelen
verkställda beslut. I detta ingår att vidta åtgärder
för att uppnå skyndsamhetskravet i utlänningslagen.
Flexibilitet och beredskap för variationer
i klienttillströmningen

Kriminalvårdens anstalts- och häktesbestånd ska
utformas så att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt i fråga om säkerhet och beläggning och
främjar ett effektivt samarbete med rättsväsendets övriga myndigheter. Regeringen har
under senare år tillfört Kriminalvårdens anslag
exceptionellt stora tillskott bland annat för att
Kriminalvården ska kunna ha en kapacitet som är
tillräcklig för att möta de satsningar i övrigt som
regeringen gjort på rättsväsendets myndigheter.
Erfarenheten säger att klienttillströmningen
varierar över tid vilket utöver en grundkapacitet
ställer krav på att Kriminalvården även på kort
sikt kan hantera förändringar i klienttillströmningen.
Den översyn av påföljdssystemet som pågår
och som ska redovisas senast den 31 maj 2012
kommer att påverka Kriminalvårdens verksamhet i framtiden. Under 2012 kommer också den
övervägande delen av de senaste årens nyproducerade platser i Kriminalvården att stå klara. Det
är bland annat mot denna bakgrund angeläget att
Kriminalvården använder anstalts- och häktesstrukturen på ett sätt som motsvarar de krav på
flexibilitet och kostnadseffektivitet som regeringen ställer.
En säker, human och effektiv verkställighet

Verkställigheten av en påföljd ska vara säker,
human och effektiv. Att den är säker innebär att
brott under verkställigheten, vare sig de riktar sig
mot allmänheten, Kriminalvårdens personal eller
andra intagna inte ska förekomma. Aktiviteter i
kriminella nätverk, rymningar och ordningsstörningar i allmänhet ska också förhindras. Det är
glädjande att antalet rymningar 2010 minskade
för sjunde året i rad.
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Verkställigheten av en påföljd utgör i de flesta
fall ett väsentligt intrång i den personliga integriteten. Verkställigheten ska präglas av en human
människosyn, effektiva behandlingsmetoder och
respekt för den enskildes rättigheter såsom
integritet och rättssäkerhet. Lika självklart är att
den dömde tar aktiv del i arbetet med att förändra sin situation men också rättar sig efter de
restriktioner som följer av den utdömda påföljden och verkställighetsformen.
Kriminella nätverk och aktiviteter inom anstalterna utgör inte bara ett hot mot enskilda
individer och grupper utan kan också vara ett
angrepp mot rättssystemet som helhet. En viktig
del i Kriminalvårdens uppdrag är att bidra med
kunskap och erfarenhet i arbetet med att säkerställa en effektiv och uthållig verksamhet för att
bekämpa den grova organiserade brottsligheten.
Därför är det nödvändigt att Kriminalvården
har effektiva verktyg för att motverka kriminella
aktiviteter i anstalterna och kan hantera intagna
som utgör säkerhetsrisker eller annars har en
negativ inverkan på sin närmiljö. För detta krävs
ett dynamiskt säkerhetstänkande vilket bland
annat innefattar att personalen har en tydlig,
närvarande och professionell relation till de intagna.
Personalens kunskap om klienterna och kontakten i den dagliga arbetssituationen är av avgörande betydelse för hur Kriminalvården ska klara
sitt uppdrag. Det är av väsentlig betydelse att
personalen har tillräcklig utbildning för sitt uppdrag och en trygg och säker arbetsmiljö.
Återfall i brott ska minska

Enligt Brottsförebyggande rådets statistik återfaller nära 40 procent av dem som lagförts för
brott i ny brottslighet inom tre år. Regeringen
anser att återfall i brottslighet måste minska.
Kriminalvården har tillsammans med andra delar
av samhället en central roll i detta arbete.
Regeringen har genom reformer på en rad viktiga områden skapat förutsättningar för ett
effektivt återfallsförebyggande arbete. För Kriminalvårdens klienter har detta bland annat
inneburit tillgång till arbetsmarknadsåtgärder,
möjlighet till studier och utökade möjligheter till
utslussning. Genom den nya fängelse- och häkteslagstiftning som trädde i kraft den 1 april 2011
fullföljs de senaste årens reformarbete som syftat
till att ge Kriminalvården bättre förutsättningar

att förebygga återfall i brott genom att anpassa
innehållet i verkställigheten till den intagnes förutsättningar och behov.
Reformerna har också gett resultat i form av
utökad behandling. Deltagandet i brotts- och
missbruksrelaterade program har mer än fördubblats sedan 2007. Under 2010 fullföljdes
9 580 programserier jämfört med 4 250 under
2007.
Regeringen anser att det är angeläget att kvalificerade metoder används för att mäta resultatet
av de insatser som genomförs. Goda och effektiva arbets- och behandlingsmetoder måste få
spridning i organisationen. Genom regeringens
uppdrag till Kriminalvården att analysera hur
befintlig kunskap av betydelse för det återfallsförebyggande arbetet omsätts i myndighetens konkreta verksamhetsutveckling ges förutsättningar
för att integrera sådan kunskap i myndighetens
ordinarie styrning och ledning.
Den övervägande delen av de fängelsedömda
som tas in i anstalt varje år har en strafftid på sex
månader eller kortare. Av detta följer att Kriminalvården endast under begränsad tid har möjlighet att initiera insatser som är anpassade till
dessa klienters behov. Det är därför angeläget att
ansvaret för att förebygga återfall i kriminalitet
och missbruk inte ensidigt framstår som Kriminalvårdens under verkställigheten. Kommuner,
landsting och arbetsförmedling med flera måste i
samverkan med Kriminalvården ansvara för att
insatser initieras och fullföljs under och efter
verkställigheten.
Även organisationer i den ideella sektorn, näringsliv och andra aktörer i det omgivande samhället såväl regionalt som kommunalt är betydelsefulla för ett framgångsrikt återfallsförebyggande arbete.
En väl fungerande samverkan är också av
grundläggande betydelse i det återfallsförebyggande arbetet med de cirka 20 000 klienter
som varje år verkställer en frivårdspåföljd. Vidare
krävs en tidig kartläggning av risker, behov och
andra förutsättningar som kan knytas till klienterna liksom en noggrann planering av
insatser under verkställigheten. Därmed ges förutsättningar för en återanpassning som leder till
ett laglydigt liv efter avtjänat straff. En fungerande återanpassning har således även en brottsförebyggande verkan.
Att finna de rätta formerna för att återanpassa
de dömda, med bibehållen trovärdighet i verkställigheten och utan att kraven på samhälls29
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skydd och rättssäkerhet eftersätts, är den kanske
allra största utmaningen för framtidens kriminalvård. Även små förbättringar har stor betydelse ur såväl ett mänskligt som ett samhällsekonomiskt perspektiv. Instrument för att
mäta återfall och studera orsakssamband är därför av betydelse. Med målsättningen att ta fram
ett bättre underlag för styrning och uppföljning
utvecklar Brottsförebyggande rådet i samråd
med Kriminalvården på regeringens uppdrag ny
återfallsstatistik. Den nya återfallsstatistiken
kommer att ersätta den tidigare fullt ut under
2012.
Tiden i anstalt eller under övervakning ska
vara inriktad på åtgärder som ökar de dömdas
förutsättningar att leva ett liv utan kriminalitet
och droger efter verkställigheten. För all programverksamhet ska finnas en klar målsättning
och former för utvärdering och uppföljning. Följande områden ska prioriteras i det återfallsförebyggande arbetet.
Individuell verkställighetsplan för alla
Verkställighetstiden ska utformas så att den verkar återfallsförebyggande och de negativa effekterna av en fängelsevistelse motverkas.
Avgörande för ett meningsfullt verkställighetsinnehåll är att de individuella riskerna, behoven och förutsättningarna identifieras i ett tidigt
skede. Den nya fängelselagen föreskriver att det
för varje intagen ska upprättas en individuellt
utformad verkställighetsplan. Kriminalvården
måste därför säkerställa att det redan vid verkställighetens början upprättas en sådan plan av
hög kvalitet för alla klienter. Om det är lämpligt
och den intagne samtycker till det kan förberedelser vidtas för verkställighetsplanen redan
under tiden i häkte. En god kunskap om klienterna på individnivå är en förutsättning för att
kunna planera för en framgångsrik återanpassning. En ändamålsenlig plan lägger också grunden för effektiv samverkan mellan Kriminalvården och andra berörda myndigheter.
Missbruket ska bekämpas
Missbruk av alkohol och droger måste identifieras och bekämpas. För att Kriminalvårdens
åtgärder ska kunna bidra till en förändring hos
enskilda klienter, med målet att de ska leva ett
drogfritt liv, kan alkohol och droger inte tolereras under verkställigheten. Regeringen anser att
det är angeläget att samverkan mellan kriminalvård, socialtjänst och psykiatri utvecklas och
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stärks för att nå resultat i kampen mot missbruket. Det räcker inte med ambitiösa behandlingsinsatser och verkningsfulla kontrollåtgärder. Det
måste också finnas en realistisk plan för utslussningen i samhället. I detta sammanhang bör ett
ökat inslag av privata vårdgivare övervägas.
Missbruksutredningen har i sitt slutbetänkande Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) lämnat förslag på hur Kriminalvården i samverkan med andra huvudmän
och myndigheter kan utnyttja verkställighetstiden mer effektivt för behandling av personer
med missbruk eller beroende i syfte att minska
återfall i brottslighet. Utredningens förslag
remissbehandlas för närvarande.
Innehållet i verkställigheten
Verkställighet i anstalt innefattar arbete,
utbildning och brotts- och missbruksrelaterade
program. Regeringen vill understryka vikten av
sysselsättning under verkställigheten. En ordnad
sysselsättning under verkställigheten är väsentlig
i arbetet med att återanpassa och slussa ut klienterna till ett liv i frihet. Arbetslinjen ska omfatta
alla intagna såväl under tiden i anstalt som efter
frigivningen. Det är därför angeläget att arbetsdrift och utbildningsverksamhet blir föremål för
fortsatt prioritering, bland annat genom en förstärkt och utvecklad samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och andra aktörer på arbetsmarknaden. Det är i det
sammanhanget också viktigt att särskilt uppmärksamma intagna kvinnors möjligheter till
arbete under och efter verkställigheten.
Verkställigheten i anstalt bör så långt det är
möjligt med hänsyn till framför allt säkerhetskraven likna livet i frihet vad gäller vardagliga rutiner med mera. Det är angeläget att varje tillfälle
till utveckling av det personliga ansvarstagandet
utnyttjas, exempelvis genom att så kallad självförvaltning används i ökad omfattning.
Frigivningen ska förberedas
En förutsättning för ett effektivt återfallsförebyggande arbete är att Kriminalvårdens klienter
kan erbjudas en placering under verkställigheten
som motsvarar den enskilde klientens behov och
motivation. Risken för återfall i kriminalitet och
missbruk är särskilt stor i samband med frigivningen. Det är därför viktigt att även utslussningen anpassas till vad varje intagen behöver för
att förbättra förutsättningarna för att han eller
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hon ska klara sig i samhället efter frigivningen
utan att återfalla i brott.
Regeringen har tidigare infört ändrade regler
om utslussning som möjliggör en förbättrad och
mer strukturerad övergång från livet i anstalt till
livet i frihet. De utslussningsåtgärder som Kriminalvården initierar måste vidare följas upp och
utvärderas – även på individnivå.
Tillgång till positiva sociala nätverk har stor
betydelse under verkställigheten och kan vara
avgörande vid frigivningen från ett långt fängelsestraff. Organisationer i den ideella sektorn och
trossamfund spelar en viktig roll och utför ett
värdefullt arbete för att stötta de dömda efter
villkorlig frigivning.
Överförande av straffverkställighet
Överförande av straffverkställighet har under en
rad år varit en prioriterad fråga för regeringen.
Existerande internationella regelverk skapar förutsättningar för att utländska medborgare avtjänar ett svenskt fängelsestraff i sitt hemland. Dessa möjligheter ska användas fullt ut.
I november 2008 antogs två rambeslut om
erkännande och verkställighet av frihetsberövande straff respektive uppskjutna, alternativa och villkorliga påföljder, vilka förbättrar
möjligheterna att överföra verkställigheten av
olika påföljder inom EU. En utredare har fått i
uppdrag att lämna förslag till hur dessa rambeslut bör genomföras och att samtidigt göra en
översyn av lagstiftningen om internationell
straffverkställighet i förhållande till länder utanför Norden och EU (dir. 2011:28). Uppdraget
ska redovisas senast den 30 september 2012.
Inom ramen för den nordiska ämbetsmannakommittén pågår ett arbete för att utöka möjligheterna att överföra verkställighet av påföljder.
Uppdraget ska redovisas den 30 april 2012.
2.4.6

Stöd till brottsoffer

Mål för verksamheten

Målen för verksamheten är att skadeverkningarna av brott ska minska samt att den bedrivs på
ett effektivt och rättssäkert sätt med hög kvalitet. Ingen insats är dock viktigare för brottsdrabbade än att rättsväsendet lyckas med sina
huvuduppgifter, det vill säga att utreda brott,
gripa misstänkta och döma de skyldiga. Likaså är
ett effektivt brotts- och återfallsförebyggande

arbete centralt för att så få personer som möjligt
ska bli utsatta för brott. En viktig utgångspunkt
för arbetet inom detta område är att uppmärksamma brottsoffers behov. Varje brottsoffer ska
få ett gott bemötande och adekvat information
genom hela rättskedjan. Detta kräver god kunskap hos och återkommande utbildning för personal inom rättsväsendet om brottsdrabbades
reaktioner och utsatta situation, liksom att
bemötandet av brottsoffer anpassas till deras
individuella förutsättningar. Det är viktigt att
särskilt sårbara grupper av brottsoffer, till exempel vålds- och sexualbrottsutsatta kvinnor och
barn uppmärksammas i detta sammanhang. Det
är även angeläget att myndigheterna samverkar
kring gemensamma frågor och problem som
berör brottsoffer. Brottsoffer ska kunna känna
förtroende för rättsväsendets myndigheter.
Brottsoffermyndighetens uppgift är att främja
brottsoffers rättigheter, behov och intressen
samt vara ett informations- och kunskapscentrum för brottsofferfrågor. I den övergripande
rollen att uppmärksamma och synliggöra brottsofferfrågor innefattas även att initiera samverkan
kring och sprida information om dessa frågor.
Utgångspunkten är att den som har åsamkat
skadan vid ett brott ska betala skadestånd till den
som har drabbats. I andra hand ska privata försäkringar täcka skadan. Brottsskadeersättning
ska i tredje hand ge brottdrabbade ekonomisk
kompensation i de fall skadestånd inte betalas av
gärningsmannen eller när någon försäkring inte
täcker skadan. Ärenden avseende brottsskadeersättning handläggs vid Brottsoffermyndigheten.
Brottsoffermyndigheten utövar även regress mot
dömda gärningsmän, det vill säga har krav på
dem om återbetalning av brottsskadeersättning
som har betalats ut.
Myndigheten administrerar även Brottsofferfonden. Fondens medel ska användas för verksamhet som gagnar brottsoffer. Målsättningen är
att få mer kunskap om brottsofferfrågor så att
bland annat stödet till dem som har utsatts för
ett brott kan förbättras.
Brottsoffer i rättsprocessen

Det är av central betydelse att brottsoffer känner
sådant förtroende för rättsväsendet att de anmäler att de har utsatts för brott. Rättsprocessen
upplevs av många brottsdrabbade som påfrestande. Därför måste de som har utsatts för brott
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få tydlig och lättförståelig information om vad
som sker i det enskilda ärendet, men också om
hur rättsprocessen går till och vilket stöd som
kan erhållas. Den webbaserade Rättegångsskolan, som Brottsoffermyndigheten lanserade
2008, är ett exempel på en informationskälla som
kan underlätta för brottsoffer och vittnen att
medverka i rättsprocessen. Rättegångsskolan har
blivit uppmärksammad och flerfaldigt belönad
såväl nationellt som internationellt. Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket har sedan
2006 regeringens uppdrag att verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid landets samtliga
tingsrätter och hovrätter. Brottsoffermyndigheten har det övergripande ansvaret för verksamheten genom att verka för att rekrytering och utbildning genomförs samt för kvalitetssäkring.
Arbetet sker i samarbete med Brottsofferjourernas Riksförbund, lokala brottsofferjourer och
andra ideella organisationer. Vittnesstöd finns
numera vid landets samtliga tingsrätter och hovrätter.
Rättsväsendets bemötande av brottsoffer är en
annan viktig fråga i sammanhanget. Många initiativ har under senare år tagits från både regeringen och rättsväsendets myndigheters sida och
mycket arbete pågår i syfte att förbättra bemötandet av brottsoffer. Exempelvis har Brottsoffermyndigheten haft i uppdrag att, i samråd med
Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Migrationsverket, utforma och
genomföra ett utbildningsprogram i frågor som
rör prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Uppdraget slutredovisades i december 2010.
I maj i år gav regeringen Brottsoffermyndigheten i uppdrag att vidareutveckla och genomföra ett utbildningsprogram för bättre bemötande
av sexualbrottsoffer i samband med polisanmälan, förundersökning och rättegång. Utbildningsprogrammet ska riktas till personal inom
länspolismyndigheterna, Åklagarmyndigheten,
Sveriges Domstolar och till advokater. Utbildningen ska specifikt fokusera på barn och ungdomars särskilda utsatthet och behov vid sexualbrott, rättskedjeperspektivet samt på samverkan
med berörda aktörer såväl inom som utanför
rättsväsendet i sexualbrottsmål. Vidare bör även
frågor om till exempel olika typer av funktionsnedsättning ingå. Uppdraget ska vara slutfört
och redovisat senast den 15 juni 2014. I syfte att
förvalta den kunskap och erfarenhet som har
byggts upp genom ett tidigare liknande reger32

ingsuppdrag har myndigheten utvecklat ett
webbaserat utbildningsmaterial för bättre bemötande av sexualbrottsoffer. Detta material är fritt
att använda för myndigheter och andra som vill
ta del av det.
Under 2009–2010 hade Brottsoffermyndigheten regeringens uppdrag att fördela medel till
forskning med mera, som syftade till att öka
kunskapen om mäns våld mot kvinnor,
hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Uppdraget omfattade 45 miljoner kronor och det slutredovisades i
december 2010.
Inom ramen för den fortsatta satsningen på
jämställdhetspolitiken gav regeringen i juni i år
Brottsoffermyndigheten i uppdrag att under
2011–2014 fördela medel till forskning med
mera för att öka kunskapen om mäns våld mot
kvinnor, inklusive sexuellt våld och andra sexuella övergrepp. Uppdraget omfattar 42 miljoner
kronor och det ska vara slutfört och redovisat
senast den 15 december 2014.
Brottsoffersamverkan

Minst lika viktigt som att myndigheter, såväl
inom som utanför rättsväsendet, samverkar sinsemellan är att samverkan också sker mellan
myndigheter och de ideella krafterna i frågor
som rör brottsoffer. Brottsoffersamverkan ska
bedrivas på lokal, regional och central nivå. Förutom tidigare nämnda vittnesstödsverksamhet
finns det flera exempel på väl fungerande samverkan mellan myndigheter, liksom mellan myndigheter och ideella organisationer.
Ett exempel på brottsoffersamverkan är de
verksamheter med barnahus som numera finns
på över 20 orter runt om i landet. I barnahusen
samverkar socialtjänsten, polisen, åklagarna,
rättsläkarna samt hälso- och sjukvården. I oktober 2008 gav regeringen Rikspolisstyrelsen i
uppdrag att, i samverkan med Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen, ta
fram gemensamma nationella riktlinjer för samverkan vid utredningar där barn misstänks vara
utsatta för brott. I uppdraget ingick även att
utvärdera ett urval av de barnahus som var etablerade före den 1 juli 2008. Uppdraget slutredovisades i december 2010. I redovisningen ingår
de nationella riktlinjerna, kriterier för vad som
ska känneteckna ett barnahus, förslag till författ-
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ningsändringar och ovan nämnda utvärdering av
verksamhet i barnahus.
Utvärderingen visar i korthet att brottsutredningar i barnahusens verksamhet inte skiljer sig
nämnvärt från ordinarie polis- och åklagarverksamhet; vad som fungerar bra i barnahus kan
också fungera bra i den ordinarie verksamheten.
Någon signifikant skillnad i lagföring mellan
barnahusorterna och jämförelseorterna vid
genomgången av förundersökningar fanns inte.
Myndighetssamverkan är dock högre på orter
med barnahus, fler barn blir läkarundersökta och
fler barn får krisstöd. Barn som har deltagit i
förhör i barnahus har varit övervägande positiva
till det bemötande och stöd de har fått. Enligt
utvärderingen finns det en viss grund för slutsatsen att barnahus är bättre sett ur ett helhetsperspektiv. Förslagen till författningsändringar och
utvärderingens slutsatser bereds för närvarande i
Regeringskansliet.
Stödcentrum för unga brottsoffer är ett annat
exempel på brottsoffersamverkan, där polis och
socialtjänst samarbetar för att stötta barn och
ungdomar som har drabbats av brott. Det är en
verksamhet som finns på ett flertal orter i landet.
Runt om i landet bedrivs även andra lokala
brottsofferstödjande verksamheter. Regeringen
anser att det är viktigt att synliggöra och stödja
ideella insatser, som utgör ett värdefullt tillskott
och komplement till myndigheternas arbete.

2.5.2

Brottsförebyggande arbete

Allmänt om verksamheten och måluppfyllelsen

Målet för den brottsförebyggande verksamheten
är att antalet brott ska minska och att antalet
brottsoffer ska bli färre. Eftersom den anmälda
brottsligheten inte ger en fullständig bild av hur
den faktiska brottsligheten ser ut och utvecklas
måste en bedömning av måluppfyllelsen också
utgå från annan information. Inte minst behöver
de åtgärder som myndigheterna har vidtagit för
att förebygga brott och öka människors trygghet
beaktas. Utifrån en samlad bedömning av såväl
brottsutvecklingen som de insatser myndigheterna har gjort är regeringens uppfattning att
målet delvis är uppnått.
De myndigheter som bidrar till måluppfyllelsen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet är Polisen, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten
och Brottsförebyggande rådet.
Verksamhetens resultat

Resursförbrukning
Tabell 2.5 Kostnadsutvecklingen 2008–2010
Miljoner kronor

Verksamhetens kostnader

2008

2009

2010

6 598

6 985

7 518

Källa: Årsredovisningarna 2010 för Polisen, Ekobrottsmyndigheten och Brottsförebyggande rådet. För Säkerhetspolisen har anslagsutfallet enligt Årsredovisning
för staten använts.

2.5

Resultatbedömning

2.5.1

Utvecklingen av rättsväsendets
resursförbrukning 2008–2010

Myndigheternas användning av resurser för
brottsförebyggande arbete ökade med knappt
åtta procent jämfört med föregående år.

Resursförbrukning
Tabell 2.4 Kostnadsutvecklingen 2008–2010
Miljoner kronor

Verksamhetens kostnader
Transfereringar
Summa kostnader

2008

2009

2010

31 854

32 548

34 427

1 738

1 777

1 944

33 592

34 325

36 371

I tabellen redovisas kostnadsutvecklingen för utgiftsområdet. De belopp som
redovisas är summan av de kostnader som rättsväsendets myndigheter har redovisat i sina årsredovisningar. För Säkerhetspolisen har anslagsutfall enligt Årsredovisningen för staten använts.

Rättsväsendets kostnader ökade med sex procent 2010 jämfört med föregående år.

Polisens brottsförebyggande arbete
Polisen har en självklar och central roll i samhällets brottsförebyggande arbete. Där finns erfarenhet och kunskap om var och när brott typiskt
sett inträffar samt en verksamhet som bedrivs
dygnet runt. Det medför att Polisen kan göra
planerade och kunskapsbaserade förebyggande
insatser på tider och platser där behovet är som
störst.
Det finns därmed goda möjligheter att på
olika sätt bidra till att minska brottsligheten, dels
genom insatser inom det egna ansvarsområdet,
dels genom medverkan i samhällets gemensamma brottsförebyggande arbete.
Insatserna kan emellertid, beroende på brottskategori och åtgärdens karaktär, medföra såväl
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ökat som minskat antal anmälda brott. Att antalet anmälningar avseende narkotikabrott har
ökat ska exempelvis ses i ljuset av en ökad aktivitet riktad mot narkotikabrottslighet från Polisens sida.
Polisens arbete för ökad synlighet och närvaro
i hela landet påverkar också utvecklingen av den
anmälda brottsligheten. Ökad synlighet kan leda
till att brott förebyggs men också till att fler
brott upptäcks som annars inte skulle ha kommit till Polisens kännedom.
En satsning har skett för att minska trafikolyckor och rattonykterhet. För att förebygga
och minska återfall av rattfylleri och drograttfylleri tillämpar samtliga polismyndigheter SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken). Det är en arbetsmetod som bygger på
regional och lokal samverkan mellan till exempel
Polisen och landstingen.
Andra åtgärder är Polisens satsningar för att
minska våld i offentlig miljö genom till exempel
skärpt krogtillsyn och insatser mot ungdomars
berusningsdrickande
enligt
Kronobergs–
modellen.
Flera polismyndigheter har öppnat lokala
poliskontor för att öka tillgängligheten och närvaron på orten. Denna satsning utvärderas och
resultatet redovisas under 2011 av Brottsförebyggande rådet på initiativ av Polisen.
För att Polisen ska kunna bidra till att minska
brottsligheten krävs ett utvecklat samarbete med
andra aktörer. Under 2010 har samverkan med
kommunerna fortsatt prioriterats. Över 200 av
landets 290 kommuner har tecknat samverkansöverenskommelser med Polisen och fler väntas
följa. Överenskommelserna ska leda till konkreta
åtgärder och kan till exempel innefatta samarbete
med socialtjänsten när det gäller ungdomskriminalitet eller med kommunernas tillståndsenheter
för att effektivare reglera alkoholhanteringen på
restauranger och krogar.
Polisen bedriver också samarbete med andra
myndigheter när det gäller insatserna mot grov
organiserad brottlighet. En närmare beskrivning
av det arbetet återfinns under rubriken Politikens inriktning.
Polisens arbete med att utveckla metoder för
den brottsförebyggande verksamheten har fortsatt under 2010. Polisens underrättelsemodell är
ett bra stöd för detta. Modellen ska leda till att
rätt åtgärder mot brott sätts in vid rätt tidpunkt,
med rätt resurser och med rätt utformning. Det
kan handla om att vidta förebyggande åtgärder
34

på platser där man vet att brottslighet förekommit eller där det finns risk för att brott begås, till
exempel i krogmiljöer.
Polisen bedriver också ett arbete för att förbättra förmågan att systematiskt följa upp och
utvärdera olika brottsförebyggande insatser.
Därmed förbättras förutsättningarna för att
identifiera fler polisiära arbetsmetoder som kan
konstateras ge bra effekt och därefter spridas till
alla polismyndigheter.
Säkerhetspolisens förebyggande arbete
Säkerhetspolisen har under 2010 prioriterat riksdagsvalet, terrorismbekämpning och personskydd.
Valrörelsen, riksdagsvalet och kronprinsessparets bröllop kunde genomföras utan större störningar. Erfarenheterna från Sveriges EUordförandeskap 2009 med ett gemensamt hotbildsarbete tillsammans med Rikskriminalpolisen
har vidareutvecklats. Detta arbete gav mycket
tillförlitliga läges- och hotbedömningar som
kunde ligga till grund för dimensioneringen av
Polisens insatser.
Arbetet mot terrorism har i hög grad inriktats
på att avbryta attentatsplanering i Sverige. Detta
som en direkt konsekvens av den under året höjda terrorhotnivån och attentatet den 11 december i Stockholm. Säkerhetspolisens förebyggande arbete har även bidragit till att avvärja attentat
utomlands.
Samarbetet med andra svenska myndigheter
och organisationer, framför allt övriga polismyndigheter, har varit omfattande. Detta är betydelsefullt för det förebyggande arbetet och
skapar förutsättningar för direkta kontakter med
strategiskt viktiga aktörer på det lokala planet,
som stadsdelsnämnder och föreningar.
Den centrala statsledningen och de personer
som omfattas av Säkerhetspolisens personskydd
har kunnat utöva sina åtaganden under trygga
och säkra former. Skyddsinsatserna har präglats
av stor flexibilitet och anpassats efter individuella
hotbilder.
Förebyggande arbete mot ekonomisk brottslighet
Ekobrottsmyndigheten koncentrerade under
2010 sitt brottsförebyggande arbete till insatser
inom kriminalunderrättelseverksamheten och
utåtriktade brottsförebyggande åtgärder. Kriminalunderrättelseverksamheten har omfattat kartläggningar och analyser som ofta legat till grund
för myndighetens insatser mot grov och omfat-
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tande kriminalitet. Ekobrottsmyndighetens
utåtriktade brottsförebyggande arbete avsåg
bland annat samverkan med andra aktörer samt
informationsinsatser. Samverkan har exempelvis
skett med de regionala samverkansorganen mot
ekonomisk brottslighet (SAMEB), näringslivets
organisationer och de fackliga organisationerna.
Informationsinsatserna har riktats mot ungdomar, småföretagare och personer som nyligen
bosatt sig i Sverige.
Analys och slutsatser

Rättsväsendets möjligheter att förebygga brott
förutsätter ett utvecklat samarbete mellan såväl
de rättsvårdande myndigheterna som andra
aktörer i samhället. Polisens brottsförebyggande
arbete har utvecklats men det är nödvändigt att
arbetet fortsätter att förbättras. Polisens samverkan med kommunerna är av stor betydelse för
att samhället ska kunna påverka brottslighetens
utveckling. Strategiska samverkansöverenskommelser finns snart i landets alla kommuner. Det
centrala i överenskommelserna är att de
leder fram till konkreta åtgärder. Den handbok
för lokal samverkan som Rikspolisstyrelsen,
Sveriges Kommuner och Landsting samt Brottsförebyggande rådet har tagit fram har visat sig
vara till god hjälp när de strategiska överenskommelserna ska omvandlas till konkreta insatser.
Vidare bedöms Ekobrottsmyndighetens insatser avseende kriminalunderrättelsetjänst samt
samverkan och informationsinsatser utgöra positiva åtgärder i det brottsförebyggande arbetet
mot ekonomisk brottslighet.
Under 2010 har de gemensamma insatserna
fördjupats på många håll inom rättsväsendet och
med andra myndigheter. Arbetet mot grov organiserad brottslighet är ett bra exempel på när
samverkansformerna mellan myndigheterna har
utvecklats ytterligare. Utöver ett förbättrat samarbete har respektive myndighet på olika sätt
intensifierat sina egna brottsförebyggande insatser. Regeringens bedömning är att dessa sammantaget har haft en dämpande effekt på brottsutvecklingen. Enligt 2010 års nationella
trygghetsundersökning som utförts av Brottsförebyggande rådet har också människors trygghet
ökat. Även förtroendet för Polisen har ökat vilket är mycket positivt. Detta är faktorer som är
av betydelse vid bedömning av måluppfyllelsen.

Det är dock svårt att bedöma vilka åtgärder
som ger bäst resultat över tid. Regeringen anser
därför att myndigheterna måste fortsätta att
utveckla sin förmåga att förebygga brott genom
att kontinuerligt följa upp och utvärdera vidtagna åtgärder med beprövade metoder. Kunskap
om metoder som visat sig verkningsfulla bör
spridas både internt och till andra myndigheter.
Verktyg och metodstöd måste tillhandahållas för
att effektiva insatser ska få genomslag i hela landet. I detta arbete bör Brottsförebyggande rådet
även fortsättningsvis ha en aktiv roll.
Säkerhetspolisen har under året genomfört en
stor omorganisation. Denna syftar till att förbättra förmågan att uppdaga, bedöma och reducera säkerhetshot och sårbarheter. Regeringen
anser att Säkerhetspolisens uppdrag kräver en
stor lyhördhet för omvärldens förändringar, en
ständig metodutveckling och ett effektivt
resursutnyttjande.
2.5.3

Utredning och lagföring

Allmänt om verksamheten och måluppfyllelsen

Målet för utredning och lagföring var under 2010
att brottsuppklaringen skulle öka och att verksamheten skulle bedrivas med högt ställda krav
på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet.
Regeringens bedömning är att målet för
utredning och lagföring delvis har uppnåtts.
Bedömningen av måluppfyllelsen görs mot bakgrund av att antalet uppklarade brott endast
ökade marginellt under 2010 medan lagföringen
(beslut om åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse) låg kvar på i princip samma nivå som
under 2009. Detta trots att myndigheterna fått
stora resurstillskott. Myndigheterna har fortsatt
sitt utvecklingsarbete för att förbättra kvaliteten
och effektiviteten i den brottsutredande verksamheten, särskilt avseende mängdbrott.
De myndigheter som framför allt bidrar till
måluppfyllelsen är Polisen, Åklagarmyndigheten
och Ekobrottsmyndigheten. Därutöver bidrar
även Rättsmedicinalverket, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och Kriminalvården till
måluppfyllelsen.
Domstolarnas handläggning av brottmål, som
är en del i rättskedjan, ingår i verksamheten
Dömande verksamhet. Regeringens analys och
slutsatser av domstolarnas resultat redovisas i
avsnitt 2.5.4 Dömande verksamhet.
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Säkerhetspolisens verksamhet, som även omfattar brottsutredning, redovisas i avsnitt 2.5.2
Brottsförebyggande arbete.

Måltillströmningen av brottmål till tingsrätterna ökade med närmare sex procent under
2010 (se avsnitt 2.5.4 Dömande verksamhet).
Tabell 2.6 Inkomna brottsärenden

Verksamhetens resultat

Ärendeinflöde
För första gången på flera år minskade antalet
anmälda brott. Sammanlagt anmäldes 1,37 miljoner brott, vilket är en minskning med tre procent jämfört med 2009.
Under 2010 redovisade Polisen något färre
ärenden till åklagare än under året innan. Däremot ökade antalet utfärdade förelägganden om
ordningsbot, bortsett från ordningsbot föranledd av automatisk trafiksäkerhetskontroll. Antalet och andelen äldre öppna ärenden har fortsatt att minska och har under 2000-talet aldrig
varit lägre. Jämfört med 2009 minskade antalet
öppna ärenden äldre än sex månader med
16 procent under 2010.
Till Åklagarmyndigheten inkom drygt
209 000 ärenden under 2010. Det är en minskning med en procent jämfört med 2009. Av de
brottsmisstankar som inkom till Åklagarmyndigheten var 40 procent av enkel karaktär där
polismyndighet leder förundersökningen, medan
60 procent var av mer komplicerad karaktär där
åklagare är förundersökningsledare.
Åklagarmyndighetens totala ärendebalans
fortsatte att minska under 2010 och uppgick vid
utgången av året till drygt 66 000 ärenden. Det
motsvarar en minskning med fyra procent jämfört med 2009. Balansen fördelar sig på ärenden
där förundersökning pågår, ärenden där åklagaren ska fatta beslut i åtalsfrågan och ärenden vid
domstol för avgörande. Under året ökade domstolsbalansen något medan övriga balanser minskade.
Till Ekobrottsmyndigheten inkom knappt
4 400 ärenden, vilket är en minskning med nio
procent jämfört med 2009. Antalet inkomna
brottsmisstankar ökade med sju procent och
uppgick 2010 till drygt 38 200 brottsmisstankar.
Under året minskade Ekobrottsmyndighetens
totala ärendebalans som inkluderar domstolsbalansen med två procent. Ekobrottsmyndighetens interna ärendebalans, det vill säga ärenden
som är under handläggning inom myndigheten,
låg kvar på samma nivå som 2009.
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Polisen
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten

2008

2009

2010

1 426 269

1 467 508

1 412 433

202 738

211 430

209 074

4 485

4 782

4 373

Källa: Årsredovisningarna 2008-2010 för Polisen, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.

Genomströmningstider
Medelgenomströmningstiden för ärenden hos
Polisen, som mäts från anmälningsdagen till dess
att ärendet har avslutats hos Polisen, minskade
från 47 till 43 dagar. Även medelgenomströmningstiden för bearbetade ärenden, det vill säga
ärenden där förundersökning eller motsvarande
bedrivits, minskade. En möjlig förklaring till de
kortare utredningstiderna kan vara den ökade
användningen av förenklade utredningsförfaranden.
Åklagarmyndighetens genomströmningstider
fortsatte att minska under 2010. Tiden mätt från
inkommen anmälan till avslutande beslut av
åklagaren, i åklagarledda förundersökningar,
minskade med fem dagar till 121 dagar. Även
genomströmningstiden mätt från inkommet
beslutsunderlag från Polisen till åklagarens beslut
i åtalsfrågan minskade och uppgick till 29 dagar.
De kortare genomströmningstiderna beror
enligt Åklagarmyndigheten bland annat på ökad
styrning och uppföljning av åklagarkamrarna
samt ökade resurser. Vid Ekobrottsmyndigheten
ökade genomströmningstiderna med elva dagar
till 202 dagar. Enligt Ekobrottsmyndigheten beror detta på en förskjutning mot fler komplexa
och tidskrävande ärenden samt att myndigheten
har gjort riktade insatser för att avsluta äldre
ärenden. Det bör i sammanhanget påpekas att de
av Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten redovisade siffrorna inte är jämförbara
med varandra.
Tingsrätternas genomströmningstider för att
avgöra 75 procent av brottmålen uppgick under
2010 till 5,1 månader, vilket innebär en fortsatt
förbättring av måluppfyllelsen i förhållande till
2009 (se avsnitt 2.5.4 Dömande verksamhet).
Uppklaring och lagföring
Under 2010 ökade antalet uppklarade brott marginellt jämfört med 2009. Den totala uppkla-
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ringsprocenten ökade med en procentenhet till
39 procent. Denna nivå är den högsta sedan
1983. Med termen uppklarade brott avses personuppklarade brott där en misstänkt person
kan knytas till brottet samt tekniskt uppklarade
brott (till exempel att brott inte kan styrkas, att
gärningen inte är något brott eller att den misstänkte är under 15 år). Antalet personuppklarade
brott uppgick till 244 000 brott, vilket i stort sett
är i nivå med föregående år. Personuppklaringsprocenten var 18 procent. Nivån har varit relativt
konstant över tid.
Inom Åklagarmyndigheten minskade antalet
lagförda personer med en procent till drygt
143 000 personer. Antalet brottsmisstankar som
lett till lagföring ökade samtidigt med knappt en
procent till 307 500 brottsmisstankar. Vid Ekobrottsmyndigheten minskade antalet lagförda
personer med 15 procent jämfört med 2009. Antalet lagförda brottsmisstankar ökade med sex
procent. Det genomsnittliga antalet brottsmisstankar per person har ökat.
Tabell 2.7 Uppklaring
2008

2009

2010

Uppklaringsprocent

35

38

39

Personuppklaringsprocent

17

17

18

Källa: Brå:s officiella kriminalstatistik.

Resursinsatser
Tabell 2.8 Kostnadsutvecklingen 2008–2010
Miljoner kronor

Verksamhetskostnader

2008

2009

2010

12 985

13 024

13 898

Källa: Årsredovisningarna 2008-2010 för Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Kriminalvården.

Myndigheternas kostnader inom verksamheten
utredning och lagföring uppgick till närmare
14 miljarder kronor 2010, vilket är en ökning
med sju procent jämfört med föregående år.
Polisen och Åklagarmyndigheten har i likhet
med tidigare år använt stora delar av sina resurser
till att hantera vålds- och sexualbrott. Polisen
använde 38 procent av utredningstimmarna åt att
utreda våldsbrott (inklusive grova sexualbrott)
samtidigt som denna brottskategori utgjorde
elva procent av de anmälda brotten. Inom Åklagarmyndigheten avsåg 20 procent av de avslutade
brottsmisstankarna olika typer av vålds- och
sexualbrott, medan drygt 40 procent av resur-

serna användes till handläggning av sådana
brottsmisstankar.
Under 2010 använde Ekobrottsmyndigheten
fem procent av sina resurser för utredning och
lagföring av de knappt 1 900 mängdbrottsärendena. Ett mängdärende är ett ärende som
kan utredas och lagföras med en begränsad
utredningstid och enligt en standardiserad
utredningsmodell. Återstående 95 procent av
myndighetens utredningsresurser användes för
bekämpning av mer komplicerad och allvarlig
ekonomisk brottslighet (omkring 2 500 ärenden).
Forensiskt utredningsstöd
Den kriminaltekniska verksamheten har stor
betydelse i brottsutredningar. Teknisk bevisning
kan såväl bidra till att binda en gärningsman till
ett brott som fria en misstänkt. År 2009 noterades ett trendbrott i efterfrågan på tjänster från
Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL).
För första gången på många år ökade inte antalet
begärda undersökningar i brottmålsärenden.
Denna utveckling fortsatte under 2010. I förhållande till 2009 kan man se en svag minskning av
antalet begärda undersökningar från SKL.
Beträffande dna-analyser har både antalet spårprover och personprover minskat. Antalet personprover ökade dock något under hösten 2010.
Rättsmedicinalverket hade under 2010 ett
ökat ärendeinflöde inom såväl den rättspsykiatriska, den rättskemiska som den rättsgenetiska
verksamheten. Inom den rättsmedicinska verksamheten är ärendeinflödet sedan flera år relativt
konstant när det gäller obduktionsärenden. Däremot minskade det totala antalet utfärdade
rättsintyg något för andra året i rad. Minskningen kan hänföras till rättsintyg som är baserade på
journalanteckningar. Antalet rättsintyg som är
baserade på kroppsundersökningar ökade däremot något jämfört med 2009.
Det forensiska rådet som inrättades 2009 började under 2010 verka fullt ut. Rådet har i uppgift att utveckla kriminaltekniken i Sverige och
består av representanter från Rikspolisstyrelsen,
polismyndigheterna, SKL, Rättsmedicinalverket
och Åklagarmyndigheten. En viktig uppgift för
rådet är också att skapa en samsyn inom det
kriminaltekniska området, både inom och mellan
samverkande myndigheter inom rättsväsendet.
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Insatser för att förbättra effektiviteten och
kvaliteten i brottsutredningsverksamheten
Polisen och Åklagarmyndigheten vidtog under
2010 flera gemensamma åtgärder för att utveckla
mängdbrottshanteringen inom rättskedjan. Ett
centralt och ett antal lokala samverkansforum
inrättades. Myndigheterna har också tillsammans
utvecklat resultatuppföljningen när det gäller
hanteringen av mängdbrott. Förändringen innebär att Polisens löpande uppföljning kompletteras med Åklagarmyndighetens lagföringsstatistik
för att på så sätt få en indikation på kvaliteten i
de ärenden som polismyndigheterna redovisar
till Åklagarmyndigheten.
Arbetet med att förankra och utveckla Polisens nationella utredningskoncept fortsätter
inom polisorganisationen. Som ett led i detta
arbete påbörjades under 2010 införandet av Polisens nya utredningsstöd (PUST). För att säkerställa kompetens, beslutsbefogenheter och
ansvarstagande i varje del av den brottsutredande
verksamheten arbetar Polisen i samverkan med
Åklagarmyndigheten också med att utveckla den
nationella förundersökningsledarutbildningen
för poliser.
Inom Polisen har också ett antal åtgärder vidtagits för att förbättra förmågan att utreda grova
våldsbrott. Bland annat har en nationell bedömandegrupp inrättats. Gruppen ska aktiveras vid
brott som omfattar dödligt våld där det inte
finns en skäligen misstänkt person inom 30
dagar.
En viktig del i Åklagarmyndighetens kvalitetsarbete är verksamheten vid myndighetens tre
utvecklingscentrum. Utvecklingscentrumen har i
likhet med tidigare år utarbetat ett antal rättspromemorior och handböcker till stöd för den
operativa åklagarverksamheten. Utvecklingscentrumen har också utövat tillsyn och bedrivit
överprövningsverksamhet. Under 2010 påbörjade Åklagarmyndigheten ett arbete för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i bekämpningen av ungdomsbrott. Även myndighetens
arbete med brottsutbytesfrågor utvecklades
under året. Under de senaste åren har åklagarrollen specialiserats allt mer och åklagarna arbetar i
dag i större utsträckning i team med fokus på ett
visst brottsområde. Till exempel är det oftast
specialiståklagare eller särskilt utpekade åklagare
som hanterar vålds- och sexualbrott och ungdomsbrott.
Ekobrottsmyndigheten fokuserade under
2010 sitt metodutvecklingsarbete på åklagarnas
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tillämpning av hemliga tvångsmedel, förverkande
och företagsbot. Exempelvis har riktlinjer för
hantering av hemliga tvångsmedel tagits fram.
Under året påbörjade Ekobrottsmyndigheten en
översyn av myndighetens brottsutbytesenhet
och arbetet med att återföra brottsvinster. Syftet
med översynen är att få till stånd ett bättre tillvaratagande av brottsutbytesenhetens kompetens i
den operativa verksamheten.
Analys och slutsatser

Inflödet av ärenden till rättsväsendet minskade
något under 2010. Detta från att ha ökat under
flera år i följd.
Under 2010 skedde små förändringar när det
gäller brottsuppklaring och lagföring. De stora
satsningar som regeringen gjort på rättsväsendets myndigheter borde få ett större genomslag i
myndigheternas kapacitet att klara upp brott.
Både inom Polisen och Åklagarmyndigheten har
det skett omfattande rekryteringar de senaste
åren. Under 2010 var antalet polisaspiranter det
högsta någonsin. Efter avslutad utbildningsperiod kommer dessa resurstillskott att fullt ut kunna bidra till att förbättra verksamheternas resultat. Regeringen vill dock understryka den stora
vikten av att myndigheterna på olika sätt fortsätter arbeta för att uppnå en varaktigt högre brottsuppklaring och lagföring, särskilt inom vissa
brottsområden. En förutsättning för detta är ett
nära och hållbart samarbete mellan polis och
åklagare.
Myndigheterna har vidtagit åtgärder för att
minska ärendebalanserna och korta genomströmningstiderna, vilket också märks i myndigheternas resultat. Rättskedjans långa handläggningstider har under flera år varit ett
återkommande problem och inte minst ur ett
brottsoffersperspektiv är det enligt regeringen
angeläget att genomströmningstiderna hålls korta.
Det är även viktigt att myndigheterna alltid
vidtar de utredningsåtgärder som är möjliga och
relevanta. Dna-analyser och inhämtande av
rättsintyg är effektiva verktyg i utredningsarbetet.
För att förbättra kvaliteten och effektiviteten i
brottsutredningsarbetet bedriver myndigheterna
ett systematiskt utvecklingsarbete, vilket är
angeläget och nödvändigt. För att uppnå bättre
resultat bör dock arbetet i ännu större utsträck-
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ning samordnas mellan myndigheterna. Där
utgör till exempel Brottsförebyggande rådets databas för rättsväsendets uppföljningssystem,
RUS, ett bra stöd för genomlysning av handläggningstiderna. Det är också angeläget att utvecklingsarbetet även omfattar organisatoriska
och strategiska frågor. Regeringen vill särskilt
betona vikten av att utvecklingsverksamheten
ges en sådan inriktning att nedlagda resurser
kommer myndigheternas kärnverksamhet till
godo och att arbetet avspeglas i tydliga resultatförbättringar.
2.5.4

Dömande verksamhet

Allmänt om verksamheten och måluppfyllelsen

Regeringens övergripande mål för Sveriges
Domstolar är att mål och ärenden ska avgöras
med hög kvalitet och effektivitet. För att mäta
måluppfyllelsen används en struktur som innebär att en målsättning antas för hur lång tid i
månader som det bör ta att avgöra 75 procent av
målen, det vill säga omloppstiden för den 75 percentilen. Inriktningen är att huvuddelen (75 procent) av brottmålen i tingsrätterna och hovrätterna inte ska ta längre tid än fem månader att
avgöra i respektive instans, att huvuddelen av
tvistemålen inte ska ta längre än sju månader att
avgöra i respektive instans och att huvuddelen av
målen i förvaltningsrätterna och kammarrätterna
inte ska ta längre tid än sex månader att avgöra i
respektive instans.
Utöver regeringens verksamhetsmål sätter
varje enskild domstol, i enlighet med den struktur som Domstolsverket fastställer, egna verksamhetsmål.
Uppfyllelsen av regeringens mål
Vid en jämförelse med föregående år har resultaten under 2010 förbättrats för fem verksamhetsmål, försämrats för fyra verksamhetsmål och
är oförändrat för två verksamhetsmål. Resultatet
har framför allt förbättrats för hovrätterna. För
tingsrätterna har resultatet förbättrats för brottmålen, men försämrats för tvistemålen. För både
förvaltningsrätterna och kammarrätterna har
resultatet försämrats. Även om domstolsslagen
som helhet inte uppfyller alla verksamhetsmål så
finns det ett antal enskilda domstolar som uppnår målen.

Resursinsatsen
Verksamhetsområdet inbegriper både verksamheten inom Sveriges Domstolar och de transfereringar och övriga utbetalningar som utgörs av
kostnader under anslaget 1:12 Rättsliga biträden
m.m.
Tabell 2.9 Kostnadsutvecklingen 2008–2010 (exkl. migrationsverksamhet)
Miljoner kronor
2008

2009

2010

Verksamhetens kostnader

4 259

4 418

4 572

Transfereringar

1 607

1 621

1 804

Summa kostnader

5 866

6 039

6 375

Källa: Sveriges Domstolars årsredovisning 2008-2010.

Under perioden 2008–2010 har verksamhetskostnaderna inom den dömande verksamheten
ökat. Under 2010 ökade kostnaderna med 3,5
procent. Kostnadsökningarna beror i huvudsak
på löneökningar.
Under 2010 ökade kostnaderna för transfereringarna avseende utgifter för rättsliga biträden
m.m. med drygt elva procent och uppgick till
drygt 1,8 miljarder kronor. Ökningen förklaras
främst av ökade utgifter för offentligt försvar
och målsägandebiträde. Även utgifterna för förvaltararvoden i konkurser ökade under 2010.
Kostnaderna för offentlig försvarare utgjorde
2010 drygt hälften av kostnaderna under anslaget
1:12 Rättsliga biträden m.m. Resterande kostnader under anslaget utgjordes av kostnader för
rättshjälp enligt rättshjälpslagen, kostnader för
målsägandebiträde, förvaltararvoden i konkurser,
kostnader för bevisning, tolkar och parter, kostnader för offentligt biträde, kostnader för
särskild företrädare för barn, god man, rådgivning, ersättningsgaranti för bodelningsförrättare
samt bouppteckningsförrättare och likvidator.
Verksamhetens resultat

Inkomna, avgjorda och balanserade mål
Det totala antalet inkomna mål till Sveriges
Domstolar fortsätter att öka. Under 2010 var
ökningen av antalet inkomna mål tre procent.
Vid tingsrätterna och förvaltningsrätterna ökade
antalet inkomna mål med fem procent och vid
hovrätterna med fyra procent. Vid Högsta domstolen var antalet inkomna mål i stort sett oförändrat i förhållande till 2009, medan antalet
inkomna mål minskade vid Högsta förvaltnings39
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domstolen med sju procent och vid kammarrätterna med åtta procent. Ärendetillströmningen
till hyres- och arrendenämnderna minskade under 2010 med knappt två procent. Ärendetillströmningen till Rättshjälpsmyndigheten var i
stort sett oförändrad.
Ökningen av antalet avgjorda mål under 2010
motsvarar två procent. Antalet avgjorda mål ökade mest vid tingsrätterna, knappt sju procent.
Även vid hovrätterna och Högsta domstolen
ökade målavverkningen med en respektive tre
procent. Vid de allmänna förvaltningsdomstolarna minskade emellertid målavverkningen. Antalet avgjorda mål minskade vid förvaltningsrätterna med en procent, vid kammarrätterna
med fyra procent och vid Högsta förvaltningsdomstolen med 18 procent.
Eftersom antalet avgjorda mål inte ökade i
samma utsträckning som antalet inkomna mål
ökade balanserna inom Sveriges Domstolar
under 2010. Det totala antalet balanserade mål
ökade med åtta procent. Balansökningen var
störst vid förvaltningsrätterna, 26 procent. Vid
såväl kammarrätterna som Högsta förvaltningsdomstolen minskade balanserna med 20 procent.
Vid tingsrätterna ökade balanserna med tre procent. Vid hovrätterna var antalet balanserade mål
oförändrat i förhållande till föregående år, medan
balanserna vid Högsta domstolen minskade med
sju procent.
Tabell 2.10 Den totala målutvecklingen (exkl. migrationsmål) 2008–2010
2008

2009

2010

Inkomna mål

319 313

337 173

347 860

Avgjorda mål

331 897

329 510

335 900

Balanserade mål

125 675

132 897

144 456

Källa: Sveriges Domstolars årsredovisning 2010.

Omloppstider
Domstolarnas omloppstider för den 75 percentilen framgår av tabellen nedan.
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Tabell 2.11 Uppfyllelse av regeringens verksamhetsmål
(omloppstid i månader för avgjorda mål, 75 percentilen)
Mål

2008

2009

2010

Tvistemål exkl. gem.
ansökan om äktenskapsskillnad

7,0

8,6

7,0

7,6

Brottmål exkl. förtursmål

5,0

5,4

5,3

5,1

Tvistemål

7,0

9,7

7,7

5,0

Brottmål exkl. förtursmål

5,0

8,9

8,2

7,2

6,0

8,7

6,4

8,1

Samtliga mål exkl.
förtursmål och migrationsmål

6,0

10,0

9,0

9,5

Hyres-och arrendenämnder

7,0

8,2

8,4

8,5

Tingsrätter

Hovrätter

Förvaltningsrätter
Samtliga mål exkl.
förtursmål och migrationsmål
Kammarrätter

Källa: Sveriges Domstolars årsredovisning. Från och med 2009 frånräknas den
betänketid som finns i vissa familjemål från omloppstiden för tvistemål.

Analys och slutsatser

Arbetsbelastningen inom Sveriges Domstolar
ökade under 2010. Trots en fortsatt ökad måltillströmning har domstolarna emellertid även
under 2010 förbättrat resultaten genom att avgöra fler mål och i många fall minska omloppstiderna. På hovrätterna minskade omloppstiderna för tvistemål med hela 2,7 månader. Den
huvudsakliga förklaringen till detta är troligen
reformen En modernare rättegång, som trädde i
kraft den 1 november 2008 och som bland annat
innebär ett krav på prövningstillstånd i samtliga
tvistemål. På förvaltningsrätterna försämrades
dock verksamhetsresultatet med 1,7 månader
under 2010. Den huvudsakliga förklaringen till
den försämrade måluppfyllelsen är omställningen i organisationen till följd av förvaltningsrättsreformen 2010. Genomförandet av reformen har medfört att förvaltningsrätterna har
kunnat ägna mindre tid än normalt åt den
dömande verksamheten och de har därmed
avgjort färre mål under både 2009 och 2010. Till
detta kommer en betydande ökning av framför
allt socialförsäkringsmål. Regeringen bedömer
att avverkningstakten på förvaltningsrätterna
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kommer att öka när den nya organisationen har
inarbetats.
Målbalanserna är dock fortfarande för höga
och har under 2010 fortsatt att öka. Under åren
2006–2008 gav regeringen domstolarna ekonomiska möjligheter att genom tillfälliga insatser
fokusera på att minska målbalanserna och komma tillrätta med långa omloppstider. Flera av
dessa satsningar sträckte sig även över 2009.
Satsningarna innebar att domstolarna kraftigt
arbetade ner den så kallade överbalansen. Även
under 2010 har en rad olika balansavarbetningsinsatser gjorts inom Sveriges Domstolar. Som
exempel kan nämnas den för tingsrätterna
inrättade särskilda balansavarbetningsstyrka som
inriktar sig på mål äldre än två år.
Regeringen vill understryka den positiva
utvecklingen beträffande omloppstiderna och
för att den ska fortsätta så är det viktigt att domstolarna även framöver kan arbeta för att få ner
balanserna, särskilt av de äldre målen.
Målökningar, målens svårighetsgrad och målstockens sammansättning utgör faktorer som
påverkar Sveriges Domstolars förutsättningar att
nå de mål som regeringen har satt upp för verksamheten. Om balanser byggs upp försämras
målstockens åldersstruktur, vilket kan leda till
längre omloppstider. Måltillströmningen till
domstolarna förväntas fortsätta vara stor, bland
annat till följd av satsningar och effektiviseringar
inom andra myndigheter som polis- och åklagarväsendena. De resurstillskott som regeringen
gett Sveriges Domstolar har skapat goda förutsättningar för att verksamheten ska kunna bedrivas med hög kvalitet och vara effektiv. Enligt regeringens mening måste arbetet med att hålla
balanserna på en rimlig nivå och minska
omloppstiderna bedrivas med ett långsiktigt perspektiv.
2.5.5

Verkställighet av påföljd

Allmänt om verksamheten och måluppfyllelsen

Kriminalvården verkar inom detta område.
Målen för verksamheten är att påföljder ska
verkställas på ett säkert, humant och effektivt
sätt och att antalet återfall i brott ska minska.
Indikatorer för att kunna mäta måluppfyllelsen avseende säkerhet och humanitet är bland
annat antalet rymningar direkt från anstalt och
antalet rapporterade incidenter.

Indikatorer avseende det återfallsförebyggande arbetet är bland annat andelen klienter
med verkställighetsplaner, andelen klienter som
deltagit i brotts- eller missbruksrelaterade program, andelen klienter som under verkställigheten blivit föremål för utslussningsåtgärder samt
omfattningen av deltagande i strukturerad sysselsättning.
Regeringen bedömer sammantaget att målen
för 2010 delvis har uppnåtts. Satsningar på innehållet i verkställigheten har i likhet med föregående år gett resultat i form av fler fullföljda kurser och utfärdade betyg i klientutbildningen
samt ett mer än fördubblat antal deltagare i
brotts- och missbruksrelaterade program sedan
2007. På säkerhetsområdet har ett fortsatt framgångsrikt arbete bland annat resulterat i att inga
rymningar från slutna anstalter genomförts samt
att antalet rymningar från öppna anstalter fortsatte att minska för sjunde året i följd.
Sysselsättningsgraden i anstalt låg dock även
under 2010 under myndighetens egen målsättning samtidigt som antalet klienter som påbörjar
utslussningsåtgärder minskade 2010 jämfört med
föregående år.
Avgörande för ett meningsfullt verkställighetsinnehåll är att de individuella behoven och
förutsättningarna identifieras i ett tidigt skede.
Verkställighetsplanens centrala roll som instrument i det återfallsförebyggande arbetet ställer
höga kvalitetskrav. Riksrevisionen konstaterade i
en granskning 2009 att Kriminalvården inte
lever upp till de krav som ställs på verkställighetsplaneringen. Brister i bland annat kvalitet,
dokumentation och uppföljning riskerar att
medföra att klienterna inte får rätt insats i rätt tid
och att de insatser som gjorts inte möts upp av
nödvändigt stöd vid frigivningen. Klientgrupper
som i större utsträckning än andra saknade verkställighetsplan var bland annat unga förstagångsdömda, det vill säga klienter som ofta
döms till kortare fängelsestraff.
Resursinsatsen
Verksamheten omfattar anstalts-, frivårds- och
transportverksamheterna inom Kriminalvården.
I verksamheten ingår även den transportverksamhet som finansieras under utgiftsområde
8 Invandrare och flyktingar.
Mellan åren 2008 och 2010 har kostnaderna
för verksamheten ökat i löpande priser med 10
procent och uppgick 2010 till 5,8 miljarder kronor.
41
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Tabell 2.12 Kostnadsutvecklingen 2008–2010
Miljoner kronor

Verksamhetens kostnader

2008

2009

2010

5 270

5 521

5 775

11

11

11

5 281

5 532

5 786

Transfereringar
Summa kostnader

Källa: Kriminalvårdens årsredovisning 2008-2010.

Verksamhetens resultat

Verksamhetsvolymer
Under 2010 var antalet intagna i fängelser i
medeltal 4 561, en minskning med cirka två procent jämfört med föregående år.
Diagram 2.1 Beläggning i anstalt (i medeltal) 2001–2010
6 000

används som en indikator för att påvisa resultat
för målet att minska återfall i brott.
Av myndighetens årsredovisning framgår att
92 procent av samtliga intagna med en fängelsedom på mer än en månad hade en verkställighetsplan. Myndigheten har dock, trots att
Riksrevisionen i sin granskning pekade på brister
i redovisningen av antalet klienter som har en
plan, valt att lämna dömda med mindre än en
månads fängelse utanför redovisningen. I frivården hade 95 procent av klienterna en verkställighetsplan.
Brotts- och missbruksrelaterade program samt
övrig programverksamhet
Diagram 2.2 Fullföljda brotts- och missbruksprogram i anstalt och frivård 2008–2010
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Källa: Kriminalvården statistikportal samt Kriminalvård och Statistik 2006

Under 2010 var antalet frivårdsklienter i genomsnitt 14 181, en marginell minskning jämfört
med 2009. Antalet klienter med skyddstillsyn
ökade dock med fyra procentenheter jämfört
med föregående år, medan antalet klienter med
övervakning efter villkorlig frigivning minskade i
motsvarande omfattning.
Förebygga återfall i brott

En plan för verkställigheten
Kriminalvården har under de senaste åren förändrat sina arbetsmetoder och tagit steget mot
en mer strukturerad verksamhet som syftar till
minskade återfall i brott. Nya metoder har införts för att höja kvaliteten på områden som
riskbedömning och motivationshöjande åtgärder.
Genom de nya arbetsformer som införts för
att planera verkställigheten har Kriminalvården
redan från början större fokus på frigivningen.
Andelen klienter med verkställighetsplaner
42
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Källa: Kriminalvårdens årsredovisning 2010

Sysselsättningsgraden i anstalt låg 2010 på samma nivå som föregående år. Arbetsdriftens andel
av den utnyttjade programtiden ökade något
jämfört med 2009 men ligger fortfarande på en
lägre nivå än tidigare år.
Klientutbildningens andel av utnyttjad programtid ligger liksom föregående år på 16 procent. Antalet klienter som deltagit i klientutbildning har ökat och en tydlig ökning av antalet
fullföljda kurser och utfärdade betyg.
Antalet klienter som fullföljt brotts- och
missbruksrelaterade program såväl i anstalt som i
frivård har mer än fördubblats sedan 2007. Avseende program som riktar sig till de av regeringen
prioriterade grupperna sexualbrottsdömda och
dömda för relationsvåld ökade antalet fullföljda
program i anstalt med 26 procent jämfört med
2009 och med 70 procent under hela uppdragstiden 2008–2010. Sammantaget i anstalt och frivård har antalet fullföljda program näst intill fördubblats under uppdragstiden.
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Resultatet visar att regeringens satsning på
verksamheter inom kriminalvården riktade till
våldsamma män, inom ramen för handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor
med mera, haft en tydlig påverkan på insatser
som riktas mot denna grupp.
Kriminalvården har inlett ett omfattande arbete för att ta reda på vilken effekt de olika programmen har på återfallen i brott. Resultatet av
den pågående utvärderingen kommer att utgöra
ett viktigt redskap i Kriminalvårdens fortsatta
arbete med att förebygga återfall i brott.
Som ett led i att förbättra förutsättningarna
för intagna kvinnor har åtgärder vidtagits för att
dessa ska få ökade möjligheter att komma in på
arbetsmarknaden genom riktade utbildningar via
Arbetsförmedlingens
arbetsmarknadsutbildningar och ökade kontakter med den lokala
Arbetsförmedlingen. Åtgärder för intagna kvinnor har även vidtagits inom ramen för regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål där en särskild
del av Kriminalvårdens uppdrag inom ramen för
handlingsplanen varit att vidta arbetsmarknadsinriktade insatser för den aktuella gruppen kvinnor.

ger därutöver stöd för att det finns ett samband
mellan förbättrad arbetssituation och minskat
återfall.
Av Kriminalvårdens årsredovisning 2010
framgår att en ökande andel av alla frigivningar –
51 procent – sker från sluten anstalt utan föregående utslussningsåtgärd. Detta innebär att andelen klienter som friges under dessa omständigheter har ökat med två procentenheter sedan
föregående år och med sex procentenheter sedan
2008. En ökande andel klienter, i stort behov av
insatser, friges alltså utan det stöd som en individuellt anpassad utslussning skulle kunna ge.
Diagram 2.3 Utvecklingen påbörjad utökad frigång 2008–
2010
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Utslussningsåtgärder
Antalet klienter som påbörjar utslussningsåtgärder minskade 2010 jämfört med föregående
år. Minskningen avsåg samtliga utslussningsalternativ.
Brottsförebyggande rådet utvärderade under
förra året på regeringens uppdrag förändringar av
utslussningsåtgärder inom Kriminalvården. I
rapporten Utökad frigång och återfall, Slutrapport om 2007 års reform av utslussning i Kriminalvården, Rapport 2010:8 konstaterar Brå att
långtidsdömda som slussas ut med fotboja återfaller i lägre utsträckning än personer som inte
får sådan utslussning. Resultaten visar på att individer med något högre risk för återfall kan ha
nytta av att slussas ut från ett fängelsestraff med
utökad frigång. Tidigare rapporter har visat att
andelen som missköter sin utslussning med utökad frigång är låg.
Regeringen har tidigare gjort det möjligt för
fängelsedömda att redan under utslussning delta
i arbetsmarknadsåtgärder. Användningen av de
utökade möjligheterna till åtgärder har utvärderats av Brottsförebyggande rådet. Resultaten pekar på att arbetsmarknadsutbildning har en positiv inverkan på deltagarnas arbetssituation och
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Källa: Kriminalvårdens årsredovisning 2010

Diagram 2.4 Påbörjade vårdvistelser 2008–2010
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Källa: Kriminalvårdens årsredovisning 2010

Åtgärder mot missbruk

Kriminalvården har under en rad år tillförts
betydande tillskott inom ramen för en särskild
narkotikasatsning för att identifiera och
bekämpa narkotikamissbruket. I Kriminalvården
finns numera strukturer för narkotikabekämpning genom uppsökare på alla häkten, omkring
800 platser på särskilda behandlingsanstalter och
avdelningar, utvecklade behandlingsinsatser och
43
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samverkan med olika vårdgivare samt förbättrade metoder för att förhindra missbruk.
Uppdraget är komplext eftersom det handlar
om att förhindra missbruk, ta till vara enskilda
klienters motivation till ett drogfritt liv och förbereda dem för en återanpassning i samhället
utan droger och kriminalitet. Det är ett angeläget
uppdrag och Kriminalvården måste fortsatt vidta
kraftfulla åtgärder för att stävja missbruket.
Säkerhet

Säkerhetsarbete
Antalet rymningar används som en indikator
inom säkerhetsområdet. Rymningar från svenska
anstalter har minskat påtagligt under senare år.
Under 2010 genomfördes inte någon rymning
från landets slutna anstalter. Även rymningar
från öppna anstalter fortsatte minska under
2010.
Diagram 2.5 Antal rymningar direkt från sluten anstalt per
100 000 vårddygn 2001–2010
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Källa: Kriminalvårdens statistikportal

Analys och slutsatser

Riksdag och regering har under en rad år tillfört
Kriminalvården mycket stora tillskott. Regeringens förväntningar på myndighetens resultat är
höga.
Regeringen vill betona vikten av att myndigheten fortsätter att utarbeta system för att mäta
resultatet av sina insatser och att de arbets- och
behandlingsmetoder som bedömts verkningsfulla också får spridning i organisationen.
Regeringen ser det som angeläget att fler av
Kriminalvårdens klienter får tillgång till de program som har visat sig vara effektiva i det åter44

fallsförebyggande arbetet. Det är därför tillfredställande att antalet klienter som erbjuds och
fullföljer deltagande i brotts- och missbruksrelaterade program mer än fördubblats sedan
2007.
Det är vidare tillfredsställande att myndighetens insatser inom ramen för regeringens
handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt
våld i samkönade relationer samt i handlingsplanen mot prostitution och människohandel för
sexuella ändamål gett tydliga resultat. En betydande ökning av antalet fullföljda program för
den utpekade målgruppen män, en ökad kunskap
om intagna kvinnor med erfarenhet av prostitution och människohandel samt ett förbättrat
omhändertagande och arbetsmarknadsinriktade
insatser till dessa kvinnor är välkomna resultat av
regeringens satsningar.
Det är viktigt att förberedelse för frigivningen
sker på ett välplanerat sätt. Ett första steg för att
åstadkomma detta är att upprätta individuella
verkställighetsplaner för alla klienter. Utgångspunkten för den nya fängelselag som trädde i
kraft den 1 april 2011 är också att det för varje
intagen ska upprättas en individuellt utformad
verkställighetsplan. Kriminalvården måste därför
säkerställa att det redan vid verkställighetens
början upprättas en individuell verkställighetsplan av hög kvalitet för alla klienter. För den klientgrupp som verkställer kortare fängelsestraff
är det särskilt viktigt att verkställighetsplaneringen inleds skyndsamt för att möjliggöra ett
återfallsförebyggande arbete i samverkan med
andra aktörer. Det är i det sammanhanget angeläget att Kriminalvården åtgärdar de brister i kvalitet, dokumentation och uppföljning som i tidigare granskningar uppmärksammats av bland
andra Riksrevisionen. Regeringen har också i
Kriminalvårdens regleringsbrev för 2011 angett
det återfallsförebyggande arbetet som ett prioriterat område där Kriminalvården bland annat
särskilt ska återrapportera åtgärder som vidtagits
med anledning av de brister som påtalats i samband med tidigare granskningar. Regeringen
kommer noga att följa hur myndighetens arbete
med verkställighetsplanering utvecklas.
Regeringen vill understryka betydelsen av att
Kriminalvården fortlöpande vidtar åtgärder för
att öka andelen intagna som blir föremål för frigivningsföreberedelser. Det är inte tillfredställande att användningen av utslussningsåtgärder minskar och att andelen klienter som

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 4

friges från sluten anstalt utan föregående frigivningsförberedelser ökar för varje år. Att komma
till rätta med brister i verkställighetsplaneringsarbetet är en del i detta. Det är i detta sammanhang angeläget att samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården fortsätter
utvecklas så att fler fängelsedömda kan få kunskap om och del av möjligheten att redan under
utslussning delta i arbetsmarknadsåtgärder.
Kriminalvården måste vidare öka ansträngningarna för att öka deltagandet i arbetsdriften
och övrig sysselsättning. I den övergripande målsättningen för regeringens politik är arbetslinjen
en hörnsten. Arbetslinjen ska omfatta alla klienter såväl under tiden i anstalt som efter frigivningen eller under verkställigheten av en frivårdspåföljd. Samverkan mellan Kriminalvården,
Arbetsförmedlingen och övriga aktörer på
arbetsmarknaden måste utvecklas vidare. Kriminalvården måste också i samverkan med andra
aktörer i samhället vidta åtgärder för att skapa
arbete och meningsfull sysselsättning under
verkställigheten.
Det arbete som inleds under tiden i anstalt för
att förebygga återfall i brott måste fortsätta efter
verkställighetens slut. I detta arbete är det av
central betydelse att de intagna har motivation
till förändring och tar aktiv del i arbetet med att
förändra sin situation.
Allt fler som tas in i anstalt eller påbörjar
verkställighet av frivårdspåföljd är narkotikamissbrukare. Det är angeläget att Kriminalvården fortsätter arbetet med att förhindra förekomsten av narkotika i anstalt och att bekämpa
narkotikamissbruket.
Att bekämpa narkotikamissbruket är av väsentlig betydelse för att förebygga återfall i brott.
Regeringen anser att det därför är särskilt viktigt
att Kriminalvårdens åtgärder på detta område är
effektiva. Det är angeläget att den kunskap om
effekterna av Kriminalvårdens insatser på detta
område som kommer ut av den pågående
utvärderingen av programverksamheten får
spridning i organisationen.
Kriminalvårdens transportjänst har en viktig
roll. Tillsammans med Rikspolisstyrelsen och
Migrationsverket medverkar transporttjänsten
till en asylprocess i balans genom att säkerställa
ett mer effektivt återvändande för personer vilka
har ett laga kraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut och som därför är skyldiga att återvända. Regeringen noterar att myndigheterna
under det gångna året framgångsrikt genomfört

ett pilotprojekt inom ramen för uppdraget. Det
är dock mycket angeläget att myndigheterna
även fortsättningsvis vidtar kraftfulla åtgärder
för att effektivisera arbetet med att verkställa
avvisnings- och utvisningsbeslut samt för att öka
andelen verkställda beslut.
2.5.6

Stöd till brottsoffer

Allmänt om verksamheten och måluppfyllelsen

Brottsoffermyndigheten
område.

verkar

inom

detta

Måluppfyllelsen
Målen för verksamheten är att skadeverkningarna av brott ska minska samt att den
bedrivs på ett effektivt och rättssäkert sätt med
hög kvalitet. Indikatorer för att bedöma måluppfyllelsen är antalet brottsskadeansökningar som
inkommer till och avgörs av Brottsoffermyndigheten, den genomsnittliga handläggningstiden av ett brottsskadeärende, andelen
bifall i förhållande till antalet avgjorda omprövningar av brottsskadeärenden, inkomna medel av
regressverksamheten, antalet aktiva regressärenden vid årets slut, hur brottsofferfondens medel
används, hur Brottsoffermyndigheten har verkat
för att öka kunskapen om brottsoffer i berörda
delar av samhället samt bidragit till att förbättra
förutsättningarna för samverkan i brottsofferfrågor mellan olika samhällsaktörer.
Antalet inkomna brottsskadeärenden ligger på
en stabilt hög nivå, omkring drygt 10 700.
Brottsoffermyndigheten avgör fler ärenden än
vad som kommer in, omkring drygt 11 000.
Handläggningstiden för brottsskadeärenden
förkortades ytterligare under 2010 och ligger nu
i genomsnitt på knappt 47 dagar. Vad gäller de
omprövningar som myndigheten gör sker ingen
ändring av besluten i mer än 90 procent av fallen.
I de ärenden en ändring görs beror det endast i
cirka hälften av dessa fall på att den tidigare
bedömningen har varit felaktig. Detta visar att
myndigheten håller en hög kvalitet på ärendehandläggningen. Intäkterna från regressen finansierar drygt en fjärdedel av den utbetalade
brottsskadeersättningen. Antalet aktiva regressärenden fortsätter att öka.
Brottsofferfondens medel har använts för
verksamhet som gagnar brottsoffer och projekt
där samverkan ingår som en viktig del har priori45
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terats. Myndigheten lämnar information till
brottoffer på upp till 14 olika språk och sprider
kunskap om brottsoffers situation i samhället.
Brottsoffermyndighetens hemsida och den
webbaserade Rättegångsskolan hade sammanlagt
över 200 000 unika besök 2010. Sammanlagt
nåddes cirka 4 200 personer av myndighetens
utbildningar. De utbildningar myndigheten ansvarar för håller, enligt utvärderingar, generellt
hög kvalitet. Sammantaget bedömer regeringen
att Brottsoffermyndigheten har genomfört sitt
uppdrag väl och att målen för verksamheten har
uppnåtts.
Resursinsatsen
Verksamheten omfattar både Brottsoffermyndighetens verksamhet och de transfereringar
som utgörs av kostnader för brottsskadeersättningar under anslaget 1:11 Ersättning för skador
på grund av brott. Även brottsofferfonden ingår i
verksamheten. Brottsofferfondens medel är
dock inte uppförda på statens budget, utan
finansieras huvudsakligen av lagöverträdare som
betalar en särskild avgift till fonden.
Mellan 2008–2010 har kostnaderna, inklusive
transfereringar för verksamheten, i löpande priser ökat med cirka sju procent och uppgick 2010
till drygt 170,5 miljoner kronor. Kostnadsökningen förklaras av de uppdrag och särskilda
medel myndigheten har haft inom ramen för
regeringens handlingsplaner.
Tabell 2.13 Kostnadsutvecklingen 2008–2010
Miljoner kronor
2008

2009

2010

38,8

44,5

41,1

Transfereringar

120,5

146,2

129,4

Summa kostnader

159,3

190,7

170,5

Verksamhetens kostnader

Källa: Brottsoffermyndighetens årsredovisning 2008-2010.

inför förhandling i domstol. Det är även viktigt
att polismyndigheterna i samband med anmälan
om brott informerar brottsoffer om möjligheterna att få brottsskadeersättning, stöd och hjälp.
Samverkan behöver även ske med myndigheter
utanför rättsväsendet, till exempel med Kronofogdemyndigheten, liksom med ideella brottsofferstödjande organisationer.
Verksamhetens resultat

Brottsskadeärenden
Antalet inkomna ansökningar om brottsskadeersättning liksom antalet avgjorda ärenden var
under 2010 i princip detsamma som för 2009.
Under 2010 utbetalades sammanlagt knappt 110
miljoner kronor i brottsskadeersättning, vilket är
en minskning i förhållande till föregående år.
Det finns flera orsaker till det. Bland annat har
ärenden med skador och kränkningar av så allvarligt slag att de har berättigat till riktigt höga
ersättningar inte varit lika frekventa som under
tidigare år. Andelen sökande som erhållit del av
ersättningen från annat håll har också ökat.
Minskningen beror främst på orsaker som ligger
utanför Brottsoffermyndighetens kontroll.
Omloppstiden för ett ärende att registreras,
beredas, avgöras och expedieras var under året i
genomsnitt cirka en och en halv månad, vilket
innebär en förkortad handläggningstid om cirka
två veckor jämfört med föregående år. Ärendebalansen har under verksamhetsåret minskat och
den utgående balansen av ärenden understiger
för första gången i myndighetens historia tusen
ärenden.
Diagram 2.6 Inkomna och avgjorda ärenden
11500
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Myndigheter som samverkar inom verksamheten

Brottsoffermyndigheten ansvarar ensam för
ärendehantering och utbetalning av brottsskadeersättning, liksom för beslut om bidrag ur
Brottsofferfonden. Att brottsoffer nås av informationen om rätten till brottsskadeersättning
förutsätter ett nära samarbete med polismyndigheterna, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket
och de enskilda domstolarna. Det gäller även
information om möjligheten till vittnesstöd till
målsägande och vittnen i samband med kallelser
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Under 2010 inkom 222 ansökning om brottsskadeersättning avseende barn som har bevittnat
våld inom familjen. Det var en marginell minskning mot föregående år. Totalt betalades 910 000
kronor ut till sökande i denna ärendekategori.
Intäkterna från regressverksamheten uppgick
till drygt 30 miljoner kronor. Intäkterna har för
första gången minskat något. Detta var dock i
enlighet med förväntningarna, eftersom de
arkivbalanser som tidigare har funnits har avarbetats. Vid utgången av 2010 fanns knappt
30 000 aktiva regressärenden. Av de betalningsskyldiga var knappt 94 procent män.
Diagram 2.7 Utbetald brottsskadeersättning och intäkter
från regress
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Källa: Brottsoffermyndighetens årsredovisningar

Brottsofferfonden
Under 2010 var Brottsofferfondens intäkter
drygt 36 miljoner kronor. Drygt 33 miljoner
kronor fördelades under året från fonden till olika brottsofferinriktade projekt och verksamheter. Knappt två tredjedelar av dessa medel beviljades till ideella organisationer. Medel beviljades
för verksamhetsstöd, till exempel vittnesstödsverksamhet och för utbildnings-, informationsoch utvecklingsprojekt. Merparten av bidragen
till de ideella organisationerna avsåg stöd till
brottsofferjourer. Vidare beviljades knappt en
tredjedel av fondens medel till viktimologiska
forskningsprojekt inom olika ämnen och inriktningar. I övrigt beviljades cirka 11 procent av
medlen till projekt som genomförs i offentlig
regi och cirka en procent av medlen till projekt i
privat regi.
Under året påbörjade myndigheten arbetet
med att utveckla ett elektroniskt ansökningsförfarande via en webbaserad blankett. I första hand
ska den användas vid ansökan om forskningsmedel, men på sikt ska alla som vill ansöka om

medel ur fonden kunna nyttja webbverktyget.
Det elektroniska förfarandet kommer både att
underlätta för sökande och vara ett stöd i det
administrativa arbetet.
Kunskapscentrum
Brottsoffermyndigheten tillhandahåller ett lättförståeligt tryckt informationsmaterial på många
språk. Materialet sprids genom ett samarbete
med rättsväsendets myndigheter, ideella organisationer, socialtjänst samt hälso- och sjukvården.
Under verksamhetsåret har myndigheten fortsatt arbetet med att förbättra det tryckta informationsmaterialet.
Brottsoffermyndigheten har arrangerat flera
större utbildningstillfällen under verksamhetsåret, till exempel i samband med den internationella brottsofferdagen i februari. Myndigheten deltar även i grund- och vidareutbildning
för bland annat personal inom rättsväsendet.
Målgruppen vid större utbildningstillfällen är
oftast yrkesverksamma inom rättsväsendet, socialtjänsten och ideella organisationer.
Brottsoffermyndigheten deltar i visst internationellt arbete. I detta arbete finns möjlighet
att påverka den internationella utvecklingen på
brottsofferområdet och att inhämta kunskaper
från andra länder. Det internationella arbetet
bedrevs under året till övervägande del genom
myndighetens CURE-projekt (Children in the
Union – Rights and Empowerment), finansierat
av den Europeiska kommissionen. Projektet
avslutades under 2010 med en rapport, innehållande rekommendationer till medlemsstaterna
och kommissionen. Myndigheten är även partner i tre pågående EU-projekt. I övrigt har myndigheten deltagit i internationella konferenser
och expertmöten.
Analys och slutsatser

Handläggningen av brottsskadeärenden sker på
ett effektivt och rättssäkert sätt med hög kvalitet. Den genomsnittliga handläggningstiden är
kort och jämfört med föregående år förkortades
den ytterligare under 2010. Antalet omprövningsärenden minskar och omprövningssituationen i övrigt visar på att myndigheten upprätthåller en hög kvalitet på ärendehandläggningen.
Att utöva regress från den dömde gärningsmannen är betydelsefullt sett ur ett ekonomisk perspektiv, men även av rättviseskäl för
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brottsoffret samt som en signal och reaktion
från samhället. Intäkterna från regressverksamheten har för första gången minskat något, vilket
var i enlighet med förväntningarna. Intäkterna
från regressen finansierar, trots den marginella
minskningen, dock drygt en fjärdedel av den utbetalade brottsskadeersättningen. Antalet aktiva
regressärenden fortsätter att öka. Regressverksamheten bedrivs på ett effektivt och rättssäkert
sätt. Målen för verksamheten brottskadeärenden
har uppnåtts.
Brottsofferfonden har stor betydelse för
finansiering av viktimologisk forskning och ideella organisationers brottsofferarbete. Bidragen
från Brottsofferfonden når med en god spridning över landet många olika forskningsprojekt,
organisationer och verksamheter, vilka uppmärksammar och främjar brottsoffer. Många av
de projekt som beviljades medel under 2010
innehåller inslag av samverkan, såsom ideella
organisationers samverkan med myndigheter i
olika utbildningsinsatser. Fondens medel har
använts för verksamhet som gagnar brottsoffer
och målen för brottsofferfondens verksamheten
har uppnåtts. Regeringen anser dock att Brottsoffermyndigheten på ett bättre sätt än tidigare
kan sammanställa och offentliggöra resultatet av
forskning och utvecklingsverksamhet, som
finansieras med medel från fonden. Myndigheten har därför fått ett särskilt uppdrag i
regleringsbrevet för 2011.
Det är viktigt att brottsoffer får information
om sina rättigheter och möjligheter till stöd och
hjälp. Brottsoffermyndigheten lämnar via hemsidan och tryckt informationsmaterial information på många språk för att nå så många brottsoffer som möjligt. Under verksamhetsåret har
myndigheten fortsatt arbetet med att förbättra
det tryckta informationsmaterialet och med att
göra hemsidan mer användarvänlig. Vidare sprider myndigheten på olika sätt kunskap om
brottsoffers situation i samhället.
Under 2010 arrangerade myndigheten flera
välbesökta utbildningstillfällen. Utvärderingar
visar att de utbildningar myndigheten ansvarar
för generellt håller hög kvalitet och uppskattas
av deltagarna. Målen för Kunskapscentrums
verksamhet har uppnåtts. Regeringen anser dock
att myndigheten kan vidareutveckla informationen till svenska medborgare, som har utsatts för
brott utomlands.
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2.5.7

Kompetensförsörjningen
inom rättsväsendet

Rättsväsendets anställda uppgår till 47 300 och
har därmed ökat med 1 300 personer 2010 jämfört med 2009.
Tabell 2.14 Antal anställda 2008–2010 fördelat på kvinnor
och män (jämnt hundratal)
År

Kvinnor

Andel
kvinnor

Män

Andel
män

Samtliga

2008

20 500

46%

24 100

54%

44 600

2009

21 000

46%

25 000

54%

46 000

2010

21 800

46%

25 500

54%

47 300

Källa: Årsredovisning för 2010 avseende Polisen, Sveriges Domstolar, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Brottsförebyggande rådet,
Brottsoffermyndigheten och Rättsmedicinalverket. Polisen avser polisorganisationen.

Myndigheterna arbetar fortlöpande med kompetensförsörjningsfrågor. Syftet är att den samlade
kompetensen ska bidra till att uppnå verksamhetsmålen. För att förenkla och effektivisera
kompetensförsörjningsprocessen har exempelvis
metodstöd utvecklats och policy samt kompetensstrategier har utarbetats. En metod har tagits
fram för att systematiskt ta tillvara och överföra
kunskaper och erfarenheter från internationell
tjänstgöring. Omfattande utbildningar har
genomförts för att höja kompetensen hos de
anställda. För att stärka ledarskapet har chefsutvecklingsoch
chefsförsörjningsprogram
genomförts. Flera myndigheter har genomfört
medarbetarundersökningar. Merparten av dem
visar på ett förbättrat resultat jämfört med tidigare undersökningar.
Andelen kvinnor i ledningskompetens är
oförändrad jämfört med 2009.
Tabell 2.15 Andel kvinnor och män på ledande befattningar
2008–2010
År

Andel kvinnor

Andel män

2008

26%

74%

2009

29%*)

69%

2010

29%

71%

Källa: Arbetsgivarverkets statistik samt årsredovisningen för 2010 avseende
Polisen, Sveriges Domstolar, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten och Rättsmedicinalverket. Polisen avser polisorganisationen.
*) I budgetpropositionen för 2011 angavs felaktigt 31 %.

Myndigheterna bedriver ett långsiktigt jämställdhets- och mångfaldsarbete. I chefsutbildningar ingår mångfaldsfrågor för att tydliggöra
frågornas betydelse för den dagliga verksamhe-
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ten. Andelen anställda med utländsk bakgrund
har ökat med 0,4 procentenheter 2010 jämfört
med 2009.
Tabell 2.16 Andel anställda med utländsk bakgrund*
2008–2010
År

Andel

2008

8,6 %

2009

8,8 %

2010

9,2 %

Källa: Årsredovisningen för 2010 avseende Polisen, Sveriges Domstolar, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården. Polisen avser polisorganisationen.
*Med utländsk bakgrund avses utrikesfödda samt inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete pågår inom
myndigheterna för att bibehålla en god arbetsmiljö och medverka till en god hälsa hos medarbetarna. Säkerhetsfrågorna, som är en viktig
arbetsmiljöfråga, har hanterats med fortsatt hög
prioritet. Sjukfrånvaron har minskat med 0,2
procentenheter 2010 jämfört med 2009.
Tabell 2.17 Andel sjukfrånvaro i förhållande till tillgänglig
arbetstid 2008–2010 fördelat på kvinnor, män och samtliga
År

Kvinnor

Män

Samtliga

2008

5,2 %

2,9 %

4,0 %

2009

5,0 %

2,9 %

3,7 %

2010

4,7 %

2,7 %

3,5 %

Källa: Statskontoret. I tabellen ingår polisorganisationen, Sveriges Domstolar,
Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Brottsförebyggande
rådet, Brottsoffermyndigheten och Rättsmedicinalverket.
Fotnot: Statistiken baseras på myndigheternas årsarbetskrafter när det gäller
totalberäkning och medelantal anställda när det gäller kvinnor och män. Föregående års siffror har korrigerats beroende på justeringar i statistiken.

Analys och slutsatser

Mångfaldsarbetet som pågår vid myndigheterna har resulterat i att andelen anställda med
utländsk bakgrund har ökat något, vilket är positivt. Sett över en längre tidsperiod går utvecklingen i rätt riktning också vad gäller andelen
kvinnor i ledande befattningar även om andelen
för 2010 är oförändrad jämfört med 2009. Detta
kan delvis kopplas till oklarheter hos Polisen hur
befattningar ska kodas. En sammansättning av
medarbetare med olika kön, etnisk bakgrund och
erfarenheter skapar goda förutsättningar för en
effektiv verksamhet och öppenhet för olika idéer
och lösningar. Regeringen anser det som angeläget att arbetet som bedrivs vid myndigheterna
för att främja jämställdhet och mångfald samt
för att motverka diskriminering fortgår.
En god arbetsmiljö påverkar de anställdas trivsel och välbefinnande och medverkar till bättre
kvalitet i verksamheten. Det är därför positivt att
det genomförs olika arbetsmiljöinsatser för att
öka hälsan bland medarbetarna liksom att sjukfrånvaron är fortsatt låg. Myndigheternas utveckling av säkerhetsfrågorna är också bra. Det
är viktigt för arbetsmiljön att rättsväsendets
myndigheter minskar otryggheten i verksamheten och garanterar trygga arbetsplatser för de anställda.
Rättsväsendets verksamheter bygger i flera
avseenden på internationellt samarbete och internationella erfarenheter är därmed av stort värde. På sikt är det rimligt att ställa högre krav på
internationell kompetens vid flera chefsanställningar i rättsväsendet.
Sammantaget bedömer regeringen att myndigheternas kompetensförsörjningsarbete är bra.
Det är dock angeläget att kompetensförsörjningsprocessen ges fortsatt hög prioritet.

Rättsväsendets myndigheter ska vara attraktiva
och effektiva arbetsplatser och uppvisa bra resultat. Goda ledare och kompetenta medarbetare är
en förutsättning för att utveckla verksamheter på
kort och lång sikt. Det är därför positivt att
myndigheterna arbetar aktivt med olika kompetenshöjande åtgärder för de anställda. Det är viktigt att de som arbetar inom rättsväsendet vågar
ta till sig influenser utifrån och har förmåga och
vilja till förändring.
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2.6

Budgetförslag

Tabell 2.18 Utgiftsutveckling 2001–2011
Miljoner kronor

1:1 Polisorganisationen

Utfall
2001

Utfall
2002

Utfall
2003

Utfall
2004

Utfall
2005

Utfall
2006

Utfall
2007

Utfall
2008

Utfall
2009

Utfall
2010

Prognos
2011

12 461

13 006

13 691

14 195

14 629

15 431

16 532

17 780

17 967

18 883

19 364

1:2 Säkerhetspolisen

539

534

576

594

637

725

788

870

899

940

983

1:3 Åklagarmyndigheten

732

767

780

812

830

889

966

977

1 053

1 168

1 157

1:4 Ekobrottsmyndigheten

297

303

319

342

337

349

374

370

390

425

422

1:5 Sveriges Domstolar

3 468

3 730

3 862

3 862

3 856

3 890

4 108

4 259

4 418

4 572

4 731

1:6 Kriminalvården

4 073

4 448

4 939

5 072

5 218

5 447

5 928

6 329

6 782

7 164

7 509

1:7 Brottsförebyggande rådet

58

51

53

64

58

65

63

56

61

63

67

197

209

215

217

221

229

247

261

273

297

309

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

1:10 Brottsoffermyndigheten

19

23

23

22

26

27

30

30

30

31

33

1:11 Ersättning för skador på grund
av brott

75

78

76

84

74

87

91

86

89

80

59

805

862

934

1 005

1 094

1 326

1 455

1 607

1 621

1 804

2 043

16

22

29

22

31

28

32

44

34

35

36

1:14 Avgifter till vissa internationella
sammanslutningar

7

8

8

8

4

3

3

3

4

4

17

1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

7

8

6

10

6

6

7

6

7

7

7

1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

-

-

-

-

-

-

-

10

10

10

13

1:17 Domarnämnden

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

1:8 Rättsmedicinalverket
1:9 Gentekniknämnden

1:12 Rättsliga biträden m.m.
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

1:1

Polisorganisationen

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 2.19 Anslagsutveckling

Tabell 2.20 Offentligrättslig verksamhet

Tusental kronor

Tusental kronor

2010

Utfall

18 882 887

2011

Anslag

19 687 663

2012

Förslag

20 066 787

1

2013

Beräknat

20 427 128

2

2014

Beräknat

20 820 871

3

21 373 395

4

2015

Beräknat

Anslagssparande
Utgiftsprognos

454 629
19 364 329

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop.2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 20 044 990 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 20 010 275 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 20 010 275 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för att finansiera polismyndigheternas, Statens kriminaltekniska laboratoriums
och Rikspolisstyrelsens verksamhet. Anslaget
används också för att samordna och utveckla
rättsväsendets informationsförsörjning.
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Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

51 480

515 427

586 404

-70 977

Prognos 2011

55 500

650 000

595 000

55 000

Budget 2012

55 500

650 000

595 000

55 000

De offentligrättsliga avgifter som inte får disponeras är avgifter från tillståndsgivningen samt
Riksbankens penningtransporter.
Polisorganisationen disponerar avgifter från
stämningsmannadelgivning, passhantering och
nationella ID kort. Avgiftsintäkterna från passhanteringen beräknas öka allteftersom de 10åriga passen fasas ut.
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Tabell 2.21 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(Intäkt kostnad)

Utfall 2010

26 169

29 382

-3 213

(14 415)

(14 415)

(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

25 000

30 000

(13 500)

(13 500)

25 000

30 000

(13 500)

(13 500)

-5 000
-5 000

Den uppdragsverksamhet som ovanstående
intäkter avser är, förutom tjänsteexport, prover
som utförs av Statens kriminaltekniska laboratorium, utbildning av ordningsvakter samt kontroll
av väktarhundar.
Regeringens överväganden
För att ge polisorganisationen möjlighet att vidareutveckla verksamheten samt komplettera verksamheten med nödvändig kompetens ökas
anslaget med 150 000 000 kronor från och med
2012 så som regeringen aviserade i 2010 och
2011 års budgetpropositioner.
Regeringen fortsätter satsningen på att samordna och utveckla rättsväsendets informationsförsörjning. Som angavs i 2010 och 2011 års
budgetpropositioner ökas anslaget för detta
ändamål åren 2010–2012 med 70 000 000 kronor
per år.
För att bidra till finansieringen och driften av
radiokommunikationssystemet Rakel minskas
anslaget med 30 000 000 kronor 2012. Anslaget
2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd
och säkerhet under utgiftsområde 6 Försvar och
samhällets krisberedskap ökas med motsvarande
belopp 2012.
Polisorganisationens anslag minskas vidare
med 4 000 000 kronor från och med 2012.
Anslaget beräknas minska med ytterligare
2 000 000 kronor från och med 2013 och ytterligare 2 000 000 kronor från och med 2014.
Minskningen finansierar motsvarande ökningar
av anslaget 6:2 Justitiekanslern under utgiftsområde 1 Rikets styrelse.
Anslaget minskas med 7 000 000 kronor från
och med 2012. Minskningen finansierar motsvarande ökning av anslaget 1:8 Rättsmedicinalverket.

Vidare minskas anslaget med 4 000 000 kronor från och med 2012 för att finansiera motsvarande ökning av anslaget 1:16 Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden.
Avgifterna till Interpol och Schengen Information System beräknas bli lägre än vad som
tidigare har angetts. Polisorganisationens anslag
ökas därför med 2 000 000 kronor från och med
2012. Anslaget 1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar minskas med motsvarande belopp.
Regeringen prioriterar i denna proposition
bland annat åtgärder för att möta inbromsningen, åtgärder för varaktigt högre tillväxt och sysselsättning samt åtgärder för att välfärden ska
komma alla till del. För att bidra till detta föreslås att vissa anslag minskas. Detta gäller bland
annat polisorganisationens anslag som minskas
med 1 000 000 kronor från och med 2012.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 20 066 787 000 kronor anvisas under
anslaget 1:1 Polisorganisationen för 2012. För
2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till
20 427 128 000 kronor, 20 820 871 000 kronor
respektive 21 373 395 000 kronor.
Tabell 2.22 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:1 Polisorganisationen
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

19 687 663

19 687 663

19 687 663

19 687 663

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

196 738

575 814

1 002 235

1 551 284

Beslut

115 493

69 758

62 833

64 500

66 893

93 893

68 140

69 948

20 066 787

20 427 128

20 820 871

21 373 395

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/ beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013-2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas från och med 2014
till följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.
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1:2

Säkerhetspolisen

Tabell 2.23 Anslagsutveckling

Tabell 2.24 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:2 Säkerhetspolisen

Tusental kronor

Tusental kronor

2010

Utfall

2011

Anslag

2012

Förslag

939 925
951 795

1

2013

Beräknat

1 038 076

2014

Beräknat

1 058 569

3

1 086 373

4

Beräknat

3 551

Anvisat 2011

983 000

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop.2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 017 771 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 016 594 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 016 594 tkr i 2012 års prisnivå.

Regeringens överväganden
Under det senaste året har Sverige och länder i
vår närhet drabbats av omskakande och tragiska
händelser. Den 11 december 2010 genomfördes
ett självmordsattentat i Stockholm, den 22 juli
2011 drabbades Norge av ett bombattentat och
dödsskjutningar och den 11 augusti 2011
angreps försvarsdepartementet i Estland av en
beväpnad man. Dessa händelser har gjort hotet
från våldsbejakande extremism, terrorism och
enskilda hotutövare mycket påtagligt.
Händelserna bekräftar också nödvändigheten
att fortsätta utveckla Säkerhetspolisen. Säkerhetspolisens förmåga att upptäcka och bedöma
hot behöver ytterligare förbättras. Skyddet av
vitala funktioner i samhället behöver öka och
förmågan att reducera hot och sårbarheter vidareutvecklas för att allvarlig brottslighet ska kunna förebyggas och utredas. Anslaget ökas därför
med 85 000 000 kronor 2012. Anslaget beräknas
öka med 55 000 000 kronor från och med 2013.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 1 047 199 000 kronor anvisas under
anslaget 1:2 Säkerhetspolisen för 2012. För 2013,
2014 och 2015 beräknas anslaget till
1 038 076 000 kronor, 1 058 569 000 kronor respektive 1 086 373 000 kronor.
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2012

2013

2014

2015

951 795

951 795

951 795

951 795

Pris- och löneomräkning 2

9 496

28 674

49 188

75 479

Beslut

85 000

56 097

57 270

58 775

908

1 510

316

324

1 047 199

1 038 076

1 058 569

1 086 373

Överföring
till/från andra
anslag

1

Anslaget används för Säkerhetspolisens förvaltningskostnader.

1

Förändring till följd av:

1 047 199
2

2015

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Övrigt 3
Förslag/ beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013-2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas från och med 2014
till följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

1:3

Åklagarmyndigheten

Tabell 2.25 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010
2011

Utfall

1 168 046
1

Anslag

1 184 292

2012

Förslag

1 238 070

2013

Beräknat

1 260 898

2

2014

Beräknat

1 285 751

3

2015

Beräknat

1 320 159

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 249
1 156 817

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 238 295 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 236 568 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 236 567 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Åklagarmyndighetens förvaltningskostnader. Åklagarmyndighetens kärnuppgifter består i att leda förundersökningar, besluta i åtalsfrågor och företräda det allmänna i
domstol. Utöver sin operativa verksamhet bedriver Åklagarmyndigheten metod- och rättsutveckling samt rättslig uppföljning och tillsyn.
Åklagarmyndigheten har en viktig roll i rättskedjan mellan Polisen och domstolarna.
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Regeringens överväganden
För att Åklagarmyndigheten ska kunna bibehålla
kvaliteten och effektiviteten i verksamheten ökas
anslaget med 40 000 000 kronor från och med
2012 så som regeringen aviserade i 2010 och
2011 års budgetpropositioner.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 1 238 070 000 kronor anvisas under
anslaget 1:3 Åklagarmyndigheten för 2012. För
2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till
1 260 898 000 kronor,
1 285 751 000 kronor
respektive 1 320 159 000 kronor.

Anslaget används för Ekobrottsmyndighetens
förvaltningskostnader. Ekobrottsmyndigheten
har till uppgift att bekämpa ekonomisk brottslighet. Utöver sin operativa verksamhet ska
Ekobrottsmyndigheten utveckla metoder för att
effektivisera bekämpningen av den ekonomiska
brottsligheten samt följa rättstillämpningen och
utarbeta förslag till åtgärder. Dessutom ska Ekobrottsmyndigheten lämna information och bistå
med sin kompetens om den ekonomiska brottsligheten till andra myndigheter, kommuner, näringsliv och organisationer samt till allmänheten.

Tabell 2.26 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:3 Åklagarmyndigheten

Regeringens överväganden

Tusental kronor

För att Ekobrottsmyndigheten ska kunna upprätthålla hög kvalitet och effektivitet i sin verksamhet ökas Ekobrottsmyndighetens anslag med
5 000 000 kronor från och med 2012 så som
regeringen aviserade i 2010 och 2011 års budgetpropositioner.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 438 206 000 kronor anvisas under anslaget 1:4 Ekobrottsmyndigheten för 2012. För
2013,
2014
och
2015
beräknas
anslaget till 446 464 000 kronor, 455 194 000
kronor respektive 467 223 000 kronor.

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

1 184 292

1 184 292

1 184 292

1 184 292

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

12 546

34 392

60 149

93 452

Beslut

40 000

40 730

41 591

42 704

1 232

1 483

-281

-289

1 238 070

1 260 898

1 285 751

1 320 159

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/ beräknat anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013-2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas från och med 2014
till följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

1:4

Tabell 2.28 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:4 Ekobrottsmyndigheten
Tusental kronor

Anvisat 2011

Ekobrottsmyndigheten

1

1

2011

Anslag

427 707

2012

Förslag

438 206

2013

Beräknat

446 464

2

2014

Beräknat

455 194

3

2015

Beräknat

467 223

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2014

2015

427 707

427 707

427 707

427 707

Pris- och löneomräkning 2

4 882

13 034

22 279

34 170

Beslut

5 000

5 094

5 201

5 339

617

629

7

7

438 206

446 464

455 194

467 223

Övrigt 3
425 067

2013

Överföring
till/från andra
anslag

Tusental kronor

Utfall

2012

Förändring till följd av:

Tabell 2.27 Anslagsutveckling

2010

1

Förslag/ beräknat anslag

5 846
422 477

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 438 206 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 437 596 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 437 596 tkr i 2012 års prisnivå.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013-2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas från och med 2014
till följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.
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1:5

Sveriges Domstolar

Regeringens överväganden

Tabell 2.29 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

4 571 506

2011

Anslag

4 741 718

2012

Förslag

4 899 954

2013

Beräknat

5 022 368

2

2014

Beräknat

5 133 861

3

2015

Beräknat

5 268 920

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

49 157
4 730 887

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop.2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 4 926 155 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 4 932 397 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 4 932 397 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för den verksamhet som
bedrivs i domstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten samt Domstolsverket.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 2.30 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter
som får
disponeras

Utfall 2010

74 928

14 330

Prognos 2011

78 000

15 000

Budget 2012

78 000

15 000

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Återbetalning av rättshjälpskostnader m.m. ingår inte i tabellen.

Under 2011 beräknas Sveriges Domstolar att
leverera in avgifter och medel från återbetalningar av rättshjälpskostnader m.m. till inkomsttitel
på statsbudgeten motsvarande 116 miljoner
kronor, varav 47 miljoner kronor utgör ansökningsavgifter, 12 miljoner kronor kungörandeavgifter, 23 miljoner kronor efterbevaknings- och tillsynsavgifter. Återbetalning av
medel för rättshjälpskostnader m.m. beräknas
uppgå till 34 miljoner kronor.
Avgiftsinkomster och andra ersättningar som
disponeras härrör i huvudsak från uthyrning av
lokaler och personal, försäljning av kopior och
rättsfallspublicering. Dessa uppgick 2010 till
14 miljoner kronor. Därutöver mottog Sveriges
Domstolar cirka 20 miljoner kronor i form av
bidrag från Arbetsförmedlingen, Sida och EUinstitutioner.

54

För att domstolarna ska kunna hantera det ökande antalet inkomna mål och ärenden med bibehållen hög kvalitet och effektivitet ökas anslaget
med 100 000 000 kronor från och med 2012, så
som aviserades i 2010 och 2011 års budgetpropositioner.
I den nya skollagen (prop. 2009/10:165, bet.
2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370) som började tillämpas den 1 juli 2011 infördes utökade
möjligheter till överklagande enligt förvaltningslagen. De ärenden som kan överklagas enligt
förvaltningslagen ska enligt skollagen fördelas
mellan allmän förvaltningsdomstol och Skolväsendets överklagandenämnd. Till följd av att
regeringen bedömer att antalet mål i de allmänna
förvaltningsdomstolarna kan förväntas öka i viss
utsträckning ökades anslaget från och med 2011
med 250 000 kronor. Helårseffekten beräknas
uppgå till 500 000 kronor, varför anslaget föreslås ökas med ytterligare 250 000 kronor 2012
och beräknas öka med samma belopp från och
med 2013.
Den 2 maj 2011 bildades fem nya mark- och
miljödomstolar genom en sammanläggning av
fastighetsdomstolarna och miljödomstolarna
(prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27 och
2009/10:CU25,
rskr.
2009/10:364
och
2009/10:366). Till de nya domstolarna har huvuddelen av de mål och ärenden enligt plan- och
bygglagen (1987:19), som enligt den tidigare
ordningen handlades av regeringen och allmän
förvaltningsdomstol, förts. Till följd av förändringarna kommer följande överföringar att göras,
vilket regeringen aviserade i 2010 års budgetproposition. Anslaget ökas med 27 400 000
kronor 2012 och med 18 300 000 kronor 2013.
Det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och
naturvård upptagna anslaget 1:4 Sanering och
återställande av förorenade områden minskas med
motsvarande belopp.
Av de 7 000 000 kronor som anslaget minskades med från och med 2011 för att finansiera
Domarnämnden återförs 500 000 kronor från
och med 2012. Anslaget 1:17 Domarnämnden
minskas med motsvarande belopp.
För att finansiera årliga kostnader för arkivvård för dokument som arkiverats under 2010
minskas anslaget med 1 472 000 kronor från och
med 2012. Det under utgiftsområde 17 Kultur,
medier, trossamfund och fritid uppförda anslaget
6:1 Riksarkivet ökas med motsvarande belopp.
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Regeringen avser att under hösten 2011 lägga
fram förslag om utökade möjligheter att anordna
säkerhetskontroller i domstolarna enligt lagen
(1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol.
För att genomföra förslagen ökas anslaget med
15 000 000 kronor 2012. Anslaget beräknas öka
med 30 000 000 kronor från och med 2013.
Regeringens förslag i denna proposition om
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet
förväntas medföra en ökad måltillströmning till
de allmänna förvaltningsdomstolarna. Anslaget
ökas med 6 000 000 kronor från och med 2012.
Genomförandet av regeringens förslag i lagrådsremissen Tandvård för personer med vissa
sjukdomar eller funktionsnedsättningar förväntas medföra en ökad måltillströmning till de allmänna
förvaltningsdomstolarna.
Anslaget
beräknas öka med 1 200 000 kronor från och
med 2013. Det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg upptagna
anslaget 1:4 Tandvårdsförmåner m.m. minskas
med motsvarande belopp.
Som ett led i arbetet med att renodla domstolarnas verksamhet flyttas den 1 oktober 2011
handläggningen av vissa ärendetyper över från
tingsrätt till förvaltningsmyndighet (prop.
2010/11:119,
bet.
2010/11:JuU24,
rskr.
2010/11:301). Till följd av förändringarna kommer följande överföringar att göras, vilka aviserades i 2011 års budgetproposition.
Verksamheten med vissa associationsrättsliga ärenden och vissa ärenden som rör
dödande av förkommen handling tas över av
Bolagsverket. Med anledning av detta minskas
anslaget med 412 000 kronor från och med
2012.
Vissa delar av verksamheten med dödande av
förkommen handling tas över av Kronofogdemyndigheten. Anslaget minskas med 800 000
kronor från och med 2012. Det under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution upptagna
anslaget 1:2 Kronofogdemyndigheten ökas med
motsvarande belopp.
Verksamheten med registreringsärenden, arv
och testamente tas över av Skatteverket. Anslaget minskas med 9 220 000 kronor från och med
2012. Det under utgiftsområde 3 Skatt, tull och
exekution upptagna anslaget 1:1 Skatteverket
ökas med motsvarande belopp.
Vissa delar av verksamheten med dödande av
förkommen handling tas över av Lantmäteriet.
Anslaget minskas med 3 300 000 kronor från
och med 2012. Det under utgiftsområde 18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande
samt konsumentpolitik upptagna anslaget 2:4
Lantmäteriet ökas med motsvarande belopp.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 4 899 954 000 kronor anvisas under
anslaget 1:5 Sveriges Domstolar för 2012. För
2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till
5 022 368 000 kronor, 5 133 861 000 kronor respektive 5 268 920 000 kronor.
Tabell 2.31 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:5 Sveriges Domstolar
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

4 741 718

4 741 718

4 741 718

4 741 718

45 702

139 205

241 244

372 333

114 068

141 809

149 226

153 152

-6 084

-5 003

-5 107

-5 242

4 550

4 639

6 780

6 958

4 899 954

5 022 368

5 133 861

5 268 920

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/ beräknat anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013-2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt. Anslaget minskas från och med 2014
till följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

1:6

Kriminalvården

Tabell 2.32 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

7 164 147

2011

Anslag

7 449 802

2012

Förslag

7 529 804

2013

Beräknat

7 685 836

2

2014

Beräknat

7 834 835

3

2015

Beräknat

8 037 574

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

15 905
7 508 521

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 7 530 408 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 7 520 566 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 7 520 565 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Kriminalvårdens verksamhet. Transporttjänstens verksamhet erhåller
medel från detta anslag till den del denna inte
avser utlandstransporter inom migrationspoliti55
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kens ansvarsområde. Anslaget används även för
Kriminalvårdsnämndens verksamhet och ersättning åt ledamöter med flera i övervakningsnämnderna.

Tabell 2.34 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:6 Kriminalvården
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

7 449 802

7 449 802

7 449 802

7 449 802

77 609

232 975

392 164

595 088

2 393

3 059

-7 131

-7 316

7 529 804

7 685 836

7 834 835

8 037 574

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Kriminalvården disponerar inkomster från
arbetsdriften inom kriminalvården. För arbetsdriften gäller inte kravet på full kostnadstäckning. Det ekonomiska målet är att intäkterna till
50 procent ska täcka de direkta kostnaderna för
arbetsdriften.
Av 5 § lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll framgår att dömda som verkställer ett fängelsestraff under intensivövervakning med elektronisk kontroll ska
betala en avgift. Avgiften uppgår till 50 kronor
per dag, dock högst 6 000 kronor. Avgiften ska
betalas i förskott till Kriminalvården för att därefter kvartalsvis tillföras Brottsofferfonden.
Tabell 2.33 Avgiftsbelagd verksamhet

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/ beräknat anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 budget för staten.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013-2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt. Anslaget minskas från och med 2014
till följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

1:7

Tusental kronor
Intäkter som inte får
disponeras/ Intensivövervakning

Intäkter som får disponeras/Arbetsdrift

Utfall 2010

2 684

125 229

Prognos 2011

3 000

145 000

Budget 2012

3 200

147 000

Brottsförebyggande rådet

Tabell 2.35 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 7 529 804 000 kronor
anvisas under anslaget 1:6 Kriminalvården för
2012. För 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget
till 7 685 836 000 kronor 7 834 835 000 kronor
respektive 8 037 574 000 kronor.

2010

Utfall

63 082

2011

Anslag

68 931

2012

Förslag

69 240

2013

Beräknat

70 690

2

2014

Beräknat

72 046

3

2015

Beräknat

73 892

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

315
66 818

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 69 240 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 69 143 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 69 144 tkr i 2012 års prisnivå.

Brottsförebyggande rådet är ett centrum för
forsknings- och utvecklingsverksamhet inom
rättsväsendet och ska bidra till kunskapsutveckling inom det kriminalpolitiska området och
främja brottsförebyggande arbete. Anslaget
används för Brottsförebyggande rådets förvaltningskostnader.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 69 240 000 kronor anvisas under anslaget 1:7 Brottsförebyggande rådet
för 2012. För 2013, 2014 och 2015 beräknas an-
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slaget till 70 690 000 kronor, 72 046 000 kronor
respektive 73 892 000 kronor.
Tabell 2.36 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:7 Brottsförebyggande rådet
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

68 931

68 931

68 931

68 931

Rättsmedicinalverket bedriver avgiftsbelagd
verksamhet inom rättsgenetik, delar av rättskemin samt inom rättsmedicin vad gäller utfärdande av rättsintyg.
Tabell 2.38 Offentligrättslig verksamhet. Rättsgenetik
Tusental kronor

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

219

1 667

3 122

4 968

Offentligrättslig
verksamhet

Beslut

Förslag/ beräknat anslag

90

92

-7

-7

69 240

70 690

72 046

73 892

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013-2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt. Anslaget minskas från och med 2014
till följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

1:8

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäktkostnad)

-

18 649

18 003

646

Utfall 2010

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Prognos 2011

-

18 000

17 000

1 000

Budget 2012

-

18 500

19 000

-500

Tabell 2.39 Uppdragsverksamhet. Rättskemi
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäktkostnad)

Utfall 2010

43 188

41 846

1 342

Prognos 2011

41 000

43 500

-2 500

Budget 2012

41 000

43 000

-2 000

Tabell 2.40 Uppdragsverksamhet. Rättsintyg

Rättsmedicinalverket

Tusental kronor

Tabell 2.37 Anslagsutveckling

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäktkostnad)

Utfall 2010
Prognos 2011

20 891

23 161

-2 270

19 000

20 000

-1 000

Budget 2012

24 000

24 000

0

Tusental kronor

2010

Utfall

296 567
1

2011

Anslag

312 013

2012

Förslag

327 858

2013

Beräknat

334 543

2

2014

Beräknat

341 077

3

2015

Beräknat

350 036

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

4 253
308 898

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 327 999 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 327 552 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 327 553 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Rättsmedicinalverkets förvaltningskostnader. Rättsmedicinalverket bedriver verksamhet inom rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik. Rättsmedicinalverkets huvuduppgift är att avge sakkunnigutlåtanden till polis, åklagare och domstol.

Både den rättskemiska och den rättsgenetiska
verksamheten resulterade i överskott 2010.
Överskotten bidrog till ett högre ackumulerat
balanserat överskott för båda dessa verksamheter.
Rättsintygsverksamheten resulterade i ett
underskott, vilket bidrog till ett lägre ackumulerat balanserat överskott.
Regeringens överväganden
Regeringen har i budgetpropositionerna för 2010
och 2011 aviserat att anslaget ökas med
5 000 000 kronor 2012.
Rättsmedicinalverket behöver fortsätta arbetet
med att öka antalet rättsläkare och rättspsykiatriker. Eftersom det tar lång tid att utbilda en lä57
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kare till rättsläkare är det viktigt att myndigheten
kan följa den långsiktiga kompetensförsörjningsplan som myndigheten har för att läkarbemanningen ska säkerställas på sikt. Myndigheten
behöver också fortsätta det påbörjade arbetet
med att modernisera den tekniska utrustningen.
Nya metoder för undersökningar, analyser och
leveranssätt av sakkunnigutlåtanden till beställarna innebär att tekniken måste uppgraderas
och anpassas till denna utveckling. Dessutom är
myndigheten i behov av nya lokaler för bland
annat den rättspsykiatriska verksamheten i Huddinge. Utifrån verksamhetens art och de krav
som ställs på lokalerna kommer nya lokaler att
medföra ökade kostnader. Med anledning av
ovanstående ökas Rättsmedicinalverkets anslag
med 7 000 000 kronor från och med 2012. Anslag 1:1 Polisorganisationen minskas med motsvarande belopp.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 327 858 000 kronor anvisas under anslaget 1:8 Rättsmedicinalverket för 2012. För
2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till
334 543 000 kronor, 341 077 000 kronor respektive 350 036 000 kronor.
Tabell 2.41 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:8 Rättsmedicinalverket
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

312 013

312 013

312 013

312 013

3 807

10 108

16 847

25 485

12 000

12 239

12 495

12 824

38

183

-278

-286

327 858

334 543

341 077

350 036

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/ beräknat anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013-2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas från och med 2014
till följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.
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1:9

Gentekniknämnden

Tabell 2.42 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

4 183

2011

Anslag

4 288

2012

Förslag

4 351

2013

Beräknat

4 441

2

2014

Beräknat

4 527

3

2015

Beräknat

4 645

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

50
4 095

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop.2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 4 351 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 4 345 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 4 346 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Gentekniknämndens förvaltningskostnader. Nämnden ska bland annat
följa den nationella och internationella utvecklingen på genteknikområdet, bevaka de etiska
frågorna inom gentekniken samt bedriva rådgivande och upplysande verksamhet.
Regeringens överväganden
Utvecklingen inom genteknikområdet går
snabbt. Genom att utnyttja genteknik kan
mänskligt lidande lindras. Det finns samtidigt en
risk för att gentekniken missbrukas eller att
användningen av genteknik för med sig andra
negativa konsekvenser, till exempel inom miljöområdet. Det är mot den bakgrunden viktigt att
följa utvecklingen inom gentekniken på ett ändamålsenligt och noggrant sätt.
Regeringen föreslår att 4 351 000 kronor anvisas under anslaget 1:9 Gentekniknämnden för
2012. För 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget
till 4 441 000 kronor, 4 527 000 kronor respektive 4 645 000 kronor.
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Tabell 2.43 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:9 Gentekniknämnden
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

4 288

4 288

4 288

4 288

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

för 2012. För 2013, 2014 och 2015 beräknas
anslaget till 34 715 000 kronor, 35 391 000 kronor respektive 36 319 000 kronor.
Tabell 2.45 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:10 Brottsoffermyndigheten
Tusental kronor

63

153

245

2012

2013

2014

2015

33 700

33 700

33 700

33 700

1 015

1 740

2 669

-49

-50

35 391

36 319

363
1

Beslut

Anvisat 2011

Överföring
till/från andra
anslag

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Övrigt 3
Förslag/ beräknat anslag

4 351

4 441

-6

-6

4 527

4 645

1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013-2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas från och med 2014 till följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

1:10

Brottsoffermyndigheten

345

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/ beräknat anslag

34 045

34 715

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013-2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas från och med 2014 till följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

Tabell 2.44 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

30 627

2011

Anslag

33 700

2012

Förslag

34 045

2013

Beräknat

34 715

2

2014

Beräknat

35 391

3

36 319

4

2015

Beräknat

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 846
33 289

1:11

Tabell 2.46 Anslagsutveckling
Tusental kronor

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 34 045 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 33 998 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 33 998 tkr i 2012 års prisnivå.

Brottsoffermyndigheten arbetar för att främja
brottsoffers rättigheter, intressen och behov.
Myndighetens huvuduppgift är att pröva ansökningar om ersättning enligt brottsskadelagen, så
kallad brottsskadeersättning. Anslaget används
för Brottsoffermyndighetens förvaltningskostnader.
Regeringens överväganden

Ersättning för skador
på grund av brott

2010

Utfall

79 614

2011

Anslag

69 474

2012

Förslag

89 474

2013

Beräknat

89 474

2

2014

Beräknat

89 349

3

2015

Beräknat

89 349

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

10 930
58 744

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 89 474 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 89 349 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 89 349 tkr i 2012 års prisnivå.

Från anslaget betalas ersättning av statsmedel enligt brottsskadelagen (1978:413) för skador på
grund av brott. Utgifterna på anslaget styrs av
antalet beviljade ansökningar och brottsskadeersättningens storlek.

Regeringen föreslår att 34 045 000 kronor anvisas under anslaget 1:10 Brottsoffermyndigheten
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Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 89 474 000 kronor anvisas under anslaget 1:11 Ersättning för skador på
grund av brott för 2012. För 2013, 2014 och 2015
beräknas anslaget till 89 474 000 kronor,
89 349 000 kronor respektive 89 349 000 kronor.
Tabell 2.47 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:11 Ersättning för skador på grund av brott
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

89 474

89 474

89 474

89 474

0

0

0

-125

-125

89 349

89 349

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning

0

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 2
Förslag/ beräknat anslag

89 474

89 474

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Anslaget minskas från och med 2014 till följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

1:12

ärenden enligt utlänningslagen (2005:716) och
lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll.
Anslaget finansierar också utgifter för särskilda
företrädare för barn enligt 12 § lagen (1999:997)
om särskild företrädare för barn, samt utgifter
för bevisning, parter, tolk och god man, förvaltararvoden m.m. i konkurser, ersättning till likvidatorer och bouppteckningsförrättare.
Vidare betalas från anslaget kostnader som
hänför sig till internationellt straff- och civilrättsligt samarbete och som inte ska bäras av
annan myndighet.
De faktorer som styr utgifterna är framför allt
antalet mål och ärenden, målens och ärendenas
svårighetsgrad, ersättningsnivån till biträden och
offentliga försvarare samt den andel av rättshjälpskostnaderna som betalas av den rättssökande.
Enligt 21 kap. 10 § rättegångsbalken, 27 §
rättshjälpslagen, 5 § lagen om målsägandebiträde
och 5 § lagen om offentligt biträde bestämmer
regeringen den timkostnadsnorm som ligger till
grund för ersättning för arbete på rättshjälpsområdet. Timkostnadsnormen för 2011 är 1 166
kronor. Det finns taxor för ersättning till offentliga försvarare och målsägandebiträden i vissa
brottmål i tingsrätt och hovrätt (DVFS 2010:14
och 2010:16). Taxorna beslutas av Domstolsverket på grundval av timkostnadsnormen.

Rättsliga biträden m.m.
Regeringens överväganden

Tabell 2.48 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

1 804 166

2011

Anslag

1 905 657

2012

Förslag

2 025 657

2013

Beräknat

1 725 657

2

2014

Beräknat

1 725 657

3

2015

Beräknat

1 725 657

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-35 020
2 043 000

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop.2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 725 657 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 725 657 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 725 657 tkr i 2012 års prisnivå.

Från anslaget ska betalas de kostnader som enligt
21 kap. 10 § rättegångsbalken, lagen (1988:609)
om målsägandebiträde och rättshjälpslagen
(1996:1619) ska betalas av allmänna medel. Därutöver ska från anslaget betalas de kostnader
som enligt lagen (1996:1620) om offentligt biträde ska betalas av allmänna medel, dock inte
sådana kostnader som avser offentligt biträde i
60

Utgifterna på anslaget har ökat. Detta beror i
huvudsak på en ökning av antalet brottmål för
vilka det förordnas offentliga försvarare, och
omfattningen av dessa. Mot bakgrund av detta
ökas anslaget med 300 000 000 kronor 2012.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 2 025 657 000 kronor anvisas under
anslaget 1:12 Rättsliga biträden m.m. för 2012.
För 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till
1 725 657 000 kronor för respektive år.
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Tabell 2.49 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:12 Rättsliga biträden m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

1 725 657

1 725 657

1 725 657

1 725 657

1 725 657

1 725 657

1 725 657

Förändring till följd av:
Beslut

300 000

Överföring
till/från andra
anslag

de senaste åren. Dessutom är det allt mer vanligt
förekommande att ersättningsärendena uppgår
till större belopp. Anslaget ökas därför med
4 000 000 kronor från och med 2012.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 37 163 000 kronor anvisas under anslaget 1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.
för 2012. För 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till 37 163 000 kronor, 37 117 000 kronor
respektive 37 117 000 kronor.

Övrigt
Förslag/ beräknat anslag

2 025 657

1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Tabell 2.51 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

33 163

33 163

33 163

33 163

0

0

0

0

4 000

4 000

4 000

4 000

-46

-46

37 117

37 117

Förändring till följd av:

1:13

Kostnader för vissa
skaderegleringar m.m.

Pris- och löneomräkning
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Tabell 2.50 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

35 228

2011

Anslag

39 163

2012

Förslag

37 163

2013

Beräknat

37 163

2

2014

Beräknat

37 117

3

2015

Beräknat

37 117

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-2 576

Övrigt 2

37 000

Förslag/ beräknat anslag

37 163

37 163

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Anslaget minskas från och med 2014 till följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 37 163 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 37 117 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 37 117 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för kostnader som uppkommer för staten i samband med vissa skaderegleringar m.m. Dessa kan till exempel röra
ersättning enligt lagen (1998:714) om ersättning
vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
eller skadestånd enligt bestämmelserna om fel
och försummelse vid myndighetsutövning i skadeståndslagen (1972:207). I anslutning till att
sådan ersättning utbetalas kan ersättning även
utgå för ombuds- och rättegångskostnader. Ersättning till staten för sådana kostnader tillgodoräknas anslaget. Justitiekanslern betalar ut ersättning och skadestånd från anslaget.
Regeringens överväganden
Utgifterna på anslaget har ökat då antalet ärenden som innefattar frihetsberövade har blivit fler

1:14

Avgifter till vissa internationella sammanslutningar

Tabell 2.52 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

3 804

2011

Anslag

19 674

2012

Förslag

18 674

2013

Beräknat

18 674

2

2014

Beräknat

18 674

3

2015

Beräknat

18 674

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

194
16 721

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 18 674 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 18 674 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 18 674 tkr i 2012 års prisnivå.

Från anslaget får betalas årsavgifter till Haagkonferensen för internationell privaträtt, Internationella institutet i Rom för unifiering av privaträtten (UNIDROIT), Association Internationale
61
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des Hautes Jurisdictions Administratives, Bernunionen (WIPO=World Intellectual Property
Organization) samt till Interpol och Schengen
Information System.
Dessutom får bidrag till vissa andra internationella sammanslutningar samt internationellt
samarbete och forskning med anknytning till
Justitiedepartementets område betalas från
anslaget.

1:15

Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

Tabell 2.54 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Regeringens överväganden

2010

Utfall

7 155

2011

Anslag

7 157

2012

Förslag

21 157

2013

Beräknat

7 157

2

2014

Beräknat

7 157

3

2015

Beräknat

7 157

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2
7 007

1

Medlemsavgifterna till Interpol och Schengen
Information System beräknas bli lägre än det belopp som för dessa avgifter överfördes från och
med 2011 från anslaget 1:1 Polisorganisationen.
Med anledning av detta minskas anslaget med
2 000 000 kronor från och med 2012 och anslaget 1:1 Polisorganisationen ökas med motsvarande belopp.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 18 674 000 kronor anvisas under anslaget 1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar för 2012. Motsvarande belopp
beräknas för 2013, 2014 och 2015.
Tabell 2.53 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

20 674

20 674

20 674

20 674

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

18 674

18 674

18 674

18 674

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/ beräknat anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
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Anslaget används för att stimulera lokalt brottsförebyggande arbete. Brottsförebyggande rådet
har till uppgift att fördela medel till lokala
brottsförebyggande projekt. I detta ingår att
samla och sprida kunskap om framgångsrika
projekt, följa upp och utveckla projekt samt
bidra till att behovet av utbildning tillgodoses.
Brottsförebyggande rådet belastar anslaget med
vissa egna kostnader direkt kopplade till denna
verksamhet. Anslaget får 2012 också användas
för kapitaltillskott till en stiftelse för att åstadkomma en varaktig lösning för det så kallade
Kriminologipriset.
Regeringens överväganden

Förändring till följd av:
Beslut

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 7 157 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 7 157 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 7 157 tkr i 2012 års prisnivå.

För att åstadkomma en varaktig lösning för det
så kallade Kriminologipriset och dess organisation ökas anslaget med 14 000 000 kronor 2012.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 21 157 000 kronor anvisas under anslaget 1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete för 2012. För 2013, 2014 och 2015 beräknas
anslaget till 7 157 000 kronor, 7 157 000 kronor
respektive 7 157 000 kronor.
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Tabell 2.55 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

7 157

7 157

7 157

7 157

7 157

7 157

7 157

Förändring till följd av:
Beslut

14 000

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/ beräknat anslag

21 157

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Kapitaltillskott om 14 000 000 kronor till en
stiftelse för att åstadkomma en varaktig lösning för
det så kallade Kriminologipriset
Regeringens förslag: Riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2012 delta i bildandet av en
stiftelse för att främja kriminologisk forskning
genom utdelandet av ett särskilt pris. Riksdagen
bemyndigar regeringen att under 2012 besluta
om kapitaltillskott på högst 14 000 000 kronor
till stiftelsen för främjande av kriminologisk
forskning.

Ärendet och dess beredning: The Stockholm
Prize in Criminology (Kriminologipriset) instiftades 2006 för att stimulera utvecklingen och
inflödet av internationellt aktuell och relevant
kunskap av vikt för kampen att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Priset
delas ut i anslutning till det vetenskapliga symposium – The Stockholm Criminology Symposium – som årligen arrangeras av Brottsförebyggande rådet på uppdrag av regeringen.
Kriminologipriset har, trots dess korta existens,
rönt omfattande internationellt erkännande och
är nu världens största pris i kriminologi. Priset
beslutas av en oberoende internationell jury och
finansieras genom bidrag från privata donatorer.
Justitiedepartementet bidrar med omfattande
stöd till processen. En särskild sakkunnig utsågs
i december 2010 att biträda Justitiedepartementet för att utvärdera arbetet med priset och symposiet och föreslå en ordning för en mer kostnadseffektiv, tydlig och över tid hållbar
organisation. Den sakkunniges förslag har pre-

senterats i en promemoria, som har remissbehandlats. Remissammanställningen finns i Justitiedepartementet (dnr Ju2011/3594/KRIM).
Förslaget i promemorian: En stiftelse, med
ändamål att främja kriminologisk forskning
genom utdelandet av ett särskilt pris, ska bildas.
Privata donatorer har utfäst kapitaltillskott men
en varaktig organisation förutsätter också ett
statligt tillskott. I promemorian föreslås därför
att staten deltar i stiftelsebildningen.
Remissinstanserna: 11 remissinstanser har
inkommit med yttranden. De är överlag positiva
till förslaget att bilda en avkastningsstiftelse på
det sätt som utredaren föreslagit och till att staten deltar i stiftelsebildningen, såvida det
bedöms att det finns behov av det. Riksrevisionen avstyrker emellertid förslaget med hänvisning till den allmänna restriktivitet som bör gälla
för staten att delta i bildandet av stiftelser.
Skälen för regeringens förslag: Ett led i strävan att kunna använda rättsväsendets resurser så
ändamålsenligt och effektivt som möjligt är att
se till att den kunskap som finns i andra länder
med liknande utmaningar kan komma rättsväsendet i Sverige till godo. Den tillämpade forskning och utvecklingsverksamhet som sker i Sverige på detta område, behöver kompletteras. Det
gäller såväl att ta del av kunskap om orsaker till
och mönster i brottsligheten och vilka åtgärder
som visat sig effektiva för att på olika sätt minska brottsligheten och öka tryggheten, som att få
återkoppling på den tillämpade forskning och
utvecklingsverksamhet som sker nationellt.
Kriminologipriset instiftades för att fokusera
på och stimulera utvecklingen av sådan tillämpad
forskning och utvecklingsverksamhet som på
kort sikt kan bidra till att minska brottsligheten
och öka tryggheten. Samhällsvetenskapliga
fakulteten vid Stockholms universitet menar att
Kriminologipriset har haft en vitaliserande
inverkan på både svensk och internationell kriminologi. Även Riksrevisionen ser ett generellt
värde i insatser för att främja forskning i kriminologi och spridande av sådana kunskaper. Priset
har, genom den årliga ceremonin och det vetenskapliga tredagarssymposiet, utvecklats till ett
internationellt respekterat och välkänt pris. Det
ger en reell möjlighet till gränsöverskridande
möten mellan beslutsfattare, praktiker och forskare och fungerar också som kompetensutveckling för anställda i rättsväsendet. Mot denna
bakgrund anser regeringen att arbetet med Kriminologipriset har avsedd effekt och att det är
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viktigt att behålla Kriminologipriset i Sverige och
att fortsätta utveckla formerna för tillvaratagande av den kunskap som genereras.
I promemorian konstateras att nuvarande
ordning fungerar väl på det stora hela, men att
vissa förändringar bör göras i syfte att för framtiden säkerställa en verksamhetseffektiv och beständig organisation. Förändringarna bör syfta
till att skapa organisatoriska förutsättningar för
varaktighet, klargöra gränserna mellan olika
aktörer samt minska beroendet av ideellt engagemang från enskilda individer. Regeringen delar
denna uppfattning. Den nuvarande ordningen är
inte kostnadseffektiv och många arbetsuppgifter
som utförs i Regeringskansliet eller på Brottsförebyggande rådet bör i stället utföras i en annan
organisation. I likhet med vad som föreslås i
promemorian anser regeringen därför att det bör
genomföras vissa förändringar.
Det huvudsakliga ekonomiska och administrativa ansvaret för Kriminologipriset bör i fortsättningen ligga på ett från staten fristående
organ i form av en stiftelse, med en egen förvaltning. För att uppnå varaktighet krävs, enligt vad
som anges i promemorian, ett grundkapital om
minst 15 miljoner kronor. För övriga donatorer
är det en förutsättning att staten ingår i kretsen
av stiftare. Trots att myndighetsformen bör vara
huvudregeln för statlig verksamhet och trots den
restriktivitet som i allmänhet gäller för statliga
organ i fråga om användning av stiftelseformen,
bör därför staten i detta fall delta i bildandet av
en sådan stiftelse. I arbetet med stiftelsebildningen bör uppdraget att företräda staten ges till
Regeringskansliet (Justitiedepartementet).
Regeringen avser således att, förutsatt att
andra lämpliga donatorer bidrar med tillräckligt
kapital, medverka i bildandet av en stiftelse vars
ändamål ska vara att främja kriminologisk forskning genom utdelandet av ett särskilt pris. Stiftelsen ska därutöver kunna främja sitt ändamål
genom bland annat arbete med Kriminologisymposiet. Målsättningen bör vara att en sådan
stiftelse tar över ansvaret också för att organisera
både prisceremoni och symposium. En särskild
sakkunnig bör bistå Regeringskansliet (Justitiedepartementet) i bildandet av stiftelsen, baserat
på förslagen i promemorian och de synpunkter
som kommit in under remissförfarandet.
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1:16

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Tabell 2.56 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

10 133

2011

Anslag

13 619

2012

Förslag

16 758

2013

Beräknat

17 151

2

2014

Beräknat

17 480

3

2015

Beräknat

17 914

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 773
12 694

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 16 759 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 16 740 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 16 739 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens förvaltningskostnader. Myndighetens nämnd utövar tillsyn över de brottsbekämpande myndigheternas användning av
hemliga tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter och därmed sammanhängande verksamhet. Nämnden utövar också tillsyn över
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter. Nämnden ska på begäran av en enskild kontrollera om han eller hon har varit utsatt för
hemliga tvångsmedel och därmed sammanhängande verksamhet eller varit föremål för Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling och om
tvångsmedelsanvändningen eller personuppgiftsbehandlingen har skett i enlighet med lag eller
annan författning.
Inom myndigheten finns även de särskilda
beslutsorganen,
Registerkontrolldelegationen
(som i ärenden om registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen [1996:627] prövar frågor om
utlämnande av uppgifter från vissa register) och
Skyddsregistreringsdelegationen (som fattar
beslut om kvalificerad skyddsidentitet enligt
lagen [2006:939] om kvalificerade skyddsidentiteter).
Regeringens överväganden
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden kommer att tillföras nya tillsynsuppgifter från och
med den 1 mars 2012. Då den nya polisdatalagen
(2010:361)och lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister träder i kraft kommer
nämnden att utöva tillsyn över behandling av
personuppgifter inom Polisen. Med anledning av

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 4

detta ökas anslaget med 4 000 000 kronor från
och med 2012. För att finansiera denna ökning
minskas anslag 1:1 Polisorganisationen med motsvarande belopp.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 16 758 000 kronor anvisas under anslag
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden för
2012. För 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget
till 17 151 000 kronor, 17 480 000 kronor
respektive 17 914 000 kronor.
Tabell 2.57 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

12 619

12 619

12 619

12 619

Beslut

Regeringens överväganden
Anslaget minskas med 500 000 kronor från och
med 2012 och anslaget 1:5 Sveriges Domstolar
ökas med motsvarande belopp.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 6 500 000 kronor anvisas under anslag
1:17 Domarnämnden för 2012. För 2013, 2014
och 2015 beräknas anslaget till 6 632 000 kronor,
6 761 000 kronor respektive 6 938 000 kronor.
Tabell 2.59 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:17 Domarnämnden

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Domarnämndens huvudsakliga uppgift är att
bereda och lämna förslag till regeringen i alla
ärenden om utnämning av ordinarie domare.

139

438

703

1 034

4 000

4 094

4 177

4 281

Tusental kronor

Anvisat 2011

Överföring
till/från andra
anslag
-19

Pris- och löneomräkning 2

-19

Beslut
16 758

17 151

17 480

17 914

2013

2014

2015

7 000

7 000

7 000

7 000

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013-2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas från och med 2014 till följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

Domarnämnden

Tabell 2.58 Anslagsutveckling

0

142

291

482

-500

-510

-521

-534

-9

-9

6 761

6 938

Överföring
till/från andra
anslag

1

1:17

2012

Förändring till följd av:

Övrigt 3
Förslag/ beräknat anslag

1

Övrigt 3
Förslag/ beräknat anslag

6 500

6 632

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013-2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas från och med 2014 till följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

Tusental kronor

2010
2011

Utfall
Anslag

7 000

1

2012

Förslag

6 500

2013

Beräknat

6 632

2

2014

Beräknat

6 761

3

2015

Beräknat

6 938

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
6 854

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop.2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 6 500 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 6 491 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 6 491 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Domarnämndens förvaltningskostnader.
65

Internationell
samverkan

5

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 5

Förslag till statens budget för 2012

Internationell samverkan
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ...................................................................................... 7

2

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan........................................................... 9
2.1
Omfattning.............................................................................................. 9
2.2
Utgiftsutveckling .................................................................................. 10
2.3
Mål ......................................................................................................... 11
2.4
Resultatredovisning .............................................................................. 11
2.4.1
Internationell krishantering ................................................................. 11
2.4.2
Annan freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet............................. 14
2.4.3
Nedrustnings- och ickespridningsfrågor............................................. 14
2.4.4
Exportkontroll ...................................................................................... 15
2.4.5
Medlemskap i internationella organisationer och EU ........................ 16
2.4.6
Utrikes- och säkerhetspolitisk forskning............................................ 18
2.4.7
Nordiskt samarbete .............................................................................. 19
2.4.8
Konsulär verksamhet ............................................................................ 20
2.4.9
Sverigefrämjande i utlandet .................................................................. 20
2.4.10 Samarbete inom Östersjöregionen ...................................................... 21
2.5
Politikens inriktning ............................................................................. 22
2.5.1
Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet ........................................ 22
2.5.2
Annan freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet............................. 25
2.5.3
Nedrustnings- och ickespridningsfrågor............................................. 27
2.5.4
Exportkontroll ...................................................................................... 28
2.5.5
Medlemskap i internationella organisationer och EU ........................ 28
2.5.6
Utrikes- och säkerhetspolitisk forskning............................................ 31
2.5.7
Nordiskt samarbete .............................................................................. 31
2.5.8
Konsulär verksamhet ............................................................................ 32
2.5.9
Sverigefrämjande i utlandet .................................................................. 32
2.5.10 Samarbete inom Östersjöregionen ...................................................... 33
2.6
Budgetförslag ........................................................................................ 34
2.6.1
1:1 Avgifter till internationella organisationer.................................... 34
2.6.2
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet .................................. 35
2.6.3
1:3 Nordiskt samarbete ........................................................................ 36
2.6.4
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse
kostnader för rättsväsendet .................................................................. 36
2.6.5
1:5 Inspektionen för strategiska produkter......................................... 37

3

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 5

2.6.6
2.6.7
2.6.8
2.6.9
2.6.10
2.6.11

4

1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande
säkerhetspolitik och nedrustning .........................................................38
1:7 Bidrag till Stockholms internationella
fredsforskningsinstitut (SIPRI) ...........................................................39
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet .............................................39
1:9 Svenska institutet.............................................................................40
1:10 Information om Sverige i utlandet ...............................................41
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen ...............................................42

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 5

Tabellförteckning

Anslagsbelopp................................................................................................................... 7
2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan...................... 10
2.2 Härledning av ramnivån 2012–2015. Utgiftsområde 5 Internationell
samverkan ............................................................................................................. 10
2.3 Ramnivå 2012 realekonomiskt fördelad. Utgiftsområde 5 Internationell
samverkan ............................................................................................................. 10
2.4 Anslagsutveckling..................................................................................................... 34
2.5 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:1 Avgifter till internationella
organisationer ....................................................................................................... 34
2.6 Anslagsutveckling..................................................................................................... 35
2.7 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:2 Freds- och
säkerhetsfrämjande verksamhet........................................................................... 35
2.8 Anslagsutveckling..................................................................................................... 36
2.9 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:3 Nordiskt samarbete.................... 36
2.10 Anslagsutveckling ................................................................................................... 36
2.11 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:4 Ekonomiskt bistånd till
enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet .......................... 37
2.12 Anslagsutveckling ................................................................................................... 37
2.13 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:5 Inspektionen för
strategiska produkter ........................................................................................... 38
2.14 Anslagsutveckling ................................................................................................... 38
2.15 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:6 Forskning, utredningar och
andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning .................................. 39
2.16 Anslagsutveckling ................................................................................................... 39
2.17 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:7 Bidrag till Stockholms
internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) ................................................. 39
2.18 Anslagsutveckling ................................................................................................... 39
2.19 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:8 Bidrag till Utrikespolitiska
institutet (UI)....................................................................................................... 40
2.20 Anslagsutveckling ................................................................................................... 40
2.21 Uppdragsverksamhet.............................................................................................. 40
2.22 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:9 Svenska institutet ..................... 41
2.23 Anslagsutveckling ................................................................................................... 41
2.24 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:10 Information om Sverige i
utlandet ................................................................................................................. 41
2.25 Anslagsutveckling ................................................................................................... 42
2.26 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden .............................................. 42
2.27 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:11 Samarbete inom
Östersjöregionen.................................................................................................. 43

5

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 5

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov
av framtida anslag på högst 168 500 000
kronor 2013–2017 (avsnitt 2.6.11),

2.

för budgetåret 2012 anvisar anslagen under
utgiftsområde 5 Internationell samverkan
enligt följande uppställning:

Anslagsbelopp
Anslag

Anslagstyp

1:1
1:2
1:3

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

1 448 054
135 645
15 995

Ramanslag

3 826

Ramanslag

29 291

Ramanslag

55 626

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

24 094
13 997
94 212
14 475
188 715

Avgifter till internationella organisationer
Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
Nordiskt samarbete
Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för
1:4 rättsväsendet
1:5 Inspektionen för strategiska produkter
Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och
1:6 nedrustning
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)
1:9 Svenska institutet
1:10 Information om Sverige i utlandet
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
Summa

2 023 930
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2 Utgiftsområde 5 Internationell
samverkan

2.1

Omfattning

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller
Sveriges förhållande till och överenskommelser
med
andra
stater
och
internationella
organisationer. Inom utgiftsområdet verkar två
myndigheter: Inspektionen för strategiska
produkter och Svenska institutet.
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2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Miljoner kronor
Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

1 449

1 311

1 448

1 448

1 448

1 448

122

137

134

136

138

140

143

13

14

14

16

19

14

14

3

8

8

4

4

4

4

1:5 Inspektionen för strategiska produkter

29

29

28

29

30

30

31

1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande
säkerhetspolitik och nedrustning

53

55

54

56

56

56

56

1:7 Bidrag till Stockholms internationella
fredsforskningsinstitut (SIPRI)

23

24

24

24

24

24

24

1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)

13

13

13

14

14

14

14

1:9 Svenska institutet

89

93

93

94

96

97

99

Utfall
2010

1:1 Avgifter till internationella organisationer
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
1:3 Nordiskt samarbete
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt
diverse kostnader för rättsväsendet

1:10 Information om Sverige i utlandet

15

14

14

14

14

14

14

1:11 Samarbete inom Östersjöregionen

163

170

167

189

189

189

189

2010 1:1 Bidrag till vissa internationella
organisationer

1 475

0

0

0

0

0

Totalt för utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1 998

2 006

2 024

2 032

2 030

2 037

Äldreanslag

1

1 860

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2012–2015.
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Tabell 2.3 Ramnivå 2012 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Miljoner kronor

Miljoner kronor
2012

Anvisat 2011

1

2 002

2013

2 002

2014

2 002

2015

2 002

Verksamhetskostnader 2

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Investeringar
2

7

12

19

19

22

16

16

Överföring
till/från andra
utgiftsområden

0

0

0

0

Övrigt

1

1

1

1

2 024

2 032

2 030

2 037

Beslut

Ny ramnivå
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

10

2012

Transfereringar 1
3

Summa ramnivå

1 677
346
1
2 024

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2010 samt kända förändringar
av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller
någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.
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2.3

Mål

Målet
för
utgiftsområdet
Internationell
samverkan är att säkerställa Sveriges intressen i
förbindelserna med andra länder.

2.4

Resultatredovisning

2.4.1

Internationell krishantering

Sveriges deltagande i freds- och säkerhetsfrämjande insatser finansieras inom flera utgiftsområden
– utgiftsområde 5 Internationell
samverkan, utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap samt utgiftsområde 7
Internationellt bistånd. Freds- och säkerhetsfrämjande insatser ligger väl i linje med målen för
de olika utgiftsområdena. I det följande redogörs
för resultat av det svenska deltagandet i
internationell krishantering från alla tre
utgiftsområdena.
Målen
för
Sveriges
engagemang
i
internationell krishantering framgår av den
nationella strategi som lades fram under våren
2008 (skr. 2007/08:51). I strategin framhålls bl.a.
hur utrikes-, utvecklings-, säkerhets- respektive
försvarspolitik kan stödja varandra inom ramen
för svenska insatser till förmån för
internationella freds- och säkerhetsfrämjande
insatser. Medverkan i och utveckling av fredsoch säkerhetsfrämjande arbete utgör en
prioriterad uppgift för en aktiv svensk
utrikespolitik. Målet är att genom svensk
medverkan i internationella fredsfrämjande
insatser bidra till att förebygga, hantera och lösa
kriser och konflikter samt att bidra till
fredsbyggande.
De delar av Sveriges bidrag till krishanteringen
som finansieras från utgiftsområde 7 vägleds
framför allt av policyn för säkerhet och
utveckling som belyser hur utvecklingssamarbete bedrivs till stöd för hållbar fred,
säkerhet och utveckling i situationer av konflikt
och postkonflikt. Genom att bidra till säkerhet
undanröjs centrala hinder för fattigdomsbekämpning. Insatser för att förebygga, dämpa
och lösa väpnade konflikter bidrar till att lägga
en grund för viktiga mål såsom demokrati och
mänskliga rättigheter. Utvecklingssamarbetet i
konflikt- och postkonfliktländer vägleds av

framför allt OECD/DAC:s principer för ett
gott internationellt engagemang i sviktande
stater och situationer.
Riksdagen har beslutat att målet för det
militära försvaret ska vara att enskilt och
tillsammans med andra, inom och utom landet,
försvara Sverige och främja vår säkerhet, bland
annat genom att förebygga och hantera
konflikter och krig. Insatser för detta ändamål
kan genomföras, förutom på vårt eget
territorium, även i närområdet och utanför
närområdet.
För att uppfylla målen bidrar Sverige till det
internationella freds- och säkerhetsfrämjande
arbetet genom att delta i insatser med såväl
militära förbandsbidrag och militär personal som
med civila experter. Sverige är känt för att bidra
med hög kompetens och personal som har en
helhetssyn på säkerhet, utveckling och mänskliga
rättigheter. De svenska insatserna sker inte
minst mot bakgrund av att de multilaterala
aktörernas efterfrågan på resurser (personal,
utrustning och finansiering) för internationell
krishantering är fortsatt hög. De olika verktygen
för fredsfrämjande är ömsesidigt förstärkande
och bör därtill ses inom ramen för ett bredare
svenskt engagemang, som i många fall även
inkluderar
utvecklingspolitiska
insatser.
Utvecklingen har varit positiv i ett antal länder
där EU, FN, OSSE, Nato och andra
organisationer bedriver fredsfrämjande insatser
och de svenska insatserna har bidragit härtill.
Internationella militära krishanteringsinsatser
sker i syfte att avvärja risk för en väpnad
konflikt, hejda en pågående väpnad konflikt eller
övervaka överenskommelser om fred och
vapenstillestånd. Detta sker genom militära
förbandsbidrag, men även genom insatser för
säkerhetssektorreform (SSR), stöd till avväpning, demobilisering och återintegrering av
stridande (s.k. DDR), militärobservatörer eller
sekonderingar av personal på stabsbefattningar.
Bidrag med civila experter sker till
krishanteringsinsatser som till exempel kan vara
inriktade på att reformera ett lands
säkerhetssektor eller stödja uppbyggandet av
polis och rättsstat, ge stöd till gränskontroll eller
övervaka internationellt upprättade avtal.
Utöver bidrag med resurser är arbetet med att
utveckla och reformera den internationella
strukturen för freds- och säkerhetsfrämjande
insatser i första hand i EU och FN viktiga bidrag
för att nå målen. Regeringen har under 2010
11
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bidragit till politikutveckling och reformarbete i
såväl EU som FN och Nato.
Under 2010 deltog Sverige med militära
förbandsbidrag,
militärobservatörer,
stabsofficerare, poliser, personal från Sveriges
Domstolar, kriminalvårdare samt annan civil
personal till krishanteringsinsatser ledda av EU,
FN och Nato. Annan civil personal omfattar
bland annat experter, politiska rådgivare och
personal som arbetar med insatsstöd. Under
2010 bedrevs vidare förberedande verksamhet
inför den nordiska stridsgruppens beredskapsperiod, vilken inleddes den 1 januari 2011. Ett
stort antal myndigheter har efter uppdrag i
riksdags- eller regeringsbeslut ställt militära eller
civila resurser till förfogande för deltagande i
internationella krishanteringsinsatser för fredsoch säkerhetsfrämjande. Dessa var under år 2010
Försvarsmakten, Polisen, Folke Bernadotteakademin, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, Kriminalvården, Domstolsverket
samt Åklagarmyndigheten.
Förbrukningen av tilldelade medel för
internationell krishantering var 2 555 miljoner
kronor, varav 2 218 miljoner kronor gällde
militära förbandsbidrag (från utgiftsområde 6),
59 miljoner kronor militärobservatörer och
stabsofficerare (huvudsakligen från utgiftsområde 5) samt 278 miljoner kronor avsåg civil
personal, i huvudsak poliser, kriminalvårdare
samt annan civil expertis (från utgiftsområde 7).
Antalet svenskar som deltagit i insatser har
varierat över året. I vissa insatser tjänstgör
personalen ett halvt år, i andra fall ett år eller
längre. Under juni 2010 fanns sammanlagt 1 159
personer utsända från Sverige för att delta i
internationella krishanteringsinsatser, varav 964
deltog i militära insatser och 195 i civila. Bland
de svenska civila deltagarna var en majoritet
poliser.
Sveriges bidrag till internationella krishanteringsinsatser har koncentrerats till de
länder och konflikter som är prioriterade ur ett
allmänt utrikes- och biståndspolitiskt perspektiv.
För de flesta insatsländerna har Sverige ett brett
engagemang som i regel också omfattar ett
utvecklingssamarbete på grundval av en
landstrategi. Sverige bidrog under 2010 till
krishanteringsinsatser
huvudsakligen
i
Afghanistan, Västra Balkan, Mellanöstern,
Afrika söder om Sahara och Södra Kaukasien. I
syfte att presentera en bild av svenskt deltagande
i internationella insatser vid ett och samma
12

tillfälle gäller samtliga siffror nedan juni 2010.
Antalet utsända från Sverige som befinner sig i
en viss insats kan dock, med hänsyn till resor,
ledigheter, rotationer med mera, variera även
under en och samma månad.
Sverige leder sedan mitten av mars 2006 en
regional enhet för säkerhet och återuppbyggnad
i Mazar-e Sharif i norra Afghanistan. Under 2010
uppgick det svenska militära bidraget till 500
personer på plats i Afghanistan. Sambandet
mellan säkerhet och utveckling är tydligt i det
pågående återuppbyggnadsarbetet i Afghanistan.
Sverige bidrar även med civila rådgivare till den
regionala enheten för säkerhet och utveckling.
Ett omfattande utvecklingssamarbete bedrivs
också med Afghanistan. Utöver detta bidrog
Sverige med tio personer till EU:s
polisstödsinsats, EUPOL Afghanistan samt med
en person till FN:s organisation UNAMA.
Detta innebär att Sveriges samlade engagemang i
Afghanistan i juni 2010 uppgick till ca 500
personer. De militära, civila och återuppbyggnadsinsatser som Sverige gör ska ses som
kompletterande och samverkande delar av
Sveriges stöd för säkerhet och utveckling i
Afghanistan. Det svenska krishanteringsengagemanget har inriktats på stöd till
demokratins framväxt samt bidragit till att skapa
säkerhet och till den fortsatta utvecklingen i
Afghanistan. En huvuduppgift för det svenska
styrkebidraget har varit att stödja och utbilda de
afghanska säkerhetsstyrkorna, vilket har stärkt
säkerhetsstyrkornas egen förmåga. Som ett
resultat av Sveriges och andra länders
ansträngningar tar Afghanistan under de
kommande åren ett allt större eget ansvar för
landets säkerhet.
Västra Balkan har under 2010 varit ett
prioriterat område för svensk krishantering. I
Kosovo deltog Sverige med såväl militära
förband till KFOR som civil personal till EU:s
civila rättsstatsinsats EULEX respektive OSSE.
Sverige deltog i juni 2010 totalt med 320
personer i krishanteringsinsatser i Kosovo, varav
250 personer i KFOR, 74 i EULEX samt två vid
OSSE-missionen. I enlighet med prop.
2009/10:37 inleddes under 2010 en utfasning av
det svenska bidraget till KFOR som i oktober
2010 innebar att styrkan minskade från 250
personer till 110 personer. De svenska bidragen
har medverkat både till att uppfylla målet för
krishantering, det vill säga att främja fred och
säkerhet inklusive stöd till säkerhets-
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sektorreformen, samt till de övergripande målen
för svenskt utvecklingssamarbete som inkluderar
både EU-närmande och ökad stabilitet. Sverige
är en av de större bilaterala givarna av
utvecklingsbistånd till Kosovo. På Västra Balkan
har Sverige även deltagit med fyra poliser i EU:s
polisinsats EUPM samt, sedan juni 2010 med en
stabsofficer till den icke-exekutiva delen av EU:s
militära insats Althea i Bosnien och
Hercegovina, samt i OSSE-missioner till
Bosnien och Hercegovina, Makedonien, Serbien
samt Montenegro.
Den största svenska närvaron i Afrika fanns i
juni 2010 utanför Somalia, där Sverige deltog
med 180 personer i EU:s marina övervakningsinsats Atalanta genom Försvarsmakten.
Kustbevakningen deltog också i insatsen med ett
sjöövervakningsplan under mars-juni. Under
april till augusti hade Sverige ledningsansvaret
för Atalantas styrkehögkvarter. Insatsen har
effektivt bidragit till att säkerställa de humanitära
transporterna till Somalia. Fyra personer från
Försvarsmakten deltog i EU:s utbildningsinsats i
Uganda (EUTM) till stöd för den somaliska
övergångsregeringens säkerhetsstyrkor. Inom
ramen för det nordiska försvarssamarbetet
stödjer Sverige sedan 2009 uppbyggnaden av den
militära komponenten av en regional
snabbinsatsstyrka i Östafrika; East African
Standby Force (EASF). Stödet består av
uppbyggnad av markförband och maritim
förmåga
för
kuststaterna,
kursoch
övningsverksamhet samt utvecklingen av
logistiksystem. I EU:s och FN:s insatser i
Kongo deltog sammanlagt 24 svenskar. Dessa
arbetade dels för FN:s stabiliseringsinsats
MONUSCO (18 personer, varav 13 civila och
fem militärer), dels för EU:s polis- respektive
säkerhetssektorinsats (totalt sex personer).
Sverige var initiativtagare till ett pilotprojekt för
att skapa team bestående av FN-poliser och
civila observatörer (varav hälften kvinnor) i östra
Kongo, vilket har ökat FN-missionens
möjligheter att stödja etableringen av nationell
polis och andra statliga myndigheter på lokal
nivå. Projektet stärkte betydligt MONUSCO:s
civila närvaro på landsbygden och det faktum att
samtliga team hade kvinnliga medlemmar bidrog
också positivt till FN-missionens arbete mot
sexuellt våld. Att bidra till fred, försoning och
demokratisk samhällsstyrning är även mål för
det svenska utvecklingssamarbete i Kongo. I
övrigt i Afrika deltog Sverige med elva personer i

FN:s fredsbevarande insats i Liberia, med en
person i en SSR-insats i samma land samt 13
personer (varav fem militärer) till FN:s två olika
insatser i Sudan. Insatserna i Afrika handlar i hög
grad om att arbeta nära mottagarländernas polis
och militär. Genom till exempel rådgivning och
utbildningsinsatser har insatserna bidragit till att
stärka och demokratisera säkerhetssektorernas
strukturer liksom till deras arbete med att hindra
konflikter och bidra till fredsbyggande. Sedan
april 2011 bidrar Sverige till den Natoledda
militära insatsen i Libyen. Insatsen syftar till att
skydda civila och områden med civilbefolkning
som hotas av angrepp, inklusive genom att
upprätthålla en flygförbudszon över Libyen, i
enlighet med FN:s säkerhetsrådsresolution 1973.
Det svenska bidraget har huvudsakligen utgjorts
av flygstridskrafter med stödresurser.
I Georgien deltog Sverige dels i EU:s civila
observatörsinsats EUMM (29 personer) och dels
i EU:s gränsstödsinsats (en person). Den
internationella närvaron, där svenskar utgjorde
en stor del av EU:s insats, har bidragit till ökad
stabilisering, normalisering och förtroendebyggande mellan Georgien, Ryssland, och
utbrytarregionerna Sydossetien och Abchazien.
Därutöver deltog Sverige i andra insatser i Södra
Kaukasien genom personal till OSSE:s arbete i
Armenien och Azerbajdzjan (totalt två
personer). Det totala antalet svenskar som
arbetade i Kaukasien var därmed 32, varav alla
deltog i civila insatser. Försvarsmakten har under
2010 lämnat stöd till SSR-verksamhet i Ukraina,
Georgien och på Västra Balkan.
I Mellanöstern deltog Sverige med civil
personal som medverkade i EU:s integrerade
rättssäkerhetsinsats EU JUST LEX Irak (en
person), EU:s polisinsats för den palestinska
polisen EUPOL COPPS (sex personer) samt i
en civil observatörsinsats i Hebron (10
personer). Genom EUPOL COPPS bidrar EU
och Sverige till att stärka den palestinska polisen
och rättsväsendet. EUPOL COPPS arbete har
förstärkts och utvecklats bland annat genom
rådgivning och att personer ur insatsen nu finns
lokaliserade på palestinska departement och
myndigheter. Sedan i början av år 2010 har
insatsen en svensk chef. Genom närvaro av
observatörer bidrar Temporary International
Presence in Hebron (TIPH) till att stärka
säkerheten för palestinier i Hebron och till ökad
stabilitet. Dessutom deltar sju personer som
militärobservatörer i FN:s observatörsinsats
13
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UNTSO. Sammantaget deltog alltså 24 svenskar
utsända till krishanteringsinsatser i Mellanöstern.
Fram till maj 2010 fanns ytterligare en svensk
placerad vid EU:s gränsstödsinsats EUBAM i
Rafah.
Därutöver deltog 13 svenska militärobservatörer i insatser i Asien varav sex i FN:s
insats på gränsen mellan Indien och Pakistan,
fem vid gränsinsatsen på Koreahalvön och två i
FN:s insats i Nepal. En svensk arbetade i
OSSE:s mission i Kirgizistan. Nio svenskar
deltog i insatser i Latinamerika/Karibien varav
sju personer i FN:s insats på Haiti samt två
personer i den Internationella kommissionen
mot straffrihet i Guatemala. Sverige har under
2010 också haft en person i EU:s
gränsstödsinsats i Moldavien och Ukraina.
2.4.2

Annan freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

Sverige bidrar till freds- och säkerhetsfrämjande
genom såväl politik- och idéutveckling som
insatser i fält. Regeringen har bland annat givit
stöd till organisationer och institutioner som
verkar inom området freds- och säkerhetsfrämjande, exempelvis med dialog, medlingsoch försoningsinsatser. En särskild prioritering
har under 2010 varit att bidra till fredsfrämjande
och statsbyggande i Afghanistan. Insatser för att
förebygga, dämpa och lösa väpnade konflikter
bidrar också till att lägga en grund för andra
viktiga mål såsom fattigdomsbekämpning,
demokrati och mänskliga rättigheter.
Det svenska stödet till utvecklingen av
kriminalvårdsverksamheten i FN:s fredsbevarande operationer fortsatte under 2010.
Omfattande kränkningar av de mänskliga
rättigheterna är en indikator på instabilitet och
förestående konflikt. Sveriges insatser för att
främja mänskliga rättigheter och rättstatens
principer utgör därför ett viktigt bidrag också till
det konfliktförebyggande arbetet, liksom i den
fredsfrämjande verksamheten. Genomförandet
av EU:s gemensamma riktlinjer om de mänskliga
rättigheterna inom den gemensamma utrikesoch säkerhetspolitiken utgör centrala instrument
i detta arbete.
Sverige har fortsatt att arbeta aktivt för
jämställdhetsfrågor och genomförandet av FN:s
säkerhetsrådsresolutioner 1325 (2000), 1820
(2008), 1888 (2009) och 1889 (2009) om
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kvinnor, fred och säkerhet som är en viktig del i
det freds- och säkerhetsfrämjande arbetet.
Den genomgripande reformprocess som
initierades under 2009 för att stärka FN:s
fredsfrämjande verksamhet fortsatte under 2010.
Bakgrunden var inte minst de påfrestningar som
FN-systemet utsätts för i genomförandet av
omfattande och komplexa fredsbevarande
insatser, bl.a. i Sudan och Demokratiska
Republiken Kongo (DRK). Sverige har fortsatt
att verka för ett konstruktivt EU-bidrag till
dessa reformansträngningar.
Det internationella samarbetet rörande
fredsoperationer har fördjupats och stärkts dels
genom den metodutveckling och forskning som
bedrivs på Folke Bernadotteakademin, dels
genom nätverket Challenges som syftar till att
utarbeta rekommendationer för att förbättra
genomförandet av fredsfrämjande operationer.
Folke Bernadotteakademin har tillsammans med
andra myndigheter och aktörer utvecklat
Sveriges engagemang och bidragit till
kapacitetshöjning och ökad effektivitet på det
freds- och säkerhetsfrämjande området. Sverige
bidrar även på olika sätt till civil-militär
samverkan, bl.a. genom att ge stöd till
gemensamma övningar och kurser för olika
personalkategorier i internationella insatser.
FN:s globala strategi mot terrorism är idag
basen för det internationella samarbetet mot
terrorism. Som ett led i att stärka FN som aktör
i genomförandet av denna policy har Sverige
bidragit till institutionaliseringen av CounterTerrorism Implementation Task Force och gett
stöd till dess arbetsgrupp som arbetar för att
stärka respekten för mänskliga rättigheter i
kampen mot terrorism, samt till UNODC:s
arbete mot terrorism. Dessa bidrag för att stärka
kapaciteten och rättssäkerheten i FN-länder är
exempel på insatser i linje med Sveriges arbete
mot terrorism och för stärkandet av rättsäkerhet
och de mänskliga rättigheterna.
2.4.3

Nedrustnings- och
ickespridningsfrågor

Målsättningen för det svenska nedrustnings- och
icke-spridningsarbetet är att massförstörelsevapen ska elimineras helt, att bidra till att
förhindra spridning av massförstörelsevapen
samt att reglera förekomsten av konventionella
vapen. Det internationella förhandlingsarbetet
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för detta ändamål är en långsam process vars
resultat sällan kan bedömas år från år.
EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen har under 2010 bl.a. resulterat i
fortsatta insatser för att främja nedrustning och
icke-spridning, inklusive stöd för att stärka
internationella konventioner och förbättra deras
genomförande. Den s.k. icke-spridningsklausulen om massförstörelsevapen i EU:s avtal
med tredje land är ett värdefullt komplement.
Under 2010 påbörjades uppföljningen av
president Obamas toppmöte om kärnsäkerhet i
april 2010 i Washington samt den viktiga
översynskonferensen
för
Icke-spridningsfördraget i maj 2010 i New York. Vid översynskonferensen uppnåddes en överenskommelse om handlingsplaner för nedrustning,
icke-spridning och fredlig användning av
kärnenergi, samt en konferens 2012 om en zon i
Mellanöstern fri från kärnvapen och andra
massförstörelsevapen. Två för Sverige prioriterade frågor har varit främjandet av provstoppsavtalet och inrättandet av multilaterala
garantier för tillgång till kärnbränsle. Sverige
fortsatte också verka för att framsteg skulle
uppnås i frågan om nedrustning av taktiska
kärnvapen.
Ansträngningar för att Nedrustningskonferensen skulle återuppta sitt arbete
fortsatte, i synnerhet i frågan om förhandlingar
om ett avtal om förbud mot produktion av fissilt
material för vapenändamål, FMCT.
Under 2010 beslutade FN och Europeiska
unionen om utökade sanktioner mot Iran med
anledning av Irans kärntekniska program. Ett
arbete har fortsatt bedrivits av gruppen USA,
Ryssland, Kina, Storbritannien, Frankrike,
Tyskland och EU samt av FN:s säkerhetsråd för
att förmå Iran att frysa all känslig kärnteknisk
verksamhet och möjliggöra återupptagna
förhandlingar. På liknande sätt har ansträngningar gjorts av det internationella samfundet för
att förmå Nordkorea att avveckla sitt kärnvapenprogram.
När det gäller små och lätta vapen antog EU
2005 en strategi för bekämpning av olaglig
ansamling och handel med sådana vapen. Rådet
beslutade 2008 att en klausul om små och lätta
vapen ska infogas i EU:s avtal med tredje land
framöver. Sverige har, bilateralt och genom EU,
på olika vis bidragit till genomförandet av EUstrategin och FN:s handlingsprogram för att
bekämpa illegal handel med lätta vapen från

2001, bl.a. genom stöd till förstöring av lätta
vapen och bekämpning av spridningen av sådana
vapen.
Sedan Sverige i december 2008 undertecknat
konventionen om klusterammunition förbereds
inom Regeringskansliet de författningsändringar
och andra åtgärder som konventionen kräver.
Regeringen avser att i proposition återkomma
till riksdagen innan 2011 års slut med förslag vad
gäller konventionens ratificering.
Under 2010 fortsatte uppföljningen av
översynskonferensen för Ottawa-konventionen
i Cartagena, Colombia, i slutet av 2009.
Konferensens slutdokument innehåller bl.a. en
handlingsplan för de närmaste fem åren. Särskild
uppmärksamhet ägnas stödet till minoffer
liksom en strikt efterlevnad av konventionens
krav på fullständig förstöring och röjning av
minor.
2.4.4

Exportkontroll

Grunderna och den allmänna inriktningen för
den strategiska exportkontrollen har redovisats
för riksdagen i mars 2011 i skrivelse
2010/11:114. Exportkontrollen är en kontinuerlig och löpande verksamhet, vars resultat
redovisas årsvis i efterskott i regeringens
skrivelse till riksdagen. Riksdagen har genom
utrikesutskottets betänkande 2010/11:UU3
tillkännagivit för regeringen som sin mening att
regeringen ska återkomma till riksdagen med
förslag till ny krigsmateriellagstiftning i syfte att
skärpa exportkontrollen gentemot ickedemokratiska stater.
Sverige deltog under 2010 i de multilaterala
exportkontrollregimerna, dvs. Australia Group,
Missile Technology Control Regime (MTCR),
Nuclear Suppliers’ Group (NSG), Zanggerkommittén
samt
Wassenaararrangemanget
(WA). Regimernas arbete resulterar bl.a. i
internationellt överenskomna uppdateringar av
de produktlistor som ligger till grund för den
nationella exportkontrollen.
Arbetet inom EU om exportkontroll av
produkter med dubbla användningsområden
(PDA) fortskred i rådsarbetsgruppen Working
Party on Dual Use Goods (WPDU).
Förhandlingar fortskred om kommissionens
förslag till nya s.k. generella exporttillstånd. På
krigsmaterielområdet bedrevs arbete bl.a. i EU:s
rådsarbetsgrupp COARM och i den s.k. LoI15
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kretsen. EU:s tolfte årliga rapport om medlemsländernas krigsmaterielexport och kontrollen av
denna sammanställdes och publicerades. Under
året avslutade EU sitt arbete med ett direktiv
angående ett harmoniserat system för medlemsstaternas tillståndsgivning avseende överföringar
av försvarsmateriel inom EU (det s.k. ICTdirektivet).
I det internationella arbetet för att nå fram till
ett globalt avtal om handeln med konventionella
vapen (det s.k. ATT, Arms Trade Treaty)
gjordes nya viktiga framsteg under 2010.
Förhandlingar inför den av FN:s generalförsamling beslutade diplomatkonferensen år
2012 inleddes under 2010. EU fortsatte en
påbörjad serie regionala seminarier för att stödja
ATT-arbetet i FN.
2.4.5

Medlemskap i internationella
organisationer och EU

EU:s gemensamma utrikes - och säkerhetspolitik,
GUSP

EU utgör det centrala forumet för svensk
utrikes- och säkerhetspolitik. Sverige har bidragit
aktivt till det utrikes- och säkerhetspolitiska
samarbetet inom EU bl.a. genom brett
deltagande i EU:s samtliga insatser, till vilka
såväl civil som militär personal har ställts till
förfogande. Genom Lissabon-fördragets ikraftträdande har en ny särskild Europeisk
utrikestjänst (EEAS) etablerats i syfte att EU:s
medlemsstater framgent och i tilltagande
utsträckning ska driva sin utrikes- och
säkerhetspolitik tillsammans och genom ett
gemensamt instrument.
Regeringen redogör för utvecklingen av den
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken i
skrivelsen
2010/11:105
”Berättelse
om
verksamheten i Europeiska unionen under 2010”
som överlämnades till riksdagen i mars 2011.
Denna s.k. årsbok behandlar bl.a. Europeiska
unionens förbindelser med omvärlden.

världsomfattande medlemskap åtnjuter organisationen en unik politisk legitimitet när det gäller
att hantera akuta kriser och möta de långsiktiga
globala utmaningar som världen står inför.
Under år 2010 var Sverige och EU fortsatt
drivande i arbetet med att reformera FN och
effektivisera dess styrning och förvaltning.
Sverige har fortsatt varit aktivt i reformering av
FN:s operationella verksamhet t.ex. i syfte att
bilda en ny jämställdhetsorganisation. Under
sommaren kunde slutligen en överenskommelse
nås om att skapa UN Women. Sverige har också
intagit en aktiv roll i FN:s ekonomiska och
sociala verksamhet genom ekonomiska och
sociala rådet (ECOSOC) och dess underlydande
funktionella kommissioner samt internationella
möten såsom FN:s högnivåmöte om millenniemålen. I dessa sammanhang medverkar Sverige
till att försvara eller flytta fram positionerna i
frågor som rör t.ex. miljö och klimat eller sexuell
och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).
Sverige har verkat för en förstärkning av FN:s
fredsbevarande och konfliktförebyggande verksamhet genom att stödja fortsatta reformer och
omstruktureringar av sekretariatet. Under året
har Sverige bidragit till FN:s kapacitet för
fredsbyggande och konflikthantering, bl.a.
genom att ingå i fredsbyggandekommissionens
(PBC) organisatoriska kommitté och styrgruppen för Liberia samt genom bidrag till FN:s
medlingskontor. Sverige har också finansiellt
bidragit till den tematiska fonden för krigsförebyggande och återhämtning (BCPR) inom
ramen för FN:s utvecklingsprogram. Sverige har
fortsatt verkat för att FN:s råd för mänskliga
rättigheter ska bli ett effektivt organ för att
skydda de mänskliga rättigheterna och som kan
uppmärksamma och påtala situationer med
allvarliga och systematiska kränkningar av
mänskliga
rättigheter.
FN:s
universella
granskningsmekanism för mänskliga rättigheter
(UPR) behandlade för första gången Sverige i
maj 2010. Sverige kandiderar till rådet för
perioden 2013-2015.
Sverige har också varit fortsatt pådrivande i
reformeringen och stärkandet av FN:s
humanitära verksamhet.

FN
OSSE

FN:s generalförsamling och säkerhetsråd utgör
kärnan i den internationella rättsordningen och
det multilaterala samarbetet. Genom FN:s
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Medlemskapet i OSSE är en annan viktig del av
svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Genom
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stödet till OSSE och dess institutioners
verksamhet har Sverige bidragit till att främja
säkerhet och stabilitet i regionen utifrån ett brett
säkerhetsbegrepp.
Sverige har aktivt deltagit i dialogen om
europeisk säkerhet inom ramen för den s.k.
”Korfuprocessen” och verkat för att dialogen
förankras inom OSSE. Sverige har varit
pådrivande för att de gemensamma OSSEåtagandena efterlevs liksom att OSSE:s
fredsfrämjande och konfliktförebyggande roll i
regionen ytterligare stärks. I december 2010 ägde
det första OSSE toppmötet rum sedan 1999 i
Astana under kazakiskt OSSE-ordförandeskap.
Under toppmötet antogs Astana deklarationen
som återbekräftade viktiga principer och
åtaganden för OSSE. Sverige bidrog aktivt i
förhandlingarna om en rad säkerhetsrelaterade
frågor inför och under Astana och bidrog till
toppmötesdokumentets slutliga innehåll. Sverige
har ställt personal till förfogande för tjänst i
sekretariatet, institutionerna och fältmissionerna
samt bidragit till OSSE:s viktiga valobservatörsinsatser. Sverige har vidare stött extrabudgetär,
konfliktförebyggande projektverksamhet med
fokus på främjande av demokrati, mänskliga
rättigheter, mediefrihet, jämställdhet, reform av
valsystem, demokratisering av polisväsendet,
försoningsprocesser samt gränssäkerhet. Sverige
har varit pådrivande för att de gemensamma
OSSE-åtagandena efterlevs liksom att OSSE:s
fredsfrämjande och konfliktförebyggande roll i
regionen ytterligare stärks.
I en skrivelse till riksdagen redogörs för
verksamheten inom Organisationen för säkerhet
och samarbete i Europa (OSSE) under perioden
1 januari 2009 till 30 juni 2010 (skr. 2010/11:55).
Europarådet

Europarådet bedriver ett värdefullt arbete för att
främja de europeiska värderingarna om
respekten för de mänskliga rättigheterna,
demokrati och respekt för rättsstatens principer.
Hösten 2009 fick Europarådet en ny generalsekreterare som inledde 2010 med att lägga fram
ett ambitiöst förslag om organisationsutveckling
och reformer. Sverige har under året lämnat

aktivt stöd till generalsekreterarens reformsträvanden och medverkat till ökat fokus i
programbudgeten på kärnområdena – respekt
för mänskliga rättigheter, demokrati och
rättstatens principer.
En omfördelning av resurser med inriktning
på kärnverksamheten är en viktig del av reformagendan. Sverige bidrar som medlem till
Europarådets ordinarie budget, delbudgetar samt
budgetarna för vissa partsavtal. Den 23
november 2010 fattade ministerkommitténs
ställföreträdare principbeslut om en övergång till
tvåårscykler för program och budget från och
med år 2012.
Sverige har även aktivt verkat för att
Lissabonfördraget fortsätter att omsättas i EU:s
arbetssätt i Strasbourg. En stark EU-röst i
Europarådet stärker såväl EU som Europarådet.
EU:s
anslutning
till
den
Europeiska
konventionen för de mänskliga rättigheterna,
som förbereds för närvarande, har stor betydelse.
Sverige har varit drivande i antagandet av
rekommendationer mot diskriminering på grund
av sexuell läggning eller könsidentitet och
medverkat till antagandet av konventionen om
förfalskning av läkemedel och liknande brott
som innefattar hot mot folkhälsan.
I en skrivelse till riksdagen redogörs för
verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under 2009-2010 (skr. 2010/11:54).
OECD

Regeringskansliet, riksdagen, myndigheter och
andra offentliga och privata institutioner drar
stor nytta av OECD:s unika ställning som
forum för erfarenhetsutbyte, dialog i
policyfrågor och analys inom ett stort antal
politikområden. OECD har utvidgats till 34
medlemsländer då Chile, Estland, Israel och
Slovenien blivit medlemmar 2010. Rysslands
medlemskapsförhandlingar har fortsatt under
2010, liksom det fördjupade samarbetet med
Brasilien, Indien, Indonesien, Kina och
Sydafrika. OECD har fortsatt sitt arbete med att
studera hur den globala ekonomiska krisen kan
vändas och har bl.a. bidragit med underlag på
olika områden till G 20. OECD firar sitt 50årsjubileum under 2011.
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Barentsrådet

Den 15 oktober 2009 vid Barentsrådets reguljära
utrikesministermöte övertog Sverige för en tvåårsperiod ordförandeskapet i Barentsrådet.
Under det svenska ordförandeskapet har fokus
lagts på bl.a. miljö-, energi- och råvaruområdena
och på ekonomisk utveckling.
Ett möte mellan Barentsländernas näringsministrar har genomförts och det sedvanliga
mötet för miljöministrarna kommer att
genomföras i november 2011. Ett råvaruseminarium på ministernivå i Bryssel, Barents
parlamentarikerforum,
Barents
Industrial
Partnership (ett årligt möte för små och
medelstora företagare i Barentsregionen
tillsammans med andra aktörer från Sverige,
Finland, Norge och Ryssland) samt Barents
räddningstjänstövning, har också genomförts.
Även övriga, för Barentssamarbetet traditionella
frågor, t.ex. inom områdena ungdom, kultur,
och hälsa har drivits vidare under det svenska
ordförandeskapet.
Det svenska ordförandeskapet kommer att
avslutas med Barentsrådets reguljära utrikesministermöte under hösten 2011.
NATO

Grunden för Sveriges samarbete med Nato är
medlemskapet i Natos Partnerskap för Fred
(PfF) och i den Euroatlantiska partnerskapskommittén (EAPR). Sverige har under 2010
fortsatt sitt nära och aktiva samarbete med Nato,
vilket omfattat politisk dialog, deltagande i
Nato-ledda insatser och övningar samt förmågeoch kapacitetsutveckling. Medlemskapet i EU är
en viktig plattform för Sveriges samarbete med
Nato.
Under 2010 antog Nato ett nytt strategiskt
koncept som preciserar inriktning och
utgångspunkter för den kommande tioårsperioden. Även partnerländer inbjöds att delta i
processen och Sverige spelade en aktiv roll.
Konceptet lyfter fram Natos samarbete med
partnerländer och preciserar målsättningar för
framtiden, bland annat vad gäller politisk dialog,
insyn och inflytande för icke-allierade länder
som deltar i Nato-ledda operationer. Konceptet
betonar också, i linje med svenska utgångspunkter, vikten av civil-militär samverkan och
ett effektivt samarbete mellan Nato och andra
18

aktörer och organisationer vid fredsfrämjande
insatser.
2.4.6

Utrikes- och säkerhetspolitisk
forskning

Forskning och analyser har genomförts med
statlig finansiering som fördjupat förståelsen om
främst säkerhetspolitik. Under 2010 har detta
skett i form av studier och seminarier i syfte att
medverka till ökad debatt och information om
den allt mer globaliserade säkerhetspolitiken.
Delar av verksamheten har också bidragit till
utformningen
av
svenska
initiativ
i
internationella fora.
Utrikespolitiska institutets (UI) forskning är
en förutsättning och kunskapsbas för institutets
informations- och programverksamhet. Vidare
utgör forskningen ett stöd till Regeringskansliets
verksamhet. Under året har UI bl.a. utfört
studier om Lissabonfördragets genomförande.
Forskningen har fortsatt varit en viktig
komponent i etablerandet av ett globalt
expertnätverk och för att UI ska kunna fungera
som en internationell partner i utrikes- och
säkerhetspolitiska frågor.
Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) bedriver forskning inom bl.a.
områdena nedrustning, icke-spridning, militära
utgifter och regional säkerhetspolitik. SIPRI har
spridit information om dessa frågor och skapat
opinion både nationellt och internationellt.
Förutom genom rapporter och seminarier har
man använt sig av sina databaser, som är
tillgängliga på institutets hemsida, och genom
den internationellt välkända årsboken. SIPRI:s
forskningsresultat om olika delfrågor inom
nedrustning och icke-spridning har även utgjort
bidrag till UD:s arbete på området.
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har
under 2010 dels genomfört utvecklingsarbete
inom ramen för det långsiktiga expertstödet till
UD, dels lämnat direktstöd till UD.
Verksamheten har bedrivits avseende kärnvapen,
biologiska och kemiska vapen, rymd- och
missilfrågor och inom icke-spridningsinitiativet
Proliferation Security Initiative (PSI).
Exempel på genomfört arbete inkluderar
fortsatt utveckling av teknisk analys och
dataöverföring
inom
ramen
för
det
internationella samarbetet för att bygga upp
provstoppsavtalets
(CTBT)
övervaknings-
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kapacitet. FOI har också fortsatt att bevaka och
analysera den kärntekniska utvecklingen i
riskländer som Iran och Nordkorea. Annat stöd
har getts i form av sakunderlag och deltagande
med expertis i olika internationella förhandlingar, bl.a. vad gäller konventionerna mot
biologiska respektive kemiska vapen och olika
exportkontrollregimer.
Folke Bernadotteakademin bedriver och
främjar systematisk forskning främst inom
områdena fredsbevarande operationer, preventiv
diplomati, rättsstatsfrågor i krishantering och
postkonflikter, säkerhetssektorreformer och
FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 och 1820.
Forskningen bedrivs och främjas till stor
utsträckning inom ramen för fem internationella
forskararbetsgrupper på nämnda teman som
samlar ungefär 80 forskare vid svenska men
främst utländska universitet och institut. Inom
ramen
för
forskararbetsgrupperna
har
landsomfattande fältstudier genomförts.
2.4.7

Nordiskt samarbete

Sedan hösten 2010 har Utrikesdepartementet det
samordnande ansvaret för frågor som berör
nordiskt samarbete. Verksamheten har fortsatt
att utvecklas och fördjupas. Danmark var
ordförandeland i Nordiska ministerrådet 2010.
Under 2011 är Finland ordförandeland och har
hanteringen av klimatförändringar på alla nivåer
som sitt huvudtema.
Ministerrådet för arbetsliv och ministerrådet
för utbildning och forskning hade fokus på
situationen bland ungdomar under 2010. En
rapport gavs ut under hösten 2010 som beskrev
de nordiska ländernas insatser mot ungdomsarbetslösheten (TemaNord 2010:570). Ordförandelandet Danmark anordnade även en
konferens på samma tema och både utbildningsoch arbetsmarknadsministrarna diskuterade
ungdomarnas situation på arbetsmarknaden i
samband med ministermötena.
Översynen av Nordiska ministerrådets
organisation och samarbetsstruktur har varit en
viktig fråga. Under 2011 har arbetet inletts med
att ta fram prioriteringar inför det kommande
svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2013. Inför ordförandeskapet har ett
omfattande arbete påbörjats för att skapa
möjligheter för ett tydligare, effektivare och mer
fokuserat nordiskt samarbete. Utöver reform-

arbetet har bland annat avvecklandet av
gränshinder mellan de nordiska länderna och
projekt inom ramen för Östersjöstrategins
genomförande varit i fokus.
Arbetet på gränshinderområdet har fortsatt
med goda resultat. Under året löstes bland annat
några gränshinder som rör sjuk- eller
föräldrapenning och arbetslöshetsförsäkringen
som har varit prioriterade gränshinder i
Öresundsregionen. Ett exempel på lösta
gränshinder är att pendlare med timanställning i
Danmark, men bosatt i annat land, nu har rätt till
sjuk- eller föräldrapenning i Danmark. En
nordisk expertgrupp genomför en kartläggning
av en stor del av de gränshinder som rör
arbetsmarknaden och sociala frågor. Målet är att
gruppen i slutet av 2011 ska komma med
lösningsförslag på en del av gränshindren.
Fortsatta ansträngningar har också gjorts för att
förhindra uppkomsten av nya gränshinder i
samband med att de nordiska länderna
implementerar ny EU-lagstiftning nationellt.
Under mars 2011 hölls den första CanNord
konferensen med syfte att utnyttja potentialen i
ett samarbete mellan Norden och Kanada för att
hitta hållbara energilösningar.
Samarbetet med de baltiska länderna och med
nordvästra Ryssland har utvärderats. Viktiga
ingångsvärden har varit att få till stånd närmare
kopplingar mellan Nordiska ministerrådets
arbete, prioriteringar och övrig nordisk
samverkan i regionen. Diskussioner förs för
närvarande om hur samarbetet ska utvecklas
framöver. Under innevarande år har 20årsjubileet av det svensk-baltiska samarbetet
högtidlighållits genom en rad evenemang, bland
annat genomfördes ett Måndagsmöte på
Norrmalmstorg i Stockholm i mitten av augusti.
Efter en mycket framgångsrik projektperiod
har beslut fattats om att fortsätta projektet Ny
Nordisk Mat inom Ministerrådet för Fiskeri och
vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk.
En rad aktiviteter har bestämts och programmet
har även utformat en kommunikationsstrategi
som skall vägleda arbetet under hela perioden.
Exempel på aktiviteter som har beslutats är en
gemensam nordisk paviljong på mässan SIRHA i
anknytning till Bocuse d'Or 2011, ett nordiskt
samarbete för att förbättra barns kunskaper om
mat och smaker, Mat som en kreativ näring och
Ny Nordisk Vardagsmat som riktar in sig på den
nordiska kosten och fördelarna med densamma
ur framför allt ett hälsoperspektiv.
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Ett nordiskt avtal för PublicPrivatPartnership
om växtförädling har träffats, och medel har
avsatts 2011 för statens andel i verksamheten.
Jämställdhetsministrarnas nya samarbetsprogram trädde i kraft 2010. Målsättningen är att
jämställdhetsfrågor numera ska integreras i all
verksamhet som bedrivs av Nordiska
ministerrådet.
Under 2010 har uppföljningen av såväl
Stoltenbergrapporten om samarbete inom
utrikes- och säkerhetspolitik som Birkavs-Gade
rapporten om nordiskt-baltiskt samarbete
pågått. De nordiska utrikesministrarna antog i
april 2011 en nordisk solidaritetsförklaring och i
augusti undertecknade de nordiska och baltiska
utrikesministrarna ett samförståndsavtal om
postering av diplomater på varandras
utlandsmyndigheter.
Under 2010 beviljade Nordiska kulturfonden
27,4 miljoner danska kronor till 269
kulturprojekt inom ett brett område och med
fokus på samarbete över de nordiska gränserna.
Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för
kultur förlängdes i ytterligare tre år och beslut
fattades om att fortsätta mobilitetsprogrammen
för näringsliv och offentlig förvaltning till 2013.
Nordisk litteratur uppmärksammades på årets
Salon du Livre i Paris och det troligtvis största
samarbetsprojektet mellan Island och Sverige,
projektet med den isländsk-svenska ordboken,
avslutades.
Föreningen Norden, med ungefär 15 000
medlemmar och 150 lokalavdelningar, har varit
en viktig samarbetspartner för att stärka intresset
för det nordiska samarbetet
2.4.8

Konsulär verksamhet

Under det gångna året och inledningsvis 2011
har ett stort antal svenska medborgare och
personer som likställs med svenska medborgare
erhållit hjälp av Utrikesdepartementet när de
råkat i nöd utomlands eller befunnit sig i de
krisdrabbade områdena i Nordafrika och Japan.
Många har dessutom fått hjälp direkt av
utlandsmyndigheter utan inblandning av
departementet. Antalet konsulära ärenden
fortsätter att vara omfattande.
Information till allmänheten om UD:s reseråd
har fortsatt varit en omfattande uppgift.
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Arbetet med att ytterligare effektivisera den
konsulära beredskapen har pågått under
föregående år. Tillsammans med Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB) har två
regionutbildningar genomförts, dels i Nairobi i
maj, dels i Bangkok i november. En planerad
regionutbildning i region Amerika äger rum
under hösten 2011.
2.4.9

Sverigefrämjande i utlandet

Målet för de statliga insatserna för information
om Sverige i utlandet är att öka kunskapen,
intresset och förtroendet för Sverige i utlandet
för att bidra till sysselsättning och tillväxt samt
hållbar global utveckling. Insatserna ska bidra till
ökad internationell samverkan inom en rad
områden. Uppdragen spänner över utrikes-,
bistånds- och utbildningspolitik. Verksamheten
genomförs framför allt av Svenska institutet och
de svenska utlandsmyndigheterna och berör
samhälle, kultur, utbildning och forskning,
näringsliv och innovation samt demokrati och
global utveckling.
Institutet har under senare år haft uppdrag
som inneburit ett ökat fokus på Sverigefrämjande. Inom Sverigefrämjandet ligger
ansvaret för att utveckla den strategiska
kommunikationen kring ”varumärket Sverige”
på Svenska institutet, medan genomförandet i
hög grad sker i samverkan med de svenska
utlandsmyndigheterna och utländska samarbetspartners.
Svenska institutets verksamhet delas in i
Strategisk kommunikation, Relationsskapande
verksamhet och Samarbete inom Östersjöregionen (med finansiering från anslaget 1:11
Samarbete inom Östersjöregionen). Institutet
har valt att arbeta utifrån ett antal prioriterade
fokusområden: ”Ny kreativitet”, ”Öppenhet”,
”Gränslös utveckling” och ”Hållbarhet”.
Institutet såväl initierar som stödjer och
medverkar i utställningar, gästspel, filmvisningar,
utbildningsmässor, stipendieverksamhet och
andra övergripande presentationer av Sverige i
utlandet i samarbete med andra aktörer.
Genom strategisk kommunikation och
relationsskapande verksamhet ska kännedomen
om och förtroendet för Sverige öka och
internationella nätverk och samarbeten etableras.
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Svenska institutet har i samarbete med svenska
utlandsmyndigheter arbetat med en kombination av proaktiva presentationer och ett aktivt
mediearbete med en stor global informationsverksamhet i digital och tryckt form.
Arbetet med att marknadsföra Sverige som
studiedestination i länder utanför EU/EES
utvecklades ytterligare och stärktes under 2010
och fortsätter under 2011 bland annat genom
nya riktade informationsinsatser i utlandet (med
finansiering från anslaget 2:70, utgiftsområde 16
Utbildning och universitetsforskning). Detta
kopplas även till regeringens satsning
Kosmopolit som syftar till att i Sverige ta tillvara
utlandsföddas unika kompetens för att öka
utrikeshandeln, skapa fler jobb och högre
tillväxt.
Till den relationsskapande verksamheten
kopplas bland annat stipendier, utbyte mellan
institutioner och enskilda i Sverige och
motparter i andra länder samt svenskundervisning i utlandet. Stipendieverksamheten har
samordnats och institutets nätverksskapande
verksamhet utvecklas genom en tydligare
koppling till den strategiska kommunikationen,
bland annat genom ökad närvaro i sociala medier
och utveckling av webbplatser.
Svenska
institutet
och
de
svenska
utlandsmyndigheterna har under 2010 och första
halvåret 2011 genomfört ett stort antal
aktiviteter runt om i världen, bland annat
kopplat till världsutställningen i Shanghai. Inom
programverksamheten i House of Sweden i
Washington DC utgår programverksamheten
2011 från temat Fabric of Life. En kinesisk
version av Sweden.se har utvecklats av institutet
och lanserades i maj 2010. Denna gemensamma
plattform för Sverigefrämjande i Kina är ett nära
samarbete med de Sverigefrämjande organisationerna inom Nämnden för Sverigefrämjande i
utlandet (NSU).
I april 2011 presenterades det uppdrag som
Svenska institutet haft för att utveckla en
kommunikationsstrategi för att främja svenska
kreativa näringar utomlands. Fokus lades på
musik, mode och den digitala spelbranschen.
Enligt den analys i årsredovisningen av de
större aktiviteterna som institutet genomfört
och genom den löpande dialogen med institutet
bedömer
regeringen
att
verksamheten
sammantaget har haft en god effekt för att sprida
information och kunskaper om Sverige i
utlandet.

Sverigefrämjandet i utlandet berör även
utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning och verksamhetsområdet Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande
under utgiftsområde 24 Näringsliv.
2.4.10 Samarbete inom Östersjöregionen

Sidas Östersjöteam har utvecklat Sveriges
relationer i Östersjöregionen genom att bidra
med rådgivning och finansiering till samarbeten i
form av kontaktskapande aktiviteter med statliga
myndigheter,
regionförbund,
landsting,
kommuner och enskilda organisationer. Antalet
beviljade insatser 2010 var 113 stycken till ett
belopp av drygt 24 miljoner kronor. Insatserna
var fördelade på 63 samarbetspartner, varav 23
var nya samarbetspartner. Miljö och energi var
fortsatt den sektor som fått högst andel beviljat
stöd, vilket dels kan förklaras med ett stort
engagemang för dessa frågor, men framför allt
med att det finns centrala överenskommelser
som Baltic Sea Action Plan och det marina
direktivet. Intresset från nya aktörer för
samarbete på säkerhetsområdet har ökat starkt
det senaste året och ett nära samarbete mellan
områdena hälsa och säkerhet har utvecklats, inte
minst inom antibiotikaresistens. Ryssland var
det största samarbetslandet även 2010.
En studie som Östersjöteamet lät göra i
början av 2010 visar att det aktörerna uppskattar
mest är rådgivningen. Rådgivningen handlar
framför allt om att få hjälp med utvecklingen av
projekten och information om EU-finansiering.
Tjugo under året avslutade projekt har fortsatt
sin verksamhet med EU-finansiering till en
sammanlagt summa på 240 miljoner kronor. Att
informera om EU:s strategi för Östersjöregionen har blivit en viktig del av enhetens
kommunikationsarbete. Genom olika aktiviteter
har Östersjöteamet spridit kunskap om hur man
kan implementera strategin genom att lyfta fram
goda exempel.
Sidas
samarbete
med
Ryssland
på
miljöområdet, som år 2010 uppgick till ca 35
miljoner kronor, syftar till att bidra till minskade
utsläpp i Östersjön. Sidas insatser sker i
huvudsak genom stöd inom ramen för Nordliga
dimensionens miljöpartnerskap (NDEP). Sidas
stöd bidrar till utbyggnaden av reningsverk som
gör det möjligt att minska utsläppen främst i S:t
Petersburg och Kaliningrad. Stöd ges till
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investeringar i avloppsrening, utredningar samt
överföring av kunskap om hur man på ett
kostnadseffektivt sätt kan nå målet att uppfylla
HELCOM:s
och
EU:s
standard
för
avloppsvattenrening. Under 2010 har två nya
beslut om insatser fattats. De projekt som
erhållit stöd under året är ännu inte avslutade
och effekterna i form av minskade utsläpp kan i
de flesta fall ännu bara beräknas. Sammantaget
beräknas fosforutsläppen i de NDEP-stödda
projekten leda till minskade utsläpp av fosfor
med över 2 000 ton per år och kväve med över
7 000 ton per år.
Sidas stöd för mänskliga rättigheter i Ryssland
uppgick 2010 till drygt 35 miljoner kronor.
Verksamheten styrs av en av regeringen i
september 2010 beslutad strategi. Enligt denna
ska frågor som rör medier, jämställdhet och
partinära samarbete, inklusive politiska rörelser
och nätverk, prioriteras. Under året har 21 nya
beslut fattats. För att stärka yttrandefriheten har
bland annat stöd lämnats till undersökande
journalistik och genom stöd till kanaler för nya
medier. Stöd har getts till organisationerna
Russian Justice Initiatives och Memorial, som
har rönt framgång med en rad fällande domar vid
Europadomstolen för mänskliga rättigheter. För
att nå ökad respekt för och efterlevnad av
kvinnors och mäns lika rättigheter och
möjligheter har stöd getts bland annat för att
förändra könsroller och till insatser mot
könsrelaterat våld.
Under 2010 har Svenska institutet inom
ramen för sitt Visbyprogram förmedlat 188
projektbidrag samt 389 utländska stipendier och
23 svenska. Kostnaderna uppgick till drygt 51
miljoner kronor. Närmare hälften avsåg stöd till
akademiska projekt och naturvetenskap var det
vanligaste ämnesområdet. Ryssland har varit den
största samarbetspartnern följt av Ukraina och
Vitryssland. En utvärdering som Svenska
institutet gjort av det akademiska samarbetet
visade att de viktigaste projektresultaten är
tillförsel av kompetens och kunskap samt att
erfarenhetsutbyte och ökad kännedom om
regionala förutsättningar stärker kompetensen
att driva utbildnings- och forskningssamarbete
och öppnar för nya samarbeten. Tillgång till och
utveckling av nätverk var ett tydligt resultat
inom programmets hela verksamhet.
Totalt 44 personer deltog i Svenska institutets
ledarskapsprogram 2010, som riktas till ledare
inom näringslivet och opinionsbildare inom de
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privata och offentliga sektorerna. Kostnaderna
för ledarskapsprogrammet uppgick till drygt 8
miljoner kronor. Åtta värdföretag i Sverige
deltog. Programmet syftar till kunskapsöverföring och att stärka deltagarnas
engagemang och förmåga att leda företag och
organisationer till ett mer hållbart samhälle. Den
uppföljning som institutet har låtit en extern
konsult göra visar att programmet uppnådde
målen väl.
År 2010 var det första året som Svenska
institutet disponerade medel för demokratiinsatser i Ryssland. Insatser har gjorts inom
områdena media och jämställdhet för ca 1,3
miljoner kronor.

2.5

Politikens inriktning

2.5.1

Freds- och säkerhetsfrämjande
verksamhet

Medverkan i och utveckling av freds- och
säkerhetsfrämjande verksamhet och fredsbyggande arbete utgör en prioriterad uppgift för
en aktiv svensk utrikespolitik. Regeringens
samlade politik på det freds- och säkerhetsfrämjande området framgår av den nationella
strategi som lades fram under våren 2008 (skr.
2007/08:51). I strategin framhålls bland annat
hur utrikes-, utvecklings-, säkerhets- och
försvarspolitik ömsesidigt kan stödja varandra
inom ramen för mer sammanhållna svenska
insatser för internationellt freds- och
säkerhetsfrämjande.
För svenskt vidkommande intar EU en
särställning
i
svensk
utrikesoch
säkerhetspolitik. FN är ett centralt forum för
Sveriges arbete inom internationell fred och
säkerhet.
Sveriges
deltagande
i
fredsoch
säkerhetsfrämjande insatser finansieras inom
flera utgiftsområden – utgiftsområde 5 Internationell samverkan, utgiftsområde 6 Försvar
och samhällets krisberedskap samt utgiftsområde 7 Internationellt bistånd – men sker i
samma syfte. I det följande beskrivs politikens
inriktning avseende internationell krishantering
sammantaget för dessa tre utgiftsområden.
Målet är att genom svensk medverkan stödja
de internationella fredsinsatsernas ansträng-
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ningar att förebygga, hantera och lösa kriser och
konflikter samt bidra till fredsbyggande. Utan
fred och säkerhet kan en hållbar utveckling inte
uppnås. Genom insatser för att hantera kriser
och konflikter bidrar det internationella
samfundet till att undanröja hinder för att
bekämpa fattigdom och förtryck och till att en
grund kan läggas för andra viktiga mål såsom
demokrati och respekt för mänskliga rättigheter.
Att döma av den globala utvecklingen
kommer internationella fredsfrämjande insatser
att fortsätta att spela en viktig roll. Under de
senaste åren har flera länder haft behov av stöd
till säkerhetssektorreformer, vilket utgör ett
fortsatt prioriterat område under kommande år.
Den politiska utvecklingen under 2011, inte
minst i Mellanöstern och Nordafrika, visar att
nya krishanteringsinsatser på mycket kort tid
kan bli aktuella. Den visar bland annat att
insatser kan bli aktuella i förhållandevis väl
utvecklade länder där en konflikt blossat upp
som en följd av bristen på demokrati och respekt
för mänskliga rättigheter. Inom de ramar som är
avsatta ska Sverige kunna ha möjlighet att delta i
nya insatser som kan bli aktuella bland annat i
Mellanöstern och Nordafrika.
Regeringen prioriterar även att fortsatt bidra
till den konceptuella utvecklingen av krishanteringsinsatser. Utvecklingen i Mellanöstern och
Nordafrika har till exempel visat på behovet för
EU att snabbt kunna samla och situationsanpassa instrumenten inom EU:s externa
relationer för att ge stöd till en demokratisk
utveckling. Lissabonfördraget och tillkomsten av
EEAS öppnar nya möjligheter att genomföra
insatser och projekt som för instrumenten för
yttre åtgärder närmare varandra. Sverige har mot
denna bakgrund under 2011 lanserat idén om
insatser med breda mandat inom demokrati-,
MR- och rättsstatsstöd vilket även kan inkludera
valstöd, valobservation och stöd till det civila
samhället och civil förvaltning. Regeringen
kommer fortsätta att arbeta för ett mer flexibelt
och samlat utnyttjande av instrumenten i EU:s
externa relationer.
EU:s roll i internationell krishantering har
ökat markant de senaste åren. En stark politisk
drivkraft inom unionen har varit att genom
krishanteringsengagemanget underbygga EU:s
strävan att utveckla sin aktörsroll på ett globalt
plan. Antalet militära och civila insatser inom
ramen för den gemensamma säkerhets- och
försvarspolitiken (GSFP) fortsätter att öka. En

av GSFP:s viktigaste uppgifter är att ge stöd till
FN:s fredsfrämjande arbete. Sverige verkar för
att utveckla samarbetet mellan EU och FN, såväl
militärt som civilt.
Inom FN fortsätter Sverige tillsammans med
EU-kretsen att aktivt bidra till att slutsatserna
från den så kallade New Horizon-rapporten om
FN:s fredsfrämjande insatser ska implementeras,
bland annat genom att driva detta inom ramen
för förhandlingarna i generalförsamlingens
särskilda kommitté för fredsbevarande insatser.
Folke Bernadotteakademin spelar en viktig roll
för att skapa internationell samsyn kring FN:s
fredsfrämjande insatser genom sin funktion som
sekretariat för International Forum of
Challenges of Peace Operations, där även flera
andra svenska myndigheter deltar. Vidare arbetar
Sverige aktivt för att processen för att utveckla
civila kapaciteter för FN:s fredsfrämjande och
fredsbyggande insatser ska gå vidare med brett
stöd i medlemskretsen.
Deltagande i och bidrag till insatser – såväl
militära som civila – ger Sverige möjlighet att
spela en framträdande roll i de organisationer i
vars insatser Sverige deltar. Det ger också
möjlighet att påverka utvecklingen av dessa
insatser. Sverige deltar i krishanteringsinsatser
under ledning av EU och FN samt OSSE
Sverige ska bidra till att Förenta Nationerna
med sina freds- och säkerhetsfrämjande
instrument kan verka effektivt och kraftfullt.
Sverige kommer fortsatt aktivt att bidra till FN:s
freds- och säkerhetsfrämjande insatser.
Sverige har ett väl utvecklat partnerskap med
Nato inom krishantering och Nato har kommit
att bli en ledande deltagare i mer krävande
militära insatser under FN-mandat.
Organisationen för säkerhet och samarbete i
Europa (OSSE) har en central roll i
konfliktförebyggande,
krishantering
och
demokratiutveckling inte minst utifrån dess
omfattande närvaro i Östeuropa, på västra
Balkan, i södra Kaukasien, och i Centralasien.
Svenskt deltagande i fredsfrämjande verksamhet sker i form av militära förbandsbidrag,
militärobservatörer, stabsofficerare, poliser,
personal från Sveriges Domstolar, kriminalvårdare samt annan civil personal, till exempel
experter, politiska rådgivare och personal som
arbetar med insatsstöd. Insatserna berör ett stort
antal myndigheter, i huvudsak Försvarsmakten,
Polisen, Folke Bernadotteakademin, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
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Kriminalvården och Domstolsverket. En större
bredd av civila kompetenser efterfrågas samtidigt
som kraven ökar på såväl kvalitet och kvantitet,
som på snabbhet i rekrytering och utbildning av
personal. Som ett led i att stärka Sveriges arbete
med säkerhet och utveckling och för att kunna
svara upp mot den internationella efterfrågan på
svensk personal utgör personalförsörjningsfunktionen på Folke Bernadotteakademin,
liksom hos andra berörda myndigheter, en viktig
del i det fortsatta arbetet.
Stöd till rättssektorn och säkerhetssektorreform förblir prioriterat. Som en
återspegling av det svenska engagemanget för en
fredlig utveckling både i det europeiska
närområdet och globalt finns Sverige med i
insatser med bred geografisk representation.
Regeringen avser att under 2012 fortsätta bidra
till krishanteringsinsatser i Afghanistan, Västra
Balkan, Södra Kaukasien, Mellanöstern, Afrika
söder om Sahara samt Nordafrika. Sverige
kommer under 2012 fortsatt delta i civila och
militära insatser. Det ligger i krishanteringens
natur att situationer och insatser inte i detalj går
att förutse eller planera för.
Numerärt kommer det främsta engagemanget
troligen alltjämt utgöras av insatsen i
Afghanistan. Ett fortsatt svenskt deltagande
förutses i den FN-mandaterade Natoledda
insatsen i Afghanistan, International Security
Assistance Force (ISAF). Det internationella −
liksom det svenska − engagemanget i
Afghanistan är långsiktigt, brett och syftar till att
möjliggöra stabilisering och utveckling av landet
i demokratiska former. Natoinsatsen har stor
betydelse för stabiliteten i landet. Den fortsatta
kapacitetsuppbyggnaden av de afghanska
säkerhetsstrukturerna är av avgörande betydelse
för genomförandet av den så kallade
transitionsprocessen, det vill säga att ansvaret för
säkerheten i landet gradvis ska övergå från ISAF
till de afghanska myndigheterna.
Det svenska bidraget till ISAF kommer under
de närmaste åren således att ha som huvudsaklig
uppgift att stödja och utbilda de afghanska
säkerhetsstyrkorna (ANSF), i syfte att
möjliggöra en successiv överlämning av
säkerhetsansvaret från ISAF till de afghanska
myndigheterna, i enlighet med den afghanska
regeringens målsättningar. I enlighet med
överenskomna riktlinjer mellan den afghanska
regeringen och det internationella samfundet ska
de regionala enheterna för säkerhet och
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återuppbyggnad fasas ut, i takt med att
säkerhetsansvaret överlämnas från ISAF till de
afghanska myndigheterna.
Fram till 2014 kommer det svenska
engagemanget att förändras från stridande trupp
till stödjande säkerhetsinsatser. Detta kommer
att innebära en successiv anpassning av det
svenska militära bidraget, i syfte att tillhandahålla
sådant stöd till de afghanska säkerhetsstyrkorna
(ANSF) som efterfrågas i takt med att
säkerhetsstyrkornas egen förmåga utvecklas.
Regeringen kommer under hösten att
återkomma till riksdagen med en proposition
om förlängt deltagande i ISAF. Regeringen har
under
anslaget
1:2
Fredsfrämjande
förbandsinsatser under utgiftsområde 6 Försvar
och samhällets krisberedskap beräknat medel
avseende ett förlängt deltagande i ISAF.
Sveriges engagemang i Afghanistan kommer
successivt att få ett ökat civilt fokus. Den
regionala enhet för säkerhet och återuppbyggnad
som Sverige ansvarar för i Mazar-e Sharif i norra
Afghanistan kommer under 2012 att ersättas av
en ny struktur, för vilken en civil ledning
kommer att etableras och de civila inslagen
kommer att stärkas. Det svenska deltagandet i
EU:s civila polisinsats i Afghanistan fortsätter.
En översyn av strategin för utvecklingssamarbete med Afghanistan pågår för
närvarande. Avsikten är bland annat att
undersöka förutsättningar för att förstärka och
utveckla biståndet till Afghanistan, med ökad
betoning på dess norra delar. Biståndet kan
bland annat bidra till att stärka den
institutionella kapaciteten, på både central och
provinsiell nivå, så att övertagandet av säkerhetsansvaret underlättas.
Västra Balkan förblir ett prioriterat område
för svensk krishantering under 2012. Den
positiva utvecklingen och relativa stabiliteten på
Västra Balkan gör att det svenska stödet till
regionen allt mer koncentreras på att underlätta
ländernas EU-processer. Det gör också att
tyngdpunkten i det svenska engagemanget för
krishantering blir alltmer civilt. Detta avspeglas i
synnerhet i Kosovo.
Under 2011 har Sverige substantiellt bidragit
med civil personal till EU:s civila rättsstatsinsats
EULEX i Kosovo och avser fortsätta att bidra
under 2012. EULEX kommer under 2012 att
fortsätta inriktningen på att öka närvaron i norra
Kosovo samt arbetet mot organiserad
brottslighet och korruption. Syftet med det
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svenska bidraget är att bidra till insatserna för att
stärka rätts- respektive säkerhetssektorn i
Kosovo. Därutöver förutses ett engagemang i
EU:s polisinsats EUPM, den icke-exekutiva
delen av EU:s militära insats Althea i Bosnien
och Hercegovina, samt i OSSE-missioner till
Bosnien och Hercegovina, Makedonien, Serbien
samt Montenegro.
Regeringen strävar efter att EU ska kunna ta
på sig ett större ansvar för fred och säkerhet i sitt
östra grannskap, bland annat i Södra Kaukasien.
Det är viktigt att EU:s civila observatörsinsats
EUMM kan fortsätta att arbeta för ökad
stabilisering, normalisering och förtroendebyggande mellan Georgien, Ryssland och de
georgiska utbrytarprovinserna Sydossetien och
Abchazien. Sverige kommer därför att fortsätta
att ge ett stort personalbidrag till insatsen.
Därutöver förutses deltagande i andra civila
insatser i Södra Kaukasien genom personal till
OSSE:s arbete i Armenien och Azerbajdzjan.
Regeringen anser att EU bör stärka sin
politiska roll i fredsprocessen i Mellanöstern.
Regeringen avser fortsätta Sveriges engagemang
med civil personal i EU:s polisinsats för den
palestinska polisen EUPOL COPPS och i den
civila observatörsinsatsen i Hebron (TIPH).
EUPOL COPPS arbetar för att stärka den
palestinska polisen och rättsväsendet. Syftet med
TIPH är att stärka säkerheten för palestinier i
Hebron och öka stabiliteten. Därutöver
fortsätter Sverige bidra med militärobservatörer i
FN:s observatörsinsats UNTSO. En ny
samarbetsstrategi för Västbanken och Gaza
kommer att gälla från 2012.
Sverige bidrar med personal och egen
utbildningsverksamhet till EU:s rättstatsinsats
EU JUST LEX Irak. Insatsen har under 2011
flyttat över en allt större del av sitt arbete till
Irak. Kursverksamheten i medlemsstaterna
kommer under 2012 i allt högre utsträckning
kompletteras av kurser och rådgivning i Irak. Ett
fortsatt engagemang i Libyen kan inte uteslutas
2012 men formerna för detta kan endast avgöras
i ljuset av händelseutvecklingen.
Även i Afrika finns ett betydande svenskt
engagemang i krishanteringsinsatser genom stöd
till EU:s utbildningsinsats i Uganda (EUTM) till

stöd för den somaliska övergångsregeringens
säkerhetsstyrkor, genom deltagande i EU:s och
FN:s insatser i Demokratiska Republiken
Kongo samt genom deltagande i FN:s
fredsbevarande insats i Liberia.
Sverige har tagit på sig att även i
fortsättningen engagera sig i EU:s snabbinsatsstyrkor, inklusive ett bidrag till en styrka under
brittisk ledning år 2013, och ledningsansvaret för
en styrka år 2014. På detta sätt tar Sverige ansvar
för internationell fred och säkerhet och bidrar
till att stärka EU:s roll som global utrikes- och
säkerhetspolitisk
aktör.
Med
denna
beredskapsförmåga kan EU bidra med ett unikt
stöd för bland annat FN. Styrkorna kan vara
snabbt på plats för att förbereda för en större
fredsfrämjande insats, tillfälligt förstärka en
pågående insats eller genomföra säkerhetsfrämjande insatser på egen hand i närområdet
och globalt. Genom den nordiska stridsgruppen
stärks det nordiska samarbetet. Engagemanget i
snabbinsatsstyrkorna främjar omdaningen av det
svenska försvaret till en insatsorganisation.
Civila experter kan likaledes snabbt vara på
plats för att förbereda stöd till nya civila insatser
eller ge stöd åt redan befintliga insatser inom
ramen för GSFP.
2.5.2

Annan freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

I Sveriges närområde bedöms det säkerhetspolitiska läget som fortsatt stabilt. Säkerhetssituationen kan dock förändras av nya globala
och komplexa hot utanför Sveriges gränser.
Väpnade konflikter är exempel på sådana
företeelser som kan hota vår och andras
säkerhet. Andra hot kan vara internationell
terrorism, risken för spridning och användning
av massförstörelsevapen och organiserad
brottslighet. Effekter av klimatförändringar,
miljörelaterade risker och brist på naturresurser
är också faktorer som kan påverka hotbilden.
Respekten för folkrätten, inklusive de mänskliga
rättigheterna, den internationella humanitära
rätten samt rättsstatens principer, är av central
betydelse i säkerhetspolitiken.
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För svenskt vidkommande intar EU en
särställning i svensk utrikes- och säkerhetspolitik. FN är ett centralt forum för Sveriges
arbete inom internationell fred och säkerhet.
Medlemskapet i OSSE och Europarådet samt
samarbetet med Nato är också av stor betydelse,
liksom det regionala samarbetet i närområdet.
Dagens konflikter är i högre grad än tidigare
inomstatliga konflikter och inbegriper i många
fall ett stort antal aktörer. Denna utveckling,
tillsammans med brister i respekten för de
mänskliga rättigheterna och demokrati i flera
konfliktländer och nuvarande och tidigare
diktaturer, innebär att det internationella
samfundet står inför stora utmaningar i arbetet
med de fredsfrämjande verktygen som förutom
att skapa säkerhet syftar till att främja bekämpning av fattigdom, samt ekonomisk och fredlig
utveckling i världen.
Sverige bidrar till freds- och säkerhetsfrämjande genom såväl politik- och idéutveckling som insatser i fält.
Inom ramen för EU verkar Sverige för att den
europeiska säkerhetsstrategin från 2003,
tillsammans
med
rapporten
om
dess
genomförande från år 2008, ska ses över för att
bättre svara upp mot dagens utmaningar och
kunna utgöra strategisk vägledning för EU:s
engagemang.
Sverige kommer fortsatt aktivt verka för att
göra FN:s fredsbyggandearkitektur till ett
effektivt verktyg för att överbrygga glappet
mellan akuta krishanteringsinsatser och mer
långsiktigt utvecklingsarbete.
Sverige
arbetar
fortsatt
aktivt
för
jämställdhetsfrågor och genomförandet av FN:s
säkerhetsrådsresolutioner 1325 (2000), 1820
(2008), 1888 (2009) och 1889 (2009) om
kvinnor, fred och säkerhet som är en viktig del i
det freds- och säkerhetsfrämjande arbetet.
Under mandatperioden kommer regeringen ta
initiativ för att förstärka arbetet på området.
Sverige ställer personal till förfogande för
olika internationella organisationer för att bidra
med expertis och ger stöd till organisationer och
institutioner som verkar inom området fredsoch säkerhetsfrämjande, exempelvis med dialog,
medlings- och försoningsinsatser. Även under
2012 kommer en särskild prioritering vara att
bidra till fredsfrämjande och statsbyggande i
Afghanistan, Mellanöstern, Nordafrika och
Afrikas Horn.
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Sverige bör ha förmåga att aktivt bidra till
medling i konflikter där Sverige har särskild
kompetens eller förutsättningar. Sverige är
pådrivande för att stärka EU:s dialog- och
medlingskapacitet, bland annat genom att verka
för att ett Europeiskt fredsinstitut etableras.
Folke Bernadotteakademin kommer fortsatt
att bidra till kapacitetsökning och ökad
effektivitet på det freds- och säkerhetsfrämjande
området. Detta gäller inte minst insatser för att
stärka civil-militär samverkan, bland annat
genom att ge stöd till gemensamma övningar
och kurser för olika personalkategorier i
internationella insatser.
Insatser för att förebygga, dämpa och lösa
väpnade konflikter samt nedrustning och ickespridning bidrar också till att lägga en grund för
andra viktiga mål såsom fattigdomsbekämpning,
demokrati och mänskliga rättigheter.
Omfattande kränkningar av de mänskliga
rättigheterna kan vara en indikator på instabilitet
och förestående konflikt. Sveriges insatser för att
främja mänskliga rättigheter och rättstatens
principer utgör därför ett viktigt bidrag också till
det konfliktförebyggande arbetet, liksom i den
fredsfrämjande verksamheten. Genomförandet
av EU:s gemensamma riktlinjer om de mänskliga
rättigheterna inom den gemensamma utrikesoch säkerhetspolitiken utgör centrala instrument
i detta arbete. Yttrandefrihetsfrågor, som har
varit mycket aktuella i Nordafrika, kommer
särskilt att uppmärksammas framgent.
Såväl EU:s som FN:s användning av riktade
sanktioner har under 2011 ökat, inte minst som
ett svar på utvecklingen i Mellanöstern och
Nordafrika. Denna trend förväntas hålla i sig
under 2012. Hanteringen av dessa sanktioner på
svensk basis involverar en rad svenska
myndigheter och förblir en prioriterad uppgift
för regeringen.
Sverige verkar inom ramen för EU och FN
för att förebygga och motverka terrorism och
kommer fortsätta att aktivt bidra till
implementeringen av EU:s och FN:s strategier
mot terrorism. Sverige verkar för en aktiv,
handlingsinriktad diskussion inom EU rörande
åtgärder mot terrorism, inklusive möjligheterna
att via stödinsatser i tredje land befrämja en
positiv utveckling. Respekt för de mänskliga
rättigheterna och rättsstatens principer är viktiga
grundförutsättningar i kampen mot terrorismen.
En fortsatt stor efterfrågan förväntas på svenska
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bidrag till kapacitetshöjande insatser för att
förebygga terrorism.
2.5.3

Nedrustnings- och
ickespridningsfrågor

Nedrustnings- och icke-spridningsarbetet är en
viktig del av svensk utrikespolitik. Det syftar till
att reducera och eliminera massförstörelsevapen,
samt att motverka att de sprids. Målsättningen är
också
att
reglera
tillgängligheten
av
konventionella vapen. För att uppnå detta
inriktar Sverige sig särskilt på att förhandla fram
internationella avtal samt att verka för att dessa
genomförs, att alla länder ansluter sig till avtalen
och, när så behövs, att avtalen förstärks. Centrala
uppgifter i icke-spridningsarbetet är strävan efter
en förhandlingslösning av frågan om Irans
kärntekniska program samt ansträngningarna att
förmå Nordkorea att avveckla sitt kärnvapenprogram.
Sverige ska fortsatt verka för kärnvapennedrustning och för att alla stater ska ansluta sig
till och efterleva Icke-spridningsfördraget
(NPT). Samtliga stater bör också förmås ansluta
sig till konventionerna om förbud mot kemiska
respektive biologiska vapen. Det pågående
arbetet med att avskaffa kemiska vapen i enlighet
med konventionen om förbud mot dessa vapen
bör fortsatt stödjas. Det är angeläget att
förbudet mot biologiska vapen stärks genom en
s.k. verifikationsmekanism.
Fortsatt uppföljning av president Obamas
toppmöte om kärnsäkerhet i april 2010 i
Washington är en prioriterad fråga för Sverige
liksom en framgångsrik uppföljning av
översynskonferensen
för
Icke-spridningsfördraget i maj 2010. Två andra för Sverige
prioriterade
frågor
är
främjandet
av
provstoppsavtalet och frågan om inrättandet av
multilaterala garantier för tillgång till
kärnbränsle. Arbetet med dessa angelägna frågor
kommer att fortsätta. Under den kommande
tvåårsperioden kommer Sverige tillsammans med
Mexico att ta ett särskilt samordnaransvar för
den s.k. artikel XIV-processen med syfte att
främja det fullständiga provstoppsavtalets
ikraftträdande.
Sverige kommer också att fortsatt verka för
att skynda på nedrustning av taktiska kärnvapen.
Ansträngningar för att Nedrustningskonferensen ska återuppta sitt arbete kommer att

fortsätta. Påbörjandet av förhandlingar om ett
avtal om förbud mot produktion av fissilt
material för vapenändamål, FMCT, kommer att
stödjas aktivt. Under hösten 2011 träder Sverige
in i IAEA:s styrelse och kommer att bidra till
IAEA:s angelägna icke-spridningsarbete. Sverige
ska fortsatt aktivt delta i arbetet i FN:s
generalförsamling (första utskottet), organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW)
samt i den förberedande kommittén för att
upprätta det internationella kontrollorganet
under provstoppsavtalet (CTBTO). Förberedelserna inför den sjunde översynskonferensen
för konventionen mot biologiska vapen 2011
fortgår. Sverige deltar aktivt i dessa.
EU:s
strategi
mot
spridning
av
massförstörelsevapen kommer att följas upp
genom implementering av ”New Lines for
Action” från 2008 samt i EU:s bilaterala avtal
med tredje land och genom projektinsatser.
Sverige ska fortsatt delta aktivt i EU:s
rådsarbetsgrupper för nedrustning och ickespridning (CODUN resp. CONOP).
På icke-spridningsområdet ska internationella
avtal och åtaganden om icke-spridning av
massförstörelsevapen efterlevas och genomföras
fullt ut. Hit hör bl.a. FN:s säkerhetsrådsresolution 1540 om förhindrande av spridning av
massförstörelsevapen, 1718 och 1874 om
Nordkorea samt 1737, 1747, 1803 och 1929 om
Iran. EU genomför dessa och har beslutat om
tilläggsåtgärder. Det fortsatta arbetet, inte minst
genom exportkontrollen och deltagandet i ickespridningsinitiativet
Proliferation
Security
Initiative (PSI), ställer fortsatt krav på
samordnade insatser från berörda myndigheter.
Sverige bör även fortsättningsvis medverka i
konkreta insatser för nedrustning och ickespridning inom ramen för G8:s Globala
Partnerskap, till vilket Sverige anslöt sig 2003.
Sverige ska fortsatt verka för att FN:s
handlingsprogram för att bekämpa illegal handel
med lätta vapen från 2001 genomförs, liksom
EU:s strategi från 2005 för bekämpning av
olaglig ansamling och handel med lätta vapen.
Sverige ska fortsätta att förstärka bl.a. EU:s
arbete mot små och lätta vapen samt ge bidrag
till humanitära minröjningsinsatser.
Sverige fortsätter att medverka i ansträngningarna inom ramen för FN:s konvention
(1980) om förbud mot eller begränsningar av
vissa konventionella vapen för att nå fram till ett
protokoll med restriktioner för kluster27
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ammunition och med anslutning av de ledande
vapenmakterna. Vad beträffar konventionen om
klusterammunition
avser
regeringen
i
proposition återkomma till riksdagen innan 2011
års slut med förslag vad gäller konventionens
ratificering.
Tekniskt expertstöd från Totalförsvarets
forskningsinstitut förblir av mycket stort värde i
det fortsatta arbetet på nedrustnings- och
ickespridningsområdet.
2.5.4

Exportkontroll

Sverige ska förbli aktivt i kontrollregimerna och i
EU-arbetet för att stärka exportkontrollen som
ett instrument mot spridning av massförstörelsevapen och okontrollerade flöden av
konventionella vapen.
Vad gäller exportkontrollen för krigsmateriel
ska Sverige fortsatt verka för gott
informationsutbyte och transparens i EUarbetet. Sverige ska fortsatt verka för att främja
den process som syftar till att uppnå ett globalt
fördrag om handeln med konventionella vapen
(Arms Trade Treaty, ATT). Direktivet om
överföringar av försvarsrelaterade produkter
inom gemenskapen (ICT) ska genomföras
nationellt efter nödvändiga ändringar i det
svenska regelverket. Sverige ska delta i de
fortsatta EU-förhandlingarna om generella
exporttillstånd. Riksdagen har genom utrikesutskottets betänkande 2010/11:UU3 tillkännagivit för regeringen som sin mening att
regeringen ska återkomma till riksdagen med
förslag till ny krigsmaterillagstiftning i syfte att
skärpa exportkontrollen gentemot ickedemokratiska stater. Frågan bereds för
närvarande i Regeringskansliet
2.5.5

Medlemskap i internationella
organisationer och EU

EU:s gemensamma utrikes - och säkerhetspolitik,
GUSP

EU utgör det centrala forumet för svensk
utrikes- och säkerhetspolitik. Det utrikes- och
säkerhetspolitiska samarbete inom EU, inklusive
krishantering och fredsfrämjande insatser, är
under fortsatt stark tillväxt. Regeringen verkar
28

för att Sverige skall vara pådrivande när det gäller
utvecklingen av den Europeiska Unionen som
global aktör. Det är angeläget att EU genom en
bred och effektiv utrikespolitik står väl rustat för
att möta de globala utmaningar som Europa och
världen står inför. Sverige avser att bidra till såväl
den konceptuella som operativa utvecklingen av
EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.
Sveriges bidrag till GUSP-budgeten sker
främst via EU-avgiften (utgiftsområde 27
Avgiften till Europeiska unionen).
FN

Sveriges starka stöd till FN är en hörnsten i
svensk utrikespolitik. Sverige talar med en tydlig
svensk röst i FN när det gäller såväl
policyskapande som genom direkta insatser i fält
och verkar för ett aktivt och konstruktivt EU i
FN. Sverige kommer att fortsätta att bidra till
arbetet för att stärka och effektivisera FN och
dess kärnverksamhet. Sverige fortsätter även att
aktivt delta i reformprocesser för att på så sätt
bidra till att stärka det kollektiva säkerhetssystemet och göra FN rustat för att ta sig an de
globala utmaningarna. Sverige kandiderar till
säkerhetsrådet för perioden 2017-2018.
Som medlem i fredsbyggandekommissionens
(PBC) organisatoriska kommitté och största
givare till FN:s fredsbyggandefond (PBF)
kommer Sverige att fortsatt aktivt verka för att
göra FN:s fredsbyggandearkitektur till ett
effektivt verktyg för att överbrygga glappet
mellan akuta krishanteringsinsatser och mer
långsiktigt utvecklingsarbete. Sverige kommer
även fortsatt att verka för att stärka FN:s
medlingskapacitet inte minst genom Folke
Bernadotteakademins utbildningsinsatser. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt
uppföljningen av FN:s säkerhetsrådsresolutioner
om kvinnor, fred och säkerhet inkluderande
kampen mot det sexuella våldet i konflikt.
Arbetet i FN är viktigt i regeringens politik
för de mänskliga rättigheterna. Sverige verkar för
att FN:s råd för mänskliga rättigheter (MRrådet) som inrättades 2006 ska leva upp till sitt
mandat att uppmärksamma situationer med
allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter
och främja en ökad respekt för de mänskliga
rättigheterna. Sverige verkar för att rådet blir ett
trovärdigt och effektivt instrument i det globala
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arbetet för de mänskliga rättigheterna. Det är
viktigt att rådet skyndsamt kan behandla
övergrepp inom länder på ett sätt som leder till
verklig förbättring. Det är centralt för MRrådets funktionssätt att staterna i rådet själva
avser att leva upp till de principer MR-rådet har
för avsikt att verka för. Det internationella samfundet måste kunna svara på nya utmaningar,
såsom värnandet av hur de mänskliga
rättigheterna efterlevs i användandet av internet
och andra nya kommunikationstekniker. Sverige
kandiderar till medlemskap i rådet för perioden
2013-2015. Sverige vill främja arbetet med
mänskliga rättigheter i FN:s generalförsamling
och stärka integreringen av de mänskliga
rättigheterna i det bredare FN-arbetet, inklusive
fredsfrämjande insatser samt i FN:s fonder och
program. Sverige fortsätter att driva ett stärkt
jämställdhetsfokus i FN, genom etablerandet av
den nya organisationen UN Women.
Sverige kommer att fortsätta arbeta aktivt för
att stärka FN:s kapacitet och verksamhet på det
humanitära området. Sverige kommer också att
stödja FN i dess ansträngningar för att samordna
hela FN-systemets rättsstatsfrämjande verksamheter som idag är fördelade över många FNorgan. Vidare kommer Sverige ge fortsatt stöd
till de internationella domstolarna, inklusive den
Internationella brottmålsdomstolen (ICC), och
andra insatser för att motverka straffriheten för
folkmord, brott mot mänskligheten och
krigsförbrytelser.
FN:s fredsfrämjande insatser har ökat
dramatiskt under senare år även om vi just nu ser
en viss utplaning av verksamheten. De nya
multifunktionella operationerna som FN
beslutat om under de senaste åren är omfattande
och kräver bidrag från medlemsstaterna. Svensk
medverkan i, och finansiering av, FN-beslutade
insatser för fred och fredsbyggande kommer att
vara en angelägen uppgift även i framtiden.
Kostnaderna för denna verksamhet förutses
fortsatt ligga på ungefär nuvarande nivå under
2012.
Sverige engagemang i FN:s sociala och
ekonomiska verksamhet sker genom de
mellanstatliga förhandlingarna inom ramen för
generalförsamlingen och ECOSOC, dess
underliggande funktionella kommissioner och
FN:s toppmöten på området. Men också i stor
utsträckning genom det omfattande svenska
stödet till FN:s fonder, program och fackorgan
och Sveriges roll i dess styrande organ. Sverige

och EU intar i dessa sammanhang en ledande
roll i den normgivande arbetet i sakfrågor som
rör t.ex. miljö och klimat, fattigdomsbekämpning, jämställdhet och SRHR (sexuell
och reproduktiv hälsa och rättigheter), samt
demokrati, mänskliga rättigheter och utveckling.
Sverige verkar dessutom för reformer, främst av
den operativa verksamheten, för att öka
samstämmigheten bland FN-organisationerna i
fält samt i de enskilda organisationerna, för ökat
resultatfokus.
OSSE

OSSE med sin omfattande medlemskrets,
flexibla struktur och brett definierade syn på
säkerhet, är ett viktigt forum för svensk utrikesoch
säkerhetspolitik.
Diskussionen
om
europeisk säkerhet hör hemma inom OSSE där
det breda säkerhetsbegreppet, efterlevandet av
gjorda åtaganden och den transatlantiska länken
är viktiga delar. Sverige stödjer härvidlag det
litauiska OSSE-ordförandeskapet 2011 och det
efterföljande irländska ordförandeskapet 2012.
Sverige kommer att fortsätta verka för att
stärka
OSSE:s
fredsfrämjande
och
konfliktförebyggande roll, vara aktiv i den
fortsatta dialogen om europeisk säkerhet, samt
att fortsätta verka för en hållbar lösning på de så
kallade frusna konflikterna i Georgien,
Nagorno-Karabach och Transnistrien. Sverige
kommer
även
att
verka
för
stärkt
rustningskontroll inom ramen för OSSE:s
militärpolitiska dimension. Att aktivt värna
landvinningarna inom OSSE:s så kallade
mänskliga dimension kommer att vara en
prioritet för Sveriges agerande i organisationen.
Bättre genomförande av rekommendationer från
OSSE:s valobservationer bör vara en ambition.
Stödet till OSSE:s institutioner, kontoret för
demokratiska institutioner och mänskliga
rättigheter (ODIHR), högkommissarien för
frågor om nationella minoriteter (HCNM),
medierepresentanten (RFOM) samt den
särskilda representanten för bekämpning av
människohandel, ges fortsatt hög prioritet.
Sverige kommer likaså att fortsätta stödja
OSSE:s operativa fältnärvaro genom de olika
fältkontoren. Mandaten för OSSE:s olika
fältmissioner ska även framgent formuleras
utifrån situationen i varje enskilt land med
särskild inriktning på demokrati- och
29
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institutionsbyggande, inklusive ansvar för
genomförande av val, utveckling av media,
rättsväsende, mänskliga rättigheter och stöd till
förtroendeskapande åtgärder mellan olika
befolkningsgrupper. OSSE:s ökande verksamhet
i bland annat Centralasien och södra Kaukasien
samt utvecklingen av organisationens polisverksamhet ställer krav på svensk medverkan
och resurser. Sverige fortsätter att bidra med
personal till OSSE:s institutioner och sekretariat
och fältmissioner och att ge stöd till
extrabudgetär, konfliktförebyggande projektverksamhet.
Europarådet

Europarådet är en del av den bredare europeiska
säkerhetsarkitekturen. Organisationen, som i
realiteten är den enda paneuropeiska, bedriver ett
värdefullt arbete för att främja respekten för de
mänskliga rättigheterna, demokrati och respekt
för rättsstatens principer. Organisationen består
idag av 47 medlemsländer. Europarådets struktur
gör att organisationen har breda kontaktytor i
Sverige med flera departement, myndigheter och
det civila samhället. Sverige prioriterar
Europarådets kärnområden, varvid Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna
och dess tillämpning genom främst Europadomstolen är särskilt angeläget. Sverige fäster
stor vikt vid MR-kommissariens arbete.
Sverige kommer aktivt verka för att
Lissabonfördraget fortsätter att omsättas i EU:s
arbetssätt i Strasbourg. En stark EU-röst i
Europarådet stärker såväl EU som Europarådet.
EU:s anslutning till den Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna har stor
betydelse.
Europarådet genomgår för närvarande en
reformprocess syftande till att inrikta arbetet i
högre grad på kärnområdena samt att göra
organisationen mer effektiv och transparent.
Reformer i den överbelastade Europadomstolen
har intensifierats efter den 1 juni 2010 då det så
kallade protokollet 14 trädde i kraft. Samordning
inom det europeiska samarbetet är av stor vikt
särskilt med EU, som finansierar en stor del av
fältverksamheten, samt med OSSE och FN.
Sverige fortsätter att verka för en koncentration
av Europarådets verksamhet i linje med
generalsekreterarens initiativ, samt en moderni-
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sering av Europarådets organisation och
arbetsmetoder. Ambitionen är att reformarbete
ska vara avslutat i och med att nuvarande
generalsekreterarens mandat löper ut år 2014.
OECD

Sverige ska fortsatt utnyttja OECD som
kunskapsorganisation och som forum för
policydialog,
särskilt
när
det
gäller
globaliseringsfrågor. Arbetet fokuseras på
kärnområdena ekonomisk politik inklusive
skattefrågor, handelspolitik, jordbrukspolitik,
näringspolitik, utvecklingspolitik, miljöpolitik,
utbildningspolitik, arbetsmarknadspolitik, samt
migrations- och integrationspolitik. Samstämmighet för utveckling, frågor rörande hållbar
utveckling och klimatförändringar, är också
frågor som ges hög prioritet liksom
medlemskapsförhandlingarna med Ryssland.
NATO

Sveriges samarbete med Nato sker på den
militära alliansfrihetens grund. Sverige avser
fortsätta sitt aktiva och nära samarbete med
Nato genom EAPR/PFF. Deltagande i Natoledda fredsfrämjande insatser utgör en central
del i Sveriges relation med Nato. Sveriges
samverkan med Nato är ett viktigt medel för att
bidra till internationell fred och säkerhet, särskilt
genom deltagande i Nato-ledda fredsfrämjande
insatser. Natos nya partnerskapspolitik, vilken
antogs vid Natos utrikesministermöte i Berlin i
april 2011, ger en plattform för detta. Särskild
uppmärksamhet kommer att ägnas åt Sveriges
insyn och inflytande i de fredsfrämjande Natoinsatser där vi själva deltar. Sverige kommer
också att verka för att utveckla dialogen och
samarbetet mellan EU och Nato.
Arktiska rådet

De arktiska frågeställningarna växer i betydelse.
Sverige vill främja en ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbar utveckling i hela den
arktiska regionen. Sverige ska verka för att
Arktis förblir ett säkerhetspolitiskt lågspänningsområde. Aktiviteter och samarbeten i
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Arktis ska utövas i enlighet med folkrätten,
inklusive FN:s havsrättskonvention samt övriga
relevanta internationella överenskommelser.
Den 12 maj 2011 övertog Sverige för första
gången ordförandeskapet i Arktiska rådet för en
tvåårsperiod. Sverige verkar för att rådet
vitaliseras genom ett breddat mandat som utöver
nuvarande uppgifter där miljöfrågor dominerar
omfattar flera viktiga strategiska framtidsfrågor
som gemensam säkerhet, infrastruktur, samhällsoch ekonomisk utveckling. Arktiska rådet bör ha
en tydligare politisk roll. Sverige kommer under
sitt ordförandeskap implementera beslut från
Arktiska rådets utrikesministermöte i maj 2011
att i Tromsö upprätta ett permanent sekretariat
med fast budget.
Den 12 maj 2011 antog regeringen Sveriges
första strategi för den arktiska regionen. Syftet
med strategin är att ur ett internationellt
perspektiv presentera Sveriges förhållande till
Arktis, prioriteringar för politikens innehåll och
genomförande. I strategin fastställs att Sverige
särskilt ska verka för klimat och miljö,
ekonomisk utveckling och den mänskliga
dimensionen i den arktiska regionen.
2.5.6

Utrikes- och säkerhetspolitisk
forskning

Forskning och andra insatser rörande Sveriges
utrikes- och säkerhetspolitik är av vikt. Detta
stärker generellt möjligheterna och förmågan att
utforma och ta ställning till olika handlingsalternativ. Det bidrar också till att stimulera den
allmänna debatten kring utrikes- och
säkerhetspolitiska frågor. Kvalificerad forskning
ägnas också åt den säkerhetspolitiska
utvecklingen liksom åt de förändringar som EU
genomgår.
Utrikespolitiska institutet (UI) fortsätter att
spela en viktig roll för att öka kunskapen och
främja intresset för internationella frågor. UI är
också ett viktigt institut för att föra forskning
och debatt kring utrikespolitiska och
internationella frågor framåt.
Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) spelar samma betydelsefulla roll
– också utanför Sveriges gränser – genom sin
forskning, sina publikationer och sin utåtriktade
verksamhet. Detta gäller inte minst frågor om
nedrustning och icke-spridning, men även andra

aktuella frågor på det säkerhets- och
utrikespolitiska området.
Forskningen om massförstörelsevapen vid
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) gör det
möjligt för FOI att lämna tekniskt stöd till
regeringen i nedrustnings- och ickespridningsfrågor. Den kompetens som finns samlad på
FOI och det tekniska stöd som lämnas är av
stort värde för regeringens möjligheter att
bedriva en aktiv politik på området.
Forskningsverksamheten vid Folke Bernadotteakademin spelar en betydelsefull roll när
det gäller att fördjupa kunskapen om
fredsfrämjande arbete och konfliktfrågor.
Utvecklingen av den ackumulerade kunskapen
kring såväl militär som civil krishantering
kommer att vara värdefull.
2.5.7

Nordiskt samarbete

Att samverka, knyta kontakter och utbyta
information med våra nordiska grannländer är
viktigt för Sverige och en stark nordisk tradition.
Nordiskt samarbete samt samverkan i närområdet och i Östersjöregionen är prioriterat av
den svenska regeringen. Ett starkt och
dynamiskt samarbete stärker Nordens och
Östersjöregionens möjligheter att möta
utmaningar, finna hållbara lösningar samt nå
framgång i en allt starkare global konkurrens.
Sverige innehar ordförandeskapet i Nordiska
ministerrådet 2013. I Regeringskansliet pågår
redan ett omfattande arbete med ta fram svenska
prioriteringar. Under 2012 intensifieras detta
arbete och planeringen av den betydande mängd
möten och aktiviteter som kommer att ske i
Sverige och under svensk ledning under
ordförandeskapsåret.
En viktig målsättning för det svenska
ordförandeskapet är att bidra till en ökad politisk
dynamik i det nordiska samarbetet. För att
uppnå detta mål diskuteras bland annat reform
av budgetprocessen, vilket skulle kunna bidra till
att möjliggöra snabbare anpassning till
förändrade politiska prioriteringar.
Samtidigt med ordförandeskapsplaneringen
pågår det mångfacetterande löpande nordiska
samarbetet som spänner över många av
samhällets områden. En allt viktigare aspekt av
det nordiska samarbetet är de insatser som görs
för att underlätta privatpersoners möjligheter att
kunna flytta till, studera och arbeta i ett annat
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nordiskt land. Runt 40 000 personer pendlar
varje dag eller varje vecka inom Norden.
Ansträngningarna att förhindra att nya
gränshinder uppstår samt att undanröja
befintliga gränshinder sker parallellt på flera
nivåer. Arbetet kommer fortsatt att vara högt
prioriterat från svensk sida, men behöver vid
behov följas upp med stärkt informationsutbyte
vid utarbetande av nationell lagstiftning och
stärkt nordisk samordning vid genomförande av
EU-lagstiftning. Därtill behövs en mer prioriteringsinriktad ansats i gränshindersarbetet.
Globaliseringsfrågorna har sedan 2007 varit en
övergripande prioritering för det nordiska
regeringssamarbetet.
Inför
det
svenska
ordförandeskapet förs nu en aktiv diskussion om
hur vi tar tillvara och utvecklar de vinster som
globaliseringsinitiativet skapat.
Det nordiska samarbetet har en viktig roll i
genomförandet av EU:s Östersjöstrategi genom
bidrag med expertkunnande inom ett flertal
sakområden. Det är viktigt att även i andra
sammanhang fortsatt verka för att stärka
Norden i EU och EU i Norden.
Nordiska ministerrådets samarbete med
länder och organisationer i Nordens närområde
fortsätter att utvecklas. Samarbetet med Estland,
Lettland och Litauen samt med nordvästra
Ryssland har nyligen utvärderats och kommer
att följas upp med nya initiativ. Sverige innehar
sedan våren 2011 det tvååriga ordförandeskapet i
Arktiska rådet. Nordiska ministerrådets nya
arktiska program utgör ett viktigt komplement
till de svenska ordförandeskapsprioriteringarna i
Arktiska rådet.
De nordiska länderna ligger långt framme
inom områdena miljö och hållbar utveckling.
Nordiska ministerrådet kommer därför bland
annat att ta del i Rio +20 konferensen och i
samband med det organisera en nordisk dag för
att synliggöra vår politik på området. En vision
för det nordiska miljömärket Svanen antogs i
november 2010 av miljöministrarna. År 2015 ska
Svanen vara erkänt som ett av de mest effektiva
frivilliga konsumentpolitiska redskapen för miljö
genom att erbjuda ett tillförlitligt verktyg för
konsumenter som vill konsumera miljöanpassat.
Klimataspekter ska lyftas fram tydligare som ett
kriterium för miljömärkt.
Från svensk sida kommer vi att fortsatt verka
för en stärkt samordning av verksamheten vid de
nordiska och baltiska ambassaderna i länder
utanför Norden.
32

Stoltenbergrapporten om samarbete inom
utrikes- och säkerhetspolitik och Birkavs-Gade
rapporten om nordiskt-baltiskt samarbete
kommer att vara föremål för fortsatt
uppföljning.
Sverige kommer även att fortsätta stödja de
isländska EU-förhandlingarna.
Föreningen Nordens verksamhet är viktig för
att stärka det nordiska samarbetets folkliga
förankring. Föreningen avses få en viktig roll
under det svenska ordförandeskapet 2013.
I februari/mars 2013 arrangerar Kennedy
Center i Washington en scenkonstfestival som
detta år har Norden som tema. Denna festival
utgör en sällsynt plattform för kulturutbyte, att
sprida kunskap om nordisk kultur och att främja
det nordiska samarbetet under det svenska
ordförandeskapet.
2.5.8

Konsulär verksamhet

Det författningsstyrda konsulära biståndet är en
kärnverksamhet
för
utrikesförvaltningen.
Verksamhetens mål är att bl.a. snabbt och
effektivt bistå svenska medborgare samt i vissa
fall utländska medborgare fast bosatta i Sverige
som råkar i nöd vid vistelse utomlands.
Beredskap måste även finnas för att hantera
större konsulära kriser och katastrofer
utomlands som drabbar svenska medborgare och
den personkrets som framgår i lag (2010:813)
om konsulära katastrofinsatser. Lagen fastslår
statens ansvar vid konsulära kriser och
katastrofer utomlands. I detta ingår nära
samverkan med svenska myndigheter.
2.5.9

Sverigefrämjande i utlandet

Sverigefrämjandet, som inkluderar Sverigeinformationen, handels- och investeringsfrämjandet och Sverigeprofilering till stöd för
främjandet, tillhör utrikesförvaltningens huvuduppgifter.
Syftet
med
det
allmänna
Sverigefrämjandet är att synliggöra Sverige, de
värden landet står för och de möjligheter det
erbjuder. Sverige ska uppfattas som ett
konkurrenskraftigt, innovativt och utvecklingsinriktat land. Målet är att bidra till ökad kunskap,
intresse och förtroende för Sverige i utlandet och
därmed bidra till ökad tillväxt och sysselsättning.
En fortsatt viktig del inom Sverigeinformationen
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är programläggning för och stöd till besökande
utländsk media i Sverige. Se även under
utgiftsområde 24 Näringsliv, Utrikeshandel,
Handels- och investeringsfrämjande.
Svenska institutets verksamhet bedrivs med
inriktning på så kallad offentlig diplomati
(Public diplomacy) som kortfattat kan beskrivas
som ett lands interaktion med allmänheten eller
icke-statliga aktörer i ett annat land. Genom
strategisk kommunikation och relationsskapande verksamhet inkluderande kultursamarbeten ska kännedomen om och
förtroendet för Sverige öka, internationella
nätverk etableras och en positiv miljö skapas för
förverkligande av svenska internationella målsättningar. Institutets uppdrag spänner över
utrikespolitik, utvecklings- och reformsamarbete
samt utbildningspolitik och berör sektorer som
kultur och samhälle, utbildning och forskning,
näringsliv och innovation samt demokrati och
global utveckling.
Svenska institutet och de svenska utlandsmyndigheterna främjar tillsammans med övriga
berörda organisationer kontakterna mellan
utländska och svenska företrädare för samhällsliv, näringsliv, kultur, utbildning och forskning.
Under 2011 har Svenska institutets
geografiska och tematiska prioriteringar setts
över inför en uppdaterad strategisk ansats under
kommande år. För att uppfylla myndighetens
uppdrag avser institutet prioritera insatserna till
de områden och platser där det är mest angeläget
att främja Sveriges internationella ställning.
Arbetet med att attrahera välutbildade
personer till Sverige, både till högre studier,
forskning och arbete har gått in i en aktiv fas
under 2011 och fortsätter under 2012 (med
finansiering från anslaget 2:70, utgiftsområde 16
Utbildning och universitetsforskning). Marknadsföringen av svensk högre utbildning syftar
till att stärka omvärldens bild av svensk
utbildning och forskning samt locka studenter,
forskare och nyckelkompetens till Sverige.
Under 2012 fortsätter regeringens satsning
”Global Swede” som syftar till att
uppmärksamma särskilt framstående utländska
studenter från länder utanför EU/EES i Sverige
inom
innovation
och
entreprenörskap.
Programmet
avseende
stipendier
till
avgiftsskyldiga studenter inom ramen för det

svenska biståndet inleddes 2011 och fortsätter
2012.
Under 2012 kommer Svenska institutet att
genomföra aktiviteter, såväl basverksamhet som
riktade insatser, i syfte att främja svenska
intressen i omvärlden, öka kunskapen om
Sverige i utlandet och utbytet med andra länder
inom olika områden. Institutets verksamhet är
central för att bygga upp relationer mellan
Sverige och andra länder inom strategiska
områden. Vidare fortsätter satsningen ”Sverige det nya matlandet” genom att främja bilden av
Sverige bland annat genom den representation
som bedrivs vid utlandsmyndigheterna. Detta
sker i samverkan med bland annat svensk
livsmedelsexport och turismfrämjandet.
Ett särskilt fokus i Sverigefrämjandet kommer
under 2012 att läggas på de så kallade kreativa
näringarna, inkluderande musik, mode, film,
litteratur och den digitala spelbranschen. Detta
innebär bland annat en fortsatt utdelning av
regeringens musikexportpris samt främjandeaktiviteter där utlandsmyndigheterna spelar en
viktig roll. Den kommunikationsstrategi, som
Svenska institutet tagit fram för att främja de
kreativa näringarna kommer att bli ett stöd och
verktyg i det arbetet.
2.5.10 Samarbete inom Östersjöregionen

Medel för samarbete inom Östersjöregionen har
avsatts sedan budgetåret 2005. Under våren 2010
genomfördes en översyn för att ta fram förslag
på hur medlen kan användas mer effektivt samt
hur detta samarbete bäst bör genomföras.
Resultatet blev att Sida Östersjöenheten och
Svenska
institutets
Visbyprogram
och
Ledarskapsprogram sammanförs inom Svenska
institutet den 1 januari 2012. Målsättningen för
det framtida stödet ska vara att aktivt bidra till
att utveckla relationer och samarbeten, som
främjar en ekonomiskt, miljömässigt och socialt
hållbar tillväxt och utveckling i Östersjöregionen
och dess närområde, utöka svenska aktörers
deltagande i Östersjösamarbetet inom dessa
prioriterade områden, bistå och komplettera den
verksamhet svenska aktörer utför för att
genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen, i
syfte att utveckla regionens hållbarhet och
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globala konkurrenskraft, lämna kompletterande
stöd till regionalt samarbete inom ramen för
EU:s Östliga partnerskap samt stödja ett
fördjupat partnerskap mellan Sverige och övriga
länder kring Östersjön.
Sidas
samarbete
med
Ryssland
på
miljöområdet inriktas även fortsättningsvis på
främst vattenreningsprojekt med fokus på S:t
Petersburg/Leningrads län och Kaliningrad.
Andra insatser avser bl.a. Tikhvin, Gatchina och
Novgorod. Sidas stöd till mänskliga rättigheter
och demokrati i Ryssland ökade betydligt från år
2010.
Demokratisamarbetet genomförs i
enlighet med regeringens strategi från 2010
huvudsakligen, men inte uteslutande, i
nordvästra Ryssland och i första hand inom
media, jämställdhet och partinära samarbete.
Stöd till mänskliga rättigheter kan även lämnas
till insatser i norra Kaukasus.
Verksamheter inom Östersjöstaternas råd
som Sverige särskilt prioriterar är arbetet mot
människohandel i Östersjöregionen och en
utbildningsinsats till stöd för den pågående ryska
högskolereformen av kursplaner, undervisning
och examinationsmetoder. Sverige är också
drivande i utvecklingen av olika partnerskap och
andra samarbeten inom ramen för Nordliga
dimensionen.

2.6

Budgetförslag

2.6.1

1:1 Avgifter till internationella
organisationer

Anslagets ändamål är att finansiera vissa
obligatoriska avgifter som Sverige är folkrättsligt
bundet att betala via sitt medlemskap i bl.a.
följande organisationer: Förenta nationerna
(FN), Europarådet, Organisationen för säkerhet
och samarbete i Europa (OSSE), Nordiska
ministerrådet och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).
Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen
innebär också ett åtagande att bidra till vissa
kostnader inom ramen för den gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP). Belastningen på anslaget påverkas såväl av valutakursfluktuationer som av antalet freds- och säkerhetsfrämjande insatser. Medel för detta ändamål
fanns till och med budgetåret 2010 under
anslaget 1:1 Bidrag till vissa internationella
organisationer.
Kostnader för Sveriges ordförandeskap i
Arktiska Rådet 2011-2013 belastar anslaget.
Regeringens överväganden

Stödet till de organisationer Sverige är medlem i
är centralt i svensk utrikespolitik. Anslaget
minskas med 500 000 kronor samtidigt som
anslaget 1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet
ökas med motsvarande belopp.
Regeringen föreslår att 1 448 054 000 kronor
anvisas för anslaget för 2012.
Tabell 2.5 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:1
Avgifter till internationella organisationer
Tusental kronor

Tabell 2.4 Anslagsutveckling

Anvisat 2011

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

Beslut

Utfall

2011

Anslag

1 448 554

2012

Förslag

1 448 054

Överföring
till/från andra
anslag

2013

Beräknat

1 448 054

Övrigt

2014

Beräknat

1 448 054

2015

Beräknat

1 448 054

Förslag/
beräknat
anslag

1

0
1 310 962

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
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2013

2014

2015

1 448 554

1 448 554

1 448 554

1 448 554

-500

-500

-500

-500

1 448 054

1 448 054

1 448 054

1 448 054

Förändring till följd av:

2010

1

2012

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
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2.6.2

1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande
verksamhet

Tabell 2.6 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

121 684

2011

Anslag

136 994

2012

Förslag

135 645

2013

Beräknat

137 982

2

2014

Beräknat

140 191

3

2015

Beräknat

143 434

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

19 391
134 129

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 135 595 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 135 350 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 135 350 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget gör det möjligt att stödja konkreta
freds- och säkerhetsfrämjande insatser inom
ramen för EU, FN, OSSE, Europarådet, eller
annat bilateralt eller mellanstatligt organ eller
arrangemang. Anslaget gör det även möjligt att
ställa militärobservatörer, poliser, domare,
åklagare och kriminalvårdspersonal samt
experter inom insatsstöd och andra experter till
förfogande för deltagande i fredsbevarande och
annan freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet. Insatsernas karaktär varierar och kan
innefatta bl.a. medling, rådgivning, förhandlingsstöd, övervakningsverksamhet, utbildningsinsatser, förtroendeskapande åtgärder, säkerhetssektorreformer, skydd av mänskliga rättigheter,
stärkande av rättsstaten, insatser för att stödja
kvinnors deltagande i fredsfrämjande och
återuppbyggnad, stöd till humanitär verksamhet
och sanktionsövervakning. Anslaget används
även för särskilda insatser såsom stöd till studier,
seminarier, konferenser och andra projekt inom
det freds- och säkerhetsfrämjande området. Stöd
ges vidare till såväl svenska som utländska
enskilda organisationer och institutioner som
verkar inom dessa områden, liksom inom
folkrätt och mänskliga rättigheter. Därutöver ges
även stöd till rent bilaterala insatser för
fredsprocesser.
Sveriges medverkan i militära internationella
fredsfrämjande förbandsinsatser finansieras
genom anslag inom utgiftsområde 6 Försvar och
samhällets krisberedskap. Inom utgiftsområde 7
Internationellt bistånd, finansieras freds-,
säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande
insatser av civil karaktär i utvecklingsländer.

Regeringens överväganden

Sverige kommer även fortsättningsvis delta brett
i konkreta freds- och säkerhetsfrämjande
insatser samt även ge prioritet till stöd och
deltagande i andra freds- och säkerhetsfrämjande
insatser såsom medlingsinsatser, rådgivning,
förhandlingsstöd,
utbildningsinsatser,
förtroendeskapande åtgärder, säkerhetssektorreformer m.m. Utöver detta kommer det inom
anslaget även fortsättningsvis att vara viktigt att
genomföra strategiska insatser som har som mål
att främja långsiktig utveckling och hållbar fred.
Anslaget ökas med 100 000 kronor för
finansiering av uppföljningen av Europarådets
rekommendationer om åtgärder för att
motarbeta diskriminering på grund av sexuell
läggning eller könsidentitet. Anslaget 2:2
Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
under utgiftsområde 13 Integration och
jämställdhet minskas med motsvarande belopp.
Anslaget minskas med 2 400 000 kronor för
del av finansieringen vid sektionskansliet under
ambassaden i Kabul samtidigt som anslaget 4:1
Regeringskansliet m.m. under utgiftsområde 1
Rikets styrelse ökas med samma belopp.
Anslaget minskas också med 850 000 kronor
samtidigt som anslaget 1:5 Inspektionen för
strategiska produkter ökas med motsvarande
belopp.
Regeringen föreslår att 135 645 000 kronor
anvisas för anslaget för 2012.
Tabell 2.7 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:2
Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

137 844

137 844

137 844

137 844

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

951

3 395

5 915

9 240

-3 250

-3 307

-3 366

-3 444

100

50

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

135 645

137 982

0

0

-201

-206

140 191

143 434

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
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2.6.3

1:3 Nordiskt samarbete

Tabell 2.9 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:3
Nordiskt samarbete
Tusental kronor

Tabell 2.8 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

12 899

2011

Anslag

13 995

2012

Förslag

15 995

2013

Beräknat

18 995

2014

Beräknat

13 995

2015

Beräknat

13 995

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Anvisat 2011

1 096

1

2012

2013

2014

2015

13 995

13 995

13 995

13 995

13 995

13 995

Förändring till följd av:

13 702

Beslut

2 000

5 000

15 995

18 995

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
1

Under anslaget anvisas medel för olika ändamål
som anknyter till nordiskt samarbete. Medel
under anslaget används till kostnader för
Sveriges deltagande i samarbete inom ramen för
Nordiska ministerrådet (samarbetsministrarna)
och Nordiska samarbetskommittén (NSK) m.fl.
nordiska samarbetsorgan samt till visst övrigt
nordiskt bilateralt och multilateralt samarbete.
Från anslaget utbetalas även medel till
Föreningen Norden. Medel används till att
genomföra mellanfolkliga aktiviteter i Norden
och för att skapa uppmärksamhet kring nordiska
frågor. Därutöver används medel under anslaget
bland annat för att främja gränsregionalt
samarbete.

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

2.6.4

1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda
utomlands samt diverse kostnader
för rättsväsendet

Tabell 2.10 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

2 828

2011

Anslag

8 326

2012

Förslag

3 826

2013

Beräknat

3 826

2014

Beräknat

3 826

2015

Beräknat

3 826

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

998
8 152

1

Regeringens överväganden

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

För att täcka vissa ökade kostnader i samband
med det svenska ordförandeskapet i Nordiska
ministerrådet 2013 ökas anslaget tillfälligt med
2 000 000 kronor 2012 och med 5 000 000
kronor 2013.
Regeringen föreslår att 15 995 000 kronor
anvisas för anslaget för 2012.

Anslaget används huvudsakligen för konsulärt
ekonomiskt bistånd samt för den s.k.
barnfonden. Verksamheten är huvudsakligen
författningsreglerad och efterfrågestyrd.
Det
konsulära
biståndet
omfattar
huvudsakligen tillfälligt ekonomiskt bistånd
enligt lagen (2003:491) om konsulärt
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ekonomiskt bistånd dvs. i form av lån till
nödställda svenska medborgare samt i vissa fall
utländska medborgare fast bosatta i Sverige
avseende kostnader i samband med hemresa vid
t.ex. allvarlig sjukdom, olyckor och dödsfall
liksom bistånd åt brottsoffer och visst
rättsskydd i särskilda fall. Anslaget belastas
också initialt med kostnader för evakuering av
svenska medborgare samt svenska medborgares
utländska familjemedlemmar, i Sverige bosatta
utlänningar, nordiska medborgare och deras
familjemedlemmar samt EU-medborgare i den
utsträckning som följer av den konsulära
skyldigheterna enligt EUF-fördraget (fördraget
om EU:s funktionssätt). I fördraget anges bl.a.
konsulära skyldigheter. Den som omfattas av en
konsulär katastrofinsats är enligt lagen
(2010:813) om konsulära katastrofinsatser
skyldig att ersätta staten för kostnader som
uppstått i samband med transport eller fått
hälso- och sjukvård.
När det gäller bortförda och kvarhållna barn i
utlandet belastas anslaget av kostnader för
återförandet till hemviststaten av barn, som
olovligen förts bort eller kvarhållits i strid mot
en vårdnadsrätt, kostnader som har till syfte att
främja rätten till umgänge mellan barn och
föräldrar samt kostnader för centralmyndigheten
att anordna och deltaga i kurser och seminarier i
syfte att informera och samråda om dessa frågor.
För tillämpningen av såväl 1980 års
Haagkonvention (SÖ 1989:7) som 1980 års
Europarådskonvention (SÖ 1989:8) gäller lagen
(1989:14) om erkännande och verkställighet av
utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om
överflyttning av barn samt förordningen
(1989:177) om erkännande och verkställighet av
utländska vårdnadsavgörande m.m. och om
överflyttning av barn samt Bryssel IIförordningen (rådets förordning (EG) nr
2201/2003).
Dessutom belastas anslaget av kostnader i
samband med rättegång inför internationell
domstol eller liknande organ där svenska staten
är part eller deltar på annat liknande sätt.
Anslaget belastas även av kostnader att
användas för särskilda informationsinsatser
riktade till utlandsresenärer.

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 3 826 000 kronor anvisas
för anslaget 2012.
Tabell 2.11 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt
diverse kostnader för rättsväsendet
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

3 826

3 826

3 826

3 826

3 826

3 826

3 826

3 826

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

2.6.5

1:5 Inspektionen för strategiska
produkter

Tabell 2.12 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

28 690

2011

Anslag

29 012

2012

Förslag

29 291

2013

Beräknat

29 882

2

2014

Beräknat

30 464

3

2015

Beräknat

31 261

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-788
27 633

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 29 291 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 29 252 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 29 253 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Inspektionen för
strategiska produkters (ISP) förvaltningskostnader. ISP är förvaltningsmyndighet för
ärenden och tillsyn enligt lagen (1992:1300) om
krigsmateriel och lagen (2000:1064) om kontroll
av produkter med dubbla användningsområden
och av tekniskt bistånd, om inte någon annan
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myndighet har detta till uppgift. Inspektionen är
därtill nationell myndighet med de uppgifter
som följer av lagen (1994:118) om inspektioner
enligt Förenta nationernas konvention om
förbud mot kemiska vapen och förordningen
(1997:121) om inspektioner enligt Förenta
nationernas konvention om förbud mot kemiska
vapen m.m. Inspektionen ska också fullgöra de
uppgifter som myndigheten tilldelas enligt
sådana förordningar om ekonomiska sanktioner
som beslutas av Europeiska gemenskapen, enligt
beslut som regeringen meddelar med anledning
av sådana förordningar eller enligt föreskrifter
som regeringen beslutar med stöd av lagen
(1996:95) om vissa internationella sanktioner. I
oktober 2010 antog EU:s ministerråd förordning
(EU) nr 961/2010 om restriktiva åtgärder mot
Iran. Med anledning av de skärpta
restriktionerna utsåg regeringen i november
2010 ISP till behörig myndighet att hantera
ytterligare uppgifter gällande sanktionerna mot
Iran.
Inspektionen har till sitt förfogande det
parlamentariskt sammansatta exportkontrollrådet och ett teknisk-vetenskapligt råd.
Kostnaderna för större delen av verksamheten
täcks av avgifter som redovisas mot särskild
inkomsttitel på statens budget.

Tabell 2.13 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:5 Inspektionen för strategiska produkter
Tusental kronor

Anvisat 2011

38

2012

2013

2014

2015

27 312

27 312

27 312

27 312

279

836

1 422

2 173

1 700

1 734

1 770

1 817

-40

-41

30 464

31 261

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

29 291

29 882

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

2.6.6

1:6 Forskning, utredningar och
andra insatser rörande
säkerhetspolitik och nedrustning

Tabell 2.14 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Regeringens överväganden

Vissa delar av inspektionens verksamhetskostnader ska inte täckas av avgifter. Det gäller
internationell verksamhet som inte är kopplad
till tillstånds- och tillsynsarbetet, inklusive
exportkontrollstöd utomlands, samt den
verksamhet som inspektionen bedriver som
behörig myndighet för genomförandet av vissa
internationella sanktioner.
Anslaget ökas med 1 700 000 kronor för
arbetet med de utökade sanktionerna mot Iran.
Finansiering sker genom att anslagen 1:2 Fredsoch säkerhetsfrämjande verksamhet respektive 1:6
Forskning, utredningar och andra insatser rörande
säkerhetspolitik och nedrustning minskas med
850 000 kronor vardera.
Regeringen föreslår att 29 291 000 kronor
anvisas för anslaget för år 2012.

1

2010

Utfall

53 011

2011

Anslag

54 907

2012

Förslag

55 626

2013

Beräknat

55 626

2014

Beräknat

55 626

2015

Beräknat

55 626

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 141
53 759

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för bidrag till sådan
verksamhet som främjar svensk utrikespolitik,
framför allt vad avser nedrustnings-, ickespridnings- och säkerhetspolitik. Syftet är dels
att ge stöd till organisationer m.fl. för att främja
kompetensen i nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor, dels att finansiera särskilda
forskningsaktiviteter vid t.ex. Utrikespolitiska
institutet (UI), Försvarshögskolan (FHS) och
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Vidare
används anslaget för stöd till information och
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studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande
utveckling, som disponeras och handläggs av
Folke Bernadotteakademin, samt forskning om
Raoul Wallenberg.
Regeringens överväganden

Anslaget används för bidrag till vetenskaplig
forskning i konflikt- och samarbetsfrågor av
betydelse för internationell fred och säkerhet vid
SIPRI. Syftet med forskningen är att bidra till
förståelsen av förutsättningarna för fredliga
lösningar av konflikter och för en stabil fred.

Det är regeringens bedömning att den
verksamhet som finansieras under anslaget fortsätter att vara relevant för svensk nedrustnings-,
ickespridnings- och säkerhetspolitik.
Anslaget minskas med 850 000 kronor
samtidigt som anslaget 1:5 Inspektionen för
strategiska produkter ökas med motsvarande
belopp.
Regeringen föreslår att 55 626 000 kronor
anvisas för anslaget för 2012.

Regeringens överväganden

Tabell 2.15 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande
säkerhetspolitik och nedrustning

Tabell 2.17 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:7 Bidrag till Stockholms internationella
fredsforskningsinstitut (SIPRI)

Tusental kronor

Tusental kronor
2012

Anvisat 2011

1

2013

55 757

55 757

2014

55 757

Utvecklingen av den säkerhetspolitiska dagordningen innebär ett fortsatt fokus på de områden
inom vilka SIPRI:s expertis är av betydande
relevans. SIPRI bör fortsätta sina ansträngningar
att söka extern finansiering på alla forskningsområden.
Regeringen föreslår att 24 094 000 kronor
anvisas för anslaget för 2012.

2015

55 757

Anvisat 2011

Förändring till följd av:
Beslut

-850

-850

2013

2014

2015

23 787

23 787

23 787

23 787

-850

-850

307

307

307

307

24 094

24 094

24 094

24 094

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

719

Förslag/
beräknat
anslag

2012

Förändring till följd av:

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

1

719

55 626

55 626

719

55 626

719

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

55 626

1

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

2.6.7

2.6.8

1:7 Bidrag till Stockholms
internationella
fredsforskningsinstitut (SIPRI)

1:8 Bidrag till Utrikespolitiska
institutet

Tabell 2.18 Anslagsutveckling
Tabell 2.16 Anslagsutveckling

Tusental kronor

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Utfall

12 945

2011

Anslag

13 325

2010

Utfall

23 166

2011

Anslag

23 787

2012

Förslag

13 997

2012

Förslag

24 094

2013

Beräknat

13 997

2013

Beräknat

24 094

2014

Beräknat

13 997

2014

Beräknat

24 094

2015

Beräknat

13 997

2015

Beräknat

24 094

1

0

2010

23 787

1
Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
13 325

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
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Anslaget används för bidrag till Utrikespolitiska
institutet (UI). Syftet med UI:s verksamhet
inom utrikes- och säkerhetspolitiken är att
främja intresset för internationella frågor samt
öka kunskapen om detta ämne genom forskning
och information till allmänheten.

2.6.9

Tabell 2.20 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Regeringens överväganden

Bedömningen är att UI spelar en viktig roll för
att öka kunskapen om och främja intresset för
internationella frågor bland allmänheten. UI
bidrar också till en öppen debatt i Sverige om
utrikespolitiska frågor. UI:s verksamhet är
värdefull i ett samhälle präglat av ökad
internationalisering och medvetenhet om
utrikespolitiska och internationella frågor.
UI:s verksamhet vad avser information till
allmänheten bör prioriteras. Utökade insatser
behöver göras för extern kommunikation av
UI:s forskningsresultat, för att fördjupa
kompetensen inom nya forskningsområden
och investeringar i utveckling av tekniska
lösningar. Anslaget ökas med 500 000 kronor
samtidigt som anslaget 1:1 Avgifter till
internationella organisationer minskas med
motsvarande belopp.
Regeringen föreslår att 13 997 000 kronor
anvisas för anslaget för 2012.
Tabell 2.19 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

13 325

13 325

13 325

13 325

500

500

500

Förändring till följd av:
Beslut

500

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

1:9 Svenska institutet

2010

Utfall

89 210

2011

Anslag

92 551

2012

Förslag

94 212

2013

Beräknat

96 062

2

2014

Beräknat

96 870

3

2015

Beräknat

99 394

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 697
93 255

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 94 213 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 93 074 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 93 073 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Svenska institutets
kostnader för bland annat uppgiften att sprida
information och kunskap om Sverige i utlandet
samt främja samarbete och långsiktiga relationer
med andra länder inom områdena kultur och
samhällsliv.
Verksamheten
genomförs
i
samverkan med bland annat den svenska
utrikesförvaltningen samt svenska och utländska
samarbetspartners.
Institutet har därutöver anslag för samarbete
inom Östersjöregionen (utgiftsområde 5),
biståndsrelaterade insatser i Östeuropa samt
gäststipendie- och utbytesverksamhet med
utvecklingsländer (utgiftsområde 7) och för
verksamhet
inom
utbildningsområdet
(utgiftsområde 16). Till detta kommer särskilda
uppdrag.
Totalt anvisade medel till institutet från
statens budget uppgick 2011 till 261 718 000
kronor, varav anslaget 1:9 utgjorde 92 551 000
kronor.
Avgiftsfinansierad verksamhet

172

172

172

172

Tabell 2.21 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

13 997

13 997

13 997

13 997

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

2 559

2 571

-12

2 000

1 900

100

2 000

1 900

100

Sweden Bookshop

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Utfall 20109
(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)
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Det ekonomiska målet för Sweden Bookshop
vid Svenska institutet är full kostnadstäckning.

2.6.10 1:10 Information om Sverige i
utlandet
Tabell 2.23 Anslagsutveckling

Regeringens överväganden

Tusental kronor

Svenska institutet ska med sin speciella
kompetens på samhälls- och kulturområdet
fortsätta att ge de Sverigefrämjande insatserna
ett kulturellt budskap och en intellektuell
dimension.
Anslaget ökas med 797 000 kronor till följd av
överflyttning av finansiering till Riksföreningen
Sverigekontakt
från
utgiftsområde
16
Utbildning och universitetsforskning, anslag 1:9
Bidrag till svenskundervisning i utlandet.
Regeringen föreslår att 94 212 000 kronor
anvisas för anslaget för 2012.
Tabell 2.22 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:9 Svenska institutet
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

92 551

92 551

92 551

92 551

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

864

2 698

4 674

7 208

Beslut

797

813

-221

-227

Övrigt

1

Utfall

15 333

2011

Anslag

14 475

2012

Förslag

14 475

2013

Beräknat

14 475

2014

Beräknat

14 475

2015

Beräknat

14 475

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

104
14 172

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används framför allt till av regeringen
prioriterade främjande- och informationsinsatser, som i huvudsak genomförs av
utlandsmyndigheterna och Svenska institutet.
Flertalet av projekten initieras av myndigheterna
själva i samarbete med nationella och lokala
parter. Anslaget används också till inbjudningar
av journalister till Sverige. Främjandet är i dag en
av
utrikesförvaltningens
huvuduppgifter.
Utlandsmyndigheterna har en central roll i
denna verksamhet.
Regeringens överväganden

Överföring
till/från andra
anslag

Förslag/
beräknat
anslag

2010

94 212

96 062

-134

-137

96 870

99 394

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

Regeringen föreslår att 14 475 000 kronor
anvisas för anslaget för 2012.
Tabell 2.24 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:10 Information om Sverige i utlandet
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

14 475

14 475

14 475

14 475

14 475

14 475

14 475

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

14 475

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
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2.6.11 1:11 Samarbete inom
Östersjöregionen

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Tabell 2.25 Anslagsutveckling

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2012 för ramanslaget 1:11 Samarbete inom
Östersjöregionen besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 168 500 000 kronor
2013–2017.

Tusental kronor

2010

Utfall

163 456

2011

Anslag

170 415

2012

Förslag

188 715

2013

Beräknat

188 715

2014

Beräknat

188 715

2015

Beräknat

188 715

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

6 527
166 849

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Ändamålet med anslaget är att främja
integration och samverkan kring Östersjön.
Från anslaget finansieras bl.a. insatser i
Ryssland avseende miljö samt mänskliga
rättigheter och demokrati, Svenska institutets
Östersjösamarbete samt insatser inom ramen
för Östersjöstaternas råd, Nordliga dimensionen, Arktiska rådet och Barentsrådet.
För anslagsdelen som Svenska institutet
disponerar får högst 22 600 000 kronor användas
för förvaltningskostnader.

Skälen för regeringens förslag: Myndigheter
som omfattas av bemyndiganderamen är Sida,
Svenska institutet och Regeringskansliet.
Åtaganden består framför allt av fleråriga
stipendier samt långsiktiga insatser på
miljöområdet samt inom mänskliga rättigheter
och demokrati.

Tabell 2.26 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015–2017

32 646

77 968

143 549

166 049

90 299

34 549

Nya åtaganden

74 514

125 825

117 500

Infriade åtaganden

29 192

60 244

95 000

75 750

55 750

34 549

Utestående åtaganden

77 968

143 549

166 049

90 299

34 549

Erhållet/föreslaget bemyndigande

127 000

147 000

168 500

Ingående åtaganden
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Regeringens överväganden

Tabell 2.27 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen

Anslaget ökar med 15 300 000 kronor som en
följd av ändrade ändamål och verksamheter i
vårpropositionen.
Regeringen föreslår att 188 715 000 kronor
anvisas för anslaget för år 2012.

Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

170 415

170 415

170 415

170 415

18 300

18 300

18 300

18 300

188 715

188 715

188 715

188 715

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

bemyndigar regeringen att för 2012
utnyttja en kredit intill ett belopp av
40 000 000 000 kronor i Riksgäldskontoret om krig, krigsfara eller andra
utomordentliga förhållanden föreligger
(avsnitt 3.3),

2.

godkänner vad regeringen föreslår om
den nordiska stridsgruppen (avsnitt
3.4.3.1),

3.

godkänner vad regeringen föreslår om
den Särskilda Operationsgruppen (avsnitt
3.4.3.2),

4.

bemyndigar regeringen att fatta beslut
om organisationstillhörighet m.m. för
den verksamhet som bedrivs inom ramen
för Försvarsmaktens logistikverksamhet
(avsnitt 3.4.3.3),

5.

godkänner förslaget till investeringsplan
för Försvarsmakten för 2012–2015
(avsnitt 3.6.3),

6.

godkänner vad regeringen föreslår om
anskaffning av materielprojekt 2012
(avsnitt 3.6.3),

7.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:3 Anskaffning av materiel
och anläggningar besluta om beställningar
som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
46 100 000 000 kronor
2013–2019
(avsnitt 3.6.3),

8.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar

besluta om beställningar som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov
av
framtida
anslag
på
högst
16 400 000 000 kronor
2013–2017
(avsnitt 3.6.4),
9.

bemyndigar regeringen att för 2012
besluta om kredit på räntekonto i
Riksgäldskontoret intill ett belopp av
12 000 000 000 kronor för att tillgodose
Försvarets materielverks behov av
rörelsekapital (avsnitt 3.6.11),

10. bemyndigar regeringen att för 2012
besluta om kredit på räntekonto i
Riksgäldskontoret intill ett belopp av
7 000 000 000 kronor för att tillgodose
Försvarsexportmyndighetens behov av
rörelsekapital (avsnitt 3.6.13),
11. godkänner förslaget till investeringsplan
för Kustbevakningen för 2012–2015
(avsnitt 4.7.1),
12. bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 2:2 Förebyggande åtgärder
mot jordskred och andra naturolyckor ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov
av framtida anslag på högst 35 000 000
kronor 2013–2015 (avsnitt 4.7.2),
13. bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 2:4 Krisberedskap besluta om
beställningar som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 560 000 000 kronor
2013–2018 (avsnitt 4.7.4),
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14. bemyndigar regeringen att för 2012
besluta om lån i Riksgäldskontoret för
beredskapsinvesteringar inom ramen för
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps verksamhet intill ett belopp
av 500 000 000 kronor (avsnitt 4.7.4),

17. bemyndigar regeringen att disponera de
avgifter som tas ut för att finansiera Strålsäkerhetsmyndighetens kostnader för
granskning av eventuella ansökningar om
att få uppföra nya kärnkraftverk (avsnitt
5.5.1),

15. bemyndigar regeringen att för 2012
besluta om lån i Riksgäldskontoret för
beredskapsinvesteringar inom ramen för
Socialstyrelsens verksamhet intill ett
belopp av 350 000 000 kronor (avsnitt
4.7.4),

18. bemyndigar regeringen att under 2012 för
anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten
ingå ekonomiska åtaganden som
inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
60 000 000 kronor 2013–2016 (avsnitt
5.5.1),

16. godkänner förslaget till investeringsplan
för Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap för 2012–2015 (avsnitt 4.7.7),

19. för budgetåret 2012 anvisar anslagen
under utgiftsområde 6 Försvar och
samhällets krisberedskap enligt följande
uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor

Anslag

Anslagstyp

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
1:10
1:11
1:12
1:13
1:14
2:1
2:2
2:3
2:4
2:5
2:6
2:7
2:8
3:1
4:1

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

Förbandsverksamhet och beredskap
Fredsfrämjande förbandsinsatser
Anskaffning av materiel och anläggningar
Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar
Forskning och teknikutveckling
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Officersutbildning m.m.
Försvarets radioanstalt
Totalförsvarets forskningsinstitut
Nämnder m.m.
Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m.
Försvarsexportmyndigheten
Försvarsunderrättelsedomstolen
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Kustbevakningen
Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
Ersättning för räddningstjänst m.m.
Krisberedskap
Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet
Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Statens haverikommission
Strålsäkerhetsmyndigheten
Elsäkerhetsverket

Summa

12

21 775 514
2 286 985
8 961 634
6 526 369
731 539
27 924
232 564
746 585
163 614
5 801
77 771
75 860
7 449
12 112
999 473
39 850
21 080
1 110 761
100 000
193 671
1 044 528
42 402
343 419
51 096
45 578 001
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2 Utgiftsområde 6

2.1

Omfattning

För att återspegla den verksamhet som
finansieras från utgiftsområde 6 Försvar och
samhällets krisberedskap, har regeringen valt
att i budgetpropositionen dela in utgiftsområdets verksamhet i fyra undergrupper;
Försvar (anslag 1:1 till 1:14), Samhällets krisberedskap (anslag 2:1 till 2:9), Strålsäkerhet
(anslag 3:1) samt Elsäkerhet (anslag 4:1).

Resultatredovisning och inriktning för den
sistnämnda undergruppen framgår av budgetpropositionens volym 11, utgiftsområde 24
Näringsliv.
Figuren nedan visar fördelningen i de fyra
undergrupperna samt hemvisten för de
myndigheter vars verksamhet avses att
finansieras inom utgiftsområde 6 under 2012.

Försvarsdepartementet
UO6 Försvar och samhällets
krisberedskap
Försvar

- Försvarsmakten inkl.
MUST
- Försvarets
materielverk
- Totalförsvarets
forskningsinstitut
- Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet
- Försvarsexportmyndigheten

- Försvarets radioanstalt
- Statens inspektion för
försvarsunderrättelseverksamheten
- Försvarsunderrättelsedomstolen

Samhällets
krisberedskap
- Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap
- Kustbevakningen
- Statens haverikommission

Strålsäkerhet

Elsäkerhet

(Miljödepartementet)

(Näringsdepartementet)

- Strålsäkerhetsmyndigheten

- Elsäkerhetsverket

- Officersutbildning,
Försvarshögskolan
(Utbildningsdep.)
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2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

41 653

41 340

40 359

41 632

42 883

44 150

45 312

3 559

3 562

3 766

3 552

3 569

3 632

3 684

317

309

309

343

356

362

371

Elsäkerhet

47

50

45

51

52

53

55

Äldreanslag

89

45

45

0

0

0

0

45 665

45 306

44 524

45 578

46 860

48 197

49 422

Försvar
Samhällets krisberedskap
Strålsäkerhet

Totalt för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets
krisberedskap
1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

Prognosen för 2011 visar på ett
underutnyttjande jämfört med budgeten,
vilket främst är hänförligt till att vissa
materielanskaffningar tidigarelagts och därmed
belastade anslaget 2010.
Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2012–2015.
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Miljoner kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

45 306

45 306

45 306

45 306

337

1 373

2 319

3 501

-150

14

157

189

-40

-41

-42

-43

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
utgiftsområden
Övrigt

3

Ny ramnivå

125

207

457

468

45 578

46 860

48 197

49 422

1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013-2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

2.3

Ekonomisk styrning m.m.

2.3.1

Finansieringen av användbara och
tillgängliga förband

Genomförandet av den försvarspolitiska
inriktningen som riksdagen beslutat fortsätter
(prop. 2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr.
2008/09:292). I enlighet med vad regeringen
14

anförde i den försvarspolitiska inriktningspropositionen (prop. 2008/09:140) kan den
föreslagna utvecklingen mot ett mer tillgängligt försvar bara ske i den takt som ekonomin
medger. Den högre ambition avseende insatsorganisationens tillgänglighet och användbarhet som den försvarspolitiska inriktningen
innebär, kommer att leda till ökade kostnader
inom främst förbandsverksamheten, framförallt i fråga om löner för anställd militär
personal och övningsverksamhet. Därtill
förutses under perioden bland annat ökade
kostnader i fråga om vidmakthållande av
materiel m.m. till följd av att materielen i ökad
utsträckning kommer att vara i bruk vid
förbanden. Samtidigt minskar kostnaderna för
anskaffning av materiel som en konsekvens av
materielförsörjningsstrategin.
Regeringens bedömning är att omställningen kan ske inom oförändrade ekonomiska
ramar för området Försvar, såväl för 2012 som
under resten av mandatperioden. Dock förutsätter den nya inriktningen att resurser frigörs
genom förändringar och rationaliseringar
ifråga om personal, materiel och logistikförsörjning samt övrig stödverksamhet.
De beslut som regeringen och riksdagen
hittills har fattat innebär att anslagsnivån för
förbandsverksamheten
ökas
med
ca
1 600 miljoner kronor för 2014 jämfört med
2008 (i 2011 års prisläge) genom överföringar
inom utgiftsområdet, varav ca 1 300 miljoner
kronor i huvudsak frigjorts för reformeringen
av försvaret.
Regeringen utesluter dock inte att ytterligare resurser kan behöva frigöras inom
försvarsområdet
för
att
möjliggöra
finansieringen av reformen efter 2014. Detta
kan till exempel innebära att det är nödvändigt
med fortsatta reformer inom personal-

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 6

försörjningen, ytterligare reduceringar inom
stödverksamheten eller andra effektiviseringsåtgärder.
Effektiv och ändamålsenlig stödverksamhet
Försvarsstrukturutredningen (Fö 2010:45)
lämnade i april 2011 sitt förslag på en mer
ändamålsenlig och kostnadseffektiv stödverksamhet inom framförallt materiel- och
logistikförsörjningen samt forskning och
utveckling. Syftet med utredningens förslag
var att frigöra ekonomiskt utrymme för att
göra omställningen till ett mer användbart och
tillgängligt försvar möjlig i enlighet med
regeringens och riksdagens beslut. Utredningen har redovisat genomförda besparingar
och förslag på möjliga nya kostnadsreduceringar uppgående till sammanlagt ca
2 400 miljoner kronor jämfört med utfallet
2008. De redan genomförda kostnadsreduceringarna som medgett att försvarsreformen kunnat påbörjas uppgår som nämnts
tidigare till ca 1 300 miljoner kronor inom
framförallt forskning och utveckling.
För att säkerställa den fortsatta takten i
försvarsreformen frigörs med början under
2012 ca 230 miljoner kronor. Från och med
2013 ska sammanlagt ca 700 miljoner kronor
per år göras tillgängligt genom överföringar
mellan anslag såväl som frigörande av medel
inom anslag. Dessa omfördelningar kommer
att möjliggöra en fortsatt utveckling av
insatsorganisationen fram till 2014 i enlighet
med den planering som har redovisats av
Försvarsmakten och de inriktningsbeslut som
har fattats av regeringen.
Regeringen avser även uppdra åt berörda
myndigheter att 2012 planera och genomföra
åtgärder som syftar till att effektivisera och
rationalisera stödverksamhet ytterligare avseende bl.a. inköp, service, förråd och verkstäder. Genom en tydlig uppgifts- och
ansvarsfördelning inom
materieloch
logistikförsörjningen, där Försvarsmakten
utgör beställare och Försvarets materielverk
utgör leverantör av bakre logistik, möjliggörs
såväl besparingar som effektiviseringar av
verksamheten. Åtgärderna omfattar bland
annat att Försvarsmaktens inköpsverksamhet
förs över till Försvarets materielverk. Besparingsåtgärderna omfattar även verksamheten
inom forskning och utveckling.

Fortsatt fokus på kärnverksamheten
All verksamhet inom utgiftsområdet bör
löpande prövas utifrån att de bedrivs effektivt
och med god hushållning. Ambitionen är att
myndigheterna ska fokusera på kärnverksamheterna och kontinuerligt pröva annan
verksamhet. Stödverksamheten inom försvaret
måste, inom ramen för gällande regelverk, på
flera sätt effektiviseras och rationaliseras bl.a.
genom olika former av utkontraktering av
verksamhet. En ökad samverkan behövs med
privata aktörer och övrig statsförvaltning.
Verksamheter där det finns en fungerande
marknad bör utföras av privata aktörer och
konkurrensutsättas. Statens roll blir då att i
högre utsträckning vara en god beställare av
olika stödtjänster för att utföra sin kärnverksamhet. Regeringen gör bedömningen att det
inom detta område finns en effektiviseringsoch besparingspotential. För att åstadkomma
att verksamheterna kontinuerligt och systematiskt prövas behövs ett starkare inre och
yttre tryck på verksamheten – bl.a. genom
utvecklad uppföljning med ökat antal
utvärderingar och analyser samt förbättrad
dialog med myndigheterna.
2.3.2

Övrigt

PRIO
Försvarsmakten inför stegvis det integrerade
resurs- och ekonomiledningssystemet (PRIO)
som ett led i en förbättrad ekonomistyrning.
Av Försvarsmaktens årsredovisning framgår
bl.a. att de delar av systemet som hittills tagits i
bruk har fungerat väl och är stabilt i produktion. Riksrevisionen anser dock att den bild
som Försvarsmakten ger av PRIO-införandet
inte är tillräckligt nyanserad, bl.a. då det av
såväl löpande kontakter med förband som av
Försvarsmaktens
egna
bokslutsunderlag
framgår att verksamheten upplevt omfattande
problem relaterade till införandet, vilket inte
framgår av årsredovisningen. Regeringen delar
Riksrevisionens bedömning i detta avseende.
Regeringen kommer även fortsättningsvis att
följa arbetet noggrant.
Försvarsmaktens interna styrning och kontroll
Regeringen gav under 2010 Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att följa upp
Försvarsmaktens arbete med att stärka den
15
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interna styrningen och kontrollen och
genomförandet av tidigare föreslagna åtgärder.
Ekonomistyrningsverket redovisade i oktober
2010 sitt uppdrag. I rapporten konstateras att
bättre förutsättningar för en god intern
styrning och kontroll skapats. Regeringen har
med anledning av bl.a. ESV:s rapport fortsatt
föra dialog med Försvarsmakten om behovet
av ytterligare åtgärder. Det handlar bl.a. om
fortsatt arbete för att förbättra ekonomins
genomslag i verksamheten, värdering av
kompetens, förstärka controllerfunktionen
samt fortsatt arbete med att förtydliga roller,
ansvar och befogenheter.
Utvecklad materielredovisning
Försvarsutskottet har förutsatt att utvecklade
former för regeringens redovisning till
riksdagen av materielförsörjningen skulle
komma till konkret uttryck i budgetpropositionen för 2012 (bet. 2010/11:FöU1).
Regeringen har i föreliggande proposition
utvecklat redovisningen till riksdagen. Vad
avser resultatredovisningen omfattar denna i år
en mer utförlig redovisning av vilken materiel
som har tillförts insatsorganisationen. Eftersom investeringsplanen har en central roll i
materielförsörjningsprocessen har regeringen
ytterligare ökat spårbarheten från regeringens
förslag via riksdagens beslut till Försvarsmaktens beställning och leverans till insatsorganisationen. I föreliggande proposition
redovisas bl.a. vad som är beslutat respektive
beställt och vad som fortfarande är planerat.
Uppställningen, inklusive den ekonomiska
omfattningen av planerade investeringar, görs
per stridskraft. Syftet är att riksdagen ska få en
större inblick i de materielobjekt som ingår i
investeringsplanen och en samlad bild av
investeringarna. Regeringen avser återkomma
till riksdagen med ytterligare förbättrad
redovisning.
Finansiering av fredsfrämjande förbandsinsatser
Från och med 2009 inrättades anslaget 1:2
Fredsfrämjande förbandsinsatser för att
finansiera särutgifter för de fredsfrämjande
insatser som Försvarsmakten genomför
internationellt. Genom att redovisa särutgifter
på anslaget har möjligheterna att styra och
följa upp kostnaderna förbättrats samtidigt
som beslutsunderlaget för riksdagen har blivit
16

tydligare i och med att de kostnader för
insatsen som Försvarsmakten annars inte
skulle ha haft redovisas. Kostnader som
myndigheten ändå skulle ha haft oaktat beslut
om insats förs mot Försvarsmaktens övriga
anslag.
Försvarsattachéorganisationen
Hösten 2010 överlämnades till Försvarsdepartementet resultatet av en översyn
gällande den framtida styrningen och regleringen av försvarsattachéernas verksamhet.
Där föreslås bl.a. att både verksamhets- och
arbetsgivaransvaret för försvarsattachéerna
överförs från Försvarsmakten till Regeringskansliet. Översynen har remissbehandlats och
remissammanställningen finns tillgänglig i
Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet)
(dnr Fö2010/2180/SSP).
Ökad samverkan
Regeringen gav den 5 maj 2010 Statskontoret i
uppdrag att lämna förslag på hur ökad
samverkan mellan i första hand Kustbevakningen, Försvarsmakten och Försvarets
materielverk kan bidra till ökad resurseffektivitet för den sjöverkande verksamheten
inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets
krisberedskap. Statskontoret konstaterar i sin
rapport Ökad sjöstödsamverkan! att viss
samverkan sker mellan myndigheterna och att
ökad samverkan inom utbildning, upphandling, underhåll och teknikstöd ger begränsade
besparingar. Dock bedömde Statskontoret att
det finns potentiella besparingar i operativ
samverkan mellan myndigheter med maritima
resurser. Regeringen har den 19 maj 2011
beslutat att tillsätta en utredning med uppdrag
att se över statens samlade maritima resurser
(dir. 2011/43). Utredningen ska föreslå ett
effektivt och flexibelt utnyttjande av samhällets resurser genom stärkt operativ samordning och samverkan mellan svenska myndigheter. Både samordning och samverkan mellan
civila myndigheter och mellan civila och
militära myndigheter omfattas av utredningen.
Uppdraget ska redovisas den 1 juli 2012.
Samhällets krisberedskap
Med utgångspunkt i de av regeringen
beslutade övergripande målen för vår säkerhet
redovisas i avsnitt 4.1 mål för arbetet med
samhällets krisberedskap.
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Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) inkom den 4 april 2011 med
redovisning av uppdrag att föreslå resultatmål
för
samhällets
krisberedskap
(dnr
Fö2010/697/SSK). Resultatmålen har tagits
fram i syfte att stärka styrningen och
möjliggöra en förbättrad uppföljning av
förmågan hos olika aktörer att motstå och
hantera allvarliga händelser och kriser.
Utöver framtagandet av tydliga, uppföljningsbara mål, och tydliggörandet av myndigheternas roll och bidrag i att nå dessa, pågår ett
arbete inom Regeringskansliet med att
förbättra processen för styrning och uppföljning inom området samhällets krisberedskap.
Myndigheter och kommuner ska genomföra risk- och sårbarhetsanalyser enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd
beredskap. Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap har genom verkställighet av
förordningen rätt att föreskriva hur risk- och
sårbarhetsanalyserna ska utformas. Uppföljningen av risk- och sårbarhetsanalyserna
utvecklas kontinuerligt liksom de samlade
bedömningarna av risker och sårbarheter på
lokal, regional och nationell nivå samt inom
samverkansområdena.
Ytterligare en del i processen för uppföljning av samhällets krisberedskap är redovisningen av verksamhet som berörda myndigheter, kommuner, landsting och frivilliga
försvarsorganisationer bedrivit med medel från
anslaget 2:4 Krisberedskap. En årlig uppföljning av anslaget 2:4 Krisberedskap är angeläget
mot bakgrund av införandet av de nya
finansieringsprinciperna. Regeringen bedömer
att de åtgärder som finansierades med anslaget
2:4 Krisberedskap sammantaget bidrog till att
stärka aktörernas samlade krisberedskapsförmåga. Regeringen betonar dock att det
måste finnas en tydligare koppling mellan
resultaten från risk- och sårbarhetsanalyser
och fördelning av medel från anslaget 2:4
Krisberedskap. Regeringens inriktning är att
den verksamhet som finansieras över anslaget
ska ha påvisbara effekter på samhällets
krisberedskap eller på den samlade förmågan
att hantera kriser och dess konsekvenser.
Under 2010 har infrastrukturen för det
gemensamma radiokommunikationssystemet
Rakel färdigställts. Regeringen fortsätter följa
takten i anslutningen till systemet och avser se
över den nu gällande finansieringsmodellen.

För att säkra kommande års finansiering av
driften för Rakel föreslås i föreliggande
budgetproposition att medel tillförs anslaget
2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd
och säkerhet. Se vidare i avsnitt 4.4.4 och 4.7.5.
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3 Försvar

3.1

Mål och uppgifter

Riksdagen har beslutat att målet för det militära
försvaret fr.o.m. 2010 ska vara att enskilt och
tillsammans med andra, inom och utom landet,
försvara Sverige och främja vår säkerhet (prop.
2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr.
2008/09:292). Detta ska ske genom att:
• hävda Sveriges suveränitet, värna suveräna
rättigheter och nationella intressen,
• förebygga och hantera konflikter och krig
samt
• skydda samhället och dess funktionalitet i
form av stöd till civila myndigheter.
Av detta följer att Försvarsmakten, enskilt
och tillsammans med andra myndigheter, länder
och organisationer, ska lösa följande uppgifter:
• försvara Sverige och främja vår säkerhet
genom insatser på vårt eget territorium, i
närområdet och utanför närområdet,
• upptäcka och avvisa kränkningar av det
svenska territoriet och i enlighet med
internationell rätt värna suveräna rättigheter och nationella intressen i områden
utanför detta samt
• med befintlig förmåga och resurser bistå
det
övriga
samhället
och
andra
myndigheter vid behov.
Insatsorganisationen ska utvecklas i enlighet
med de krav på operativ förmåga som riksdagen
har beslutat (prop. 2008/09:140, bet.
2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292). Regeringen
har den 14 januari 2010 beslutat om inriktningen
för Försvarsmakten under perioden 2010-2014.
God försvarsförmåga ska genom planering
även finnas i sådan samhällsviktig verksamhet

som är väsentlig för samhällets grundläggande
behov vid ett eventuellt framtida väpnat angrepp.

3.2

Politikens inriktning

Regeringen fortsätter reformeringen av försvaret
i enlighet med den inriktning som beslutats av
riksdagen
(prop.
2008/09:140,
bet.
2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292). Den
pågående reformen innebär förändringar på flera
viktiga områden för att skapa ett användbart och
tillgängligt försvar. Syftet är att stärka Sveriges
försvarsförmåga.
Regeringen konstaterar att hot mot fred och
säkerhet avvärjs bäst i gemenskap och samverkan
med andra länder och organisationer. Sverige
kommer inte att förhålla sig passivt om en
katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat
EU-medlemsland eller nordiskt land. Regeringen
förväntar sig att dessa länder agerar på samma
sätt om Sverige drabbas. Sverige bör ha förmågan
att kunna ge och ta emot militärt stöd.
De hot mot säkerheten som Sverige liksom
övriga världen ställs inför, är komplexa. De
sträcker sig från de hot som är av tydlig
försvarspolitisk karaktär, till hot eller händelser
som främst hanteras inom samhällets krisberedskap. Samverkan mellan myndigheter – civila och
militära, nationellt och internationellt – är en
förutsättning för att såväl kunna förebygga och
förhindra, som att kunna hantera dessa hot.
Regeringen vill framhålla att närområdesperspektivet är centralt för försvarspolitiken.
Den försvarspolitiska inriktningen innebär att
det inte längre finns någon uppdelning mellan en
nationell insatsorganisation för Sverige och en
19
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särskild utlandsstyrka för internationella
insatser, eller någon uppdelning mellan nationell
och internationell förmåga. Reformen stärker
förmågan såväl nationellt som internationellt.
Målet är en insatsorganisation som är användbar
för insatser i Sverige, i närområdet och utanför.
Den politiska inriktningen för försvarsreformen ligger fast. Försvarsreformen har tagit
viktiga steg, men omfattar fortsatt betydande
utmaningar. Detta gäller inte minst omställningen från en produktionsinriktad och utbildningstung organisation till en organisation med
fokus på att genom tillgängliga insatsförband
leverera operativ förmåga.
Den viktigaste uppgiften under 2012 är att
genomföra omställningen till ett tillgängligt och
användbart försvar genom att prioritera
iståndsättande av insatsorganisationens förband.
Särskilt fokus kommer att läggas vid förändringar inom personalförsörjningen, effektiviseringar av stödverksamheten samt försvarsplaneringen. Samtidigt genomförs insatser och
beredskap upprätthålls. Genom insatsen i Libyen
visade Försvarsmakten på förmåga att snabbt
kunna ställa kvalificerade flygstridskrafter till
förfogande i internationella insatser.
Insatser och beredskap
Sverige har en fortsatt hög ambition att bidra
till internationella militära insatser till stöd för
fred och säkerhet, samtidigt som beredskap att
genomföra insatser nationellt upprätthålls.
Insatser och beredskap bör genomföras av
ordinarie förband inom insatsorganisationen
eller delar av dessa förband. Försvarsmaktens
förmåga och beredskap ökar successivt allt
eftersom insatsorganisation 2014 intas. Beredskapssystemet kommer fortsatt att utvecklas i
enlighet med den av riksdagen beslutade
försvarspolitiska inriktningen.
Regeringens avsikt är att Sverige fortsätter
bidra till den internationella säkerhetsstyrkan i
Afghanistan (ISAF), i syfte att möjliggöra en
successiv överlämning av säkerhetsansvaret från
ISAF till de afghanska myndigheterna, i enlighet
med den afghanska regeringens målsättningar.
Regeringen anser att Sverige även under det
första halvåret 2014 ska ansvara för den nordiska
stridsgruppen. Vidare bedömer regeringen att
Sverige bör bidra till den av Storbritannien ledda
stridsgruppen 2013.
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Försvarsplanering
Regeringen inriktar Försvarsmakten årligen eller
när behov uppstår avseende planering för
insatser och beredskap. Mot bakgrund av den
försvarspolitiska inriktning som beslutades 2009
har regeringen beslutat om nya anvisningar för
försvarsplaneringen, det vill säga inriktningen för
nyttjande av Försvarsmakten i Sverige, i närområdet och utanför närområdet. Försvarsmaktens arbete med försvarsplaneringen bör ske
samordnat med myndigheter som har särskilt
ansvar enligt förordningen (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap. Som anges i
förordningen har utpekade myndigheter ett
ansvar att planera för åtgärder för att samhället
ska kunna motstå påfrestningar av olika slag,
från kriser till höjd beredskap. Regeringen vill
betona vikten av att denna planering genomförs
och att det finns en helhetssyn som omfattar
hela hotskalan.
Iståndsättande av insatsorganisationen
Iståndsättandet av insatsorganisationen fortgår. Krigsplacering av materiel och fortsatt
bemanning är prioriterat under 2012 i syfte att
förbanden i huvudsak bör vara organiserade i
den nya insatsorganisationen från 2013.
Under 2012 bör huvuddelen av marin- och
flygstridskrafternas förband vara bemannade
med anställd eller kontrakterad personal och
uppfylla beredskapskrav enligt den försvarspolitiska inriktningen. Insatsorganisationens
förmåga ökas efterhand genom övningsverksamhet. Krigsförbandsövningar för kontrakterade
förband genomförs från 2012.
Grundorganisationen ska på ett rationellt sätt
stödja insatsorganisationen med dess förband.
Personalförsörjning
Försvarets användbarhet och tillgänglighet
ökas genom fortsatt rekrytering av frivillig
personal till insatsorganisationens förband
samt omstrukturering bland befintlig personal.
Regeringen avser återkomma med en proposition med anledning av de förslag som
lämnades i Personalförsörjningsutredningens
betänkande Personalförsörjning i ett reformerat
försvar (SOU 2010:86). Utredningen har
lämnat förslag bland annat avseende säker
bemanning av insatser, möjligheter till tidsbegränsad anställning samt förutsättningar för
att anställa soldater. De förändringar som kan
bli aktuella är avsedda att finansieras genom

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 6

förändringar och rationaliseringar i fråga om
personal, materiel, logistikförsörjning samt
övrig stödverksamhet.
Rekrytering av såväl kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän som till
grundläggande militär utbildning har skett i
enlighet med Försvarsmaktens planering.
Antalet sökande har varit större än förväntat och
antagningen visar genomgående goda resultat.
Rekryteringen av tidvis tjänstgörande personal
har inte skett i avsedd omfattning och måste
prioriteras under 2012.
Antalet yrkesofficerare överstiger i dag det
samlade behovet. Samtidigt motsvarar strukturen på den svenska yrkesofficerskåren inte den
nya insatsorganisationens faktiska behov.
Strukturen är under förändring genom
övergången till ett tvåbefälssystem. Under 2011
har bemanning av specialistofficersbefattningar i
insatsorganisationen skett genom såväl fortsatt
rekrytering av specialistofficerare som omplacering av redan anställda officerare. Under
2012 ser regeringen att det är angeläget att
omstruktureringen av officerskåren fortsätter i
en högre takt än tidigare och att effektiva lösningar kan åstadkommas för att skapa en mindre
och för insatsorganisationen mer ändamålsenlig
ålders- och kompetensstruktur. Det är vidare
angeläget att Försvarsmakten fortsätter och
intensifierar sina ansträngningar för att
åstadkomma en jämnare könsfördelning i alla
personalkategorier.
Regeringen genomför nu den beslutade samlade veteransoldatpolitiken (prop. 2009/10:160,
bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269).
Materielförsörjning
Regeringens inriktning för materielförsörjningen ligger fast. Sverige bygger sin säkerhet i
samverkan med andra länder och organisationer. Insatser genomförs i Sverige, i närområdet och utanför närområdet. I enlighet
med denna inriktning bidrar Sverige solidariskt
i fredsfrämjande insatser, med personal och
med nödvändiga materiella resurser. Det är
därigenom av synnerlig säkerhetspolitisk vikt
att Sverige inom utsatt tidsram kan förse de
svenska trupperna med den materiel som
svarar mot uppställda krav, inte minst säkerhetsmässiga. Processen för materielförsörjning
utformas därför så att insatsorganisationens
behov och utformning kan tillgodoses över
tiden med en god förmåga att hantera

förändrade behov och prioriteringar. Det är
sålunda även ett väsentligt säkerhetspolitiskt
intresse att materielförsörjningen i samarbete
med andra länder och organisationer kan
garantera en försörjningstrygghet till insatser.
De av regeringen fastslagna principer för
materielförsörjningen som framgår av den
försvarspolitiska inriktningspropositionen ska
fortsatt implementeras. Materielförsörjningsstrategin bidrar till omställningen till ett mer
användbart försvar genom leveranser till
insatsorganisationens förband. Anskaffningen av
splitterskyddade fordon och det nya helikoptersystemet Hkp 16 utgör goda exempel på
betydelsen av att nyttja tillgänglig och beprövad
materiel för att möta insatsorganisationens
behov.
Användningen av externa konsulttjänster är
omfattande. Regeringen anser det angeläget att
vara restriktiv med utnyttjandet av konsulttjänster och avser följa upp detta särskilt.
Effektiviseringar av stödverksamheten
En viktig del av omställningen till det nya
insatsförsvaret är att genom effektiviseringar
frigöra resurser från stödverksamheten inom
försvaret. I april 2011 redovisade Försvarsstrukturutredningen sitt betänkande Forskning
och utveckling samt försvarslogistik – i det
reformerade försvaret (SOU 2011:36). Vissa
besparingar och beställningsminskningar har
genomförts men enligt regeringens uppfattning
kan verksamheten effektiviseras ytterligare i linje
med vad Försvarsstrukturutredningen redovisar.
Regeringen bedömer därför att materiel- och
logistikförsörjningen så långt som möjligt på sikt
organiseras inom ramen för en tydlig uppgiftsoch ansvarsfördelning mellan Försvarsmakten
som beställare och Försvarets materielverk som
leverantör av materiel och utförare av bakre
försvarslogistik. Regeringen avser att genomföra
dessa förändringar i ett antal olika steg, med
början 2012.
Internationella förmåge- och materielsamarbeten
Sverige, liksom huvuddelen av Europas länder
står inför utmaningar vad gäller att på ett
kostnadseffektivt sätt använda, vidmakthålla och
utveckla militära förmågor. Reducerad numerär
innebär att förhållandet mellan operativa
förmågor och nödvändiga stödresurser skapar
svårigheter att använda, vidmakthålla och
utveckla militära förmågor.
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Ett sätt att möta dessa utmaningar är att fördjupa det internationella samarbetet, t.ex. genom
metoder som samutnyttjande och gemensamt
ägande av militära förmågor och resurser.
Regeringen anser att dessa metoder erbjuder
möjligheter att möta utmaningar för militär
förmågeutveckling. Det är därför av central
betydelse att dessa metoder integreras som en
naturlig del i nationella planerings- och
beslutsprocesser. Målsättningen är att ett
fördjupat samarbete ska möjliggöra effektivare
resursanvändning, ökad operativ förmåga och
större effekt i Försvarsmaktens verksamhet. På
regeringens uppdrag arbetar Försvarsmakten
vidare med dessa frågor. Inriktningen är att
klargöra de förmågor som måste förbli strikt
nationella liksom att peka ut de områden där ett
fördjupat
internationellt
samarbete
är
ändamålsenligt.
Regeringen anser att det nordiska försvarssamarbetet (NORDEFCO) har en särskilt stor
betydelse för Sverige i detta sammanhang.

3.3

Beredskapskredit för
totalförsvaret

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
för 2012 utnyttja en kredit på högst
40 000 000 000 kronor i Riksgäldskontoret om
krig, krigsfara eller andra utomordentliga
förhållanden föreligger.

Skälen för regeringens förslag: Riksdagen
bemyndigade regeringen att utnyttja en kredit i
Riksgäldskontoret på högst 40 000 000 000
kronor för 2011 om krig, krigsfara eller andra
utomordentliga förhållanden föreligger.
Regeringen anser att ett motsvarande bemyndigande, avseende samma belopp, bör lämnas för
2012. Beredskapskrediten ska säkerställa att en
nödvändig beredskapshöjning inte förhindras
eller fördröjs därför att regeringen inte disponerar nödvändiga betalningsmedel. Behöver beredskapskrediten utnyttjas, avser regeringen att
återkomma till riksdagen med redovisning av
behovet av medel för den fortsatta verksamheten.
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3.4

Resultatbedömning och
inriktning för verksamheten
under 2012

3.4.1

Finansiering

I tabellen på nästa sida redovisas Försvarsmaktens anslagsförbrukning under 2010 uppdelat på vissa s.k. verksamhetsgrenar. Verksamhetsgrenen Övriga verksamheter omfattar bl.a.
statsceremoniell verksamhet och exportstöd.
Anslagsförbrukningen redovisas mot anslagen
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap, anslaget
1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser, anslaget 1:3
Anskaffning av materiel och anläggningar, anslaget
1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel
och anläggningar samt anslaget 1:5 Forskning och
teknikutveckling.
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Tabell 3.1 Försvarsmaktens anslagsförbrukning under 2010
mnkr
Verksamhet

Förbandsverksamhet
Anslag 1.1

Internationella
insatser
Anslag 1.2

Materiel &
anläggningar
Anslag 1.3 och 1.4

Forskning &
teknikutveckling
Anslag 1.5

Summa

1. Insatser
Internationella insatser

1 647

Nationella insatser

1 481

Totalt insatser

3 128

2 219

2 219

1 529

5 395

408

1 889

1 937

7 284

403

407

2. Uppbyggnad av
insatsorganisationen och
beredskap
Insatsorganisationen gemensamt

4

Arméförband

4 877

3 704

8 581

Marinförband

3 101

3 005

6 106

Flygvapenförband

5 392

5 665

11 057

Lednings- och underrättelseförband

1 078

369

1 447

Logistikförband

520

140

660

Hemvärnsförband

1 457

557

2 014

Totalt insatsorganisationen/

16 429

13 843

30 272

Forskning och utveckling

553

602

Materiel-/organisationsutveckling

339

243

Totalt utveckling

892

845

beredskap
3. Utveckling
821

1 976

821

2 558

582

4. Övriga verksamheter

98

65

163

5. Fredsfrämjande verksamhet

22

31

53

6. Stöd till samhället

6

2

8

Summa

20 575

2 219

16 723

821

40 338
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3.4.2

Försvarsmaktens operativa förmåga

Resultatanalys
Utifrån riksdagens inriktning för försvaret
(prop. 2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr.
2008/09:292) har regeringen beslutat om ändringar av Försvarsmaktens uppgifter och krav på
operativa förmågor i förordningen (2007:1266)
med instruktion för Försvarsmakten. Försvarsmakten ska utifrån de ställda kraven stegvis få en
ökad tillgänglighet och användbarhet. Nedanstående värdering har dock skett utifrån 2010 års
förmågekrav.
Regeringen bedömer att Försvarsmakten
under 2010 haft en operativ förmåga som
möjliggör att, enskilt och tillsammans med
andra, kunna genomföra omvärldsbevakning,
insatser och utveckling av insatsorganisationen.
Ett flertal krigsförband har under 2010 fått
ökade krav på tillgänglighet jämfört med 2009.
Regeringen bedömer dock att det fortfarande
finns begränsningar i förutsättningarna för
Försvarsmakten att kunna möta mer omfattande
händelseutvecklingar och hot som kan uppstå
vid främst ett försämrat omvärldsläge. Främst
rör bristerna det materiella och personella läget i
vissa förband och inom vissa funktioner, men
brister finns även avseende planläggning samt
tillgänglighet och prestanda i vissa materielsystem.
Regeringens övergripande bedömning är dock
att den operativa förmågan successivt kommer
att öka i takt med att omställningen fortsätter.
Sverige har också fortsatt arbetet med att
bibehålla och utveckla interoperabilitet och
operativ förmåga vid insatsorganisationens förband bl.a. genom deltagande i Nato:s Planning
and Review Process (PARP). Utifrån genomförd översyn av partnerskapsmål och registerförband fattade regeringen den 23 juni 2010
beslut om att anta 58 partnerskapsmål samt
anmäla förband till PARP:s styrkeregister. Vid
samma tillfälle fattades också beslut om att
anmäla samma förband till EU:s och FN:s
styrkeregister.
Inom ramen för den återkommande tvååriga
processen mellan Sverige och Nato har Sverige i
december 2010 lämnat beskrivning avseende
befintlig insatsorganisation samt insatsorganisationens utveckling till Nato (PARP Survey).
Natosekretariatet har, utgående från beskrivningen och ett bilateralt möte med Sverige under
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våren 2011, tagit fram ett utkast till värdering av
Sverige (PARP Assessment). Natossekretariatet
har för första gången också lämnat slutsatser
rörande det svenska försvaret i PARP
Assessment. Processen avslutades med att
Sverige och medlemsländerna i Nato samt länder
deltagande i Partnerskap för fred genomförde
konsultationer rörande det svenska dokumentet
den 15 juni 2011. Dokumentet fastställdes därefter av Sverige och de 28 allierade den 28 juni.
Natos bedömning är att Försvarsmakten
besitter en operativ förmåga som i första hand
avskräcker från anfall och om det misslyckas kan
försvara landet mot alla utom ytterst ihärdiga
och utdragna angrepp.
Inriktning
Försvarsmakten ska värdera och redovisa den
samlade operativa förmågan och läget i övrigt i
insatsorganisationen utifrån ställda uppgifter och
gällande operativ planering. Värdering ska ske på
förbandsnivå, taktisk nivå, operativ nivå och
militärstrategisk nivå.
Försvarsmakten ska i enlighet med riksdagens
och regeringens försvarspolitiska inriktning ha
en operativ förmåga och en planering som
möjliggör att Försvarsmakten kan genomföra
omvärldsbevakning, insatser och utveckling av
insatsorganisationen. Denna operativa förmåga
ska uppnås enskilt och tillsammans med andra.
Försvarsmaktens operativa förmåga ska möta
kraven på ett användbart, tillgängligt och flexibelt försvar för insatser i Sverige, i och utanför
närområdet. Försvarsmakten ska, med delar av
insatsorganisationen, kunna påbörja en insats
omedelbart efter beslut.
Den enskilt viktigaste uppgiften under 2012 är
att prioritera iståndsättande av insatsorganisationens förband för att kunna leverera operativ
förmåga här och nu. Med tillgängliga och
användbara förband kan Försvarsmakten med
befintliga förmågor och resurser på ett annat sätt
än tidigare bistå det övriga samhället och andra
myndigheter vid behov.
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3.4.3

Förbandsverksamhet, beredskap
och fredsfrämjande insatser m.m.

3.4.3.1 Insatser
Incidentberedskap och insatser nationellt

Resultatanalys
Försvarsmakten har upprätthållit nationell
beredskap och förmåga att hävda den territoriella
integriteten genom förband avdelade för detta
ändamål. Sjöterritoriet har kontinuerligt övervakats med olika typer av sensorer. Sjöbevakningsfartyg har funnits tillgängliga för identifiering och ingripande. Luftrummet har
övervakats av såväl fasta som luftburna
radarsensorer. Flygplan med incidentberedskapsuppgifter har funnits tillgängliga under
årets alla dagar.
Under 2010 har inga kränkningar av svenskt
landterritorium inrapporterats. Den svenska
territorialvattengränsen har kränkts vid ett antal
tillfällen under 2010. Dessa kränkningar har
främst ägt rum runt de västra och södra farvattnen. Även luftrummet har utsatts för ett
antal kränkningar under året. Ett antal avvikelser
från färdplan, regler eller tillstånd har uppmärksammats. Kränkningar och avvikelser har
huvudsakligen ägt rum över södra Sverige.
Antalet kränkningar och incidenter till sjöss
ligger på samma nivå som 2009. Antalet
bedömda kränkningar och incidenter i luften har
ökat sedan 2009. Detta bedöms främst bero på
ökad militär övningsverksamhet i området. Inga
kränkningar uppfattas ha varit medvetna provokationer.
Under 2010 lämnade Försvarsmakten stöd till
samhället i form av eftersök av försvunna
personer,
sjöräddning,
brandbekämpning,
röjning av ammunitionseffekter, snöröjning och
insatser vid översvämningar.
Regeringen anser att Försvarsmakten
upprätthållit incidentberedskap i enlighet med
beslutade beredskapskrav.
Inriktning
Sveriges försvarsförmåga kommer att öka genom
att försvaret får ökad användbarhet och
tillgänglighet.

Internationell beredskap

Resultatanalys
Sverige har till FN, EU och Nato anmält ett
antal förband till internationella styrkeregister.
Syftet med dessa register är främst att utgöra en
sammanställning
utifrån
vilken
den
sammantagna förmågan för internationella
fredsfrämjande insatser hos FN, EU och Nato
kan utläsas.
Förband anmälda till styrkeregister har under
2010 bidragit till förmågan att genomföra
fredsfrämjande insatser samt förbättrat förmågan till att ge och ta militärt stöd. Regeringen
anser mot bakgrund av detta att samarbetet
inom Partnerskap för fred (PFF) och EU är
betydelsefullt för utvecklingen av Försvarsmaktens förmåga.
Inriktning
Försvarsmaktens förmåga och beredskap att
genomföra insatser nationellt och internationellt
ska successivt öka efterhand som insatsorganisation 2014 intas. Efterhand ska samtliga förband i
insatsorganisationen, undantaget de som endast
avses nyttjas för nationella behov, kunna
uppfylla beredskaps- och interoperabilitetskrav
för anmälan till internationella styrkeregister.
I enlighet med riksdagens beslut om den
försvarspolitiska inriktningen ska uppdelning
mellan internationell och nationell beredskap
och förmåga försvinna, undantaget hemvärnet
med de nationella skyddsstyrkorna (prop.
2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr.
2008/09:292).
Insatsorganisationens stående och kontrakterade förband bör efterhand de är bemannade,
utrustade
och
samövade
anmälas
till
internationella styrkeregister. Anmälda bidrag
och dessas beredskapstider bör kontinuerligt
omprövas.
Insatser internationellt

Resultatanalys
Under 2010 har 2 214 personer tjänstgjort i
utlandsstyrkan. Svenska förband har deltagit i
insatser i Afghanistan, Kosovo och utanför
Somalias kust.
Försvarsmakten bedömer att dessa insatser
tillfört myndigheten viktiga erfarenheter som
kan ligga till grund för fortsatt deltagande i
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insatser internationellt och för myndighetens
fortsatta förmågeutveckling.
Det svenska bidraget till insatsen utanför
Somalias kust med deltagande enheter både från
Försvarsmakten och Kustbevakningen är ett gott
exempel på regeringens inriktning att stärka
civil-militär samverkan i insatser internationellt.
Försvarsmaktens samlade bedömning är att de
förband som deltagit i insatser väl svarat mot de
krav som ställts i respektive insatsområde vad
gäller organisation, utrustning och bemanning.
Regeringen delar Försvarsmaktens bedömning.
Sedan april 2011 deltar Sverige i den av Nato
ledda insatsen i Libyen i enlighet med beslut i
FN:s säkerhetsråd. Insatsen syftar till att skydda
civila och områden med civilbefolkning som
hotas av angrepp, inklusive genom att
upprätthålla en flygförbudszon över Libyen. Det
svenska bidraget har huvudsakligen utgjorts av
flygstridskrafter med stödresurser
ISAF (International Security Assistance Force),
Afghanistan
I Afghanistan har den svenska kontingenten
fortsatt upprätthållit ledningsansvaret för den
regionala
enheten
för
säkerhet
och
återuppbyggnad i Mazar-e-Sharif, Provincial
Reconstruction Team Mazar-e-Sharif (PRT
MeS). Säkerhetsläget i insatsområdet har ställt
krav på Försvarsmaktens förmåga att tillföra
funktioner och resurser samt att genomföra
taktikanpassning. Regeringens bedömning är att
den svenska kontingentens verksamhet inom
ramen för ISAF ger god effekt. Genomförda
stabiliseringsoperationer tillsammans med de
afghanska säkerhetsstyrkorna (Afghan National
Security Forces, ANSF) och rådgivningsinsatser
genom Operational Mentor and Liasions Team
(OMLT) har under 2010 och 2011 påtagligt
bidragit till den multinationella styrkans förmåga
att hantera säkerhetsläget i insatsområdet och
Regional Command North:s vidare ansvarsområde. Genom att tillhandhålla stöd vid
operationer, utbilda och utöva mentorskap
gentemot ANSF , har den svenska kontingenten
även bidragit till att förbättra de afghanska
säkerhetsstyrkornas förmåga att initiera, planera
och genomföra operationer, vilket i sin tur har
inneburit ökade förutsättningar för ett successivt
överlämnande av säkerhetsansvaret till de
afghanska myndigheterna.
Under 2010 förändrades det svenska militära
bidraget i syfte att ge ökade möjligheter att röra
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sig över ytan och understödja de afghanska
säkerhetsstyrkorna med särskilt uppgiftsinriktade förmågor. Därigenom har bättre
förutsättningar skapats för ett mer effektivt stöd
till ANSF. Förändringen innebär att den tidigare
metoden att använda Military Observation Team
(MOT) över ytan och stationära provinskontor
för lokalsamverkan ersatts med en reducerad
svensk-finsk bataljonsstruktur utgående från den
ordinarie svenska insatsorganisationen.
Det svenska förbandet förstärktes vid ett
flertal tillfällen tillfälligt under 2010. Detta har
bidragit till att vidmakthålla och höja effekten i
insatsområdet samtidigt som det utvecklat
Försvarsmaktens förmåga att tillfälligt genomföra förstärkningsinsatser. Det svenska förbandet utökades även med en transportflygenhet
under fyra månader 2010. Denna utgjorde under
insatstiden en substantiell del av ISAF:s
flygtransportresurser. Under 2010 har ytterligare
instruktörer
till
ANSF:s
stabsoch
funktionsskolor tillförts. I april 2011 utökades
det svenska bidraget till ISAF med en
helikopterenhet för medicinsk evakuering, med
uthållighet i två år. I augusti 2011 tillfördes även
styrkebidraget en ny förmåga i form av taktisk
obemannad flygfarkost (TUAV) för inhämtande
av underrättelseinformation.
KFOR (Kosovo Force), Kosovo
En successiv anpassning av det svenska
styrkebidraget till KFOR har genomförts under
2010. Sverige deltog under de tre första kvartalen
av 2010 med ca 250 personer och styrkebidraget
inkluderade ett skyttekompani. Under fjärde
kvartalet minskade bidraget till 70 personer i
samband med att skyttekompaniet avvecklades.
Ytterligare 40 personer med logistikuppgifter
tillkom och utgjorde en avvecklingsstyrka för
demontering av Camp Victoria. Därefter har
fokus legat på verksamheten som bedrivs av
samverkansoch
observationsgrupperna
(Liasion Monitoring Teams/LMT) och stöd till
uppbyggnad av lokala säkerhetsstrukturer.
Sverige ansvarar sedan oktober 2010 för en
regional samverkans och observationsgrupp
(RLMT C) där lokala LMT-team från olika
nationer ingår.
Sverige har genom deltagande i KFOR under
2010 bidragit till att skapa en tryggare och
säkrare miljö i Kosovo. Vidare har Sverige
bidragit till en god uppfattning om läget och
händelseutvecklingen i Kosovo genom informa-
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tionsinhämtning samt uppbyggnad av Kosovos
säkerhetsstrukturer genom rådgivning och
samverkan med olika aktörer.
Operation Atalanta
Det svenska bidraget till EU-operationen
Atalanta under perioden maj till augusti 2010
utgjordes av HMS Carlskrona, med bl.a. en
helikopterenhet och en säkrings- och
bordningsstyrka ombord, samtidigt som Sverige
hade ledningsansvaret för operationen Atalantas
styrkehögkvarter.
Styrkehögkvarteret
var
placerat ombord på HMS Carlskrona. Därefter
bidrog Sverige med enbart HMS Carlskrona
under ytterligare två månader. Det svenska
styrkebidraget har genomfört uppgifter inom
ramen för EU-styrkans alla uppgifter i hela
operationsområdet. Regeringens bedömning är
att de svenska styrkebidragen löst samtliga
tilldelade uppgifter. Kustbevakningen bidrog
under fyra månader 2010 till operation Atalanta
med ett sjöövervakningsflygplan (se även avsnitt
4.5.1).
Det är första gången som Sverige haft ansvaret
att utse styrkechef med stab för en sjöstyrka vid
en internationell insats. Att basera staben
ombord på HMS Carlskrona har fungerat väl
och givit sjöstridskrafterna erfarenheter som
kommer att tillvaratas även för insatser nationellt
och i närområdet. Försvarsmaktens förmåga till
att nyttja sjöoperativ helikopter har förbättrats
som ett resultat av deltagandet i operation
Atalanta.
Ekonomiskt utfall
Det anslag som finansierade särutgifterna för de
militära insatserna internationellt uppgick 2010
till 2 611 miljoner kronor, inklusive ett anslagssparande på 74 miljoner kronor från tidigare år.
Tabellen nedan visar tilldelade medel och utfall
för respektive av de av regeringen beslutade
insatserna.

Tabell 3.2 Utfallet för anslaget 1:2 Fredsfrämjande
förbandsinsatser 2010
tkr
Tilldelade medel
Utfall
Insats
1 548 000

1 616 000

KFOR

ISAF

345 000

336 005

Atalanta

200 000

199 542

Avveckling Atalanta

2 000

1 205

Avveckling EUFOR Tchad/RCA

2 000

1 014

60 000

47 636

Övrigt

40 000

15 729

Athena

60 000

1 519

Summa

2 257 000

2 218 650

Kustbevakningen Atalanta

Försvarsmaktens underskridande av tilldelade
medel beror bl.a. på att kostnader för Kustbevakningens deltagande i Atalantainsatsen och
Athenakostnader har blivit lägre än budgeterat
med cirka 60 miljoner kronor. Överutnyttjandet
för ISAF härrör sig främst till ökade personaloch logistikkostnader. Det totala anslagssparandet uppgår till 393 miljoner kronor vilket
överfördes som ingående anslagssparande till
2011.
Inriktning
ISAF (International Security Assistance Force),
Afghanistan Sverige har ett betydande och
långsiktigt engagemang i ISAF. Regeringens
avsikt är att under 2012 fortsatt bidra till ISAF.
Fram till 2014 kommer det svenska engagemanget att förändras från stridande trupp till
stödjande säkerhetsinsatser. Detta kommer att
innebära en successiv anpassning av det svenska
militära bidraget, i syfte att tillhandhålla sådant
stöd till de afghanska säkerhetsstyrkorna
(ANSF) som efterfrågas i takt med att säkerhetsstyrkornas egen förmåga utvecklas.
Det svenska bidraget planeras bestå av bl.a.
chef, stab och förband. Bidraget kommer att ha
som huvudsaklig uppgift att stödja och utbilda
de afghanska säkerhetsstyrkorna, i syfte att
möjliggöra en successiv överlämning av säkerhetsansvaret från ISAF till de afghanska myndigheterna i enlighet med den afghanska regeringens målsättningar. Under 2012 kommer
stödet till ANSF framförallt bestå av bl.a. så
kallat förmågestöd, det vill säga stöd vid
planering och genomförande av ANSF:s olika
operationer. Det svenska bidraget kommer även
fortsatt inkludera utbildnings- och samverkansgrupper (OMLT) samt instruktörer vid olika
utbildningscentrum (stabs- och funktions27
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skolor) som stöd till handledning, utbildning
och uppbyggnad av de afghanska säkerhetsstyrkorna. Det är Försvarsmaktens ansvar att
löpande anpassa bidraget till rådande
förhållanden.
Sveriges engagemang i Afghanistan kommer
successivt att få ökat civilt fokus. I enlighet med
överenskomna riktlinjer mellan den afghanska
regeringen och det internationella samfundet ska
de regionala enheterna för säkerhet och
återuppbyggnad (PRT) fasas ut, i takt med att
säkerhetsansvaret överlämnas från ISAF till de
afghanska myndigheterna. Den regionala enhet
för säkerhet och återuppbyggnad som Sverige
ansvarar för i Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan
(PRT MeS) kommer därför under 2012 att
ersättas av en ny struktur, för vilken en civil
ledning kommer att etableras.
Regeringen avser att senare i höst förelägga
riksdagen förslag om fortsatt svenskt deltagande
i ISAF. Regeringen har beräknat medel under
anslaget 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser för
insatsen.
Säkerhetssektorreform

Resultatanalys
Försvarsmakten har under 2010 genomfört och
fortsatt utvecklat stöd och försvarsrelaterad
verksamhet inom området säkerhetssektorreform (SSR). Stödet har bestått av erfarenhetsutbyten,
kunskapsöverföring
såsom
utbildnings- och mentorsstöd, sekonderad
personal till SSR-insatser och stöd till militär
kapacitetsuppbyggnad
inom
ett
flertal
geografiska områden. Försvarsmakten har
koordinerat delar av det svenska försvarsrelaterade SSR-stödet med de nordiska och
baltiska länderna. Genomförd FOI-analys av
SSR-verksamhet och kapacitetsuppbyggnadsstöd
utgör en god grund för fortsatt arbete. Tillsammans med en omvälvande omvärldsutveckling
framstår ett ökat behov av att genomföra och
stödja SSR och kapacitetsuppbyggnad inom
internationell kris-, och konflikthantering. Regeringen anser att erfarenheterna är betydelsefulla
för den framtida inriktningen av försvarsrelaterad SSR-verksamhet. Under 2010 förbrukades cirka 10 miljoner kronor från anslaget
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap.
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Inriktning
SSR-stöd och kapacitetsuppbyggande verksamhet bör vara långsiktig för att uppnå önskad
effekt. Under 2012 planeras det försvarsrelaterade stödet till säkerhetssektorreform
(SSR) och militär kapacitetsuppbyggnad att
fortsätta genom insatser i bl.a. Afghanistan,
Georgien, Ukraina, Östafrika (stöd till
östafrikanska fredsstyrkan), Afrikas Horn (stöd
till utbildning av den somaliska regeringens
säkerhetsstyrkor) och på västra Balkan. Regeringen ser positivt på ett fortsatt försvarsrelaterat
SSR- och kapacitetsuppbyggnadsstöd. Inom
Regeringskansliet och mellan berörda myndigheter sker ett departements- och myndighetsöverskridande samarbete i SSR-frågor. Under
2012 är Sverige ordförande för att leda det
gemensamma arbetet med SSR-stöd inom det
s.k. nordisk-baltiska initiativet.
EU:s stridsgrupper

Resultatanalys
Regeringen redovisade i skrivelsen 2010/11:27
Redogörelse för svenskt deltagande i den nordiska
stridsgruppen sin samlade bedömning av arbetet
med att utveckla den nordiska stridsgruppen
(NBG11).
Förberedelsearbetet med den av Sverige ledda
nordiska stridsgruppen fortskred under 2010.
Under 2010 genomfördes ett flertal övningar
med den nordiska stridsgruppen med positiva
resultat där Försvarsmakten tillsammans med
övriga länders försvarsmakter tydligt visade på
en hög förmåga att samverka under svåra och
komplicerade förhållanden.
I december 2010 informerades EU om att den
nordiska stridsgruppen var redo för beredskap
under första halvåret 2011 utan några förbehåll
och den 1 januari 2011 inleddes stridsgruppens
beredskapsperiod. Beredskapsperioden avslutades den 30 juni 2011.
Regeringens bedömning är att Sverige väl
kunnat motsvara de åtaganden som det innebär
att vara ledarnation för en EU-stridsgrupp.
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Inriktning
Regeringens förslag: Den nordiska stridsgruppen

ställs till EU:s förfogande för en ny
beredskapsperiod under det första halvåret 2014
med Sverige som ramansvarig nation.

Regeringens bedömning: Sverige ska bidra inom

ramen för den EU-stridsgrupp som står i
beredskap under andra halvåret 2013 med
Storbritannien som ramansvarig nation.

Skälen för regeringens förslag: Genom vår
medverkan och vårt ledarskap i EU:s stridsgrupper tar Sverige ansvar för fred och säkerhet i
och utanför vårt närområde. Stridsgruppernas
snabbinsatsförmåga bidrar till EU:s möjligheter
att hantera kriser, och stärker EU som global
utrikes- och säkerhetspolitisk aktör. Den
nordiska stridsgruppen bidrar till att stärka det
nordiska samarbetet.
EU:s stridsgrupper är ett av flera viktiga
instrument i EU:s krishanteringsförmåga, och
utgör det instrument som snabbast kan användas
vid ett hastigt uppkommet behov. Till följd av
den reformering av insatsorganisationen som nu
pågår kommer Sverige att framöver ha väsentligt
bättre förutsättningar än tidigare att bidra med
förband i hög beredskap på det sätt som
deltagande i EU:s stridsgrupper förutsätter.
Uppbyggnaden av stående och kontrakterade
förband innebär att ordinarie förband ur
insatsorganisationen kommer att vara tillgängliga
och användbara för detta slags beredskapsuppgifter, och det kommer inte att finnas behov
av att som tidigare sätta upp särskilda förbandsenheter för dessa uppgifter.
Mot denna bakgrund anser regeringen att
Sverige även fortsatt bör bidra till EU:s
stridsgrupper, i första hand genom att ställa den
nordiska stridsgruppen till EU:s förfogande
under första halvåret 2014 med Sverige som
ramansvarig nation. I likhet med vad regeringen
redovisade till riksdagen i budgetpropositionen
för 2010 anser regeringen även att Sverige bör
bidra till den stridsgrupp med Storbritannien
som ramansvarig nation som kommer att stå i
beredskap under andra halvåret 2013.

Enligt regeringens uppfattning bör de svenska
bidragen till stridsgrupperna fortsättningsvis i
regel bestå av ordinarie förband eller delar av
förband ur insatsorganisationen. Det svenska
bidraget till den nordiska stridsgruppen 2014 bör
till sin huvuddel omfatta av en av manöverbataljonerna inom insatsorganisationen. I fråga
om stridsgruppen med Storbritannien som
ramansvarig nation 2013 anser regeringen att ett
mindre svenskt bidrag bör utformas utifrån de
resurser som finns tillgängliga inom insatsorganisationen.
Regeringen bedömer att merkostnaderna för
att ställa den nordiska stridsgruppen till EU:s
förfogande under första halvåret 2014 kommer
att uppgå till högst cirka 150 miljoner kronor.
Dessa merkostnader avser framförallt övningsverksamhet tillsammans med ingående förband
från andra nationer. Övriga kostnader bedöms
bestå av kostnader för ordinarie verksamhet.
Sveriges åtagande i EU:s stridsgrupper, avseende
beredskap samt eventuella insatser, ska
finansieras inom oförändrade anslagsramar.
Försvarsplanering

Resultatanalys
Mot bakgrund av den försvarspolitiska inriktning som beslutades av regering och riksdag
2009 har regeringen den 4 mars 2010 gett nya
anvisningar för försvarsplaneringen, det vill säga
inriktningen för nyttjande av Försvarsmakten i
Sverige, i närområdet och utanför närområdet.
Årligen, eller när behov uppstår, ger regeringen
Försvarsmakten inriktningar avseende planering
för insatser och beredskap.
Inriktning
Försvarsplaneringen kommer att fortsatt utvecklas under 2012 i syfte att lägga en allt
bättre grund för nyttjandet av Försvarsmakten
för insatser och beredskap.
Försvarsmaktens arbete med försvarsplanering bör ske samordnat med myndigheter
som har särskilt ansvar för krisberedskapen
enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.
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3.4.3.2 Förbandsverksamhet

Verksamheten finansieras av anslagen 1:1
Förbandsverksamhet och beredskap, 1:3 Materiel
och anläggningar, 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar, 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet samt 1:7
Officersutbildning m.m.
Insatsorganisationens utveckling

Resultatanalys
Den insatsorganisation som funnits under 2010
utgår i grunden från tidigare lägre krav på
operativ förmåga och tillgänglighet i insatsorganisationen. Försvarsmakten har under 2010
påbörjat arbetet med en ny insatsorganisation
för att stegvis mot 2014 kunna möta de
förändrade krav som ställs avseende bland annat
tillgänglighet och användbarhet.
Under 2010 har nya preliminära målsättningar
för krigsförband samt planer för utveckling av
insatsorganisation 2014 tagits fram, operativ
planläggning har vidareutvecklats och mobiliseringsplanering har påbörjats. Inom ramen för
arbetet med insatsorganisation 2014 pågår en
översyn av balansen mellan behov och tillgång på
materiel. Rekrytering och anställning av soldater
och sjömän har påbörjats.
Vidare har insatsorganisationens användbarhet
ökat genom att Försvarsmakten infört internationell tjänstgöringsskyldighet för anställd
personal. Övningsverksamheten har under 2010
ökat jämfört med föregående år och återtagning
av vissa förmågor har påbörjats.
Försvarsmakten har under 2010, genom
förberedelserna inför beredskapsperioden för
nordiska stridsgruppen första halvåret 2011, ökat
förmågan att upprätthålla snabbinsatsberedskap
motsvarande ramnationsansvaret i Europeiska
unionens stridsgruppskoncept. Försvarsmakten
har under 2010 fortsatt att utveckla sin förmåga,
för att i slutet av planeringsperioden ha kapacitet
att över tiden hålla cirka 2 000 personer ur
insatsorganisationen insatta, nationellt och
internationellt samt att kontinuerligt delta i upp
till fyra förbandsinsatser varav minst en ska
kunna vara av bataljonsstridsgruppsstorlek.
Utvecklingen av förmågan sker utifrån att
insatser ska genomföras med förband ur insatsorganisationen eller delar av dessa.
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Försvarsmakten
har
under
2010
huvudsakligen uppfyllt ställda krav och
målsättningar för utbildnings-, övnings- och
insatsverksamheten. De begränsningar som
funnits i produktionen har främst berott på
försenade materielleveranser.
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Inriktning
Regeringens bedömning: Insatsorganisation bör i huvudsak bestå av följande förband 2012 och 2014.

Tabell 3.3 Insatsorganisationens utveckling
2012

2014

Högkvarter med stabsförband

1

1

Rörlig operativ ledning

1

1

Sambandsbataljon

1

1

Regionala staber

-

4

Telekrigbataljon

1

1

Ledningsplatsbataljon

1

1

Försvarsmaktens telenätmarkteleförband

1

1

Förbandstyp

Lednings- underrättelseförband

Specialförband

1

1

It-försvarsförband med FM CERT

1

1

NUE

1

1

Operativ ledningsteknisk bataljon

1

1

Teknisk bataljon

1

1

Logistikbataljon

2

2

Sjukhuskompani

2

2

Logistikförband

Arméstridskrafter
Brigadstab

2

2

Mekaniserad bataljon

6

-1

Luftburen bataljon

1

-2

Manöverbataljon mekaniserad

-

4

Manöverbataljon lätt mekaniserad

-

2

Manöverbataljon lätt

-

1

Stridsvagnskompani

-

3

Artilleribataljon

2

2

Luftvärnsbataljon

2

2

Jägarbataljon

1

1

Underrättelsebataljon

1

1

Säkerhetsbataljon

1

1

Ingenjörbataljon

2

2

Militärpoliskompani

2

2

CBRN-kompani

1

1

Livbataljon

1

1

40

40

Sjöstridsflottiljledning

2

2

Korvettdivision

2

2

Minröjningsdivision

2

2

Underhållsdivision

2

2

Hemvärnsbataljon
Marinstridskrafter
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Röjdykardivision

1

1

Ubåtsflottilj med ledning

1

1

Signalspaningsfartyg

1

1

Amfibiebataljon

1

-3

Amfibisk manöverbataljon

-

1

Bevakningsbåtkompani

1

1

Marin basbataljon

1

1

Sjöinformationsbataljon

1

1

Stridsflygdivision

4

4

Helikopterbataljon

1

1

Ledningsflyggrupp ASC 890

1

-4

Flygbasbataljon

2

2

Transportflygdivision TP84

1

-4

Central transportflygdivision

1

-4

Signalspaningsflygdivision S 102B

1

-4

Transport- och specialflygenhet

-

14

1

1

Flygstridskrafter

Stridslednings- och
luftbevakningsbataljon

Förklaring till tabellen: Tabellen visar för varje förbandstyp hur många förband som ska ingå i insatsorganisationen.
1) Utvecklas till 4 mekaniserade manöverbataljoner, 2 lätta mekaniserade manöverbataljoner och 3 stridsvagnskompanier
2) Utvecklas till lätt manöverbataljon
3) Utvecklas till en manöverbataljon med amfibisk förmåga
4) Transport- och specialflygenhet utvecklas ur Ledningsflyggrupp ASC 890, transportflygdivision TP 84, central transportflygdivision samt signalspaningsflygdivision
S102B som avvecklas.

Skälen för regeringens bedömning: Riksdagen har godkänt inriktningen för insatsorganisationens
utformning, vilken ska intas till 2014 (prop. 2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292. De
förändringar som redovisas avseende transport- och specialflygenhet kommenteras under
flygstridskrafter nedan.
Insatsorganisationens iståndsättande
Under 2012 fortsätter utvecklingen av en
användbar och tillgänglig insatsorganisation
som kontinuerligt har beredskap för och
förmåga att genomföra insatser. Krigsplacering
av materiel och fortsatt bemanning är
prioriterat under 2012 i syfte att förbanden i
huvudsak ska kunna vara organiserade i
insatsorganisation 2014 från år 2013.
Försvarsplaneringen kommer att fortsatt
utvecklas under 2012 i syfte att lägga en allt
bättre grund för nyttjandet av Försvarsmakten
för insatser och beredskap.
Under 2012 bör huvuddelen av marin- och
flygstridskrafterna samt hemvärnsförband vara
bemannade med anställd eller kontrakterad
personal samt personal med hemvärnsavtal och
uppfylla beredskapskrav enligt den försvarspolitiska inriktningen. Insatsorganisationens förmåga ökas efterhand i och med
genomförd övningsverksamhet. Krigsförbandsövningar för kontrakterade förband ska
32

regelbundet genomföras från år 2012.
Tillgängligheten hos förbanden i insatsorganisationen kommer med det att stegvis
öka.
Insatser och beredskap ska i huvudsak
genomföras av ordinarie förband inom insatsorganisationen eller delar av dessa förband.
Försvarsmakten ska värdera och redovisa
den samlade operativa förmågan och läget i
övrigt i insatsorganisationen utifrån ställda
uppgifter och gällande operativ planering.
Värdering ska ske på förbandsnivå, taktisk
nivå, operativ nivå och militärstrategisk nivå.
I och med att insatsorganisationen vidmakthåller och utvecklar förmågan vid de stående
och kontrakterade förbanden bör övrig
verksamhet inom grundorganisationen efterhand rationaliseras och effektiviseras.
Försvarsmaktens övergång till insatsorganisation 2014 sker successivt genom att
befintlig materiel och personal kvarstår fram
till dess att förbanden i den nya organisationen
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har organiserats. Regeringens utgångspunkt är
att samtliga förband i insatsorganisationen
samt förbandsreserven vid varje givet tillfälle
ska vara uppfyllda i fråga om krigsplacerad
personal. En personalreserv med krigsplacerad
personal ska finnas.
Utgående från förbandets uppgifter, beredskap och planerade insatser bör personal- och
materieluppfyllnad samordnas med utbildning
och övning för att förbanden efterhand ska bli
användbara och tillgängliga. Särskild vikt bör
läggas vid att organisera stridsgrupper, där
fördefinierade förband ur samtliga stridskrafter ska kunna ingå. Vid en insats deltar de
delar som erfordras i en behovssammansatt
stridsgrupp.
Beredskapssystemet kommer fortsatt att
utvecklas i enlighet med regeringens inriktningsbeslut för perioden 2010-2014 och den
förändrade insatsorganisationen. De stående
och kontrakterade förbanden ska normalt ha
en beredskap som understiger tre månader. I
takt med att förbanden i den nya insatsorganisationen sätts upp kan beredskapskraven
ytterligare ökas för de förband eller delar av
förband som är kompletta i fråga om personal
och materiel.
Insatsorganisationens förband måste vara
snabbt gripbara vid krig, krigsfara eller andra
utomordentliga förhållanden. Därför bör
huvuddelen av insatsorganisationens förband
vara tillgängliga inom några dagar efter beslut
om höjd beredskap enligt 3 § lagen
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. Inget förband bör vid ett sådant beslut
ha en beredskapstid som överstiger en vecka.
Lednings- och underrättelseförband

Resultatanalys
Under 2010 har följande ledningsförband
vidmakthållits:
• ett högkvarter med stabsförband,
• ett rörligt operativ ledningsförband
(FHQ) med stabsförband,
• ett IT-försvarsförband med Computer
Emergency Response Team (CERT),
• två specialförband,
• en taktisk sambandsbataljon,
• en telekrigbataljon samt
• ett telenät- och markteleförband
(FMTM).

Under 2010 pågick utveckling av en pluton
för informationsoperationer (psyops), en
ledningsplatsbataljon samt utveckling mot ett
sammanslaget specialförband.
Prioriterad verksamhet som utbildningar
och annat stöd till utlandsstyrkan samt
beredskap har genomförts utan begränsningar.
Brist på effektbestämmande materiel och
personella vakanser har lett till omplanering i
syfte att nå de uppsatta utbildningsmålen.
Ledningsförband har bland annat genomfört en omfattande övningsserie. Delar av
förbanden har deltagit i, eller lämnat stöd till,
både nationella och internationella insatser.
Inom utvecklingsverksamheten har bland
annat en systemlösning inom ledningsområdet
för insatsorganisation 2014 tagits fram. Vidare
har Swedish Command Control Information
System (SWECCIS) införts vid Högkvarteret
och arbetet med att byta ledningssystem för
det svenska förbandsbidraget till ISAF
påbörjats.
Inriktningen för ledningsfunktionen har i
stort följts. Regeringens bedömning är att
läget inom ledningsförbanden utifrån de för
2010 beslutade beredskapskraven är godtagbart.
Materiel
Under 2010 har regeringen fattat beslut om
följande anskaffningar:
• utveckling och anskaffning av materiel
till telekrigsbataljonen,
• anskaffning av materiel till ITförsvarsförbandet,
• anskaffning av kommunikationsnod steg
1,
• anskaffning av taktiska datalänkar (Länk
16),
• omsättning av markinfrastruktur för
stridsledning av flygförband samt
• anskaffning av Igenkänningssystem ny
etapp 3.
Följande större materielleveranser har
mottagits under 2010:
• kortvågsradio vilket tillför förbanden
bättre datakapacitet på kortvåg och
möjliggör förmåga till att följa egna
förband,
• bärbara
fältdatorer,
inklusive
monteringssatser för fordon, vilket
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•
•
•

•

möjliggör förmåga till att följa egna
förband,
kryptoapparater samt telefonkrypton
med tillhörande bordsadaptrar,
RAKEL-terminaler,
terminaler för kommunikation med det
taktisk datalänksystemet Länk 16 vilket i
första hand kommer att användas för
stridsledning av Gripensystemet. Länk
16 utgör en förutsättning för interoperabilitet med andra nationer samt
nyproducerade kartor över PRT Mazare-Sharif.

Inriktning
Ledningsområdet ska vara dimensionerat efter
armé-, marin- och flygstridskrafternas ledningsbehov. Samtliga förband i insatsorganisationen bör senast 2014 ha tillräcklig
ledningsförmåga avseende ledning för att
kunna utföra tilldelade uppgifter. Resurser
som tidigare avsatts för konceptutveckling och
långsiktig teknikutveckling ska istället
användas för att säkerställa att samtliga krigsförband bemannats med utbildad personal,
använder fungerande ledningsmetoder och
tillförs tillräckligt med ledningsmateriel.
Försvarsmaktens telenät- och markteleförband (FMTM) och operativ ledningsteknisk
bataljon bör på sikt avvecklas och verksamheten slås samman till Försvarsmaktens
telekommunikationsoch
informationssystemsförband (FMTIS). Detta bör dock ske
efter att verksamhets- och organisationsförändringar som planeras ske i och med en mer
sammanhållen förvarslogistik är genomförda.
Regeringen beslutade den 7 april 2011 om
inriktning för Försvarsmaktens fortsatta
arbete avseende gemensam lägesinformation
(GLI) m.m. Myndigheten medges skapa en
förmåga för att kunna fastställa och sprida
GLI. Försvarsmaktens nuvarande bedömning
är att myndigheten i så stor utsträckning som
möjligt avser utnyttja befintliga funktioner,
såsom sjö- och luftläge, med befintlig teknik
för att fastställa lägesinformation. Försvarsmakten har dock behov av att upprätta vissa
funktioner som exempelvis gemensam lägesinformation och markläge. Vidare kommer
stridslednings- och luftbevakningsbataljonens
verksamhet fortsatt att genomföras vid bland
annat nu utnyttjade fortifikatoriskt skyddade
anläggningar.
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Försvarsmaktens arbete att inrätta fyra
regionala staber fortsätter. Staberna ska, under
Högkvarteret, samordna den markterritoriella
verksamheten. Staberna kommer också att
överta de uppgifter som i dag utförs av Högkvarterets säkerhets- och samverkanssektioner
och insatsledning Stockholm. Genom de
regionala staberna utvecklas Försvarsmaktens
förmåga att samverka med och lämna stöd till
andra myndigheter. I sammanhanget bör också
beaktas den pågående utredningen om den
statliga regionala förvaltningen (Fi2009:07).
Högkvarteret utvecklas för en effektivare
militärstrategisk, operativ och taktisk ledning.
Rörlig operativ ledning utvecklas och
vidmakthålls.
Ledningsplatsbataljonen utvecklas och vidmakthålls för att kunna betjäna olika typer av
staber och insatser, både nationellt och
internationellt. Omsättning och komplettering
av fordon till bataljonen har påbörjats.
Sambandsbataljonen vidmakthålls för att
kunna stödja planerade och pågående insatser.
Omsättning och komplettering av fordon till
bataljonen har påbörjats. Nationell Underrättelseenhet (NUE) stödjer befälhavare för
multinationella enheter, nationella förbandschefer och nationellt styrkebidrag med
underrättelser. Krigsförbandet vidareutvecklas
för att vara fullt operativt 2013.
Ledningssystemsutvecklingen anpassas för
att följa och harmonisera med motsvarande
utveckling inom EU och Nato/PfF.
Materiel
Försvarsmakten ska konsolidera sina ledningssystem utgående från befintlig materiel.
Omsättning av lednings- och stödsystem bör
ske först när de når slutet av sin tekniska och
eller ekonomiska livslängd. Anskaffning till
ledningsområdet ska följa samma principer
som annan anskaffning till Försvarsmakten.
Anskaffning av nya system och anpassning av
befintliga ska således riktas mot interoperabla,
befintliga och beprövade system som används
av EU- och Natoländer. I det fall där det inte
är möjligt att anskaffa interoperabla system
från marknaden ska kravanpassning ske mot
de system som marknaden erbjuder.
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Logistikförband

•

Resultatanalys
Under 2010 har följande logistikförband
vidmakthållits:
• en operativ ledningsteknisk bataljon,
• en teknisk bataljon,
• två logistikbataljoner,
• en tranport (MOVCON) ledning samt
• tre transport (MOVCON) plutoner.
Under 2010 pågick utveckling av två
sjukhuskompanier, två sjukvårdsförstärkningskompanier samt Försvarsmaktens logistikförbands (FMLOG) stab.
Verksamheten vid logistikförbanden har i
huvudsak genomförts enligt plan. Målsättningarna för förbanden generellt har under
året uppnåtts. Vad gäller logistikdelarna i den
nordiska stridsgruppen har lägre måluppfyllnad uppstått inom vissa områden beroende
på materielbrister. Fortsatt utbildning tidigt
under beredskapsperioden, samplanerad med
materielleveranser har igångsatts för att nå upp
till målsättningarna. FMLOG har, trots hög
belastning, levererat efterfrågat stöd.
Under året har verksamheten främst bestått
av befattningsutbildning av inneliggande
åldersklass och uppbyggnad av enheter till den
nordiska stridsgruppen. Logistikpersonal av
alla kategorier och förband har under 2010 års
övningsserie fått möjlighet att öva med många
förband och under längre tid i ordinarie
insatsförband.
Organisationsutvecklingen inom FMLOG
fortsätter. Övergången till en gemensam
markverkstadsenhet har vidare genomförts.
Etableringen av Försvarsmaktens centrala lager
har fortsatt enligt plan. Centrallagrets roll
kopplat till den nya inriktningen med ständigt
organiserade insatsförband har ännu inte
omprövats.
Inriktningen för logistikområdet har i stort
följts. Regeringens bedömning är att läget
inom logistikförbanden utifrån de för 2010
beslutade beredskapskraven är godtagbart.

•

Materiel
Regeringen har under året inte fattat några
beslut om anskaffningar.
Under 2010 har Försvarsmakten mottagit
följande viktigare materielleveranser:
• 1 200 st. förstärkningsskydd,

•
•

stora mängder uniformspersedlar och
övrig personlig utrustning,
utrustning till sjukvårdsenhet ROLE 2,
vilket omfattar utrustning för operationer, intensiv- och traumavård samt
standardambulanser,
utrustning till basenhet 08 flygbas, vilket
omfattar
tankbilar
för
flygplan,
helikopter och elverk,
utrustning till övriga förband i insatsorganisationen, vilket bland annat omfattar vattenreningsutrustning, tekniska
funktionscontainrar och tält.

Inriktning
Den nya användbara och tillgängliga insatsorganisationen ställer nya krav på logistikfunktionen och innebär stora förändringar
inom området försvarslogistik, se avsnitt
3.4.3.3. Utvecklingen av logistikförbanden ska
ske med beaktande av utvecklingen inom civil
och internationell militär logistikutveckling.
Former för samordning och samverkan
avseende logistik med andra länder och
institutioner bör utvecklas.
Logistikutvecklingen
fullföljs
enligt
principen modulära enheter för samtliga
förbandstyper. Försvarsmakten upprätthåller
en förmåga som möjliggör den främre
logistiken även i högre konfliktnivåer. Andra
aktörer ska kunna utnyttjas i de fall
konfliktnivå, hot, miljö och övriga förutsättningar inom insatsområdet medger detta.
Utveckling och dimensionering ska utgå
från möjligheten att understödja upp till fyra
förbandsinsatser, varav en av bataljonsstridsgrupps storlek vid insatser utanför
närområdet och hela insatsorganisationen, vid
insatser nationellt. I utvecklingen av logistikstöd till marin- och luftstridskrafter ska
hänsyn tas till dessa stridskrafters särskilda
behov.
Logistik inom ett operationsområde ska
främst organiseras vid logistikbataljonerna.
Förmågan till förebyggande hälso- och
sjukvård omfattande åtgärder före, under och
efter en insats i syfte att bevara personalens
hälsa och stridsduglighet bör fortsatt utvecklas. Den påbörjade utvecklingen avseende
förmåga till avancerad vård av skadade och
sjuka samt omhändertagande och evakuering
ska fortsätta. Olika metoder för att tillgodose
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behovet av legitimerad sjukvårdspersonal bör
vidare utvecklas.
Materiel
Försvarsmakten bör i första hand komplettera
befintlig materiel samt anskaffa materiel för
sjukvårdsfunktionen.
Arméstridskrafter

Resultatanalys
Under 2010 har följande arméförband
vidmakthållits:
• två brigadstaber,
• sex mekaniserade bataljoner,
• två lätta mekaniserade bataljoner,
• en luftburen bataljon,
• två artilleribataljoner,
• två luftvärnsbataljoner,
• två ingenjörbataljoner,
• en jägarbataljon,
• en underrättelsebataljon,
• en säkerhetsbataljon,
• sextio hemvärnsbataljoner,
• två militärpoliskompanier samt
• ett CBRN-kompani.
I fråga om uppbyggnad av insatsförbanden
redovisar Försvarsmakten att målen för 2010
har uppnåtts, med vissa begränsningar. De
begränsningar som redovisas är bl.a. inom
ledningsförmåga på bataljonsnivå och mörkerförmåga.
Under det första halvåret 2010 genomfördes den sista grundutbildningen för totalförsvarspliktig personal. Därutöver har
rekrytering och anställning av soldater genomförts. Vid luftvärnsbataljonen har försöksverksamhet bedrivits med tidvis tjänstgörande
soldater i ett kontrakterat kompani. Arméstridskrafterna har vidare under året
kontinuerligt bedrivit verksamhet i form av
träning, insats och avveckling för de pågående
insatserna i Afghanistan och Kosovo. Året har
vidare präglats av bland annat uppsättande av
den nordiska stridsgruppen med beredskap
under första halvåret 2011. Både nationell och
internationell övningsverksamhet har ägt rum,
bland annat i form av en övningsserie under
hösten för förbanden i den nordiska
stridsgruppen.
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Under året har ett mekaniserat kompani
med 30 dagars beredskap varit anmält till
internationella styrkeregister. Dessutom har
följande förband med 90 dagars beredskap
varit anmälda till internationella styrkeregister:
• en mekaniserad bataljon,
• ett ingenjörkompani,
• ett militärpolisförband,
• en CBRN-insatsstyrka,
• en artillerilokaliseringsradargrupp,
• en jägarpluton, samt
• en luftvärnspluton.
Därutöver har en strategisk reserv av
kompanistorlek funnits tillgänglig under året.
Enligt regeringens bedömning har inriktningen för markstridskrafterna i stort sett
följts och läget bedöms sammantaget som
godtagbart.
Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna befinner sig under 2010 och 2011
under en omstrukturering från 60 till 40
bataljoner och införande av ett nytt utbildningssystem pågår. Frivillig grundutbildning
under tre månader för placering i hemvärnet
har genomförts med gott resultat och
nyrekryteringen är något större än avgångarna.
Regeringen bedömer att hemvärnet med de
nationella skyddsstyrkorna under år 2010 tagit
väsentliga steg i sin utveckling till samövade,
tillgängliga och insatsberedda hemvärnsförband med hög avtalsuppfyllnad.
Materiel
Under året har regeringen fattat beslut om
följande anskaffningar:
• hjulgående splitterskyddade fordon,
efter
riksdagsbemyndigande
den
18 november 2009 (bet. 2009/10:FiU11,
rskr. 2009/10:47),
• taktisk UAV, efter riksdagsbemyndigande den 9 december 2009 (bet.
2009/10:FöU1, rskr. 2009/10:104),
• steg ett och två av renovering av artillerilokaliseringsradar ARTHUR samt
• mörkerstridsutrustning.
Försvarsmakten har under 2010 fattat beslut
om anskaffningar, som inte krävt regeringens
bemyndigande, av följande materiel:
• finkalibrig ammunition och övningsammunition,
• ammunitionsröjningsrobot 5,
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kompletteringsanskaffning av Kulspruta
90B,
• ammunitionsröjningscontainer 20,
• utbildningsmateriel (simulatorer) och
anläggningar (SIB steg 2),
• rullflakssläp,
• omsättning av tunga släp,
• maskeringsmateriel,
• materiel till flygunderstödsledare,
• flygtransporterbart motorredskap,
• kompletteringsanskaffning av containerterrängbil,
• CBRN-materiel,
• reservmateriel till personterrängbil 6
samt
• handburen multisensor för ammunitionsröjning.
Avseende tidigare beslutade anskaffningar
har följande materiel under året levererats och
tillförts arméstridskrafterna:
• fortsatta leveranser av Robot 57,
• finkaliberammunition,
• leveranser av två olika typer av
ammunitionsröjningsrobotar,
• pansarterrängbilar 203 för hantering
av improviserade sprängladdningar
med fyra st. extra inredningar
avsedda för ingenjörbataljonerna och
insatsen i Afghanistan,
• renovering
av
stridsfordonstransportvagn 25 ton,
• rullflakssläpvagnar 24 ton,
• modifiering av personterrängbil 6 för
att öka skyddet och vapenverkan för
pågående operationer i Afghanistan
samt
• lageruppbyggnad för reservdelar till
personterrängbil 6.
Inom arméförbanden har det förekommit
vissa materiella begränsningar, främst avseende
mörkermateriel, lednings- och sambandsmateriel samt inom vissa fordonstyper.
Tillförseln av personterrängbil 6 till ISAF,
samt uppbyggnaden av reservdelslager har
försenats. Personterrängbil 6 med tillhörande
reservdelar kommer dock att levereras under
2011 och därmed öka skyddsnivån för
förbanden.
Besluten att anskaffa mörkerstridsutrustning, hjulgående splitterskyddade fordon och
taktisk UAV kommer att täcka de under 2010
•

identifierade bristerna. Genom åtgärderna
erhålls bland annat en bättre skyddsnivå för
förbanden och bättre förutsättningar att delta i
insatser internationellt. Vid Markstridsskolan i
Kvarn har en anläggning uppförts för träning
av strid i bebyggelse.
Inriktning
Uppsättandet av användbara och tillgängliga
arméförband för flexibla bataljonsstridsgrupper är prioriterat i omställningen av
försvaret under perioden 2010-2014 i enlighet
med den bedömning som regeringen redovisat
till riksdagen (prop. 2008/09:140). Vid insats
sätts en bataljonsstridsgrupp samman utifrån
den enskilda insatsens krav. Förmågan att
snabbt kunna genomföra insats inom ramen
för en bataljonsstridsgrupp bygger på att de
fördefinierade förbanden i bataljonsstridsgruppen är samövade.
Förbandsutvecklingen inom arméstridskrafterna mot den nya insatsorganisationen
bör enligt regeringens bedömning i huvudsak
vara avslutad vid utgången av 2013. För att
upprätthålla förmågan till insatser under
övergångsperioden, kommer det under de
närmsta åren att vara nödvändigt att prioritera
uppsättandet av de sju manöverbataljonerna.
För arméstridskrafternas möjlighet att verka
med hela eller med huvuddelen av insatsförbanden samlat och samordnat är det nödvändigt att verksamhet kan ledas och
samordnas på brigadnivå, där det även ska
finnas förmåga att leda kustnära insatser.
Brigadstaberna är också en förutsättning för
att kunna bidra till denna ledningsnivå
internationellt. För att upprätthålla den operativa rörligheten erfordras transportresurser.
Försvarsmakten vidareutvecklar därför bl.a. ett
tungtransportkompani för transport av
mekaniserade förband.
Under 2012 bör delar ur insatsförbanden nå
kraven på beredskap och förmåga samt kunna
sättas samman för insatser och övning. När
hela insatsförband når regeringens krav på
beredskap och förmåga enligt inriktningsbeslutet för perioden 2010-2014 är inriktningen att genomföra insatser och övningar i
sammanhållna
förband.
Krigsförbandsövningar med kontrakterade förband genomförs från 2012. Under 2012 bör hemvärnsförbanden med de nationella skyddsstyrkorna
i huvudsak nå beredskap och förmåga i
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enlighet med givna inriktningar. Kvarstående
brister i enskilda förband bör fortsatt åtgärdas
genom bl.a. rekrytering, utbildning och
övning.
Materiel
Prioriterat i omsättningen och förnyelsen av
materiel inom arméstridskrafterna bör vara
förbättrad skyddsförmåga, rörlighet och
underrättelseförmåga. Allt eftersom lättare
splitterskyddade fordon tillförs insatsorganisationen reduceras antalet tunga och
medeltunga stridsfordon. Övertaliga stridsvagnar och stridsfordon 90 överförs till
förbandsreserven.
Under 2012 påbörjas tillförseln av hjulgående splitterskyddade fordon och ytterligare
personterrängbilar samtidigt som anskaffning
av nya bandvagnar genomförs, något som
sammantaget bidrar till såväl ökad rörlighet
som bättre skyddsnivåer. Tillförsel av vapenstation Protector till artillerisystem personterrängbil och splitterskyddade fordon påbörjas. Avseende underrättelseförmåga tillförs
under 2012 taktisk obemannad flygande
farkost. Förmåga till verkan utvecklas genom
tillförsel av nytt artillerisystem (ARCHER)
samt vidareutveckling av kapacitet att leda
flygunderstöd .
Ny ammunition tillförs granatkastarförbanden och precisionsbekämpning med
indirekt eld möjliggörs genom att precisionsammunition Excalibur fortsätter anskaffas.
Marinstridskrafter

Resultatanalys
Under
2010
har
följande
förband
vidmakthållits:
• en ubåtsflottilj,
• två sjöstridsflottiljledningar,
• två korvettdivisioner,
• två minröjningsdivisioner,
• två underhållsdivisioner,
• en röjdykardivision,
• en amfibiebataljon,
• en sjöinformationsbataljon
• en marin basbataljon samt
• ett bevakningsbåtskompani.
Försvarsmakten redovisar att målen i allt
väsentligt har uppnåtts under 2010.
Uppsättning, genomförande och avveckling av
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det svenska bidraget inom ramen för operation
Atalanta har framgångsrikt genomförts men
också medfört en hög belastning avseende
personal och materiel. Deltagande i insats- och
övningsverksamhet internationellt, inklusive
deltagande i EU:s maritima operation Atalanta
utanför Somalias kust, har ytterligare höjt
förmågan hos de marina stridskrafterna att
upprätthålla beredskap och delta i insatser
internationellt.
Sammantaget har deltagande i operation
Atalanta bidragit till utvecklingen av Försvarsmaktens förmåga att genomföra insatser samt
möta en okvalificerad aktör och verka
stabiliserande.
Verksamheten under året med anställda
soldater och sjömän har gett värdefulla
erfarenheter inför det nya personalförsörjningssystem som är under införande. Under
året har korvett Visby tillförts i insatsorganisationen.
Under 2010 var följande marina förband
anmälda till internationella styrkeregister med
90 dagars beredskap:
• ett sjöminröjningsförband,
• ett korvettförband,
• ett ubåtsförband samt
• del av en amfibiebataljon.
Regeringen anser att inriktningen av
marinstridskrafterna i stort följts och läget
bedöms som godtagbart.
Materiel
Under året har regeringen fattat beslut om
följande anskaffningar:
• byggnationsfas två stycken nästa
generations
ubåt
(bet.
2009/10:FiU21, rskr 2009/10:348),
• halvtidsmodernisering av ubåt typ
Gotland (bet. 2009/10:FiU21, rskr
2009/10:348,
• anskaffning nytt signalspaningsfartyg (bet. 2009/10:FiU11, rskr
2009/10:47) samt
• anskaffning
ny
lätt
torped
(bet.2010/11:FöU:01,
rskr
2010/11:103).
Under året har Försvarsmakten dessutom
beslutat om anskaffning av följande marin
materiel:
• materiel för omhändertagande av
improviserade sprängladdningar och
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röjning av oexploderad ammunition
samt
• generalöversyn HMS Trossö.
Materiella begränsningar har funnits
avseende tillgänglighet på sensorer för
minröjningsfartyg.
Därtill
finns
vissa
begränsningar avseende undervattensstridssystemet.
Under 2010 har bl.a. följande större
materielsystem anskaffats eller modifierats och
därefter tillförts marinstridskrafterna:
• inför Försvarsmaktens deltagande i EU
insatsen Operation Atalanta har patrullfartyget HMS Carlskrona modifierats,
för att verka med styrkehögkvarter och
helikopter 15,
• leverans av livstidsförlängt signalspaningsfartyg HMS Orion,
• leverans och driftsättning av 37 av totalt
48 radarstation PS640,
• leverans av tre stycken skolfartyg,
• leverans av två minröjningsfartyg typ
Koster,
• installation och driftsättning av fjärrmanövrerade undervattensfarkoster ombord på ett minröjningsfartyg samt
• överlämning av samtliga torpeder typ 62
till Försvarsmakten.
Inriktning
Marinförbanden utgörs i huvudsak av stående
krigsförband med hög tillgänglighet. Förbandens primära uppgift är att i närområdet
skydda svenska intressen. Där så är lämpligt
ska denna uppgift även kunna lösas utanför
närområdet.
Genom nationell och internationell
övningsverksamhet och deltagande i insatser
bör Försvarsmakten fortsätta utveckla sin
förmåga att nationellt leda förband men också
verka inom ramen för en multinationell
sjöstyrka.
Marinstridskrafterna ska med ytstridsfartyg,
minröjningsfartyg, ubåtar, amfibie- och
sjöinformationsförband vidmakthålla och
utveckla förmågan till kvalificerad ytstrid,
undervattensstrid, minröjning, luftförsvar och
underrättelseinhämtning. Förmåga att påverka
mål på och under havsytan samt i amfibisk
miljö, förmåga till sjöminröjning, luftförsvar,
och underrättelseinhämtning ska vidmakthållas. Sjörörligheten och möjligheten till

sjöbasering vidmakthålls för att de ovan
nämnda förmågorna primärt ska kunna nyttjas
i vårt närområde för att skydda svenska
intressen till havs. Marinstridskrafterna ska
även kunna delta i lämpliga insatser utanför
vårt närområde i syfte att tillsammans med
andra bidra till skydd av sjöfart och annan
maritim verksamhet. Amfibiebataljonen ska
fortsätta omorganisationen till en amfibisk
manöverbataljon Den amfibiska manöverbataljonen ska utvecklas i nära samverkan med
övriga manöverbataljoner.
Materiel
Korvetter och bevakningsbåtar vidmakthålls
och livstidsförlängande åtgärder samordnas
med planerad leverans av andra fartyg.
Införandet av korvett typ Visby fortsätter.
Förmågan till bl.a. kvalificerad ytstrid,
ubåtsjakt samt minröjning kommer, i takt med
att fler fartyg införs, successivt att öka. Till
2014 kommer samtliga fem korvetter av typ
Visby att ha levererats till Försvarsmakten.
Vedettbåt typ Kalmar ersätter då delar av
nuvarande bevakningsbåtskapacitet. Därtill
fortgår analysen av Försvarsmaktens framtida
behov av stödfartyg.
Kapacitet till ubåtsräddning vidmakthålls
genom livstidsförlängande åtgärder för
befintlig ubåtsräddningsfarkost.
Arbetet med att ersätta två ubåtar typ
Södermanland med två ubåtar av nästa
generation fortsätter. De nya ubåtarna
beräknas levereras till Försvarsmakten 2018
och 2019. Två ubåtar typ Gotland genomgår
halvtidsmodifiering.
Arbetet med att ersätta det befintliga
signalspaningsfartyget fortsätter. Det nya
signalspaningsfartyget kommer att levereras
till Försvarsmakten under 2014-2015.
Utvecklingen av den amfibiska manöverbataljonen påbörjas. Förbandet tillförs bl.a.
splitterskyddade fordon för att skapa taktisk
landrörlighet.
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Flygstridskrafter
Flygförband

Resultatanalys
Under 2010 har bl.a. följande flygförband
vidmakthållits:
• En stridslednings- och luftbevakningsbataljon,
• två flygbasbataljoner,
• fyra stridsflygdivisioner JAS 39,
• en transportflygdivision (Tp 84),
• en central transportflygdivision (Tp 102)
samt
• en signalspaningsflygdivision (S 102B).
Målsättningarna för flygvapenförbanden har
i allt väsentligt uppnåtts med undantag för
stridslednings- och luftbevakningsbataljonerna
där personalsituationen fortsatt är ansträngd,
vilket har fått konsekvenser för stridsflygsdivisionernas övningskvalitet.
Flygvapenförbanden deltog under 2010 bl.a.
i de internationella övningarna Cold Response
i Norge, Northern Coast i Östersjöområdet
och Frisian Flag i Holland. Flygvapenförbanden har vidare deltagit i nationella
övningen Flygvapenövning 10. Gränsöverskridande övningsverksamhet med flygförband från Bodö i Norge och Rovaniemi i
Finland genomfördes frekvent under året och
förberedelser för formaliserad, gränsöverskridande övningsverksamhet med Danmark
fortsatte.
Stridsflygdivisionerna har bl.a. fortsatt att
utveckla förmågan till lufttankning. Målen för
flygtidsproduktion har i huvudsak uppnåtts.
Försvarsmakten har genom transportflygdivisionen genomfört insats i Afghanistan med
en enhet Tp 84 och markpersonal för taktisk
flygtransport för den internationella säkerhetsstyrkan ISAF.
Det planerade flygtidsuttaget för Tp 84 har
underskridits på grund av att underhåll krävts i
en sådan omfattning som flygunderhållsorganisationen inte är dimensionerad för.
Sveriges samlade förmåga till flygtransporter
har ökat genom medlemskapet i Strategic
Airlift Capability (SAC), som driver tre militära transportflygplan av typen C-17
Globemaster. Sverige ska, när samarbetet
uppnått full operativ kapacitet, ha tillgång till
550 flygtimmar per år. På grund av att samarbetet ännu inte uppnått full operativ
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kapacitet uppgick det svenska uttaget i SAC
under 2010 till 402 timmar. Under 2010
uppgick Försvarsmaktens uttag av flygtid i
flygtransportsamarbetet
Strategic
Airlift
Interim Solution (SALIS) till 105 timmar.
Under 2010 var följande förband anmälda
till internationella styrkeregister med 90 dagars
beredskap:
• En stridsflygdivision JAS 39,
• ett transportflygplan (Tp 84),
• en flygbasenhet samt
• ett signalspaningsflygförband (S 102B).
Regeringen bedömer att inriktningen av
flygstridskrafterna i stort har följts. Läget
bedöms som godtagbart med undantag för
stridslednings- och luftbevakningsbataljonen.
Regeringen avser mot bakgrund av detta
särskilt följa läget inom Försvarsmaktens
stridslednings- och luftbevakningsfunktion.
Materiel
Under 2010 har regeringen fattat beslut i
följande materielärenden:
• anskaffning av ny radarjaktrobot
METEOR (bet. 2009/10:FöU1, rskr.
2009/ 10:104, ),
• utveckling och vidmakthållande av
JAS 39 Gripen C/D materielsystemversion
20
(bet.
2009/10:FöU1, rskr. 2009/ 10:104, )
samt
• anskaffning
av
flygplan
till
statsflyget.
Försvarsmakten har under 2010 fattat beslut
om reparation av ett skadat flygplan (Tp 102),
vilket inte krävt regeringens bemyndigande.
Vidare har bl.a. följande materiel levererats
och tillförts flygstridskrafterna:
• ett flygplan JAS 39 C/D,
• telekrigssystem
inklusive
motmedelsammunition för egenskydd,
• igenkänningsutrustning,
• materielsystemversion
19
inbegripande bland annat IR-robot Rb
98, laser- och GPS-styrd bomb,
jaktrobotlavetter samt länk 16.
• laserutpekningskapslar och laserstyrd bomb (kompletteringsanskaffning) samt
• uppgradering av taktiskt stödsystem
till JAS 39 C/D-standard.
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Avvecklingen av JAS 39 A/B har fortsatt i
enlighet med beslutad handlingsplan för JAS
39 Gripen. JAS 39 A/B planeras i överensstämmelse med vad som anfördes av
regeringen i budgetpropositionen för budgetåret 2011 vara helt avvecklad före utgången av
2012.
Regeringen bedömer att erhållna leveranser
sammantaget leder till att kapaciteten till
spaning och precisionsbekämpning av
markmål har ökat i enlighet med regeringens
inriktning i 2009 års försvarspolitiska inriktningsproposition (prop. 2008/09:140, bet.
2008/09:FöU10,
rskr.
2008/09:292).
Regeringen bedömer vidare att stridsflygförbandens kapacitet till bekämpning av
luftmål samt interoperabilitet har förbättrats.
Bristande tillgång till utbytesenheter och
reservdelar till JAS 39 Gripen har utgjort ett
problem under 2010, varför en åtgärdsplan för
att komma till rätta med problemet har tagits
fram.
Inriktning
Flygvapenförbanden utgörs i huvudsak av
stående förband med hög tillgänglighet.
Förbanden ska primärt inriktas mot hävdandet
av territoriell integritet och skydd av svenska
intressen i närområdet men även utanför
närområdet när så är lämpligt.
Genom regeringens beslut i juni 2011 om
anskaffning/vidareutveckling av JAS 39 ska
kapaciteten att spana mot mark-, luft och
sjöarenorna samt att överföra information till
andra enheter under året vidmakthållas inom
stridsflygssystemet och kapacitet att verka i
mörker och allväder ska vidareutvecklas.
Förbättrad förmåga att verka mot mål i luften
på långa avstånd ska införas på JAS 39, genom
införande av långräckviddig jaktrobot Meteor.
För att kunna utnyttja JAS 39 fulla operativa
potential
kommer
stridsflygsförbandens
förmåga att byta roll i luften mellan jakt, attack
och spaning, fortsatt att övas.
Flygbasbataljonerna ska utvecklas mot att
kunna verka vid ett utökat antal platser och
förmågan att desarmera bomber och röja
ammunition ska förstärkas.
Förmågan till taktisk flygtransport vidmakthålls med Tp84.
Införandet av länk 16 fortsätter. Ett
interoperabelt informationssystem för taktisk
ledning av flygstridskrafternas förband införs.

Transport- och specialflygorganisationen
rationaliseras genom fortsatt uppbyggnad av
TSFE (Transport- och Specialflygenheten).
Materiel
Under 2012 fortsätter leveranserna av JAS 39
C/D i enlighet med handlingsplanen för JAS
39 Gripen. Materielsystemversion 20 förväntas
vara operativ 2014.
Under 2012 fortsätter införandet av ny
interoperabel taktisk datalänk (länk 16) inom
flygförbanden. Detta förbättrar möjligheterna
att skapa och delge en gemensam lägesbild,
liksom förmågan till stridsledning av
flygförbanden.
Helikopterförband

Resultatanalys
Under 2010 har helikopterbataljonen varit
under fortsatt utveckling. Verksamheten har
påverkats av tidigare redovisade förseningar i
leveransen av helikopter 14 och av att
helikopter 15-systemet inte har uppnått
förväntad tillgänglighet på grund av tekniska
fel.
Helikopterflottiljen har bidragit med en
helikopterenhet i det svenska bidraget till
operation Atalanta, samt organiserat en
helikopterenhet för beredskap till den
nordiska stridsgruppen. Under 2010 har
Helikopterflottiljen deltagit i den internationella helikopterövningen Azur i Spanien.
Försvarsmaktens deltagande med en
helikopterenhet för medicinsk evakuering i
den
internationella säkerhetsstyrkan
i
Afghanistan (ISAF) inleddes i april 2011.
Helikopterenhetens uthållighet inom ramen
för insatsen är två år. Verksamhet har
genomförts i form av utbildning, rekrytering,
planering och övning. Genomförandet har
påverkats av försenade leveranser av helikopter
10B.
Införandet av helikopter 14 har fortsatt,
liksom avvecklingen av helikopter 4 och
helikopter 9.
Regeringen bedömer att läget för
helikopterförbanden med hänsyn till pågående
förbandsuppbyggnad och materiell omsättning
är godtagbart. Regeringen anser det dock vara
angeläget att Försvarsmakten snabbt kommer
tillrätta med de brister som finns.
41
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Materiel
Under 2010 har regeringen fattat beslut i
följande materielärenden:
• anskaffning
av
nytt
medeltungt
helikoptersystem (bet. 2009/10:FiU21,
rskr 2009/10:348).
Vidare har bland annat följande materiel
levererats och tillförts helikopterbataljonerna:
• två stycken helikopter 10D samt
• materiella anpassningsåtgärder av helikopter 10B.
Inriktning
Helikopterbataljonen ska fortsätta att utvecklas avseende tillgänglighet, interoperabilitet
och flexibilitet. Utvecklingen ställer bl.a. krav
på en fungerande personalförsörjning och
regelbunden övningsverksamhet.
Helikopter 10 och 15 ska vidmakthållas och
införandet av de två nya medeltunga
helikoptersystemen 14 och 16 påbörjas. Detta
ställer krav på Försvarsmaktens förmåga att ta
emot och förbandssätta de nya systemen. De
nya medeltunga helikoptersystemen ökar
successivt helikopterförbandens förmåga att
långsiktigt och kontinuerligt understödja
insatsorganisationens övriga förband, vilket
bidrar till att öka insatsorganisationens
flexibilitet och rörlighet.
Förmågan till medicinsk evakuering ska
upprätthållas med helikopter 10B och
utvecklas för helikopter 16. Insats med
helikopter 16 i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ska planeras och
förberedas genom, utbildning och övning.
Kapacitet att spana mot markytan, över och
under havsytan kommer på sikt att finnas i och
med införandet av helikopter 14.
Materiel
Under 2012 fortsätter leveranserna av
helikopter 14 och leveranserna av helikopter
16. Detta helikoptersystem kommer att bestå
av femton helikoptrar.
Helikopter 10B vidmakthålls intill dess att
helikopter 16 har förbandssatts och avses
därefter avvecklas.
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Personalförsörjning

Resultatanalys
Regeringen har i proposition 2008/09:140 Ett
användbart försvar (bet. 2008/09:FöU10, rskr.
2008/09:292) gett sin syn på principerna för
den framtida personalförsörjningen. En
bärande princip är att den ska bygga på
frivillighet. Förändringarna inom personalförsörjningsområdet är av stor omfattning och
kommer att ta tid att genomföra i sin helhet.
Regeringen anser att riksdagens beslut med
anledning av proposition 2008/09:140 samt
proposition 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar (bet.
2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269) sammantaget innebär att förutsättningar har skapats
för att nu påbörja reformeringen av
personalförsörjningssystemet.
Parterna på det statliga avtalsområdet har
slutit avtal som möjliggör för Försvarsmakten
att, efter det att nuvarande värnpliktssystem
förändrades den 1 juli 2010, anställa
gruppbefäl, soldater och sjömän tidsbegränsat
sammantaget upp till tolv år. Med stöd av
avtalet har Försvarsmakten börjat anställa
gruppbefäl, soldater och sjömän som tjänstgör
kontinuerligt. Försvarsmakten har under 2010
infört ett krav på internationell arbetsskyldighet för all anställd personal.
Försvarsmakten har även påbörjat rekryteringen av tidvis tjänstgörande gruppbefäl,
soldater och sjömän.
Sedan den 1 juli 2010 ansvarar Försvarsmakten för rekryteringen till militär
grundutbildning. Totalförsvarets pliktverk har
under året avvecklats och omorganiserats till
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet som
ansvarar för att ge stöd och service i frågor
som avser bemanning med totalförsvarspliktiga. På uppdrag av Försvarsmakten ska
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet även
tillhandahålla urvalstester av dem som ansökt
till militär utbildning inom Försvarsmakten.
Den i juli 2009 tillsatta Personalförsörjningsutredningen (Fö2009:03) lämnade ett
enigt betänkande, Personalförsörjning i ett
reformerat försvar (SOU 2010:86) i november
2010. Utredaren har lämnat en rad förslag.
Några av dem avser säker bemanning av
insatser, möjligheter till tidsbegränsad anställning samt förutsättningar för att anställa
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soldater. Förslagen bereds inom Regeringskansliet.
Inriktning
Anställning av kontinuerligt tjänstgörande
soldater bör fortsätta som planerat med stöd
av
gällande
överenskommelse
mellan
arbetsmarknadens parter.
Ansträngningar för att knyta tidvis tjänstgörande soldater till förband i insatsorganisationen bör ges avsevärt ökad prioritet.
Anställning av tidvis tjänstgörande soldater
bör vara en prioriterad uppgift. Ett
författningsstöd för att Försvarsmakten ska
kunna anställa gruppbefäl, soldater och sjömän
med längre tidsbegränsade anställningar
föreslås av den ovan nämnda Personalförsörjningsutredningen. Förslaget bereds för
närvarande inom Regeringskansliet. Försvarsmakten bör vidta förberedelser så att
myndigheten står redo när beslut har fattats
med anledning av de förslag som kan väntas
komma.
Övningsverksamhet för de stående, och de
kontrakterade förbanden är viktig och bör
starta under 2012. Övning i större förband bör
genomföras kontinuerligt och på något års sikt
bör årligen återkommande Försvarsmaktsövningar genomföras.
Rekrytering och grundläggande militär
utbildning

Resultatanalys
Antalet sökande till den första grundläggande
utbildningen (GMU) med utbildningsstart
under 2011 var 6 639. Preliminärt antal antagna
var 1 159, 100 kvinnor och 1 059 män och
slutligt antagna 862, 100 kvinnor och 762 män.
Sammantaget har drygt 22 000 ansökningar
inkommit till de knappt 2 000 platser som varit
tillgängliga vid GMU under 2011.
Regeringen bedömer att de första rekryteringsomgångarna har gett ett tillfredsställande
resultat, men att det behövs mer underlag
innan en säkrare bedömning kan göras.
Inriktning
Åtgärder bör vidtas så att antalet kvinnor som
rekryteras blir fler. Kravprofiler och testmetoder bör ses över och anpassas så att detta
mål kan uppfyllas. Försvarsmakten bör även
vidta andra typer av åtgärder som leder till att

organisationen kan rekrytera och behålla
kvinnor. Regeringen kommer noga att följa
Försvarsmaktens arbete i dessa avseenden.
Officerare

Resultatanalys
Införandet av det beslutade tvåbefälssystemet
pågår. Under 2010 har ca 200 specialistofficerare anställts och 75 individer påbörjade
utbildning till specialistofficerare. Placering av
officerare på specialistofficersbefattningar
samt växling till specialistofficerskategorin har
endast skett i begränsad utsträckning under år
2010. Efter årsskiftet 2010/2011 har
bemanningsarbetet tagit fart och till och med
första halvåret 2011 har ca 2 700 officerare
placerats på specialistofficersbefattningar.
Därutöver har drygt 750 specialistofficerare
placerats i specialistofficersbefattning.
Idag finns en obalans mellan antalet
officersbefattningar och antalet officerare. Det
finns även en obalans mellan antalet officerare
och
antalet
specialistofficerare.
Inom
Försvarsmakten finns också alltför många
officerare i högre tjänstegrader i förhållande
till insatsorganisationens storlek.
Regeringen anser att ett fungerande
karriärväxlingssystem är ett viktigt verktyg för
att kunna skapa och vidmakthålla önskvärd
kompetens- och åldersstruktur i Försvarsmakten. Under 2010 har endast åtta officerare
lämnat Försvarsmakten med hjälp av karriärväxlingsverktyg. Regeringen anser mot bakgrund av detta att nuvarande karriärväxlingsverktyg är otillräckligt och att Försvarsmakten
bör intensifiera sina ansträngningar att skapa
en ändamålsenlig ålders- och kompetensstruktur inom officerskollektivet.
Inriktning
Antalet yrkesofficerare överstiger i dag
behoven. Samtidigt motsvarar strukturen på
den svenska yrkesofficerskåren inte den nya
insatsorganisationens behov. Strukturen är
under förändring genom övergången till ett
tvåbefälssystem. Under 2011 har bemanning
av specialistofficersbefattningar i insatsorganisationen skett genom såväl fortsatt
rekrytering av specialistofficerare som
placering av redan anställda officerare. Under
2012 ser regeringen att det är angeläget att
43
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omstruktureringen av officerskåren fortsätter i
en högre takt än tidigare och att effektiva
lösningar kan åstadkommas för att skapa en
för insatsorganisationen ändamålsenlig åldersoch kompetensstruktur.
Det reformerade personalförsörjningssystemet innebär att officerarnas roll och
kompetensbehov förändras. En ändamålsenlig
kompetensprofil inom officerskåren måste
motsvara Försvarsmaktens krav på operativ
förmåga. Såväl kostnaderna för grundläggande
utbildning som de totala kostnaderna för
utbildning av officerare bör minska ytterligare.
Tyngdpunktsförskjutningen
från
en
utbildningsorganisation för värnpliktiga till en
organisation med stående och kontrakterade
förband innebär en förskjutning i fråga om
officerens roll; från lärare och instruktör till
chef och ledare. Nyrekrytering och utbildning
av officerare bör ske med för verksamheten
ändamålsenliga förutsättningar och krav. Det
är insatsorganisationens behov som ska vara
dimensionerande för antalet officerare och
kraven på officerare.
Gruppbefäl, soldater och sjömän

Resultatanalys
Anställning av kontinuerligt tjänstgörande
gruppbefäl, soldater och sjömän har påbörjats.
I tabell 3.4 redovisas dessa dels som
förstärknings- och beredskapssoldater, dels
inom ramen för den dåvarande utlandsstyrkan.
Bland dessa var andelen kvinnor ca 10 procent
och andelen män ca 90 procent. Regeringen
bedömer att anställningen av kontinuerligt
tjänstgörande soldater i stort har skett enligt
inriktningen.
Under 2010 har försöksverksamhet skett
avseende tidvis tjänstgörande gruppbefäl,
soldater och sjömän med så kallade
interimskontrakt.
Interimskontrakt
är
Försvarsmaktens benämning på ömsesidiga,
icke bindande avsiktsförklaringar från
Försvarsmakten och enskilda som syftar till
juridiskt bindande anställningsavtal mellan
parterna.
Försvarsmakten redovisade i halvårsrapporten 2011 till regeringen att runt 300
tidvis tjänstgörande av dessa kategorier hade
rekryterats med så kallade interimskontrakt.
Försvarsmakten redovisar nu prognosen att
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cirka 2 000 tidvis tjänstgörande kommer att
kunna rekryteras under 2011, vilket ligger
något under det planeringsmål som framgår av
budgetunderlaget. Tidigare hade myndigheten
lämnat en uppgift till regeringen om ett
väsentligt högre antal rekryterade tidvis
tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän
i kvartalsrapporten för första halvåret 2011.
Inriktning
Anställning av kontinuerligt tjänstgörande
gruppbefäl, soldater och sjömän bör fortsätta,
och användandet av dessa för insatser och
beredskap ska prioriteras.
Enligt regeringens bedömning bör rekryteringen av tidvis tjänstgörande gruppbefäl,
soldater och sjömän ske i en väsentligt högre
takt än de resultat Försvarsmakten hittills
redovisat. För att inte skapa en obalans i det
nya systemet är det angeläget att Försvarsmakten når de planeringsmål avseende rekryteringen av tidvis tjänstgörande gruppbefäl,
soldater och sjömän som myndigheten har
redovisat i budgetunderlaget. Regeringen
förutsätter därför att Försvarsmakten
intensifierar arbetet i detta avseende. Mot bakgrund av de felaktiga uppgifter som redovisats
till regeringen om resultaten under året finns
vidare anledning för myndigheten att vidta
åtgärder för att säkerställa att både myndigheten själv och regeringen kan följa utvecklingen, och vid behov fatta kompletterande
beslut. Regeringen kommer att noggrant följa
den fortsätta utvecklingen och vid behov
överväga kompletterande inriktningar eller
krav på ytterligare återrapporteringar.
Övning av tidvis tjänstgörande gruppbefäl,
soldater och sjömän bör ske.
Strävan bör vara att tidvis tjänstgörande
gruppbefäl, soldater och sjömän ska få
anställningsavtal så snabbt som möjligt.
Rekrytering av personal till hemvärn med
nationell skyddsstyrkor bör ske så att
personalvolymen upprätthålls över tiden.
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Tabell 3.5 Löneutgifter i Försvarsmakten

Personalförsörjningssituationen i Försvarsmakten

Alla anslag, miljoner kronor, 2010 års priser
År

Resultatanalys
I tabell 3.4 redovisas hur antalet anställda har
förändrats under 2010 och under det första
halvåret 2011. Siffror inom parentes visar
antalet årsarbetare.
Tabell 3.4 Personella förändringar i Försvarsmakten
2009-12-31
2010-12-31
2011-06-30
Officerare
- män
- kvinnor

8 733

8 560

8 410

437

439

432

482

683

692

Specialistofficerare
- män
- kvinnor

47

61

62

(9 159)

(9 091)

(9 516)

- män

4 448

4 199

4 223

- kvinnor

2 625

2 561

2 540

(6 747)

(6 432)

(6 374)

8 914

7 960

7 824

169

166

168

(99)

(106)

(136)

419

1781

3041

24

161

281

(441)

(1 082)

(3 281)

377

302

460

Civilanställda

Reservofficerare
- män
- kvinnor
Förstärknings- och
beredskapssoldater
- män
- kvinnor

Utlandsstyrkan
- män
- kvinnor
Totalt

89

66

69

(442)

(555)

(529)

26 700

28 640

28 355

(16 900)

(17 266)

(19 836)

Genomsnittsåldern för yrkesofficerare ligger
kvar på 42 år. Merparten av de ca 9 600
yrkesofficerarna är äldre än 40 år, ett åldersläge
där antalet lämpliga befattningar i insatsorganisationen börjar bli eller redan är
begränsat. För civilanställd personal ligger den
genomsnittsåldern kvar på 46 år. Andelen
officerare som är kvinnor har ökat marginellt
de senaste åren och ligger 2010 på 5,1 procent,
2004 var andelen 4,4 procent. Andelen
anställda kvinnor bland specialistofficerarna är
8,2 procent.
I tabell 3.5 redovisas Försvarsmaktens löneoch avvecklingsutgifter.

Lön och
arvoden

2006

2007

2008

2009

2010

9 566

9 488

8 927

8 566

9 460

530

451

447

348

inkluderat i
lön

10 096

9 939

9 374

8 914

9 460

Fasta lönetillägg
Totalt

Inriktning
Kostnaden för officerare och civilanställda bör
minska. För officerare bör initialt åtgärder
vidtas som medför att officerare som inte kan
placeras på specialistofficersbefattningar kan
lämna yrket med start under 2012. Grunderna
för karriärväxlingssystemet bör också ses över
så att de ursprungliga planeringsmålen för
karriärväxling kan uppnås på lång sikt. Antalet
yrkesofficerare bör minska och därutöver
ombalanseras från dagens läge med
övervägande antal officerare till en situation
där merparten är specialistofficerare. Antalet
civilanställda bör vara högst det som angavs i
Försvarsmaktens planeringsmål för 2011.
Regeringen kommer att noga följa
Försvarsmaktens arbete i dessa avseenden.
Veteransoldater

Resultatanalys
Våren 2010 beslutade riksdagen med anledning
av propositionen Modern personalförsörjning
för ett användbart försvar (prop. 2009/10:160,
bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269).
Därmed var en svensk samlad veteransoldatpolitik fastlagd.
Den 1 januari i 2011 trädde lagen (2010:449)
respektive förordningen (2010:651) om
Försvarsmaktens personal vid internationella
militära insatser i kraft. Härigenom har
omhändertagandet av personalen vid internationella militära insatser stärkts. Försvarsmakten har nu ett särskilt uppföljningsansvar
för personal som tjänstgjort internationellt.
Utan begränsning i tiden ska myndigheten
bistå den enskilde med stödåtgärder. Vidare
har anhörigstödet utvecklats.
Ett viktigt steg i genomförandet av
veteransoldatpolitiken var regeringens uppdrag
i juni 2010 till Försvarsmakten, Statens
försvarshistoriska museer (SFHM) och
Generalläkaren att redovisa fortsatta förslag,
45
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eller vidta de åtgärder som låg inom
myndighetens beslutsbefogenheter att vidta.
Våren 2011 har myndigheterna redovisat
regeringens uppdrag.
Den nya veteransoldatpolitiken innebär att
den första officiella veterandagen där statens
erkännande och uppskattning gentemot alla
veteraner manifesteras - Sveriges minnesdag
för veteraner efter internationell tjänstgöring
(Veteranminnesdagen) – infaller den 29 maj
2012.
Statens erkännande av personalen vid
internationella insatser är viktigt. SFHM har
redovisat ett förslag till utformning av en
regeringens belöningsmedalj för särskilt
berömvärda internationella insatser. Detta
förslag bereds inom Regeringskansliet. En
annan angelägen erkännandefråga gäller
ceremonin för veterandagen den 29 maj och
ett minnesmonument för alla veteraner. Det
gäller alltså inte bara veteransoldater utan
veteraner från alla områden. I denna del har
Försvarsmakten redovisat sin syn. Även denna
fråga bereds inom Regeringskansliet.
En tredje del i fråga om erkännande är en ny
försvarsmaktsmedalj, Försvarsmaktens medalj
för sårade i strid. Försvarsmakten beslutade
våren 2011 att instifta denna medalj och under
året har den också tilldelats några personer.
För att stärka och utveckla veteransoldatfrågorna ansåg regeringen i propositionen
Modern personalförsörjning för ett användbart
försvar att en veteranadministrativ enhet borde
inrättas i Försvarsmakten. Försvarsmakten har
under 2011 inrättat en veteranavdelning.
Inledningsvis är den lokaliserad till Högkvarteret. Myndighetens inriktning är att
avdelningen 2013 ska omlokaliseras till
Militärhögskolan i Solna/Karlberg och att
chefen för Militärhögskolan därmed skulle bli
främste företrädare för veteransoldaterna.
Anhörigstödet har som nämnts utvecklats
och regleras genom en försvarsmaktsintern
instruktion för detta stöd. Försvarsmakten har
också givit ut ett omfattande informationsmaterial som handlar om anhörigstödet.
Eftersom det är myndighetens egen personal som deltar i de internationella militära
insatserna är veteransoldatpolitiken till stor del
ett försvarsmaktsansvar. Det är därför naturligt att ett flertal av de veteransoldatpolitiska
sakområdena ligger inom Försvarsmaktens
beslutsbefogenhet. Under 2010 och 2011 har
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Försvarsmakten genomfört en rad åtgärder.
Bl.a. har Försvarsmakten beslutat om insatsoch tjänstgöringsfrekvenser, nya tidsmål för
medicinskt omhändertagande vid insatser samt
sett över hur myndigheten arbetar med
information i samband med insatserna.
Regeringen delar myndighetens syn avseende dessa åtgärder och konstaterar att de
ligger väl i linje med inriktningen i propositionen Modern personalförsörjning för ett
användbart försvar.
Nordiskt baltiskt samarbete
Veteransoldatfrågorna är en prioriterad fråga
inom den nordiska försvarssamarbetet
NORDEFCO. På försvarsmaktsnivån har
man genomfört en studie för att identifiera
möjliga samarbetsområden och enats om två
lämpliga områden. De är ett utvecklat
informationsutbyte och samarbete om
forskning och utveckling. Vidare avser man att
under 2012 anordna en veteransoldatkonferens. Parallellt med detta har Sverige,
inom ramen för det svenska ordförandeskapet
i NORDEFCO under 2011, tillsatt en särskild
utredare för att kartlägga den befintliga
veteransoldatpolitiken i de nordiska och
baltiska länderna, liksom politikens utveckling.
Syftet är att skapa en gemensam lägesbild och
den pågående utvecklingen när det gäller
veteransoldatpolitiken
i
NORDEFCOkretsen. Utredaren ska redovisa sina resultat
hösten 2011 och då också lämna rekommendationer om hur det nordiska samarbetet på
veteransoldatområdet bör fortsätta och
utvecklas.
Inriktning
Regeringens inriktning är att veteransoldatpolitiken ska vara genomförd vid utgången av
2011. Det innebär att från och med 2012 ska
alla delar i veteransoldatpolitiken vara i kraft
och tillämpas.
Sedan tidigare har Försvarsmakten ett samarbete med olika veteransoldat- och
anhörigorganisationer. Det gäller främst
Fredsbaskrarna i veteransoldatfrågor och
Soldathemsförbundet samt Invidzonen när det
gäller anhörigstödsfrågor.
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Frivillig försvarsverksamhet

Resultatanalys
Frivillig försvarsverksamhet har genomförts
utifrån Försvarsmaktens behov. De frivilliga
försvarsorganisationerna har bidragit till att
höja Försvarsmaktens förmåga genom att bl.a.
utbilda personal till hemvärnsförbanden.
Personal ur de frivilliga försvarsorganisationerna har deltagit i internationell verksamhet. Vidare har en bred ungdomsverksamhet
genomförts i syfte att bl.a. främja rekrytering
till Försvarsmakten.
Organisationsbidrag till frivilliga försvarsorganisationer uppgick till 43,7 miljoner
kronor. Bidraget har avsett ledning och
administration, försvarsupplysning, rekrytering,
funktionärsutbildning
samt
viss
ungdomsverksamhet.
Regeringen bedömer att det har fungerat väl
att ge organisationsbidrag inom ramen för
anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap.
Av de högst 82,6 miljoner kronor som
försvarsmakten disponerade för ersättning till
frivilliga försvarsorganisationerna för deras
utbildningsverksamhet m.m. har ca 76,2
miljoner kronor förbrukats.
Inriktning
Regeringens syn på den frivilliga försvarsverksamheten som redovisades i prop.
2008/09:140 Ett användbart försvar gäller
alltjämt. Bland annat anförde regeringen att
frivillig verksamhet ofta är ett kostnadseffektivt sätt för samhället att tillgodose
resursbehov som kan vara tillfälliga men
omfattande. Regeringen bedömde att de
behov som finns i olika sektorer av samhället
och som är direkt kopplade till dessa
sektorers verksamhet i framtiden bör utgöra
grund för uppdrag som myndigheter, kommuner och andra ger till frivilliga försvarsorganisationer. När det gäller det militära
försvaret anser regeringen att frivilligorganisationerna har sin huvudsakliga roll
när det gäller bemanningen av vissa
befattningar i hemvärnet med de nationella
skyddsstyrkorna, lösandet av dessa uppdrag
är centralt. Vidare kan de frivilliga försvarsorganisationerna spela en viktig roll när det
gäller att bidra till Försvarsmaktens rekrytering av intresserade och lämpliga ungdomar
för Försvarsmaktens verksamhet samt stärka

försvarets folkliga förankring och tillvarata
det personliga engagemanget.
Grundorganisation m.m.

Resultatanalys
I regleringsbrevet för 2010 hade regeringen
uppdragit åt Försvarsmakten att inordna
försvarsmusikverksamheten
i
Livgardet,
Kungsängen. Så har skett. Organisationsenheterna
var
samlokaliserade
i
Kungsängen/Upplands-Bro.
Försvarsmaktens hyror och andra lokalkostnader uppgick 2010 till 2 395 miljoner
kronor. År 2009 uppgick kostnaderna till
2 329 miljoner kronor.
Under 2010 har frågan om försvaret och
vindkraften fått stor aktualitet. Försvarmakten
utredde under året frågor om hinder för
vindkraft vid militära flygplatser. Detta
resulterade i att myndigheten i oktober 2010
fattade ett inriktningsbeslut om den interna
hanteringen av frågor om etablering av
vindkraft i närheten av militära flygplatser. I
beslutet redovisade Försvarsmakten de
områden runt de militära flygplatserna inom
vilka myndigheten av flygsäkerhetsskäl
kommer att avstyrka etablering av vindkraftverk.
Regeringen uppdrog den 16 december 2010
åt Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att
tillsammans med Försvarsmakten och andra
berörda myndigheter göra en internationell
jämförelse om olika försvarsmakters verksamhet och vindkraftutbyggnad vid militära
flygplatser. FOI ska redovisa sitt resultat i
november i år.
I det nationella vindkraftarbetet svarade
Försvarsmakten på ett stort antal remisser från
exploatörer och enskilda i vindkraftärenden.
Försvarsmakten berörs också av utbyggnaden
av vågkraft och svarade på ett begränsat antal
remisser i vågkraftärenden.
I vindkraftprocessen har Försvarsmakten
försökt att tillgodose exploatörens önskemål.
Vid havsbaserad vindkraft pekar myndigheten
ofta på möjligheten att på exploatörens
bekostnad montera kompletterande radaranläggningar på vindkraftverken. På detta sätt
kan den landbaserade radarspaning som störs
av vindkraftverken till havs kompenseras. Vid
hinder mot landbaserad vindkraft försöker
47
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Försvarsmakten
peka
ut
alternativa
lokaliseringar där vindkraftverken inte stör
försvarets verksamhet eller anläggningar.
Under 2010 utarbetade Försvarsmakten en
ny version av myndighetens miljöpolicy,
vilken fastställdes under första kvartalet
innevarande år. Våren 2010 anordnade myndigheten Försvarets miljödag om minskad
miljöpåverkan vid internationella insatser.
Vidare har en ny miljöhandbok för utlandsinsatser
utarbetats
och
fastställts
”Environmental Guidebook for Military
Operations”.
Regeringen återkommer i inriktningsavsnittet till frågor om Försvarsmaktens
övnings- och skjutfält.
Inriktning
Regeringens förslag: Specialförbandet inrättas
som en organisationsenhet i grundorganisationen
och
benämns
Särskilda
Operationsgruppen (SOG). SOG ska liksom
hittills vara lokaliserat till Karlsborg.

Regeringens bedömning: Organisationsenheten
Försvarsmaktens telenät- och markteleförband
(FMTM) bör på sikt utvecklas till
Försvarsmaktens telekommunikations- och
informationssystemsförband (FMTIS). Detta
bör dock ske efter att de verksamhets- och
organisationsförändringar som planeras ske i
och med en mer sammanhållen förvarslogistik
är genomförda.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: Försvarsmaktens specialförband har
utvecklats sedan 1994 och utgörs sedan slutet
av 2010 av endast ett insatsorganisatoriskt
förband, Särskilda Operationsgruppen(SOG)
(jfr prop. 2010/11:1, utgiftsområde 6 och bet.
2010/11:FöU1).
SOG är ett självständigt insatt krigsförband
som genomför insatsuppgifter och produktionsuppgifter. Verksamheten är lokaliserad
till Karlsborg och styrs direkt av
Högkvarteret. Specialförbandet hanteras som
ett Högkvartersförband direkt underställt
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chefen för Specialförbanden, som är chefen för
Högkvarteret.
Försvarsmakten erinrar om att specialförbandsverksamheten har vuxit. Detta har
inneburit att de författningsmässiga kraven på
förbandet förändrats. Med nuvarande struktur
och genom den sekretess som råder inom
funktionen har det visat sig vara svårt för
förbandschefen att utöva sitt förbandschefsansvar på olika områden, t.ex. arbetsrätt,
arbetsmiljö och miljöpåverkan.
För att Försvarsmakten ska kunna leda
SOG på ett sätt som överensstämmer med hur
myndigheten genom organisationsenheter i
grundorganisationen leder och styr annan
verksamhet anser Försvarsmakten att SOG
bör inrättas som en egen organisationsenhet.
Därigenom skulle förbandschefens ansvar
tydliggöras inom skilda områden.
Regeringen delar Försvarsmaktens uppfattning. Även om SOG är en sekretessomgärdad
verksamhet är det viktigt med bl.a. ett
klargjort chefs- och ledningsansvar, inom
denna verksamhet på samma sätt som inom
andra av Försvarsmaktens verksamheter.
Regeringen föreslår därför att Särskilda
Operationsgruppen inrättas som en egen
organisationsenhet
benämnd
Särskilda
Operationsgruppen (SOG). SOG bör vara
lokaliserat till Karlsborg.
Antalet befattningar påverkas inte av att
SOG inrättas som en organisationsenhet.
Förändringen kommer heller inte att innebära
några förändringar för SOG:s personal. Inte
heller påverkas lokaliseringen av förändringen.
SOG ska vara lokaliserat till Karlsborg och
verksamheten kommer, liksom i dag, att
bedrivas där. Liksom för andra organisationsenheter är det Försvarsmakten som bestämmer SOG:s inre organisation.
Att SOG inrättas som en organisationsenhet påverkar inte K 3 eller övrig försvarsmaktsverksamhet i Karlsborg. SOG kommer
att ingå i Karlsborgs garnison där chefen för
K 3 är garnisonschef. Förändringen får inga
ekonomiska konsekvenser.
Organisationsstrukturen för ledningssystemområdet inom Försvarsmakten bygger
på en indelning i insatsledningssystem och
verksamhetsledningssystem.
Insatsledningssystemen består bl.a. av
myndighetens gemensamma infrastruktur för
telekommunikationer, Försvarets telenät, fasta
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ledningssystem för militärstrategiska och
operativa funktioner samt sensor- och
radiosystem. Verksamhetsledningssystemen
består främst av kontorsstödssystem, stödsystem för HR- och ekonomifunktionerna
samt resursledningssystem såsom PRIOsystemet.
Ansvaret för de olika systemen är för
närvarande fördelat på olika organisationsenheter. Regeringen har tidigare i denna
proposition, avsnitt 3.4.3.2, redovisat att de
insatsorganisatoriska förbanden Försvarsmaktens telenät- och markteleförband och
Operativ ledningsteknisk bataljon på sikt bör
avvecklas och verksamheten slås samman till
Försvarsmaktens telekommunikations- och
informationssystemsförband (FMTIS).
Vidare har regeringen i denna proposition,
avsnitt 3.4.3.3, redovisat de förändringar som
avses ske för att åstadkomma en mer sammanhållen försvarslogistik. Dessa förändringar
kommer även påverka logistik, drift och
underhåll
för
ledningsområdet
varför
utvecklingen av organisationsenheten FMTM
till FMTIS bör ske först efter att de
förändringar som en mer sammanhållen
logistik ger är genomförda.
I april 2010 redovisade utredningen om en
översyn av statens fastighetsförvaltning sitt
betänkande Staten som fastighetsägare och
hyresgäst (SOU 2010:31). I betänkandet
lämnas förslag som påverkar Försvarsmaktens
lokalförsörjning. Regeringen har under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning behandlat denna fråga.
I övrigt gäller, som regeringen framhållit
tidigare i denna proposition, att arbetet med
att rationalisera och effektivisera verksamheten
inom grundorganisationen och arbetet med att
anpassa grundorganisationen till insatsorganisation 2014 ska fortsätta.
Övnings- och skjutfält
Försvarsutskottet behandlade i sitt betänkande
Försvarsmaktens personalförsörjning m.m. (bet.
2009/10:FöU8) våren 2010 frågor om
Försvarsmaktens övnings- och skjutfält. I
betänkandet utgick utskottet från att
regeringen snarast återkommer till riksdagen
med en redovisning av utnyttjandet och
avvecklingen av övnings- och skjutfälten. Med
anledning härav vill regeringen lämna följande
redovisning.

I
den
försvarspolitiska
inriktningspropositionen 2009 anförde regeringen att
Försvarsmakten ska kunna försvara hela
Sverige (prop. 2008/09:140). Vidare framhöll
regeringen att insatsorganisationen ska kunna
hantera svenska klimatförhållanden.
Regeringen anser att övnings- och
skjutfälten är av central betydelse för att
Försvarsmakten ska kunna utbilda och öva
både den befintliga och den framtida
insatsorganisationen. Detta innebär att
Försvarsmakten nu och i framtiden måste ha
tillgång till övnings- och skjutfält med skilda
naturtyper och terrängförhållanden. Fälten
måste också vara belägna i olika delar av landet
så förbanden kan utbildas och övas i olika
klimatförhållanden. Regeringen anser vidare
att detta kan innebära att övnings- och
skjutfält i vissa fall bör bibehållas även om det
inte längre finns något utbildningsförband i
fältets omedelbara närhet. Liksom i tidigare
sammanhang, bl.a. 2004 års försvarsbeslutsproposition (prop. 2004/05:43), vill
regeringen framhålla att det skulle vara svårt
att i ett förändrat omvärldsläge nyanskaffa
militära övnings- och skjutfält.
Försvarsmaktens övnings- och skjutfält
miljöprövas i enlighet med miljöbalkens
bestämmelser. Vid en miljöprövning har alla
berörda möjlighet att framföra sina
synpunkter. Prövningsinstansen beslutar om
villkor och föreskrifter för verksamheten.
Grundat på riksdagens och regeringens
beslut om insatsorganisationens utformning är
det Försvarsmakten som bestämmer den
närmare utformningen av insatsorganisationen
som är nödvändig för att statsmakternas krav
på operativ militär förmåga ska kunna
uppfyllas. Det är också Försvarsmakten som
bestämmer var och hur insatsorganisationens
förband ska utbildas och övas. I linje med
detta anser regeringen att det är
Försvarsmakten som ska bedöma vilka
övnings- och skjutfält som bör bibehållas och
utvecklas och vilka som bör avvecklas.
Som en följd av de stora minskningarna i
Försvarsmaktens organisation efter försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004 – och omställningen från ett invasionsförsvar till ett
insatsförsvar – har ett stort antal övnings- och
skjutfält avvecklats. Det gäller totalt ca 65 fält
med en sammanlagd areal om drygt 25 000
hektar i bl.a. Falun, Karlskrona, Norrtälje,
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Hässleholm, Sollefteå, Södertälje, Strängnäs,
Kristinehamn, Vaxholm samt på Gotland.
Vid avveckling av övnings- och skjutfält kan
marken ibland vara attraktiv för kommunen.
Detta gäller särskilt tätortsnära fält. Exempel
på tätortsnära övnings- och skjutfält som
avvecklats under den aktuella perioden är fält i
Falun, Karlskrona, Hässleholm, Södertälje,
Strängnäs, Östersund och Vaxholm.
I sin förteckning över övnings- och skjutfält
redovisar Försvarsmakten vilka fält som ska
vidmakthållas och vilka som ska avvecklas.
Förteckningen revideras löpande. I förteckningen redovisas också bl.a. frågor om
miljötillstånd.
Som regeringen redovisade i budgetpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1,
utgiftsområde 6, s. 45) har Försvarsmakten
och Fortifikationsverket tillsammans utarbetat
en handbok om avveckling/avyttring av mark,
byggnader och slutet bestånd. Avveckling av
övnings- och skjutfält hanteras i enlighet med
den ordning som redovisas i handboken. När
Försvarsmakten har frånträtt ett fält ska
Fortifikationsverket avyttra marken i enlighet
med gällande författningar. En del i
avvecklingsarbetet är att göra en verksamhetsbeskrivning. Denna ska i detalj beskriva
vilken verksamhet som bedrivits på fältet och
på vilka platser. Grundat på detta görs en
miljöriskbedömning och en miljöinventering.
Inom ramen för avvecklingsarbetet riskklassificerar Totalförsvarets ammunitions- och
minröjningscentrum fältet i enlighet med en av
Naturvårdsverket beslutad metod.
Av
förordningen
(2007:1266)
med
instruktion för Försvarsmakten framgår att
myndigheten, utöver vad som följer av
miljöbalken och i den utsträckning resurserna
medger ska avhjälpa föroreningsskador. Det
gäller dels skador på fastigheter som avvecklats
till följd av statsmakternas beslut om
reducering av Försvarsmaktens organisation,
dels avhjälpande av skador i enlighet med
Försvarsmaktens inventering av förorenade
områden som orsakats av tidigare militär
verksamhet. Regeringen vill i sammanhanget
erinra om att det i vissa fall skulle vara så
kostsamt att återställa mark som är bemängd
med oexploderad ammunition att ett
återställande inte vore ekonomiskt försvarbart.
Marken får då i stället bibehållas i statens ägo
och så långt möjligt användas för något
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ändamål. I vissa fall är alternativ användning
inte möjlig, och i några fall får marken av
säkerhetsskäl spärras av.
Fortifikationsverket har regeringens uppdrag att vidareutveckla metoderna för avveckling av mark som är bemängd med
oexploderad ammunition.
Generellt gäller att Försvarsmaktens
övnings- och skjutfält är öppna för
allmänheten, dvs. allmänheten har tillträde till
områdena. Det kan dock finnas vissa begränsningar i tillträdet. Försvarsmakten redovisar
detta med skyltar och andra markeringar. När
skjutning eller annan verksamhet som kan
hota eller skada tredje man pågår avlyses och
spärras fältet av.
3.4.3.3 Materiel och anläggningar

Verksamheten finansieras av anslagen 1:3
Anskaffning av materiel och anläggningar, 1:4
Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel
och anläggningar, 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut, 1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. samt 1:12
Försvarsexportmyndigheten.
Resultatanalys
I budgetpropositionen för 2010 tydliggjorde
regeringen de nya principer för materielförsörjningen som regeringen gav uttryck åt i
prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar (bet.
2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292). Bland
annat underströk regeringen vikten av
handlingsfrihet och en ökad grad av flexibilitet
samt att omsättningstakten av Försvarsmaktens materielsystem borde minska då
möjligheterna till vidareutveckling och
vidmakthållande bör ställas mot behovet av ny
materiel för att realisera de operativa behoven.
Under 2010 har Försvarsmakten med stöd
av Försvarets materielverk tillämpat de nya
materielförsörjningsprinciperna.
Konkreta
exempel på tillämpningen av dessa nya
principer är anskaffning av taktisk obemannad
luftfarkost, nytt splitterskyddat hjulfordon
och nytt medeltungt helikoptersystem där
kravanpassning till marknaden i samtliga fall
resulterat i val av beprövade och på marknaden
befintliga produkter.
Det internationella bi- och multilaterala
samarbetet har fortsatt inom bl.a. områdena
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informations- och erfarenhetsutbyten, gemensam utveckling och anskaffning, kunskapsoch teknologiöverföring samt forskning och
teknikutveckling.
Utöver de cirka 30 bilaterala samarbetsavtal
på regeringsnivå som Sverige ingått sedan
tidigare på försvarsmaterielområdet har under
2010 avtal även ingåtts med Estland.
Sverige har under året deltagit i den
Europeiska försvarsbyråns (European Defence
Agency, EDA) verksamhet, som under 2010
arbetat vidare med att stärka en öppen
europeisk
försvarsmaterielmarknad
och
likvärdiga konkurrensvillkor för den europeiska försvarsindustrin. Sverige har bl.a. även
varit aktiv i att utveckla EDA:s arbete med att
gemensamt producera och nyttja försvarsförmågor (s.k. pooling och sharing).
Försvarsmakten redovisade 2010, i samråd
med Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut, förslag till
prioriteringar för deltagande i internationella
samarbetsgrupper. Av redovisningen framgick
att en av de stora utmaningarna var att införa
en mer samordnad metod vid myndigheterna
för att åstadkomma en bättre styrning och
prioritering av det internationella deltagandet.
Inriktning
Materielförsörjningen fortsätter att bidra till
omställningen till ett mer användbart försvar
genom leveranser till insatsorganisationens
förband.
Regeringens inriktning för materielförsörjningen, som framgår av den försvarspolitiska
inriktningspropositionen, ligger fast. Under
2012 bör särskild vikt läggas vid att fortsätta
reducera ledtider och minska ekonomiska
bindningar för att på sikt öka handlingsfriheten.
De förslag till en sammanhållen försvarslogistik som redovisas nedan bedöms
ytterligare förbättra förutsättningarna för att
implementera materielförsörjningsprinciperna
och bidrar också till renodling av myndigheternas roll och ansvar inom materiel- och
logistikförsörjningsprocessen
samt
ökad
kostnadseffektivitet.
Försvarsmakten och Försvarets materielverk redovisar stora och i vissa fall ökande
utgifter för köp av externa konsulttjänster
avseende system- och materielutveckling. Med
tanke på de rationaliseringskrav som ställs på

båda myndigheterna är det angeläget att vara
restriktiv med utnyttjandet av konsulttjänster.
Regeringen avser att följa nyttjandet av
konsulter särskilt.
Regeringen avser vidare, som en del i den
fortsatta effektiviseringen, att uppdra åt
Försvarets materielverk att ytterligare bredda
och fördjupa myndighetens affärskompetens
för att motsvara de krav som följer av
regeringens försvarspolitiska inriktningsproposition och lag (0000:00) om upphandling
på försvars- och säkerhetsområdet, bl.a. för att
kunna möta marknadsmässiga krav i
materielförsörjningen.
Sverige eftersträvar en öppnare och
effektivare försvarsmaterielmarknad inom
Europa inklusive öppna upphandlingar i
konkurrens med likabehandling av leverantörer. Den i Sverige verksamma konkurrenskraftiga försvars- och säkerhetsindustrin bör
inom många områden gynnas av detta genom
en större marknad.
Vidare vill regeringen understryka betydelsen av att ta till vara den kompetens som små
och medelstora företag har. Detta för att skapa
möjligheter för sådana företag att i större
utsträckning delta i upphandlingar och komma
i fråga för beställningar. Sverige, liksom
huvuddelen av Europas länder, står inför
utmaningar vad gäller att kostnadseffektivt
genomföra materielförsörjningen.
Som tidigare nämnts (avsnitt 3.2) är ett sätt
att möta dessa utmaningar att fördjupa det
internationella samarbetet, t.ex. genom
metoder som samutnyttjande och gemensamt
ägande av militära förmågor och resurser när
detta är motiverat utifrån ökad kostnadseffektivitet. Detta ställer nya krav på främst
Försvarsmakten och Försvarets materielverk
att i planering och genomförande hantera
denna nya användar- och ägandeform för
försvarsmateriel.
Deltagande i internationella samarbeten,
som syftar till att finna gemensamma lösningar
för vidmakthållande och till att gemensamt
anskaffa på marknaden tillgänglig och
beprövad materiel samt är operativt motiverat,
kan prövas som ett medel för att effektivisera
och prioritera i materielförsörjningen. Samarbete inom multilaterala europeiska ramverk
skapar långsiktigt förutsättningar för en
effektivare resursuppbyggnad och resursutnyttjande samt förbättrar möjligheterna att
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samverka i planering och genomförande av
insatser.
Regeringen anser således att internationellt
samarbete bör öka avseende vidmakthållande
och anskaffning av beprövad materiel samt
samarbeten som förbättrar möjligheterna till
internationella insatser. I de fall samarbete sker
bilateralt inom dessa områden är framförallt
USA, Storbritannien och Frankrike viktiga
samarbetspartners.
Deltagande i internationella samarbeten
som syftar till utveckling av ny materiel bör
fortsatt vara restriktivt.
Likaså konstaterar regeringen att det krävs
ytterligare prioriteringar, med stöd av
materielförsörjningsprinciperna, i fråga om
vilka samarbeten Sverige ska engagera sig i.
Regeringen avser att följa utvecklingen kring
myndigheternas arbete med detta.
Sammanhållen försvarslogistik
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas
att fatta beslut om organisationstillhörighet
m.m. för den verksamhet som bedrivs inom
ramen för Försvarsmaktens logistikverksamhet och som blir en följd av de åtgärder
som regeringen avser att successivt vidta för
att göra besparingar inom försvarets
stödverksamhet.
Regeringens bedömning: Effektiviseringar
inom delar av Försvarsmakten, Försvarets
materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut bör genomföras. Detta uppnås bland
annat genom att huvuddelen av den inköpsverksamhet som bedrivs inom Försvarsmakten
bör föras över till Försvarets materielverk.
Därutöver bör verksamhet inom service,
förråd och verkstäder föras över från
Försvarsmakten till Försvarets materielverk
eller till annan huvudman. Även lednings- och
beställarfunktionerna i Försvarsmakten och
Försvarets materielverk bör effektiviseras.
Även vissa ambitionsminskningar inom
forskning och utveckling bör genomföras.
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Utredningens förslag: Försvarsstrukturutredningen har i april 2011 lämnat sitt förslag på en
mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv
stödverksamhet inom framförallt materieloch logistikförsörjningen samt forskning och
utveckling. Utredningen har redovisat att
kostnadsreduceringar uppgående till ca 2 400
miljoner kronor jämfört med utfallet 2008
skulle kunna vara möjliga. Förslagen omfattar
såväl redan genomförda åtgärder som förslag
till nya besparingar.
Utredningen föreslår att materiel- och
logistikförsörjningen slås samman till en
integrerad verksamhet, benämnd försvarslogistik.
Den
sammanhållna
försvarslogistiken
organiseras inom ramen för ett beställar- och
utförarförhållande med tydliga uppgifter och
en entydig ansvarsfördelning mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV).
Flertalet av nuvarande tjänsteområden inom
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) överförs
tillsammans med huvuddelen av verksamheten
i Försvarsmaktens teknik- och materielsystemkontor till FMV.
Verksamheter och kompetenser som är
knutna till insatsnära logistik kvarstannar i
Försvarsmakten.
Totalt föreslås 3 049 årsarbetskrafter överföras från Försvarsmakten till FMV.
Försvarsmaktens beställarkompetens stärks
genom överföring av ca 10 årsarbetskrafter
från den strategiska materielledningen i FMV.
Genom överföring av verksamheter och
personal enligt ovan samlas resurserna för den
bakre försvarslogistiken i likhet med planering
och genomförande av anskaffning, vidmakthållande och avveckling av materiel till
Försvarets materielverk. Även rollen som
ägarföreträdare för materielen föreslås i ett
senare skede överföras. Försvarsstrukturutredningens bedömning är att verksamhetsförändringar som innebär ett minskat
personalbehov med ca 650 årsarbetskrafter kan
göras fr.o.m. 2014. Enligt Försvarsstrukturutredningen är det av central betydelse att en
och samma myndighet ges ett långtgående
strategiskt ansvar för materielanskaffningen
och logistikförsörjningskedjan för att
möjliggöra en korrekt och rättssäker
tillämpning av upphandlingsreglerna och
därmed säkerställa en affärsmässig, transparent
och objektiv upphandlingsprocess inom
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försvarssektorn. Det är vidare utredningens
bedömning att juridikfunktionen vid den
upphandlande myndigheten bör ges en mer
central roll och betydelse i samband med
överväganden kring organisationslösning och
verksamhetsstyrning.
Försvarsstrukturutredningen redovisar även
förslag avseende utveckling av bl.a.
finansieringsmodellerna
för
försvarets
materiel- och logistikförsörjning. Dessa förslag omfattar även anslagsstrukturer och en
ändrad fördelning av ansvar och uppgifter
inom ramen för statens ägande av försvarets
materiel.
Remissinstansernas synpunkter:
Försvarsstrukturutredningens
betänkande
(SOU 2011:36) har remissbehandlats. En
sammanställning av remissyttrandena finns
tillgänglig i Försvarsdepartementet (dnr
Fö2011/613/MFU).
Riksrevisionen jämför förslagen med sin
tidigare granskning av FMLOG. Riksrevisionen konstaterade bl.a. i sin granskning
att verksamheten inte i tillräckligt hög grad
hade anpassats till insatsförsvarets behov.
Efterfrågestyrd och intäktsfinansierad logistik
tillämpades inte fullt ut. Riksrevisionen
betonar dock att samma problem inte behöver
uppkomma med det nya förslaget.
Försvarsmakten avråder från att genomföra
en förändring där all försvarslogistik
koncentreras till en ny stödmyndighet baserad
på FMV. Försvarsmakten menar att konsekvenserna av förslaget i vissa delar inte är
tillräckligt väl belysta och att förslaget därmed
är förknippat med stora osäkerheter och
risker. Bland annat tillgodoser förslaget inte de
operativa kraven över hela konfliktskalan.
Förvarsmakten anser dock att det finns
anledning att vidare överväga om t.ex. vissa
service-, förråds- och verkstadstjänster skulle
kunna bedrivas mer effektivt i FMV eller
annan aktörs regi. Försvarsmakten föreslår att
myndigheten får i uppdrag att implementera
en mer rationell fördelning av ansvar och
uppgifter myndigheterna emellan.
Försvarets materielverk ställer sig bakom
utredarens förslag avseende en sammanhållen
försvarslogistik.
Försvarets
materielverk
menar bl.a. att viktiga förutsättningar för ett
lyckat genomförande är att nödvändig tid för
att genomföra förändringarna finns och att

myndigheterna får frihet att organisera sin
verksamhet för att säkerställa pågående
produktion och att möjlighet att bolagisera
eller pröva om vissa verksamheter ska
utkontrakteras.
Totalförsvarets forskningsinstitut har huvudsakligen begränsat sitt yttrande till de delar av
utredningen som rör den framtida forskningsoch utvecklingsverksamheten. Myndigheten
kan i allt väsentligt ställa sig bakom utredningens förslag inom detta område och delar
bl.a. bedömningen att ytterligare reduceringar
av FoU innebär ett stort risktagande.
Fortifikationsverket stöder huvuddragen i
utredningens förslag avseende sammanhållen
styrning av försvarslogistiken.
Ekonomistyrningsverket ställer sig frågande
till om utredningen har analyserat om förslagen sammantaget motsvarar de effektiviseringar som regeringen efterfrågar då
förändringar av försvarets logistikförsörjning
är kostnadskrävande.
Statskontoret ställer sig bakom utredningens
förslag om en sammanhållen försvarslogistik.
Myndigheten stöder vidare den stegvisa
modell för genomförandet, men menar att det
kan vara lämpligt att genomföra förändringen
vid en senare tidpunkt än den utredningen
förespråkar och därigenom få mer tid till
förberedelsearbete.
Konkurrensverket delar utredningens bedömning att ett sammanhållet ansvar för
upphandlande myndighet och ett särskilt
fokus på upphandlingsjuridiken är viktiga
förutsättningar för att uppnå målsättningen
om en öppnare och effektivare försvarsmaterielmarknad med upphandlingar i konkurrens
och likabehandling av leverantörer.
Försvarsförbundet anser att det som föreslås
i utredningen är genomförbart, dock ser man
inte någon vinst eller synergieffekt i att
överföra verksamheten från FM till en ny
myndighet för att sedan genomföra
rationaliseringar som är genomförbara i
befintlig organisationsstruktur.
SACO-S bejakar att statsförvaltningen
utvecklas och hittar former att effektivisera
verksamheten.
Arbetstagarorganisationen för service och
kommunikation (SEKO) motsätter sig att
FMLOG flyttas till FMV eller bolagisering av
vissa delar eftersom det medför en risk att FM
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får svårare att få fram den materiel och logistik
som behövs vid insatserna.
Säkerhets och försvarsföretagen (SOFF)
samt små och medelstora försvarsföretag
(SME-D) stödjer i huvudsak utredningens
förslag beträffande effektiviseringar som kan
nås med en tydligare rollfördelning med en
sammanhållen försvarslogistik och ökande
möjligheter med utkontraktering av verksamheter.
Skälen för regeringens förslag: Försvarsstrukturutredningen har i sitt betänkande
Forskning och utveckling samt försvarslogistik (SOU 2011:36) redovisat bedömningar att besparingar och beställningsminskningar omfattande ca 1 300 miljoner
kronor har genomförts sedan 2008.
För att uppnå ökad rationalitet anser
regeringen att materiel- och logistikförsörjningen så långt möjligt bör organiseras inom
ramen för en tydlig uppgifts- och
ansvarsfördelning mellan Försvarsmakten som
beställare och Försvarets materielverk som
leverantör av materiel och utförare av bakre
försvarslogistik. Regeringen delar vad
Försvarsstrukturutredningen anfört om att det
är av vikt att en och samma myndighet
ansvarar för materielanskaffningen och att
juridikfunktionen vid den upphandlande
myndigheten har en central roll och betydelse.
Härvid ska särskilt beaktas verksamhetens
komplexitet, t.ex. att många gånger frågor av
juridiskt komplicerad natur uppkommer.
Utgångspunkten är således att åstadkomma en
effektiv organisation men utan eftergifter i
fråga om intern styrning och kontroll.
Regeringen avser att genomföra dessa
förändringar i ett antal steg.
Som ett första steg har regeringen för 2012 i
avsnitt 2.2.1 föreslagit anslagsöverföringar om
230 miljoner kronor för 2012 och beräknat
omföringar om ca 700 miljoner kronor för
2013. Delar av dessa medel frigörs inom
anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap.
Medlen omförs till följd av redan genomförda
och pågående effektiviseringar som utredningen redovisat och ska täcka det behov som
Försvarsmakten redovisat i sitt budgetunderlag för 2012 och ska bidra till att
finansiera försvarsreformen.
Regeringen
gör
bedömningen
att
besparingar kan uppnås genom att inköps54

delarna inom bl.a. FMLOG kan föras över till
FMV. Verksamheter och kompetenser som är
knutna till insatsnära logistik berörs inte. De
verksamhetsövergångar som berörs ska påbörjas under 2012 för att vara genomförda
senast 1 januari 2013.
Regeringen anser, i linje med Försvarsstrukturutredningens förslag, att besparingar
kan genomföras inom ytterligare områden och
avser, som ett andra steg, att uppdra åt
Försvarsmakten och FMV att under 2012
redovisa en plan för hur effektiviseringar och
rationaliseringar i linje med vad utredningen
föreslår avseende bl.a. service-, förråds- och
verkstadsverksamhet ska kunna genomföras.
Denna plan ska medge att ytterligare
effektivisering och besparingar kan göras med
början under 2013. Likaså avser regeringen att
uppdra åt myndigheterna att redovisa inom
vilka områden ambitionsminskningar avseende
forskning och utveckling bör göras.
Möjligheterna till ytterligare utkontraktering
av samverkan och bolagisering av berörd
verksamhet ska också prövas.
Regeringen avser därutöver, som ett tredje
steg, att uppdra åt myndigheterna att redovisa
hur lednings- och beställarfunktioner inom
ramen för en mer sammanhållen materiel- och
logistikförsörjning ska kunna bli effektivare
och medge besparingar i den omfattning
utredningen pekar på.
Försvarsstrukturutredningens övriga förslag
avser
regeringen
analysera
ytterligare.
Eventuella
avvecklingskostnader
ska
finansieras inom ram.
3.4.3.4 Exportstöd

Verksamheten finansieras av anslagen 1:1
Förbandsverksamhet och beredskap samt 1:12
Försvarsexportmyndigheten.
Resultatanalys
En grundläggande utgångspunkt för statens
exportstöd är att exporten godkänns av
ansvarig exportkontrollmyndighet. Efterfrågan
på de statliga aktörernas medverkan har ökat.
De växande behoven under 2010 har lett till
krav på hårdare prioriteringar inom ramen för
exportstödsverksamheten. Bland exportframgångar för Sverige finns försäljning av
ytterligare sex st. Gripen-flygplan till Thailand.
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En ny myndighet – Försvarsexportmyndigheten - med ansvar för exportstöd och
försäljning av övertalig materiel inledde sin
verksamhet den 1 augusti 2010. Uppbyggnad
av myndighetens organisation och verksamhet
har skett parallellt med att operativ verksamhet
bedrivits inom exportfrämjande och genom att
myndigheten har företrätt staten vid försäljning och i mellanstatliga avtal. Exportstödet
förbättras genom en tydligare uppdelning av
ansvar inom staten och att företagen får en
tydlig kontaktyta. Myndigheten ska bidra till
en effektivare verksamhet, statlig helhetssyn,
bättre prioriteringar av verksamheten och mer
transparenta processer.
Inriktning
Regeringen anser att exportstödjande verksamhet fortsatt bör användas som ett medel
för att främja en kostnadseffektiv materielförsörjning. Regeringen kommer att följa
inrättandet och uppbyggnaden av den nya
myndigheten, särskilt vad avser transparens
och effektivitet.
3.4.3.5 Forskning och utveckling

Verksamheten finansieras från anslagen 1:1
Förbandsverksamhet och beredskap, 1:3
Anskaffning av materiel och anläggningar, 1:4
vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel
och anläggningar, 1:5 Forskning och teknikutveckling och 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut.
Resultatanalys
Forskningen har inriktats mot att bidra till
handlingsfrihet i framtida beslut samt till
analyser och lösningar som nyttiggörs direkt i
insatser.
Försvarsmakten
har
fortsatt
prioriterat forsknings- och utvecklingsverksamhet som bidrar till ett mer flexibelt och
tillgängligt
insatsförsvar.
Resultaten
i
verksamheten ger på så sätt effekt på såväl lång
som kort sikt.
Ett särskilt fokus har legat på att bemöta
irreguljära hot och attacker med improviserade
sprängladdningar. Ett annat område har varit
forskning för att förbättra rekryterings- och
urvalsprocessen inom Försvarsmakten.

Inriktning
Regeringen anger i propositionen Ett
användbart försvar (prop. 2008/09:140) att
Försvarsmaktens kostnader för forskningen
och utvecklingen bör minska. Vidare anger
regeringen att egenutvecklingen av materiel
ska minskas. Vissa besparingar och
beställningsminskningar har genomförts men
enligt
regeringens
uppfattning
kan
verksamheten effektiviseras ytterligare bl.a. i
enlighet med Försvarsstrukturutredningens
förslag. Regeringen kommer bl.a. ge
Totalförsvarets forskningsinstitut i uppdrag
att effektivisera sin verksamhet ytterligare.
Därutöver bör ambitionerna vad gäller
forskning och utveckling kunna minskas.
Inom ramen för de av regeringen beslutade
principerna för materielförsörjningen bör
resurserna som används för forskning och
utveckling successivt kunna minskas.
Besparingarna som uppstår bör användas
inom Försvarsmaktens förbandsverksamhet
för att påskynda genomförandet av försvarsreformen.
Att tillvarata synergier mellan civil och
militär forskning kan antas leda till större
kostnadseffektivitet inom båda sektorerna.
Regeringen ser därför fortsatt positivt på civilmilitära forskningssamarbeten.
3.4.3.6 Försvarsunderrättelseverksamhet

Resultatanalys
Försvarsunderrättelseverksamhet bedrivs av
Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt,
Försvarets materielverk och Totalförsvarets
forskningsinstitut. Under 2010 vidareutvecklades stödet till svenskt deltagande i
internationella insatser.
Försvarsmakten har genom enheten för
militär underrättelse- och säkerhetstjänst
(MUST) under 2010 bedrivit försvarsunderrättelseverksamhet och därvid tagit
fram efterfrågade underlag för regeringens,
Regeringskansliets och Försvarsmaktens
samt andra myndigheters behov. MUST har
lämnat stöd till EU:s militära stab och EU:s
situationscenter (EU SITCEN). MUST har
också genomfört ett antal säkerhets- och
administrativa signalskyddskontroller inom
olika delar av Försvarsmakten och vid ett
antal andra myndigheter.
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Försvarets radioanstalt har under 2010
bedrivit
försvarsunderrättelseverksamhet
och därvid tagit fram efterfrågade underlag
för regeringens, Regeringskansliets och
Försvarsmaktens behov samt fortsatt att
utveckla och anpassa sin verksamhet till den
nya lagstiftningen om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet som trädde
i kraft den 1 januari 2009 samt till de
ändringar och tillägg till denna som trädde i
kraft den 1 december 2009. Vidare har
Försvarets radioanstalt under året ytterligare
ökat stödet till Försvarsmaktens insatser
internationellt.
Försvarets radioanstalt har under 2010
utvecklat och förbättrat dialogen med uppdragsgivarna, bland annat genom att anordna
seminarier för informationsutbyte kring
myndighetens verksamhet och uppdragsgivarnas underrättelsebehov.
Försvarets radioanstalt har vidare utökat
sin verksamhet med att genomföra informationssäkerhetsanalyser åt andra myndigheter
jämfört med föregående år.
Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut har inom sina
kompetensområden bidragit till försvarsunderrättelseverksamheten.
Det är regeringens bedömning att
försvarsunderrättelsemyndigheterna
uppfyller de av regeringen ställda kraven samt
att samarbetet mellan myndigheterna har
utvecklats på ett positivt sätt.
Försvarsunderrättelsedomstolen
har
under 2010 byggts upp och bemannats samt
utformat arbetsmetoder och rutiner för en
effektiv och rättssäker tillståndsprocess.
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN) har under 2010
genomfört ett antal inspektioner hos
försvarsunderrättelsemyndigheterna. Vidare
har SIUN kontrollerat efterlevnaden av lagen
om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet samt säkerställt att signalspaningsmyndigheten endast fått tillgång till de
signalbärare som omfattas av tillstånd från
Försvarsunderrättelsedomstolen.
Det är regeringens bedömning att Försvarsunderrättelsedomstolen och Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten på
ett fullgott sätt har genomfört den verksamhet
som åligger dem.
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När det gäller tillsynen har ingen av de
inspektioner som Statens inspektion för
försvarsunderrättelseverksamheten genomfört
visat på några oegentligheter. Detta ger en
indikation på att verksamheten bedrivs
rättssäkert och i enlighet med de krav som
lagstiftningen ställer.
I november 2010 lämnade regeringen en
skrivelse till riksdagen (2010/11:41) med
rapport om integritetsskydd vid signalspaning
i försvarsunderrättelseverksamhet. Skrivelsen
var den första årliga redogörelsen om
integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.
Regeringen tillsatte 2009 en parlamentarisk kommitté med uppgift att bl.a.
utvärdera signalspaningslagstiftningen ur ett
integritetsperspektiv. Den parlamentariska
kommittén fick under 2010 förlängd tid för
sitt uppdrag och redovisade sin rapport i
februari 2011.
Regeringen gav 2009 Datainspektionen i
uppdrag att under 2009 och 2010 ur ett
integritetsskyddsperspektiv följa den personuppgiftsbehandling som tillämpningen av
lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamheten föranleder hos
Försvarets radioanstalt. Datainspektionen
redovisade sitt uppdrag i december 2010.
Både den parlamentariska kommitténs
rapport och Datainspektionens redovisning
visar att signalspaningslagstiftningen i allt
väsentligt fungerar så som det var tänkt ur ett
integritetsskyddsperspektiv. Regeringen redovisar sin bedömning av dessa underlag i
kontrollstationen 2011 i form av en skrivelse
till riksdagen.
Inriktning
Försvarsunderrättelseverksamheten ska bedrivas till stöd för svensk utrikes-, säkerhetsoch försvarspolitik samt för att kartlägga yttre
hot mot landet. Utgångspunkten är det breda
spektrum av hot och risker som Sverige har att
förhålla sig till. Stöd till svenska internationella
insatser, såväl militära som civila, ska ges hög
prioritet.
Den tekniska utvecklingen inom telekommunikationsområdet går snabbt, vilket får
konsekvenser för en signalspaningsorganisations möjlighet att bedriva verksamheten på
ett effektivt sätt.
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Teknikutvecklingen är kostnadsdrivande,
framför allt när det gäller signalspaning i kabel.
Regeringen anser att det är angeläget att
Försvarets radioanstalt ges möjlighet till
teknikutveckling i takt med den övergripande
tekniska utvecklingen.

3.5

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har lämnat uttalanden utan
reservation eller avvikande mening avseende
årsredovisningarna för Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut,
Totalförsvarets
pliktverk,
Försvarets radioanstalt, Försvarsunderrättelsedomstolen, Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten samt Försvarsexportmyndigheten.
Riksrevisionen har förutom revision av
årsredovisningen utfört löpande granskningar
av bl.a. Försvarsmakten under 2010. Den
granskningen har medfört att Riksrevisionen
har gjort ett antal iakttagelser om brister i den
interna styrningen och kontrollen som de
redovisar i en revisionsrapport.
Regeringen har noterat Riksrevisionens
iakttagelser och kommer att i dialog med
Försvarsmakten följa myndighetens arbete
med att komma tillrätta med bristerna.

3.6

Budgetförslag

3.6.1

1:1 Förbandsverksamhet och
beredskap

Tabell 3.6 Anslagsutveckling
Tusental kronor

1

2010

Utfall

20 581 193

2011

Anslag

21 175 190

2012

Förslag

21 775 514

2013

Beräknat

22 701 464

2

2014

Beräknat

23 369 252

3

2015

Beräknat

23 971 360

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

52 655
20 718 974

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 22 213 717 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 22 405 545 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 22 410 219 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslagets ändamål är att finansiera
utbildnings- och övningsverksamhet för utvecklingen av insatsorganisationen, planering, insatser samt försvarsunderrättelseverksamhet. Anslaget används även för stöd
till frivilliga försvarsorganisationer. Anslaget
används också till exportfrämjande åtgärder
inom försvarssektorn, till Försvarsmaktens
säkerhetsfrämjande samarbete med andra
länder samt till avveckling av materiel. Även
utgifter för multinationella samarbeten
såsom SALIS (Strategic Airlift Interim
Solution) och Strategic Airlift Capability
(SAC) finansieras från detta anslag. Vidare
finansierar anslaget den verksamhet som
krävs för genomförandet av ordförandeskapet i EUMC.
Regeringens överväganden
Anslaget har i förhållande till 2011 beräknats
enligt följande.
För att möjliggöra den fortsatta
omställningen till ett mer användbart och
tillgängligt försvar har anslaget ökats med 227
miljoner kronor 2012 och med 579 miljoner
kronor fr.o.m. 2013. Beloppen har tidigare
beräknats under anslagen 1:3 Anskaffning av
materiel och anläggningar, 1:4 Vidmakthållande,
avveckling m.m. av materiel och anläggningar
samt 1:5 Forskning och teknikutveckling.
Anslaget har ökats med 20 miljoner kronor
2012, 28 miljoner kronor 2013 och 33 miljoner
kronor från och med 2014 till följd av
minskade utbildningsvolymer och rationaliseringar inom officersutbildningen. Beloppen
har tidigare beräknats under anslaget 1:7
Officersutbildning m.m.
Anslaget har ökats med 9 miljoner kronor
2012, minskats med 3 miljoner kronor 2013,
ökats med 30 miljoner kronor 2014 och med
35 miljoner kronor fr.o.m. 2015 för
finansiering av driften av medeltungt
helikoptersystem. Beloppen har tidigare
beräknats under anslaget 1:3 Anskaffning av
materiel och anläggningar.
Anslaget har ökats med 50 miljoner kronor
2012, 150 miljoner kronor 2013 och 265
miljoner kronor fr.o.m. 2014 med anledning av
den nya personalförsörjningen med färre
kontraktsanställda i internationella insatser.
Detta innebär att motsvarande utgifter för
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bland annat grundlöner istället kommer att
utbetalas från föreliggande anslag istället för
anslaget 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser
som minskas med motsvarande belopp.
Överföringen är av budgetteknisk karaktär
och påverkar inte verksamheten. I takt med att
antalet kontraktsanställda minskar kan det bli
aktuellt med ytterligare justeringar av nivåerna
på de två anslagen.
Anslaget har ökats med 10 miljoner kronor
fr.o.m. 2012 för finansiering av särskild militär
underrättelseverksamhet.
Anslaget
1:3
Anskaffning av materiel och anläggningar har
minskats med motsvarande belopp.
Anslaget har engångsvis minskats med 1,5
miljoner kronor 2010-2012 för att delvis
finansiera att den nedskjutna och bärgade DC
3:an ska kunna visas på Statens försvarshistoriska museers Flygvapenmuseum i
Linköping. Beloppen beräknas i stället under
utgiftsområde 17, anslaget 8:1 Centrala
museer: Myndigheter. Från och med 2013
beräknas beloppet åter under föreliggande
anslag.
Anslaget har minskats med 10 miljoner
kronor 2012, 25 miljoner kronor 2013 och 50
miljoner kronor fr.o.m. 2014. Beloppen
beräknas istället under anslaget 1:8 Förvarets
radioanstalt.
Anslaget har minskats med 222,2 miljoner
kronor fr.o.m. 2012. Medlen har t.o.m. 2011
beräknats under anslaget för finansiering av
statlig ålderspensionsavgift med koppling till
den tidigare värnplikten.

Tabell 3.7 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

21 175 190

21 175 190

21 175 190

21 175 190

402 940

876 731

1 331 058

1 906 116

23 779

354 333

374 467

389 035

60 000

160 219

275 430

282 468

113 605

134 990

213 107

218 552

21 775 514

22 701 464

23 369 252

23 971 360

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013-2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

3.6.2

1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser

Tabell 3.8 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

2 218 863

2011

Anslag

2 310 834

2012

Förslag

2 286 985

2013

Beräknat

2 242 978

2

2014

Beräknat

2 173 302

3

2015

Beräknat

2 227 591

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

392 849
2 379 053

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 2 191 868 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 2 081 440 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 2 081 441 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget finansierar särutgifter för den
fredsfrämjande verksamhet med förband
utomlands som Försvarsmakten genomför
efter beslut av riksdag och regering. Vidare
används anslaget för Sveriges del av de
gemensamma kostnader som kan komma att
uppstå i samband med EU-ledda insatser
internationellt, som finansieras via den s.k.
ATHENA-mekanismen.
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3.6.3

Regeringens överväganden

Regeringen har i förhållande till 2011 beräknat
anslaget enligt följande.
Anslaget har minskats med 50 miljoner
kronor 2012, 150 miljoner kronor 2013 och
265 miljoner kronor fr.o.m. 2014 med
anledning av den nya personalförsörjningen
med färre kontraktsanställda i internationella
insatser. Detta innebär att motsvarande
utgifter för bland annat grundlöner istället
kommer att utbetalas från anslaget 1:1
Förbandsverksamhet och beredskap som ökas
med samma belopp.
Vidare har anslaget engångsvis minskats
med 1,5 miljoner kronor 2010-2012 för att
delvis finansiera att den nedskjutna och
bärgade DC 3:an ska kunna visas på Statens
försvarshistoriska museers Flygvapenmuseum
i Linköping. Beloppen beräknas i stället under
utgiftsområde 17, anslaget 8:1 Centrala
museer: Myndigheter. Från och med 2013
beräknas beloppet åter under föreliggande
anslag.
Regeringen har beräknat medel under
anslaget för bl.a. en fortsatt insats avseende
ISAF, se avsnitt 3.4.3.1.
Tabell 3.9 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

2 310 834

2 310 834

2 310 834

2 310 834

80 645

129 291

190 245

1 567

1 599

1 639

-150 068

-265 031

-271 651

-3 391

-3 476

2 173 302

2 227 591

1:3 Anskaffning av materiel och
anläggningar

Tabell 3.10 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

10 324 357

2011

Anslag

9 125 855

2012

Förslag

8 961 634

2013

Beräknat

8 983 917

2

2014

Beräknat

9 163 163

3

2015

Beräknat

9 455 364

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

272 755
8 712 401

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 8 803 610 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 8 796 051 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 8 851 282 tkr i 2012 års prisnivå.

Ändamålet med anslaget är att finansiera
anskaffning
av
materiel
och
anslagsfinansierade
anläggningar.
Vidare
används anslaget för finansiering av
förstagångsanskaffning av beredskapsvaror.
Även utgifter för det multinationella samarbetet Strategic Airlift Capability (SAC)
finansieras från detta anslag. Anslaget
finansierar under 2012 omställnings- och
avvecklingskostnader som kan komma att
uppstå vid omstruktureringar inom logistikoch materielförsörjningen samt forskning och
utveckling.

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

26 151

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

-50 000

3

Förslag/
beräknat
anslag

2 286 985

2 242 978

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013-2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.
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Investeringsplan
Regeringens förslag: Förslaget till investeringsplan för Försvarsmakten 2012–2015 godkänns
(tabell 3.11).
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att regeringen under 2012 får besluta om utveckling av
JAS 39 E/F och ombyggnad av upp till 10 JAS 39 C/D till JAS 39 E/F för det fall att Brasilien eller
annan nation väljer att gå vidare med förhandlingar om anskaffning av JAS 39 E/F. Regeringen
föreslås även att i övrigt få fatta nödvändiga beslut beroende på oförutsedda förändrade
förutsättningar.

Tabell 3.11 Investeringsplan
Miljoner kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Budget
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

Materiel och anläggningar

10 324

9 126

8 962

8 984

9 163

9 455

Summa investeringar

10 324

9 126

8 962

8 984

9 163

9 455

Anslag

10 324

9 126

8 962

8 984

9 163

9 455

Summa finansiering

10 324

9 126

8 962

8 984

9 163

9 455

Skälen för regeringens förslag: Investeringsplanen är regeringens förslag till inriktning för
materielförsörjningen 2012–2015. Regeringen anser att förslaget bör ses i ett helhetsperspektiv
kopplat till målen för det militära försvaret, kraven på operativ förmåga och delförmåga,
funktionernas och insatsorganisationens utveckling samt behovet av kompetens.
Investeringar som kräver riksdagens
godkännande
Regeringens förslag till investeringar för 2012
omfattar de system som bedömts vara av
särskild betydelse p.g.a. storleken på de
ekonomiska åtagandena för staten, sin
komplexitet
eller
sin
dignitet
för
insatsorganisationens utveckling.
Om regeringen under 2012 finner det
lämpligt att besluta om beställning av
objekten, krävs att regeringen fått riksdagens
godkännande att göra så.
Vidareutveckling av JAS 39 Gripen
Slutet av den operativa livslängden för JAS 39
C/D bedöms av Försvarsmakten vara uppnådd
i perioden 2020-2030. Ett mer omfattande
förmågelyft kommer därför att krävas om
flygsystemets operativa effekt ska kunna
bibehållas. För att säkerställa att JAS 39 C/D
ska vara operativt relevant under den tid JAS
39 C/D ska opereras i avvaktan på ett sådant
eventuellt mer omfattande förmågelyft har
regeringen även under 2011 beslutat om
vidmakthållande och vidareutveckling av JAS
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39 C/D. Syftet har också varit att bibehålla
handlingsfriheten att kunna operera JAS 39
Gripen till 2040 i enlighet med riksdagens
beslut.
För det fall att Brasilien antar den offert om
försäljning av JAS 39 som överlämnats av
SAAB AB stödjer regeringen alltjämt
inriktningen att Sverige utvecklar JAS 39 E/F
tillsammans med Brasilien och bygger om
svenska JAS 39 C/D flygplan till JAS 39 E/F.
Förutsatt att Brasilien, eller någon annan
nation, väljer att gå vidare med förhandlingar
om JAS 39 E/F behövs därför riksdagens
bemyndigande för utveckling av JAS 39 E/F
och ombyggnad av upp till 10 JAS 39 C/D till
JAS 39 E/F.
Oaktat beslut i Brasilien, eller i annat land,
kommer ett ställningstagande att krävas
avseende en långsiktig inriktning för fortsatt
vidmakthållande och vidareutveckling av
flygsystemet. Försvarsmakten har påbörjat
arbetet med att ta fram nödvändiga underlag
för ett sådant beslut och avser redovisa en
fördjupad analys i myndighetens budgetunderlag för 2013.
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Redan godkända större investeringar
Beslut om utveckling och anskaffning under
2012 kan även komma att omfatta sådana
anskaffningar där regeringen redan fått
riksdagens godkännande för 2011 men där
möjlig beslutstidpunkt passerar budgetårsskiftet. Det kommer under löpande
verksamhet, t.ex. i pågående materielprojekt,
att uppstå beslutssituationer som inte kunnat
förutses i samband med att regeringen lämnar
sin årliga budgetproposition till riksdagen.
Hantering av denna typ av beslut kommer att
ske inom ramen för beslutade ekonomiska
villkor för anslaget.
Av Försvarsmakten genomförd och planerad
materielförsörjning
För att ge en överblick över pågående och
planerade anskaffningar redovisar regeringen i
tabellen nedan exempel på
• större anskaffningar som Försvarsmakten
har beställt under 2011 eller tidigare,
• större anskaffningar som Försvarsmakten
planerar att framställa om regeringens
godkännande att få beställa under 2011
och
• större anskaffningar, inklusive de för vilka
regeringen begär riksdagens godkännande,
som Försvarsmakten planerar att framställa om regeringens godkännande att få
beställa under 2012.
De planerade anskaffningarna ryms inom
ramen för den operativa inriktning som riksdag och regering har beslutat för Försvarsmakten.
För varje stridskraft redovisas en totalsumma som är budgeterad för de investeringar
som underställs riksdagen.
Dessa summor är planeringssiffror och kan i
enskildheter komma att ändras under året med
hänsyn till kända och förväntade leveransförskjutningar, förskjutning av planerad
verksamheter samt eventuell riskhantering.
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Tabell 3.12 Av Försvarsmakten genomförda och planerade större anskaffningar av materiel och anläggningar

Markstridskrafter

Prognos
2011

Budget
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

3 775

2 660

2 300

2 900

678

820

1 150

1 720

2 865

3 320

3 510

3 230

Beställt enligt tidigare godkännanden
Renovering och modifiering av Haubits 77 B 1
Anskaffning ingenjörbandvagn 1
Splitterskyddade hjulgående fordon1
Vapenstation Protector1
Återstår att beställa under 2011-2012 enligt tidigare godkännanden
Anskaffning bandvagn1
Anskaffning av insatsförmåga luftvärn1
Planerade beställningar under 2012 2
Anskaffning lastbilar 2013-16
Anpassning av robotsystem 55C
Anskaffning personlig CBRN-materiel
Anskaffning Route Clearence
Marinstridskrafter
Beställt enligt tidigare godkännanden
Anskaffning Visbykorvetter 1
Anskaffning nytt spaningsfartyg 1
Byggnationsfas för nästa generations ubåt (NGU)1
Halvtidsmodifiering ubåt typ Gotland1
Återstår att beställa under 2011-2012 enligt tidigare godkännanden
Anskaffning ny lätt torped1
Halvtidsmodifiering stridsbåt 90 HS 3
Anskaffning av autonom minröjningsfarkost, ASV3
Planerade beställningar under 2012 2
Generalöversyn/modifiering korvett typ Gävle
Anskaffning vedettbåtar
Halvtidsmodifiering röjdykfartyg Spårö/Sturkö
Projektering patrullfartyg
Flygstridskrafter
Beställt enligt tidigare godkännanden
Handlingsplan JAS 39 Gripen 1
Interoperabilitet JAS 39 Gripen1
Materielsystemversion 20 JAS 39 C/D1
Långräckviddig flygburen radarjaktrobot1
Anskaffning nytt medeltungt helikoptersystem (hkp16)1
Vidareutveckling av JAS 39 C/D1
Återstår att beställa under 2011-2012 enligt tidigare godkännanden
JAS 39 Gripen E/F4
Planerade beställningar under 2012 2
Utbildningscenter hkp 14
Varnings- och motmedelssystem flygplan 102
Modifiering Tp84
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Ledning och logistik

1 868

2 350

2 430

1 730

Beställt enligt tidigare godkännanden
Anskaffning av nytt igenkänningssystem (IK NY)1
Återstår att beställa under 2011-2012 enligt tidigare godkännanden
Anskaffning av gemensamt ledningssystem (SWECCIS)3
Anskaffning av gemensamt taktiskt radiosystem (GTRS)3
Anskaffning av stridsledningssystem för bataljon, etapp 2 (SLB)3
Planerade beställningar under 2012 2
Anskaffning kommunikationsnod steg 2, 2013-15
Anskaffning stridsledningssystem bataljon etapp 3
Anpassning telekom ledningsplats
Utveckling/anskaffning Satellitkommunikation 2012-14
FM informationsinfrastruktur 2013-16
9 186

9 150

9 390

9 580

Varav anläggningar

Summa budgeterade investeringar

124

97

257

70

Försäljningsintäkter

-60

-60

-60

-60

Summa investeringar

9 126

9 090

9 330

9 520

Anslag

9 126

9 091

9 339

9 526

1) Godkänt av riksdagen
2) Sådana anskaffningar som Försvarsmakten föreslår ska föreläggas för regeringens beslut
3) Godkänt av regeringen
4) För det fall att Brasilien eller annat land väljer att anta SAAB AB:s offert under 2011.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2012 för ramanslaget 1.3 Anskaffning av
materiel och anläggningar besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive
tidigare gjorda beställningar medför behov av framtida anslag på högst 46 100 000 000 kronor
under perioden 2013-2019 (tabell 3.13).

Tabell 3.13 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
Miljoner kronor
Prognos
2011

Förslag
2012

Ingående åtaganden

37 956

41 669

Nya åtaganden

12 613

13 328

Infriade åtaganden

-8 900

-8 919

Utestående åtaganden

41 670

46 078

Erhållet/föreslaget bemyndigande

44 800

46 100

Beräknat
2013

Beräknat
2014–2019

-9 018

-37 060

Skälen för regeringens förslag: I förslaget till bemyndigande för 2012 ingår objekt med ekonomiskt
utfall från och med 2013 som redan beställts (utestående åtaganden) och objekt som planeras beställas
under 2012 (nya åtaganden). Vilka år de utestående åtagandena vid slutet av 2012 beräknas infrias
framgår av tabell 3.13. Av tabell 3.12 framgår större projekt och deras fördelning mellan redan
ingångna åtaganden och Försvarsmaktens planering för nya åtaganden.
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Regeringens överväganden

3.6.4

Regeringen har i förhållande till 2011 beräknat
anslaget enligt följande.
För den fortsatta omställningen av försvaret
har anslaget minskats med 129,5 miljoner kronor
2012 och 352,3 miljoner kronor fr.o.m. 2013.
Beloppet beräknas istället under anslaget 1:1
Förbandsverksamhet och beredskap.
Anslaget har minskats med 10 miljoner
kronor fr.o.m. 2012. Beloppet beräknas istället
under anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och
beredskap.
Anslaget har ökats med 38 miljoner kronor
2012, 99,6 miljoner kronor 2013, 105,4 miljoner
kronor 2014 och 164,4 miljoner kronor fr.o.m.
2015 med anledning av de senareläggningar av
materielbeställningar som görs för att finansiera
anskaffningen av ett medeltungt helikoptersystem.
Anslaget har engångsvis minskats med
20 miljoner kronor 2010 och 2011 som i stället
beräknas under anslaget 2:1 Kustbevakningen.
Från och med 2012 beräknas beloppet åter under
föreliggande anslag.
Tabell 3.14 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

9 125 855

9 125 855

9 125 855

9 125 855

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

-82 133

103 091

295 316

535 083

Beslut

-72 088

-234 824

-233 919

-180 873

-10 000

-10 205

-10 417

-10 682

-13 671

-14 019

9 163 163

9 455 364

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

8 961 634

8 983 917

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013-2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt
kommer att genomföras i statsförvaltningen.
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1:4 Vidmakthållande, avveckling
m.m. av materiel och anläggningar

Tabell 3.15 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

6 398 711

2011

Anslag

6 639 196

2012

Förslag

6 526 369

2013

Beräknat

6 773 883

2

2014

Beräknat

7 200 802

3

2015

Beräknat

7 358 824

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

160 852
6 500 267

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 6 579 121 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 6 860 618 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 6 854 581 tkr i 2012 års prisnivå.

Ändamålet med anslaget är att finansiera
vidmakthållande och avveckling av materiel och
anslagsfinansierade
anläggningar.
Anslaget
används vidare för kostnader för den europeiska
försvarsbyrån
(EDA)
och
för
det
säkerhetsfrämjande samarbetet med andra länder
samt till åtgärder för att främja den i Sverige
verksamma
försvarsindustrins
exportverksamhet.
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2012 för ramanslaget 1:4 Vidmakthållande,

avveckling m.m. av materiel och anläggningar besluta om beställningar av materiel och
anläggningar som inklusive tidigare gjorda beställningar medför behov av framtida anslag på
högst 16 400 000 000 kronor under perioden 2013-2017 (tabell 3.16).

Tabell 3.16 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden för anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel
och anläggningar
Miljoner kronor
Prognos
2011

Förslag
2012

14 950

15 908

7 557

6 830

Infriade åtaganden

- 6 600

- 6 442

Utestående åtaganden

15 908

16 297

Erhållet/föreslaget bemyndigande

16 000

16 400

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Beräknat
2013

Beräknat
2014–2017

- 6 442

- 9 855

Skälen för regeringens förslag: Anskaffningar inom anslaget hänför sig till vidmakthållande och
avveckling av tidigare investeringar i materiel. Verksamheten omfattar bland annat underhåll av
Försvarsmaktens materiel och anläggningar som inte är av löpande eller driftskaraktär samt utfasning
av förbrukad eller utsliten materiel. Verksamheten bidrar därmed till att uppfylla målen för
utgiftsområde Försvar, kraven på operativ förmåga och delförmåga samt till funktionernas och
insatsorganisationens utveckling.
I förslaget till bemyndigande för 2012 ingår objekt med ekonomiskt utfall från och med 2013 som
redan beställts (utestående åtaganden) och objekt som planeras beställas under 2012 (nya åtaganden).
Vilka år de utestående åtagandena vid slutet av 2012 beräknas infrias framgår av tabell 3.16. Av tabell
3.17 framgår större projekt och deras fördelning mellan redan ingångna åtaganden och
Försvarsmaktens planering för nya åtaganden.
Tabell 3.17 Av Försvarsmakten genomfört och planerat större vidmakthållande och avveckling av materiel och anläggningar

Markstridskrafter

Prognos
2011

Budget
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

1 198

920

830

1 280

760

830

780

940

Beställt enligt tidigare godkännanden
Kompletterande anskaffning av bildförstärkare 2010-2011
Återstår att beställa under 2011-2012 enligt tidigare godkännanden
Omsättning av zonrör och kommunikationsmedel för Torped 62-systemet
Planerade beställningar under 2012
Renovering av artillerilokaliseringsradar ARTHUR
Renovering av granatkastare
Marinstridskrafter
Beställt enligt tidigare godkännanden
Vidmakthållande av Hydra, marint undervattensstridssystem 12-14
Återstår att beställa under 2011-2012 enligt tidigare godkännanden
Systemstöd UAV år 2012-2014
Planerade beställningar under 2012
Systemstöd marina lednings- och sambandssystem
Systemstöd fartygsburna lednings-, sambands, navigations och sensorsystem 2013-2014
Vidmakthållande av fartygssystem Visby 2013-2015
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Flygstridskrafter

2 204

2 370

2 320

2 420

3 628

3 600

4 110

3 600

7 789

7 720

8 040

8 240

Beställt enligt tidigare godkännanden
Grundresurs verifiering och validering JAS 39 Gripen
Systemstöd JAS 39 Gripen
Vidmakthållande vapen och underhåll 2010-14
Omsättning avioniksystem fas 1
Strategisk transport t o m 2012
Vidmakthållande STRIC/Strics
Återstår att beställa under 2011-2012 enligt tidigare godkännanden
Vidmakthållande JAS 39 Gripen
Systemstöd transportflygplan
Tillägg omsättning avioniksystem fas 1
Flygbasresurs provning 2012-2014
Projektledning helikopter 14
Planerade beställningar under 2012
Strategisk transport 2013-2017
UH hkp 14 13-16
Ledning och logistik
Beställt enligt tidigare godkännanden
Reservmateriel 2011
Fältutrustning 2011-13
Vidmakthållande stöd FM TT 2011-12
Vidmakthållande stödsystem för logistik 2011-13
Återstår att beställa under 2011-2012 enligt tidigare godkännanden
Vidmakthållande fasta nät 2011-13
Reservmateriel 2012
Planerade beställningar under 2012
Reservmateriel 2013
Vidmakthållande stöd FM TT 2013-15
Summa budgeterade investeringar
Försäljningsintäkter

-1 150

-1 120

-1 080

-850

Summa investeringar

6 639

6 600

6 960

7 390

Anslag

6 639

6 609

6 965

7 396

Regeringens överväganden
Regeringen har i förhållande till 2011 beräknat
anslaget enligt följande.
För den fortsatta omställningen av försvaret
har anslaget minskats med 82,5 miljoner
kronor 2012 och 188,6 miljoner kronor fr.o.m.
2013. Beloppet beräknas istället under anslaget
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap.
Anslaget har ökats med 2 miljoner kronor
2012, 105,1 miljoner kronor 2013, 206,5
miljoner kronor 2014 och 200 miljoner kronor
fr.o.m. 2015 med anledning av de senareläggningar av materielbeställningar som görs
för att finansiera anskaffningen av ett
medeltungt helikoptersystem.
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Anslaget har engångsvis minskats med
20 miljoner kronor 2010 och 2011 som istället
beräknats under anslaget 2:1 Kustbevakningen.
Från och med 2012 beräknas beloppet åter
under föreliggande anslag.
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Tabell 3.18 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och
anläggningar
Tusental kronor

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

6 639 196

6 639 196

6 639 196

6 639 196

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

-59 753

135 018

266 489

424 251

Beslut

-61 067

-65 859

34 220

28 520

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3

Regeringen har i förhållande till 2011 beräknat
anslaget enligt följande.
Anslaget har minskats med 15 miljoner
kronor 2012 och 33 miljoner kronor fr.o.m.
2013. Beloppet beräknas istället under anslaget
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap.
Tabell 3.20 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:5 Forskning och teknikutveckling
Tusental kronor

7 993

Förslag/
beräknat
anslag

Regeringens överväganden

65 528

260 897

266 858

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

737 031

737 031

737 031

737 031

9 508

31 903

46 834

64 751

-15 000

-33 000

-33 641

-34 410

-1 082

-1 107

749 142

766 266

Förändring till följd av:
6 526 369

6 773 883

7 200 802

Pris- och löneomräkning 2

7 358 824

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013-2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

731 539

735 934

1

3.6.5

1:5 Forskning och
teknikutveckling

Tabell 3.19 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

820 606

2011

Anslag

737 031

2012

Förslag

731 539

2013

Beräknat

735 934

2

2014

Beräknat

749 142

3

2015

Beräknat

766 266

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

17 241

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013-2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

738 488

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 714 500 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 713 469 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 713 470 tkr i 2012 års prisnivå.

Ändamålet med anslaget är att finansiera
forskning och teknikutveckling. Anslaget
finansierar vidare det nationella flygtekniska
forskningsprogrammet (NFFP), deltagande
i det internationella teknikutvecklingsprogrammet ETAP inom flygområdet,
verksamhet vid luftstridssimuleringscentrum
(FLSC) samt övrig flygteknisk forskning.
Anslaget finansierar också forsknings- och
utvecklingsverksamhet som genomförs inom
ramen för det svenska deltagandet i den
europeiska försvarsbyrån (EDA).

3.6.6

1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Tabell 3.21 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

142 839

2011

Anslag

24 900

2012

Förslag

27 924

2013

Beräknat

31 753

2

2014

Beräknat

34 354

3

2015

Beräknat

35 228

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

11 310
24 379

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 31 058 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 32 926 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 32 926 tkr i 2012 års prisnivå.

Ändamålet med anslaget är att finansiera
lämplighetsundersökningar av totalförsvarspliktiga,
centralredovisning
av
totalförsvarets personal, registerföring över
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krigsplacerad personal samt enskilda ärenden
inom området. Vidare används anslaget till
att finansiera den av Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet bedrivna verksamhet
med att ge myndigheter och andra med
bemanningsansvar inom totalförsvaret stöd
och service avseende bemanning.

3.6.7

Tabell 3.24 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Tabell 3.22 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Intäkter

Utfall 2010

Kostnader

Resultat
(intäktkostnad)

41 737

42 937

-1 200

116 000

116 000

0

114 000

114 000

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

Regeringens överväganden
Tabell 3.23 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

24 900

24 900

24 900

24 900

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

416

982

1 514

2 186

Övrigt 3

2 608

5 871

7 940

8 142

Förslag/
beräknat
anslag

27 924

31 753

34 354

35 228

Överföring
till/från andra
anslag

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013-2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.
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2010

Utfall

245 286

2011

Anslag

254 548

2012

Förslag

232 564

2013

Beräknat

230 120

2

2014

Beräknat

229 473

3

2015

Beräknat

235 195

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

36 802
230 870

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 224 806 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 219 709 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 219 709 tkr i 2012 års prisnivå.

Ändamålet med anslaget är att finansiera det
treåriga officersprogrammet vid Försvarshögskolan. Vidare finansierar anslaget
forskning och utveckling m.m. inom vissa av
högskolans kompetensområden. Anslaget
finansierar även kurser inom ramen för
Partnerskap för fred (PFF) samt viss
forskning och analysstöd för regeringens
behov.
Regeringens överväganden

Beslut

1

1:7 Officersutbildning m.m.

Regeringen har i förhållande till 2011 beräknat
anslaget enligt följande.
Anslaget har minskats med 20 miljoner
kronor 2012, 28 miljoner kronor 2013 och
33 miljoner kronor fr.o.m. 2014 till följd av
minskade utbildningsvolymer och rationaliseringar inom officersutbildningen. Beloppen
beräknas istället under anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap.
Anslaget har minskats med 5 miljoner
kronor fr.o.m. 2012. Beloppet beräknas istället
under anslaget 1:8 Försvarets radioanstalt.
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Tabell 3.25 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:7 Officersutbildning m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

254 548

254 548

254 548

254 548

Tabell 3.27 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Utfall 2010

Förändring till följd av:

(varav tjänsteexport)

Pris- och löneomräkning 2

Prognos 2011

Beslut

2 807

8 890

14 244

20 946

-25 000

-33 591

-39 274

-40 253

Överföring
till/från andra
anslag
209

273

-46

-47

232 564

230 120

229 473

235 195

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013-2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

3.6.8

1:8 Försvarets radioanstalt

Tabell 3.26 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010
2011

Kostnader

Resultat
(intäktkostnad)

5 208

5 481

- 273

7 000

7 000

0

7 000

7 000

0

(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

Intäkter

Utfall
Anslag

671 911
723 343

1

2012

Förslag

746 585

2013

Beräknat

833 801

2

2014

Beräknat

874 978

3

2015

Beräknat

897 467

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

13 949
716 039

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 816 172 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 839 131 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 839 131 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för signalspaning och
informationssäkerhetsverksamhet m.m. som
Försvarets radioanstalt bedriver och kapitalkostnaden för den teknikutveckling som
behövs för dessa verksamheter. Anslaget
används även för Försvarets radioanstalts
bidrag till att ge förvarning om förändrade
förhållanden i vår omvärld samt myndighetens
lämnande av stöd vid fredsfrämjande internationell verksamhet.

Den avgiftsfinansierade verksamheten omfattar uppdrag som genomförs för att lämna
stöd till myndigheten m.m. samt uppdrag för
att genomföra it-säkerhetsanalyser. Intäkterna
disponeras av myndigheten.
Regeringens överväganden
Regeringen har i förhållande till 2011 beräknat
anslaget enligt följande.
Anslaget har engångsvis ökats med 0,5
miljoner kronor 2010 och 2011 för Datainspektionens uppdrag att följa den personuppgiftsbehandling som tillämpningen av
lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
föranleder
hos
Försvarets radioanstalt. Från och med 2012
minskas anslaget med motsvarande belopp.
Anslaget har ökats med 4 miljoner kronor
fr.o.m. 2012 för finansiering av säkra
kryptografiska
funktioner.
Beloppet
beräknades tidigare under anslaget 2:4
Krisberedskap.
Anslaget har ökats med 11,5 miljoner
kronor 2012, 82,5 miljoner kronor 2013 och
107,5 miljoner kronor fr.o.m. 2014 för
finansiering av teknikutveckling, se avsnitt
3.4.3.6. Medlen har till del tidigare beräknats
under anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och
beredskap, anslaget 1:7 Officersutbildning m.m.,
anslaget
1:11
Internationella
materielsamarbeten och industrifrågor m.m.,
anslaget
1:12
Försvarsexportmyndigheten,
anslaget
1:13
Statens
inspektion
för
försvarsunderrättelseverksamheten, anslaget 1:14
Försvarsunderrättelsedomstolen, anslaget 2:7
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
samt det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse
uppförda anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m.
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Tabell 3.28 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:8 Försvarets radioanstalt
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

723 343

723 343

723 343

723 343

Tabell 3.30 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Utfall 2010

Förändring till följd av:

(varav tjänsteexport)

Pris- och löneomräkning 2

Prognos 2011

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag

7 995

23 791

39 237

58 837

10 990

82 227

108 927

111 727

Kostnader

Resultat
(intäktkostnad)

921 777

892 602

29 175

18 181

15 507

2 674

920 246

891 284

28 962

10 000

9 000

1 000

926 096

926 096

0

10 000

9 000

1 000

(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

4 000

4 086

4 171

4 278

257

354

-700

-718

746 585

833 801

874 978

897 467

1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013-2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

3.6.9

Intäkter

Regeringens överväganden
Tabell 3.31 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut
Tusental kronor

Anvisat 2011

Pris- och löneomräkning 2

2010

Utfall

112 106

2011

Anslag

162 005

2012

Förslag

163 614

2013

Beräknat

166 835

2

2014

Beräknat

170 091

3

2015

Beräknat

174 569

4

1

2013

2014

2015

162 005

162 005

162 005

162 005

4 830

8 324

12 808

-238

-244

170 091

174 569

1 609

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

Tabell 3.29 Anslagsutveckling
Anslagssparande
Utgiftsprognos

2012

Förändring till följd av:

1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut

Tusental kronor

1

312
158 920

163 614

166 835

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013-2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 163 614 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 163 385 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 163 386 tkr i 2012 års prisnivå.

3.6.10 1:10 Nämnder m.m.
Tabell 3.32 Anslagsutveckling

Ändamålet med anslaget är att finansiera
internationell verksamhet inom försvarsmateriel- och forskningsområdet samt
åtgärder för att främja den svenska försvarsindustrins
exportverksamhet.
Anslaget
finansierar även forskning avseende skydd
mot kemiska, biologiska, radiologiska och
nukleära
stridsmedel
(CBRN)
samt
forskning och analysstöd för regeringens
behov.
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Tusental kronor

2010

1

Utfall

19 310

2011

Anslag

5 801

2012

Förslag

5 801

2013

Beräknat

5 801

2014

Beräknat

5 801

2015

Beräknat

5 801

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

71
5 680

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
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Anslaget används för den verksamhet som
bedrivs av vissa mindre nämnder samt bidrag
till exempelvis Svenska Röda Korset och
Centralförbundet Folk och Försvar.
Regeringens överväganden
Tabell 3.33 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:10 Nämnder m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

5 801

5 801

5 801

5 801

5 801

5 801

5 801

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

5 801

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.

nella materielsamarbeten och industrifrågor
m.m., en avgiftsfinansierad myndighet vars
främsta uppgift är att anskaffa, vidmakthålla
och avveckla materiel och förnödenheter på
uppdrag av Försvarsmakten och andra kunder.
Myndigheten bistår Försvarsmakten i fråga
om långsiktig materielförsörjningsplanering
och materielsystemkunskap. För de enskilda
uppdragen utformar Försvarets materielverk
offerter utifrån Försvarsmaktens fastställda
materielplan.
Försvarsmakten
gör
sedan
kundbeställningar gentemot Försvarets materielverk. Kundbeställningarna utgör ett åtagande
för Försvarets materielverk gentemot kunden
och är grunden för uppföljning av myndighetens verksamhet.
Försvarets materielverk får disponera
intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.
Tabell 3.34 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Utfall 2010

3.6.11 Försvarets materielverk

(varav tjänsteexport)

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

(varav tjänsteexport)

Prognos 2011

Försvarets materielverk är, med undantag av
det nedan behandlade anslaget 1:11 Internatio-

Budget 2012

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäktkostnad)

17 268 366

17 370 345

- 3 343

19 290 000

19 290 000

0

17 853 000

17 853 000

0

(varav tjänsteexport)

Tabell 3.35 Investeringsplan
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Budget
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Investeringar

53 997

64 020

101 580

86 600

63 900

Summa investeringar

53 997

64 020

101 580

86 600

63 900

Lån i Riksgäldskontoret

53 997

64 020

101 580

86 600

63 900

Summa finansiering

53 997

64 020

101 580

86 600

63 900
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Regeringens överväganden

Rörelsekapital
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

för 2012 besluta om kredit på räntekonto i
Riksgäldskontoret intill ett belopp av
12 000 000 000 kronor för att tillgodose
Försvarets materielverks behov av rörelsekapital.

Skälen för regeringens förslag: Försvarets
materielverk behöver ett rörelsekapital för att
finansiera utstående förskott till industrin och
övrigt behov av rörelsekapital.

Regeringen har i förhållande till 2011 beräknat
anslaget enligt följande.
Anslaget har minskats med 2 miljoner
kronor fr.o.m. 2012. Beloppet beräknas istället
under anslaget 1:8 Försvarets radioanstalt.
Tabell 3.37 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:11 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2011

2012

2013

2014

2015

78 925

78 925

78 925

78 925

846

2 231

3 771

5 793

-2 000

-2 035

-2 073

-2 124

-116

-119

80 507

82 475

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

3.6.12 1:11 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m.

Överföring
till/från andra
anslag

Tabell 3.36 Anslagsutveckling

Övrigt 3

Tusental kronor

2010

Utfall

94 339

2011

Anslag

78 925

2012

Förslag

77 771

2013

Beräknat

79 121

2

2014

Beräknat

80 507

3

2015

Beräknat

82 475

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Förslag/
beräknat
anslag

7 297
75 315

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 77 770 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 77 660 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 77 659 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Försvarets materielverks tillhandahållande av resurser inom
teknik- och materielförsörjning (inklusive
forskning) för stöd till regeringen. Anslaget
används även, inom ovan nämnda område,
till Försvarets materielverks förvaltningskostnader. Resurser definieras enligt
följande: kompetens, ledningsförmåga och
analyskapacitet avseende försvarsrelaterad
industri, internationella materielsamarbeten
och materielförsörjning. Anslaget används
även till Sveriges certifieringsorgan för itsäkerhet (CSEC) samt signatärskapet för
Common
Criteria
Recognition
Arrangement (CCRA).
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1

77 771

79 121

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013-2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

3.6.13 1:12 Försvarsexportmyndigheten
Tabell 3.38 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

23 953

2011

Anslag

80 000

2012

Förslag

75 860

2013

Beräknat

77 462

2

2014

Beräknat

78 917

3

2015

Beräknat

80 888

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

14 047
79 442

1
Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 75 859 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 75 748 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 75 748 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för exportfrämjande
åtgärder inom försvarssektorn samt för
försäljning och upplåtelse av materiel inom
försvarssektorn som inte längre behövs för
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statens verksamhet eller som har blivit
obrukbar.

Tabell 3.40 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:12 Försvarsexportmyndigheten
Tusental kronor

Tabell 3.39 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Utfall 2010
(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Anvisat 2011

Resultat
(intäktkostnad)

1

2012

2013

2014

2015

80 000

80 000

80 000

80 000

Förändring till följd av:

1 600

1 600

0

Pris- och löneomräkning 2

0

0

0

Beslut

10 000

10 000

0

0

0

0

10 000

10 000

0

Överföring
till/från andra
anslag

1 600

1 600

0

860

2 568

4 243

6 347

-5 000

-5 106

-5 209

-5 339

-117

-120

78 917

80 888

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

Rörelsekapital

75 860

77 462

1

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
för 2012 besluta om kredit på räntekonto i
Riksgäldskontoret intill ett belopp om
7 000 000 000 kronor för att tillgodose
Försvarsexportmyndighetens
behov
av
rörelsekapital.

Skälen för regeringens förslag: Försvarsexportmyndigheten inrättades den 1 augusti
2010. Under hösten 2010 ansvarade övergångsvis Försvarets materielverk fortfarande
för hanteringen av vissa avtal inom området
och därmed användes Försvarets materielverks
kredit i Riksgäldskontoret för ändamålet. Från
och med 2011 övergick ansvaret för avtalen
helt till Försvarsexportmyndigheten som
därför behöver motsvarande rörelsekapital.
Försvarets materielverks behov av rörelsekapital minskar till följd av detta.
Regeringens överväganden
Regeringen har i förhållande till 2011 beräknat
anslaget enligt följande.
Anslaget har minskats med 5 miljoner
kronor fr.o.m. 2012. Beloppet beräknas istället
under anslaget 1:8 Försvarets radioanstalt.

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013-2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

3.6.14 1:13 Försvarsunderrättelsedomstolen
Tabell 3.41 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall
1

2011

Anslag

8 860

2012

Förslag

7 449

2013

Beräknat

7 595

2

2014

Beräknat

7 741

3

2015

Beräknat

7 945

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
8 675

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 7 450 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 7 437 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 7 436 tkr i 2012 års prisnivå.

Ändamålet med anslaget är att finansiera den
verksamhet
som
Försvarsunderrättelsedomstolen bedriver med att pröva frågor om
tillstånd till signalspaning enligt lagen
(2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.
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Regeringens överväganden
Regeringen har i förhållande till 2011 beräknat
anslaget enligt följande.
Anslaget har minskats med 1,5 miljoner
kronor fr.o.m. 2012. Beloppet beräknas istället
under anslaget 1:8 Försvarets radioanstalt.
Tabell 3.42 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:13 Försvarsunderrättelsedomstolen
Tusental kronor

Anvisat 2011 1

Regeringens överväganden

2012

2013

2014

2015

8 860

8 860

8 860

8 860

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

89

264

455

701

-1 500

-1 529

-1 561

-1 603

-13

-13

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

7 449

7 595

7 741

verksamheten hos de myndigheter som enligt
förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet bedriver sådan verksamhet,
samt att i enlighet med lagen (2008:717) om
signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet verkställa beslut om tillgång till signalbärare.

7 945

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013-2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

Regeringen har i förhållande till 2011 beräknat
anslaget enligt följande.
Anslaget har minskats med 1 miljon kronor
fr.o.m. 2012. Detta bedöms inte få några
verksamhetsmässiga konsekvenser för Statens
inspektion
för
försvarsunderrättelseverksamheten. Beloppet beräknas istället
under anslaget 1:8 Försvarets radioanstalt.
Tabell 3.44 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:14 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Tusental kronor

Anvisat 2011

Pris- och löneomräkning 2

2011

Anslag

13 040

2012

Förslag

12 112

2013

Beräknat

12 348

2

2014

Beräknat

12 588

3

2015

Beräknat

12 921

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Beslut

Förslag/
beräknat
anslag

0
10 770

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 12 112 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 12 093 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 12 094 tkr i 2012 års prisnivå.

Ändamålet med anslaget är att finansiera den
verksamhet som Statens inspektion för
försvarsunderrättelseverksamheten bedriver
med att kontrollera försvarsunderrättelse74

2014

2015

13 040

13 040

13 040

13 040

72

328

608

969

-1 000

-1 020

-1 041

-1 068

-19

-20

12 588

12 921

Överföring
till/från andra
anslag

1

Utfall

2013

Övrigt 3

Tabell 3.43 Anslagsutveckling
2010

2012

Förändring till följd av:

3.6.15 1:14 Statens inspektion för
försvarsunderrättelseverksamheten
Tusental kronor

1

12 112

12 348

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013-2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.
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4 Samhällets krisberedskap

4.1

Omfattning och mål

Med en kris avses en händelse som drabbar
eller berör många människor och stora delar av
samhället samt hotar grundläggande värden
och funktioner. Händelsen avviker från det
normala, innebär en allvarlig störning eller
överhängande risk för en allvarlig störning i
viktiga samhällsfunktioner och kräver
skyndsamma insatser. För att samhället ska
kunna hantera en allvarlig händelse eller kris
krävs att förebyggande och förberedande
åtgärder genomförs, t.ex. i syfte att öka
robustheten och därmed motståndskraften för
funktioner och system i samhällsviktig verksamhet. Arbetet med samhällets krisberedskap
omfattar också att funktionaliteten i samhällsviktig verksamhet så snabbt som möjligt efter
en störning återgår till det normala. Arbetet
med att utveckla samhällets krisberedskap sker
fortlöpande och omfattar således åtgärder före,
under och efter en allvarlig händelse eller kris.
Ansvarsprincipen
utgör
grunden
i
samhällets krisberedskap och innebär att den
som ansvarar för en verksamhet under normala
förhållanden har samma verksamhetsansvar
under en allvarlig händelse, kris eller krig.
Ansvarsprincipen innebär vidare att det i
verksamhetsansvaret ingår att vidta de åtgärder
som krävs för att skapa robusthet och förmåga
att kunna hantera uppkommen situation.
Dessutom ingår samverkan och samordning
med andra aktörer i den omfattning som krävs
för att effektivt förebygga och hantera en
allvarlig händelse eller kris.
Samhällets krisberedskap bygger på en
omfattande samverkan på alla nivåer och inom
alla sektorer i samhället. Det innebär att

myndigheter, kommuner, landsting, icke
offentliga aktörer, m.fl. utifrån ansvar för den
egna ordinarie verksamheten bör samverka
aktivt för att förebygga och hantera allvarliga
händelser och kriser som kan drabba
samhället.
Verksamheten inom samhällets krisberedskap är uppbyggd kring en geografisk och en
sektorsinriktad ansvars- och samverkansstruktur. Den geografiska dimensionen utgörs
av geografiskt områdesansvar på lokal, regional
och nationell nivå. Kommunen har det
geografiska områdesansvaret på den lokala
nivån, länsstyrelsen på den regionala nivån
samt centrala förvaltningsmyndigheter och
regeringen på den nationella nivån.
Geografiskt områdesansvar innebär att det
inom ett geografiskt område finns en aktör
som ansvarar för inriktning, prioritering och
samordning av tvärsektoriella åtgärder gällande
krisberedskap. Vid allvarliga händelser och
kriser med nationella konsekvenser är
regeringens uppgift främst att hantera
övergripande normativa och strategiska frågor
samt att på övergripande nationell nivå
säkerställa en effektiv krishantering. Till stöd
för regeringens arbete finns en särskild
utpekad chefstjänsteman som i Statsrådsberedningen med stöd av ett kansli för krishantering
samordnar departementens arbete inom
Regeringskansliet. Ansvaret för krisledning
och samordning av operativa åtgärder av
nationell karaktär ligger vid en allvarlig
händelse eller kris på de centrala förvaltningsmyndigheterna. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i uppgift att stödja
samordningen av berörda myndigheters
åtgärder vid en kris. Myndigheten ska också
75
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kunna bistå med stödresurser i samband med
allvarliga olyckor.
Sektorsdimensionen utgörs av ett antal
centrala förvaltningsmyndigheter som, utifrån
sitt verksamhetsansvar inom olika sektorer, av
regeringen har fått ett särskilt ansvar för
krisberedskapen inom sektorn.
Även om det offentliga har ett omfattande
ansvar
för
samhällets
övergripande
funktionalitet vid allvarliga händelser har den
enskilde ett ansvar. Det innebär att den
enskilde, dvs. såväl individen som icke
offentliga aktörer, bör ha insikt om att
allvarliga händelser och kriser kan uppstå och
att samhället då kan behöva omprioritera sina
resurser och verksamheter samt att den
enskilde aktivt tar del av samhällets
information och anvisningar. Detta innebär att
individen för egen del måste förbereda sig
därefter. Den enskilde har således en viktig roll
i krisberedskapsarbetet.
För att uppnå en effektiv hantering av en
allvarlig händelse eller kris krävs goda
förberedelser. Detta görs genom bl.a. arbetet
med risk- och sårbarhetsanalyser där hot,
risker och andra sårbarheter inom olika
sektorer i samhället identifieras och åtgärder
vidtas. De kan avse omvärldsbevakning, att
olika
aktörer
har
larmoch
beredskapsfunktioner, att det finns förberedda
organisationer för att hantera uppkomna
situationer, information, utbildnings- samt
övningsverksamhet.
Samhällets krisberedskap som en gemensam
samhällsverksamhet har sin grund i samhällets
normala vardagliga verksamhet för att
förebygga och hantera olyckor och mindre
omfattande störningar, t.ex. översvämningar,
bränder och strömavbrott. Det är funktioner
som polisen, sjukvården, räddningstjänsten,
tele- och datakommunikationer och deras
vardagliga verksamhet och resurser som utgör
grunden för samhällets krisberedskap. Då det
inträffar allvarliga händelser eller kriser i
samhället kan de vardagliga resurserna
förstärkas med t.ex. personal och materiel.
Därtill finns särskilda norm-, regelverk och
samverkansstrukturer som underlättar och
stödjer hanteringen av allvarliga händelser och
kriser.
Samhällets krisberedskap lägger grunden för
det civila försvaret, dvs. förmågan i den
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verksamhet som ska bedrivas i händelse av
krig.
I propositionen Ett användbart försvar
anger regeringen att de övergripande målen för
vår säkerhet är att, värna befolkningens liv och
hälsa, värna samhällets funktionalitet och
värna vår förmåga att upprätthålla våra
grundläggande värden som demokrati,
rättssäkerhet och mänskliga fri- och
rättigheter – (prop. 2008/09:140, bet.
2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292).
Med utgångspunkt i de övergripande målen
för vår säkerhet, är målen för arbetet med
samhällets krisberedskap att minska risken för
och konsekvenserna av allvarliga störningar,
kriser och olyckor. Skulle en sådan händelse
inträffa bör kvinnors, mäns och barns liv,
personliga säkerhet och hälsa tryggas samt
skador på egendom eller i miljö begränsas.
Arbetet med samhällets krisberedskap bör
även bidra till att minska lidande och
skadeverkningar av allvarliga olyckor och
katastrofer i andra länder genom bl.a. bistånd
och andra insatser.

4.2

Politikens inriktning

Sveriges krisberedskap är god. Förmågan
behöver dock fortlöpande utvecklas och
förbättras utifrån gjorda erfarenheter.
Katastrofer och allvarliga händelser sker
återkommande i Sverige och i omvärlden. De
senaste åren har vi upplevt den nya influensan
A(H1N1), sträng kyla, vulkanutbrott på
Island med efterföljande problem för
flygtrafiken, oljeutsläppet i den Mexikanska
golfen, jordbävningen och den efterföljande
tsunamin i Japan som orsakade översvämningar och radioaktiva utsläpp, oroligheterna i
Nordafrika, de återkommande bränderna i
Ryssland samt översvämningskatastrofer och
terrordåden i Sverige och Norge. Regeringen
ser ett fortsatt behov av att arbeta både
förebyggande för att minska risken för att
allvarliga händelser inträffar och att förbättra
förmågan att hantera allvarliga händelser.
Konsekvenser av katastrofer och allvarliga
händelser drabbar både vår omvärld och
Sverige. Arbetet med samhällets krisberedskap
bör därför präglas av samarbete och samverkan
mellan myndigheter, kommuner, landsting,
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frivilligorganisationer och den enskilde. Det
bör ske nationellt och internationellt, både
bilateralt och multilateralt. Fortfarande
kvarstår ytterligare arbete för att bl.a. utveckla
samarbete samt tydliggöra roller och ansvar
för arbetet med samhällets krisberedskap.
Brister finns alltjämt i förmågan till
sektorsövergripande samverkan, tillgänglighet
till förstärkningsresurser och robusthet i de
ordinarie verksamheterna.
El-, värme- och vattenförsörjning är
exempel på samhällsviktig verksamhet som är
beroende av en fungerande infrastruktur.
Denna infrastruktur finns på lokal, regional
och nationell nivå och drivs både av nationella
och internationella aktörer, som finns både i
och utanför Sverige. Det är av vikt att
samhällsviktiga verksamheter fungerar väl. Det
innebär utifrån ett krisberedskapsperspektiv
att de kan stå emot och hantera störningar
orsakade av naturhändelser, olyckor, handhavandefel, antagonistiska angrepp m.m. Att
ha hög beredskap innebär också att
funktionaliteten hos den samhällsviktiga
verksamheten så snabbt som möjligt återupprättas efter en störning. Hur aktörer säkerställer en hög funktionalitet varierar utifrån
verksamhetens karaktär. Därför är det viktigt
att ansvariga och ägare av samhällsviktig
infrastruktur arbetar strategiskt med skydd av
verksamheten och de kritiska beroendeförhållanden som finns i samhället. Utöver de
förbättringsmöjligheter som finns i den
sektorsövergripande samverkan, kan tillgängligheten till förstärkningsresurser och
robustheten i de ordinarie verksamheterna bli
bättre.
I samband med att en olycka eller allvarlig
händelse drabbar samhället uppstår omedelbart ett stort behov av att få information. Det
gäller bl.a. frågor om vad som hänt, vad det
innebär för den enskilda individen och dess
anhöriga och hur händelsen kan komma att
utvecklas. En allvarlig händelse skapar också
ett behov av att kunna lämna information.
Erfarenheter från tidigare allvarliga händelser
och olyckor har visat att ett stort behov finns
av att kunna få och sprida information om det
som inträffat (dnr Fö2010/839/SSK). Mot
bakgrund av det avser regeringen att låta
inrätta en sådan möjlighet, bl.a. för att
komplettera och avlasta nödnumret 112.

Reformen skydd mot olyckor stödjer och
driver på arbetet med hantering av vardagens
olyckor men tillämpningen behöver utvecklas
ytterligare för att den enskilde medborgarens
trygghet och säkerhet ska öka.. Bland annat
bör ett bredare och mer samordnat
säkerhetsarbete utvecklas på kommunal nivå.
Vidare bör arbetet mot bränder i skolmiljö
stärkas, samverkan mellan blåljusmyndigheter
öka för att ge ökad säkerhet på landsbygden,
brandskyddet i boendemiljöer stärkas, samverkan och samordning mellan samhällets
räddningstjänst stärkas och utvecklas och
tillsynen enligt lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor stärkas och utvecklas.
Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning.
Systemet blev färdigbyggt under 2010 och
täcker nu hela Sverige. Systemet syftar till att
stärka samhällets krishanteringsförmåga och
underlätta den dagliga kommunikationen hos
organisationer som arbetar med allmän
ordning, säkerhet eller hälsa. Vid olyckor och
allvarliga händelser är det av yttersta vikt att de
som har ansvaret för hanteringen har tillgång
till tillförlitliga och säkra kommunikationssystem. Händelserna i Norge i juli 2011 är
exempel på behov av säker kommunikation vid
en insats. Regeringen anser att det är viktigt att
arbetet med att öka anslutningen och
nyttjandet av Rakel fortsätter. Regeringen gör
bedömningen att händelserna i Norge också
pekar på betydelsen av övningar som en
förutsättning för myndigheters samverkan och
effektiv användning av resurser.
Liksom de flesta andra länder betraktar
regeringen informationssäkerhet som en stor
nationell utmaning med strategisk, utrikespolitisk och säkerhetspolitisk betydelse (skr.
2009/10:124, bet. 2009/10:FöU9, rskr.
2009/10:327). Inom informationssäkerhetsområdet är det viktigt att den privata sektorn,
som i hög utsträckning äger, driver och
utvecklar
samhällets
informationsinfrastruktur, utvecklar sin krisberedskap utan att
reglering och tillsyn ökar. Exempelvis är det
viktigt att skapa förtroende för våra betalningssystem, skydd av den personliga
integriteten och skydd mot kriminella handlingar. Regeringen anser att flera åtgärder
vidtagits för att öka informationssäkerheten
men att det krävs fortsatt analysarbete och
tydliggörande av ansvarsförhållanden.
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Regeringen fortsätter att ta ansvar för
skyddet och säkerheten på Östersjön och i
anslutande farvatten. De förmågor och den
beredskap vi bygger idag påverkar i allra högsta
grad hur väl vi kan hantera en större olycka till
sjöss. Regeringen anser att den operativa
samordningen och samverkan mellan myndigheter och aktörer kan och bör stärkas i syfte
att uppnå ett effektivt och flexibelt utnyttjande av samhällets samlade maritima resurser.
Regeringen har därför beslutat om att tillsätta
utredningen Utökad samverkan och samordning av Sveriges maritima resurser (dir.
2011:43). Utredningens förslag ska redovisas
senast den 1 juli 2012.
Situationer kan uppstå där Sveriges resurser
att hantera allvarliga händelser och kriser inte
räcker till. För sådana situationer är det viktigt
att Sverige har en förmåga att kunna ta emot
stöd. Förberedelser för att ta emot internationellt stöd i Sverige bör vara en del av de
åtgärder som vidtas för att stärka samhällets
förmåga att hantera allvarliga händelser och
kriser. Förmågan bör kunna anpassas snabbt
och flexibelt. En särskild utredare arbetar med
att kartlägga de förutsättningar och eventuella
hinder som kan finnas för Sveriges möjligheter
att ta emot internationellt stöd vid allvarliga
händelser och kriser i fredstid (dir. 2010:03).
Utredningens förslag på hur eventuella hinder
kan åtgärdas ska redovisas våren 2012.
Det är viktigt att Sverige inom EU och i det
nordiska samarbetet kan ge stöd för den
händelse att dessa länders egna resurser för att
hantera kriser och allvarliga händelser inte
räcker till. Regeringen anser att Hagadeklarationen utgör ett viktigt forum för att
utveckla det nordiska samarbetet inom
krisberedskapsområdet.
Samarbetet med USA avseende det bredare
samhällssäkerhetsområdet är fortsatt en viktig
del av det svenska krisberedskapsarbetet då
USA är en ledande aktör inom området.
Säkerhetsforskningsavtalet mellan Sverige och
USA, genom amerikanska Department of
Homeland Security (DHS), är en central del av
detta samarbete, men också det övergripande
bilaterala och avtalsbaserade forskningssamarbetet. Samarbetet mellan Sverige och
USA, genom i huvudsak DHS bör fortsätta
utvecklas i syfte att stärka det svenska
samhällets krisberedskap. Den europeiska
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dimensionen bör fortsatt beaktas i detta
samarbete.
För att samhällets samlade resurser ska
nyttjas så effektivt som möjligt bör samverkan
och samordning mellan civila och militära
myndigheter ytterligare utvecklas. Mot bakgrund av den försvarspolitiska inriktningen
som beslutades av regering och riksdag 2009
har regeringen beslutat om nya anvisningar för
försvarsplaneringen (dnr Fö2011/569/MFI).
Försvarsmaktens arbete med försvarsplanering
bör ske samordnat med myndigheter som har
särskilt ansvar enligt förordning (2006:942)
om krisberedskap och höjd beredskap. Som
anges i förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap har myndigheten uppgiften att
företräda det civila försvaret på central nivå i
frågor som har betydelse för avvägningen
mellan civila och militära behov av samhällets
resurser. Vidare har utpekade myndigheter i
Krisberedskapsförordningen ett ansvar att
planera för åtgärder för att samhället ska
kunna motstå påfrestningar av olika slag, från
kriser till höjd beredskap. Regeringen vill
betona vikten av att denna planering genomförs och att det finns en helhetssyn som omfattar hela hotskalan. Myndigheter som
omfattas av förordningen (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap bör därför
t.ex. inom samverkansområdena arbeta med
såväl åtgärder för fredstida krissituationer som
planering av åtgärder vid höjd beredskap.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomför på regeringens uppdrag långsiktiga strategiska analyser som omfattar
skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt
försvar. I rapport från den februari 2011
redovisar MSB övergripande analysområden
(dnr Fö2011/350/SSK). Områden som lyfts
fram är t.ex. social sammanhållning, social oro,
klimatförändringar och teknikutveckling
(information och kommunikation). Regeringen anser att MSB:s strategiarbete utgör
underlag för planering av åtgärder för att
stärka samhällets förmåga att hantera händelser. Det är av vikt att analyserna tydliggörs i
planeringsarbetet.
I följande avsnitt redovisas regeringens
resultatanalys och bedömning samt inriktning
av arbetet indelat i tre delar
• förebyggande och förberedande
arbete,
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• samordning och stöd inför och vid
olyckor och kriser samt
• uppföljning, utvärdering och lärande.

4.3

Förebyggande och
förberedande arbete

Målet med den förebyggande verksamheten
är att minimera antalet olyckor och kriser
och effekterna av dessa genom att berörda
aktörer vidtar förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder. Genom den förberedande verksamheten bör de aktörer som
har ansvar vid olyckor och kriser ha förmåga
att begränsa konsekvenserna av händelser
när de inträffar samt kunna fatta beslut om
åtgärder inom det egna ansvarsområdet och
kunna samverka med andra.
4.3.1

Risk- och sårbarhetsanalyser samt
samverkan

Resultatanalys
Statliga
myndigheter, kommuner
och
landsting ska upprätta risk- och sårbarhetsanalyser med undantag av Regeringskansliet,
Försvarsmakten och kommittéväsendet. I riskoch sårbarhetsanalyserna ingår att utifrån
scenario som fastställs av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) bedöma
förmågan att hantera händelser. Exempel på
scenario är isstorm, pandemi, it-attack. I
samverkan med berörda aktörer har MSB
under 2010 tagit fram föreskrifter om riskoch sårbarhetsanalyser som trädde i kraft den
1 januari 2011. Föreskrifterna riktar sig till
kommuner, landsting och statliga myndigheter. Syftet med föreskrifterna är att utveckla
arbetet med och höja kvaliteten i risk- och
sårbarhetsanalyserna, dels för att öka den
enskilda aktörens och samhällets medvetenhet
och kunskap om hot, risker och sårbarheter,
dels för att risk- och sårbarhetsanalyserna ska
kunna utgöra bra beslutsunderlag för såväl den
enskilda aktörens som samhällets övergripande
inriktning av arbetet inom krisberedskapsområdet. Ett enhetligt arbetssätt bör också
möjliggöra jämförbarhet mellan aktörer och ge
en samlad bild av vilka sårbarheter och risker
som finns.

Inom EU har kommissionen tillsammans
med medlemsstaterna tagit fram riktlinjer för
riskbedömningar och kartläggning av risker
som en del i arbetet med förebyggande av
katastrofer. Arbetet med riskbedömningar har
initierats med utgångspunkt från rådets
slutsatser om förebyggande av katastrofer i
EU som antogs under Sveriges ordförandeskap inom EU 2009. Riktlinjerna syftar till att
stödja medlemsstaterna i deras arbete med att
kartlägga, bedöma och analysera hot och risker
samt att möjliggöra en bättre jämförbarhet
mellan medlemsstaterna. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps bedömning av
redovisade myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser för 2010 är att huvuddelen av
myndigheterna gör ett tillfredsställande arbete
även om det finns brister inom vissa områden
(dnr Fö2011/710/SSK). Regeringen delar
denna bedömning och vill därför betona vikten
av att berörda aktörer fortsätter att utveckla
arbetet med att analysera och bedöma såväl
risker och sårbarheter som förmågan att
hantera en händelse. Myndigheterna bör t.ex. i
större utsträckning tydliggöra ställningstagandet av prioriterade och planerade åtgärder
utifrån identifierade risker, dvs. en tydlig
koppling mellan identifierade risker och
efterföljande arbete.
Regeringen bedömer att det arbete som
genomförts på nationell och EU-nivå för att
systematisera arbetet med risk- och
sårbarhetsanalyser har ökat förutsättningarna
för att analyserna ska kunna utgöra bra
underlag för uppföljning, utvärdering och
styrning av samhällets krisberedskap.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i sin egen risk- och sårbarhetsanalys
för 2010 analyserat scenariot influensapandemi
för såväl myndigheten som för sektorn
kommunal
räddningstjänst
(dnr
Fö2010/1903/SSK). Bedömningen är att myndighetens och denna sektors krishanteringsförmåga och förmåga att motstå störningar i
samhällsviktig verksamhet för detta scenario är
i huvudsak god.
I redogörelsen för arbetet i samverkansområdena redovisar MSB arbetet för att öka
samverkan mellan samverkansområdena och
andra aktörer i samhället, bl.a. Försvarsmakten
och privata aktörer (dnr Fö2011/171/SSK).
Exempel på åtgärder för att öka samverkan är
att ett koncept för möten mellan aktörer i de
79
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olika samverkansområdena har utvecklats.
Utöver de myndigheter som i förordningen
(2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap anges ska ingå i olika samverkansområden
har MSB bjudit in andra myndigheter i syfte
att främja förmågan till samverkan. Det gäller
Fortifikationsverket och Försvarets Radioanstalt i samverkansområde Teknisk infrastruktur, Sveriges lantbruksuniversitet i
samverkansområde farliga ämnen, Arbetsförmedlingen i samverkansområde Ekonomisk
säkerhet, Lantmäteriet i samverkansområde
Geografiskt områdesansvar och Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut i
samverkansområde Skydd, undsättning och
vård. Under året har myndigheterna inom
ramen för samverkansområdena deltagit i
arbetet med att lämna förslag till inriktningen
av anslag 2:4 Krisberedskap. Regeringen
bedömer att de utvecklade arbetsformerna
inom samverkansområdena bör ha bidragit till
att stärka aktörernas förmåga att samverka och
planera gemensamma projekt som genomförs
för att förstärka samhällets förmåga att motstå
och hantera allvarliga händelser.
Huvuddelen av de insatser som genomförs
för att stärka samhällets krisberedskap
finansieras och genomförs i den ordinarie
verksamheten hos berörda aktörer enligt
ansvarsprincipen. Vissa satsningar för att
stärka krisberedskapen, genomförda av aktörer
både inom och utom utgiftsområde 6 Försvar
och samhällets krisberedskap, finansieras över
anslaget 2:4 Krisberedskap. Anslaget uppgick
2010 till 1 152 145 tkr. Regeringen bedömer
att de åtgärder som finansierades med anslaget
2:4 Krisberedskap sammantaget bidragit till att
stärka aktörernas krisberedskap.
Inriktning
Det är regeringens bedömning att planering
för att utveckla och upprätthålla en god
krisberedskap bör utgöra en integrerad del av
verksamhetsplaneringen hos myndigheter,
kommuner och landsting. Risk- och
sårbarhetsanalyserna från myndigheter, kommuner och landsting är fortsatt viktiga
underlag för att kunna analysera och bedöma
samhällets samlade krisberedskap. Analyserna
är viktiga underlag för en effektiv styrning av
berörda aktörer inom samhällets krisberedskap. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap bör fortsätta arbetet med syste80

matiskt stöd till myndigheternas, landstingens
och kommunernas arbete så att kvaliteten och
användbarheten för risk- och sårbarhetsanalyser förbättras. Arbetet bör bedrivas
samordnat med riskanalyser som regleras i
annan författning som t.ex. förordningen
(1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering. Vidare bör ansökan om bidrag ur
anslaget 2:4 Krisberedskap kunna styrkas med
identifierade brister i aktuell risk- och
sårbarhetsanalys.
För att möjliggöra en effektiv uppföljning,
styrning och inriktning av den sammantagna
krisberedskapen i samhället anser regeringen
att kvaliteten på inlämnade analyser och
bedömningar behöver utvecklas i enlighet med
de slutsatser och rekommendationer som MSB
redovisar i uppdraget Återkoppling av
redovisade myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser 2010 (dnr Fö2010/710/SSK). Av
rapporten framgår bl.a. att arbetet med samhällets krisberedskap måste ta hänsyn till och
anpassa förmågan att skydda samhället utifrån
en rad olika utvecklingstrender, exempelvis
socioekonomiska skillnader, livsstilsförändringar, globalisering, väpnande konflikter,
konkurrens om naturtillgångar, klimatförändringar och utvecklingen inom it- och
kommunikationsområdet. Föreskriftsrätten
gällande risk- och sårbarhetsanalyser, bör
användas för att inrikta och stödja aktörers
arbete med analyserna. Det metodstöd som
MSB utarbetat bedöms ge gott stöd för
aktörers arbete med risk- och sårbarhetsanalyser. Regeringen anser att en samlad
bedömning av samhällets krisberedskap, som
inkluderar en nationell riskbedömning,
bedömning av förmåga att kunna hantera dessa
risker samt en riskmatris som på övergripande
nivå tydliggör samhällets samlade risker och
sårbarheter, bör redovisas kontinuerligt av
MSB. EU:s medlemsstater inbjuds att i slutet
av 2011 till kommissionen rapportera en
nationell riskbedömning och hur länderna
arbetar med riskbedömning på nationell nivå.
Med utgångspunkt i underlagen från medlemsstaterna ska kommissionen under 2012 göra en
översyn för hela EU om hur medlemsstaterna
hanterar nationella risker och sårbarheter.
Sverige kommer att rapportera en nationell
riskbedömning till kommissionen. Regeringen
anser att Sverige genom MSB även fortsatt bör
ta aktiv del i det arbete som sker i EU med att
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höja EU:s gemensamma förmåga att hantera
hot och risker.
För att kunna inrikta arbetet med samhällets
krisberedskap och göra avvägningar mellan
vilka åtgärder som bör genomföras har
regeringen uppdragit åt MSB att i samverkan
med berörda myndigheter ta fram en nationell
riskbedömning. Bedömningen ska tas fram
med utgångspunkt i rådslutsatserna om
riskbedömning
i
Europeiska
unionen
(8068/11). Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap ska redovisa arbetet till
Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet)
senast den 30 november 2011.
I
regeringens
skrivelse
Samhällets
krisberedskap – stärkt samverkan för ökad
säkerhet, anges att målen för samhällets krisberedskap bör brytas ner till s.k. resultatmål
(skr. 2009/10:124, bet. 2009/10:FöU9, rskr.
2009/10:327). På regeringens uppdrag har
MSB under våren 2011 redovisat förslag till
resultatmål för försörjningen av dricksvatten,
livsmedel och värme (dnr Fö2010/1835/SSK).
Regeringen anser att dessa mål utgör en god
grund för det fortsatta arbetet med planering
och åtgärder som minskar risken för
störningar i samhällsviktig verksamhet.
Samhällsutvecklingen karaktäriseras av en
långtgående specialisering och privatisering
inom samhällsviktig verksamhet. Samtidigt är
många verksamheter beroende av andra
aktörers tjänster eller produkter för att kunna
fungera, t.ex. behöver sjukvården tillgång till
el, vatten och transporter för att kunna
fungera på en rimlig nivå. Dessa beroenden gör
det nödvändigt att upprätthålla en god
samverkan och dialog för att uppnå målen för
samhällets krisberedskap.
Regeringen anser att samverkansområdena
har en viktig roll att fylla när det gäller att
uppnå de resultatmål som nu arbetas fram och
därmed också målen för samhällets krisberedskap. Arbetet i samverkansområdena bör
därmed förtydligas och förstärkas. Regeringen
anser att det är väsentligt att arbetet i
samverkansområdena kännetecknas av ett
helhetsperspektiv på samhällets krisberedskap
och att hänsyn tas till möjliga synergier,
beroenden och andra gemensamma frågor.
Arbetet i samverkansområdena bygger på
ansvarsprincipen .
Det finns anledning att kontinuerligt se
över och analysera vilken sammansättning av

samverkansområden som på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt stödjer målen för
samhällets krisberedskap. Regeringen anser att
det är av vikt att MSB tillsammans med de
myndigheter som ingår i samverkansområdena
arbetar för och utvecklar former för att öka
privata aktörers deltagande i arbetet i
samverkansområdena.
4.3.2

Skydd mot olyckor samt barns och
ungas säkerhet

Resultatanalys
Skydd mot olyckor
Regeringen uppdrog den 5 november 2009 åt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att redovisa en nationell strategi
för att stärka brandskyddet genom stöd till
enskilda (dnr Fö2009/2196/SSK). Myndigheten redovisade strategin den 1 oktober 2010
(dnr Fö2010/1663/SSK). Inom ramen för
strategin föreslås en nollvision, ”Ingen ska
omkomma eller skadas allvarligt till följd av
brand”. I strategin konstateras bl.a. att olika
kommunikationsstrategier behöver användas
för att nå fram till den enskilde med
brandskyddsinformation och att tekniska
lösningar för att stärka brandskyddet behöver
utvecklas för de som inte kan hantera en brand
på egen hand. Strategin bedöms av regeringen
kunna stödja och driva på brandskyddsarbetet
och arbetet bör fortsätta och utvecklas.
För att den enskilde ska känna till sitt ansvar
och ha rimliga förväntningar på samhället i
samband med olyckor och kriser har MSB
tagit fram informationsskrifter och allmänna
råd inom brandskyddsområdet samt utvecklat
nya informationsvägar under året, bl.a. har
filmer om brandskydd publicerats på
YouTube, <dinsäkerhet.se> och <MSB.se>.
Dessa åtgärder bedöms av myndigheten ha
ökat förutsättningarna för att nå ut med budskap och skapa en sammanhållen information
om skydd mot olyckor.
Regeringens bedömning är att den
nationella strategin för att stärka brandskyddet
genom stöd till enskilda stödjer och driver på
brandskyddsarbetet och arbetet bör fortsätta
och utvecklas. Myndigheten för samhällsskydd
och beredskaps arbete bedöms ge den enskilde
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ökade förutsättningar att förebygga och
hantera olyckor.
Regeringen uppdrog åt MSB i regleringsbrevet för 2010 att ta fram ett utbildningsprogram för yrkesgrupper som har ett särskilt
behov av utbildning i brandskydd.
Myndigheten redovisade uppdraget den
28 juni 2010 (dnr Fö2010/1221/SSK). Av
redovisningen framgår att det främst är de
yrkesgrupper som kommer i kontakt med
riskgrupper som är i särskilt behov av ett
utökat stöd och särskilda utbildningssatsningar i brand. De avser vård- och
omsorgsorganisationer, för både befintlig och
framtida personal. Syftet bör vara att skapa
medvetenhet om risker och riskbeteenden
samt att skapa förmåga att kunna ta initiativ till
att korrekta åtgärder vidtas med utgångspunkt
från den enskilde individens behov.
Myndigheten kommer att verka för att
kommunerna uppmärksammar behovet av
utbildning i brandskydd och andra olyckstyper
för de berörda yrkesgrupperna. Regeringen
anser att frågan om utbildning i brandskydd är
en naturlig del i MSB:s fortsatta arbete med att
stärka brandskyddet.
Regeringen
uppdrog
åt
MSB
i
regleringsbrevet för 2010 att i samverkan med
Kustbevakningen och Sjöfartsverket genomföra en översyn av konceptet för Räddningsinsatser till sjöss (RITS). Myndigheten
redovisade uppdraget den 2 juni 2010 (dnr
Fö2010/1013/SSK). Inom ramen för det nya
konceptet konstateras bl. a. att ett system för
RITS behövs men att den operativa beredskapen kan vara mindre än dagens. Vidare
konstateras att utbildning och övning är
viktiga komponenter i systemet för att skapa
och bibehålla förmågan till insats samt att det
nordiska RITS-samarbetet inom NORDRED,
för att samutnyttja respektive lands resurser,
aktivt bör fortsätta. Kustbevakningen, MSB
och Sjöfartsverket kommer att gemensamt
fullfölja arbetet med ett nytt koncept för
RITS.
Under våren genomförde MSB tillsammans
med Sveriges kommuner och landsting (SKL)
och länsstyrelserna möten med kommuner i
landet. Syftet med mötena var att träffa
kommunpolitiker och chefstjänstemän och
inspirera dessa att ta ett samlat grepp om
säkerhetsarbetet i sina kommuner samt att
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presentera vilket stöd MSB kan ge kommunerna.
Barns och ungas säkerhet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samordnar barnsäkerhetsrådet där 11
myndigheter och organisationer deltar. Rådet
är ett forum för initiativtagande, informationsoch kunskapsutbyte samt myndighetssamverkan. Syftet är att öka säkerheten för barn
och unga i Sverige. En myndighetsgemensam
plan har antagits med tre målområden;
utveckla statistikunderlag, drunkning samt
alkoholrelaterade skador och olyckor. Inom
ramen för planen har barnsäkerhetsrådet bl.a.
verkat för att Socialstyrelsen ska ges förutsättningar att förbättra spridning och användning av olycksfallsdatabasen Injury Data Base i
Sverige. Databasen innehåller bl.a. uppgifter
om omständigheter som lett fram till skadehändelsen och om de konsekvenser skadan
gett. Vidare initierade MSB under 2010 ett
drunkningsförebyggande arbete. Bland annat
arrangerades en workshop på temat och en
studie om barn och drunkning publicerades.
Regeringens bedömning är att barnsäkerhetsrådets arbete ger goda förutsättningar för
samordning och utveckling av barnsäkerhetsarbetet.
Inriktning
Skydd mot olyckor
Regeringen konstaterar i skrivelsen Samhällets
krisberedskap – stärkt samverkan för ökad
säkerhet att reformen skydd mot olyckor
stödjer och driver på arbetet med hantering av
vardagens olyckor men att tillämpningen
behöver
utvecklas
ytterligare
(skr.
2009/10:124, bet. 2009/10:FöU9, rskr.
2009/10:327).
Det breda och samordnande säkerhetsarbetet i kommunerna bör fortsatt utvecklas
med syftet att den enskilde medborgarens
trygghet och säkerhet ska öka. Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB) bör
ge kommunerna stöd i denna utveckling med
statistik, analyser, metoder samt utbildning.
Regleringen
av
sotningsverksamheten
överensstämmer inte med ansvarfördelningen i
övrigt i lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor. Det bör därför prövas om ansvaret
för att rengöring (sotning) och brandskydds-
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kontroll som genomförs kan överföras till
ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader
eller andra anläggningar.
Den kommunala räddningstjänstens personal bör spegla samhället avseende jämställdhet,
jämn könsfördelning och mångfald. Därmed
kan också allmänhetens tilltro till organisationen och verksamheten stärkas och förtroendet för räddningstjänsten öka hos dem som
drabbas av olyckor och hos dem som ska
informeras om hur olyckor kan undvikas. Det
handlingsprogram för ökad jämställdhet och
mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet
samt de forskningsuppdrag inom området som
MSB påbörjat är viktiga och arbetet bör
fortsätta att utvecklas.
Grunderna för den statliga räddningstjänsten är att staten ansvarar för räddningsinsatser som i allmänhet inte kan hänföras till
en bestämd kommuns område eller där det
fordras personal och utrustning som det inte
är rimligt att en enskild kommun disponerar.
Ansvaret för den statliga räddningstjänstens
olika grenar är främst fördelad utifrån
kompetens inom respektive sektor. Det sker
idag en utveckling mot att ansvaret bör
fördelas utifrån förmåga till ledning och
koordinering av samhällets samlade resurser
för räddningstjänst.
Barns och ungas säkerhet
En gemensam syn på och samordning av
barnsäkerhetsarbetet är viktigt för att lyckas
med det skadeförebyggande arbetet avseende
barns och ungas säkerhet. Skadeutvecklingen
bland barn och unga bör fortsatt analyseras
och följas upp och arbetet i barnsäkerhetsrådet bör fortsatt utvecklas. Arbetet enligt
målområdena i den myndighetsgemensamma
planen bör fortsätta att utvecklas. Samarbetet med ideella organisationer och med
den lokala nivån bör också utvecklas.
4.3.3

Översvämningar och naturolyckor

Resultatanalys
Som ett led i genomförandet av förordningen (2009:956) om översvämningsrisker,
jämte EU:s översvämningsdirektiv (direktiv
2007/60/EG om bedömning och hantering
av översvämningsrisker), har Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB)

utarbetat myndighetsföreskrifter för länsstyrelsernas riskhanteringsplaner avseende
översvämningsrisker. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomför en
landsomfattande kartering av områden med
betydande översvämningsrisk. Arbetet ska
vara klart under 2011. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap har via
länsstyrelserna bl.a. samlat in data om
översvämningar som inträffat mellan 1901
och 2010. För att förse kommuner och
länsstyrelser med planeringsunderlag har
Statens geotekniska institut på uppdrag av
MSB slutfört fyra karteringar samt genomfört förstudier av stabilitetskartering i
ytterligare åtta kommuner. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap har också
genomfört
översiktlig
översvämningskartering i sex kommuner 2010 och
ytterligare sex kommuner 2011. Vidare
redovisade Länsstyrelsen i Stockholms län
den 30 juni 2011 uppdraget Kartläggning av
riskerna för översvämning i tunnelsystemen
i Stockholms län (dnr Fö2011/1091/SSK).
Rapporten ger en samlad bild över riskerna
och förslag på lämpliga åtgärder som
underlag för tunnelägare och kommuner i
det fortsatta säkerhetsarbetet. Rapporten
bereds inom Regeringskansliet.
Regeringskansliet bidrar sedan september
2010 till Mälardalens kommuner i arbetet med
att komma överens om vem som har nytta av
och bör bidra till att finansiera anläggningar
som tryggar en säker reglering av Mälarens
nivåer för att hindra översvämningar och
saltvatteninträngning från havet som på sikt
skulle kunna äventyra Mälaren som
färskvattentäkt (dnr Fö2010/1603/SSK).
För förebyggande åtgärder i bebyggda
områden där risken för naturolyckor är särskilt
stor lämnades under 2010 bidrag till 23
kommuner. Totalt lämnades statligt bidrag
med 53 000 tkr från anslaget 2:2 Förebyggande
åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor.
I arbetet med den nationella plattformen för
arbete med naturolyckor har 16 myndigheter
och organisationer samverkat. Vid fyra
seminarier har ett antal goda regionala
exempel, tankar och idéer om översvämningsproblematik och andra aktuella frågor
diskuterats. Genom samarbetet har också en
rapport om ansvar vid naturolyckor utarbetats
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som beskriver ansvaret på nationell, regional,
lokal och den enskildes nivå.
För arbetet med myndigheternas risk- och
sårbarhetsanalyser och förmågebedömningar
uppdrog regeringen den 18 mars 2010 åt MSB
att ta fram ett scenario om en s.k. isstorm (dnr
Fö2010/558/SSK). Av den sammanställning
som MSB redovisade den 10 december 2010
framgår att samhällets krisberedskap är
bristfällig om Sverige drabbas av en isstorm,
bl.a. inom sektorerna el, telekommunikationer
och transporter (dnr Fö2010/2131/SSK).
Brister som noterades var bl.a. uthålligheten i
myndigheternas reservkraftsystem och att
reservkraften ofta bara täcker högt prioriterade
delar av verksamheten såsom ledningscentralen.
Regeringen anser att isstormsscenariot i
myndigheternas risk- och sårbarhetsanalys ger
god inblick i hur landet skulle hantera ett
vinteroväder av proportionen naturkatastrof
och ger gott underlag för att bedöma lämpliga
kommande satsningar. Regeringen anser vidare
att en bra grund har lagts för en bredare ansats
inom krisberedskapsområdet genom det
arbete som utförts i bred samverkan mellan
myndigheterna. Regeringen anser att bidragen
till kommunerna har möjliggjort förebyggande
åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor som höjer landets förmåga att hantera
de ökade risker som ett förändrat klimat kan
medföra. Vidare kan översvämningskarteringar
och skredförebyggande stabilitetskarteringar
utgöra underlag för kommunernas risk- och
sårbarhetsanalyser, fysisk planering och
klimatanpassningsåtgärder.
Inriktning
Arbetet på nationell nivå fortsätter i enlighet
med Europeiska unionens rådsslutsatser om
förebyggande av katastrofer (EU dok.
15394/09) som uppmanar såväl kommissionen
som medlemsstaterna att ta initiativ på
förebyggandeområdet. Rådet har vidareunder
det ungerska ordförandeskapet hösten 2010
enats om slutsatser för att höja EU:s
gemensamma förmåga att hantera översvämningar.
Arbetet enligt förordningen (2009:956) om
översvämningsrisker bör fortsätta genom
riskkartering, identifiering av områden med
översvämningsrisk och riskhanteringsplaner.
Arbetet med den nationella plattformen för
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arbete med naturolyckor fortsätter att vara
prioriterat, särskilt med hänsyn till samhällets
anpassning till ett förändrat klimat och
behovet av ett samlat stöd till länsstyrelser och
kommuner som förväntas på grund av detta.
Förebyggande åtgärder mot naturolyckor
kommer fortsatt att behöva vara prioriterat.
Grundprincipen är att den som har störst
nytta av en åtgärd ska ta den största delen av
kostnaden. Kommuner ska i vissa fall kunna
ansöka om möjlig delfinansiering genom
statligt bidrag med upp till 60 procent av
åtgärdskostnaderna för förebyggande åtgärder
mot naturolyckor. Arbetet på kommunal nivå
är väsentligt och behöver fortsatt stöd, för att
kunna möta framtidens risker i ett förändrat
klimat och där beroendeförhållandena mellan
tekniska system blir allt mer komplexa.
Kommuner, länsstyrelser och andra berörda
myndigheter och intressenter behöver finna
effektivare metoder för överenskommelser om
ansvar för och finansiering av naturolycksförebyggande åtgärder som ofta är kostsamma
och som sträcker sig över en lång tid.
För att bygga ett långsiktigt hållbart
samhälle bör i ett längre perspektiv klimatanpassningsarbete, fysisk planering och
byggande, arbete med olycks- och krisberedskap samt hantering av olyckor och allvarliga
störningar ses i ett helhetsperspektiv. Berörda
aktörer bör ta hänsyn till detta i den fysiska
planeringen, både vad gäller nyexploatering
och i befintlig bebyggelse, så att samhällsviktig
verksamhet inte utsätts för t.ex. översvämningsrisker. Det är viktigt att kommunerna
och andra lokala aktörer säkerställer att
förebyggande åtgärder vidtas för att begränsa
naturolyckors konsekvenser och att detta
knyts ihop med klimatanpassningsarbetet i
fråga om markanvändning i samband med
fysisk planering.
4.3.4

Farliga ämnen

Resultatanalys
CBRNE
Arbetet med att stärka samordningen inom
(kemiska,
biologiska,
CBRNE-området
radiologiska, nukleära och explosiva ämnen)
har fortsatt. Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB) har under 2010 påbörjat
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arbetet med att utveckla en myndighetsgemensam strategi inom CBRNE-området.
Arbetet har skett i nära samarbete med
berörda aktörer.
Vid ministerrådsmöte hösten 2009 antogs
rådsslutsatser och en handlingsplan för EU:s
arbete inom CBRN-området. Åtgärderna
syftar till att stärka gemenskapens arbete med
att förebygga och hantera effekterna av
CBRN-händelser. Genomförandeperioden för
åtgärderna i handlingsplanen är 2011-2015.
Sverige har aktivt deltagit i arbetet i den
rådgivande grupp, CBRN Advisory Group,
som finns för att stötta genomförandet av
handlingsplanen. Under hösten 2010 deltog
t.ex. ett flertal svenska myndigheter i arbetet
med att ta fram de listor över farliga ämnen
som EU:s CBRN-handlingsplan kommer att
utgå ifrån.
Det svenska genomförandet av åtgärderna i
handlingsplanen är beroende av flera myndigheters arbete och av en effektiv myndighetssamverkan. Mot denna bakgrund har regeringen i december 2010 uppdragit åt MSB att i
samverkan med berörda myndigheter samordna det svenska genomförandet av åtgärderna i handlingsplanen (dnr Fö2010/2013/SSK).
I uppdraget ingår att följa hur det svenska
genomförandet av åtgärder fortgår, att årligen
sammanställa en lägesbild av det svenska
genomförandearbetet. samt att identifiera om
det finns områden där det behövs ytterligare
arbete.
Regeringen bedömer att det svenska
genomförande av handlingsplanens åtgärder
med deltagande från samtliga berörda aktörer
fortgår i positiv riktning. Genom att MSB har
fått ett utpekat ansvar inom området har
förutsättningarna för samordning förbättrats
och de sammanställningar som MSB fortlöpande gör, har vidare gett en tydlig bild över
hur det svenska genomförandearbetet fortgår,
underlättat kraftsamling inom vissa områden,
samt förebyggt dubbelarbete. Mot bakgrund
av den lägesbild som MSB redovisar, kommer
regeringen och berörda aktörer att årligen
kunna analysera hur genomförandearbetet
fortgår och göra nödvändiga förändringar.
På uppdrag av regeringen lämnade MSB i
december 2009 en redovisning av områden
inom CBRNE där det fanns behov av ökad
nationell samordning (dnr Fö2009/2545/SSK).
För att följa upp utvecklingen inom dessa

områden och för att få en löpande redovisning
av det svenska arbetet inom CBRNE, gav
regeringen i februari 2011 MSB i uppdrag att
löpande redovisa genomförda och planerade
svenska åtgärder inom området CBRNE (dnr
Fö2011/174/SSK). I uppdraget ingår att MSB
ska pröva vilka områden där samordning
behöver förbättras. I redovisningen ska MSB
beakta kopplingar till det uppdrag som
myndigheten har vad gäller att samordna det
svenska genomförandet av åtgärderna i EU:s
CBRN-handlingsplan samt åtgärder som
genomförs inom ramen för andra internationella samarbeten.
Redovisningen kommer att tjäna som grund
för regeringens inriktning inom området
CBRNE. Den kommer även att underlätta det
löpande arbetet för och samverkan mellan
berörda aktörer genom att tydliggöra var
kraftsamling av åtgärder behöver ske.
I budgetpropositionen för 2011 angav
regeringen att samverkan och samordning av
forskning inom vissa delar av CBRN-området
bör förbättras. I regleringsbrevet för 2011 har
MSB fått i uppdrag att göra en sammanställning av det civila behovet av forskning på
CBRN-området. I uppdraget ingår även att
samverka med Totalförsvarets forskningsinstitut vad gäller framtagande av förslag till
inriktning för forskning inom området.
Regeringen bedömer att de ovan redovisade
åtgärderna kommer att bidra till att
effektivisera samarbetet mellan berörda
aktörer i fråga om att förebygga och hantera
större händelser där kemiska, biologiska,
radiologiska, nukleära och explosiva ämnen
förekommer.
Transport av farligt gods
Under 2010 deltog MSB i det EUgemensamma arbetet med att utarbeta regler
för transport av farligt gods på land. Under
året reviderades MSB:s föreskrifter för
transport av farligt gods på väg och järnväg,
ADR-S (MSBFS 2011:1) och RID-S (MSBFS
2011:2) i syfte att reglerna ska vara i
överensstämmelse med de uppdaterade internationella överenskommelserna. Under 2010
har de tidigare förändringarna i myndighetsstrukturen, i synnerhet inrättandet av MSB
och Transportstyrelsen, inneburit nya förutsättningar för det fortsatta myndighetsgemensamma arbetet på området, i tex. sam85
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verkansområde farliga ämnen och samverkansområde transporter.
Kärnenergiberedskap
Den svenska kärnenergiberedskapen innefattar
ett stort antal aktörer, statliga, kommunala och
icke offentliga. Arbetet på området utgår från
rapporten ”Den svenska beredskapen för
radiologiska och nukleära olyckor 2015” och
den reviderade handlingsplan som tillhör
rapporten. Ett flertal myndigheter har medverkat vid sammanställningen av rapporten.
Projekten i handlingsplanen syftar till att
åtgärda brister i den svenska kärnberedskapen
som har konstaterats i rapporten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i
uppdrag att årligen följa upp och återrapportera åtgärder som har vidtagits inom
ramen
för
handlingsplanen
(dnr
Fö2011/734/SSK).
Myndigheten
återrapporterade enligt uppdraget i april 2011 och
av redovisningen framgår att implementeringen av projekten fortgår. Särskilt framhålls
vikten av arbetet med de projekt som rör
larmning och samverkansplattform.
Under 2010 och 2011 har larmvägar och
samverkansplattform som ska användas i
händelse av en olycka prövats och övats vid ett
antal tillfällen. Rutiner och förmågan på
området har förbättrats. Inom området
räddningstjänst och sanering vid utsläpp av
radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning
har MSB utarbetat ett metodstöd, vilket syftar
till att stärka länsstyrelsernas arbete.
Den nationella kärnenergiberedskapen
ställer stora krav på att det finns personal med
utbildning inom kärnkraftsområdet. Ett antal
lärosäten har nyligen infört utbildningar inom
kärnkraftsteknik. Under 2011 har Kungliga
Tekniska Högskolan infört en särskild
utbildning med inriktning mot kärnkraftsteknik samt kärnenergi- och kärnsäkerhet. För
radiologisk-/nukleärutbildning på myndighetsnivå har ett flertal myndigheter samverkat
i att ta fram en gemensam utbildningsstrategi.
Regeringen bedömer att utbildningsstrategin
kommer att medverka till att stärka den
samlade kompetensen inom kärnberedskapsområdet.
I syfte att pröva samverkansförmåga och
samhällets förmåga att hantera en kärnteknisk
olycka genomfördes övningen SAMÖ-KKÖ
2011. Ett mycket stort antal aktörer deltog i
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övningen som genomfördes i tre faser från
februari till april 2011. Arbetet med att
utvärdera övningen pågår.
Strålsäkerhetsmyndigheten har ansvar för
att det finns en nationell strålskyddsberedskap
som är samordnad och som på ett effektivt sätt
bidrar till att mildra effekterna av nukleära eller
radiologiska händelser som kan leda till skador
på människors hälsa eller miljön. Se vidare i
kapitel 5 Strålsäkerhet.
Seveso
Rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga
olyckshändelser där farliga ämnen ingår
(Seveso II-direktivet) har i Sverige genomförts
bl.a. genom den s.k. Sevesolagen, lag
(1996:381) om åtgärder för att förebygga och
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, samt genom bestämmelser i
miljöbalken (1998:808) och i lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor.
Under 2010 och 2011 har MSB i samverkan
med Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket
genomfört nationella Sevesokonferenser.
Syftet har varit att skapa ett forum för
offentliga och privata aktörer som kan utgöra
en plattform för informationsspridning och
erfarenhetsåterföring.
I december 2010 lämnade kommissionen
förslag till reviderat Sevesodirektiv. Den
huvudsakliga anledningen till att direktivet
föreslås revideras är ikraftträdandet av
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008
om klassificering, märkning och förpackning
av ämnen och blandningar, den s.k. CLPförordningen. Kommissionens förslag innehåller även förändringar bl.a. vad gäller
hantering av information som rör Sevesoanläggningar.
Regeringen bedömer att den verksamhet
som bedrivits inom området har bidragit till
ökade kunskaper och säkrare hantering av
farliga ämnen.
Brandfarliga och explosiva varor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har under 2010 förnyat
föreskrifterna kopplat till den nya lagen
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor som trädde i kraft den 1 september 2010.
Som en följd av den nya lagen meddelades tre
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föreskrifter: föreskrifter om vilka varor som
ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva
varor (MSBFS 2010:4), föreskrifter och
allmänna råd om förvaring av explosiva varor
(MSBFS 2010:5), samt föreskrifter om
identitetsmärkning och registrering av
explosiva varor för civilt bruk (MSBFS
2010:3).
Direktivet 2007/23/EG som reglerar
pyrotekniska artiklar och EU:s aerosoldirektiv
75/324/EEG genomfördes i svensk lagstiftning genom föreskrifterna om pyrotekniska
(MSBFS 2010:2) respektive föreskrifter om
aerosolbehållare (MSBFS 2010:8). Regeringen
har den 14 april 2010 givit MSB i uppdrag att i
samråd med Rikspolisstyrelsen och i samverkan med berörda myndigheter upprätta en
nationell sprängämnesarbetsgrupp för att
ansvara för den nationella implementeringen
av EU:s handlingsplan för ökad sprängämnessäkerhet
(dnr
Fö2010/699/SSK).
Gruppen inrättades den 18 maj 2010.
Gruppens uppdrag syftar även till att förbättra
samordningen och informationsutbytet mellan
berörda myndigheter i arbetet med ökad
säkerhet kring sprängämnen. Gruppen
lämnade en lägesbedömning till Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet)
den
16 december 2010 och en uppföljande lägesrapport den 14 juni 2011. Regeringens bedömning är att samarbetet i arbetsgruppen är väl
fungerande och ger samverkansvinster.
Regeringen bedömer att de ovan redovisade
åtgärderna kommer att öka det förebyggande
arbetet och säkerheten i samhället i fråga om
transport, hantering och försäljning av
brandfarliga och explosiva varor.
Inriktning
CBRNE
Regeringen anser att arbetet med att möta och
hantera hot och risker från kemiska,
biologiska, radiologiska och nukleära (CBRN)
samt från explosiva (E) ämnen så långt som
möjligt bör hållas samlat. Detta är inte alltid
görligt och i vissa fall inte heller lämpligt.
Ämnesgrupperna har olika karaktäristika, styrs
av delvis olika författningar och behandlas
inom EU-samarbetet inte på ett helt integrerat
sätt. De hot och risker som finns inom
respektive område och de metoder, den
kunskap och de aktörer som krävs för att

förebygga och hantera dem, är emellertid så
pass nära förknippade med varandra att
CBRNE på en övergripande nivå bör hanteras
samlat.
Under 2012 kommer arbetet med EU:s
CBRN-handlingsplan att ha fortsatt prioritet
och Sverige kommer även fortsättningsvis att
delta aktivt i arbetet i CBRN Advisory Group.
Regeringen vill framhålla vikten av att
arbetet med att genomföra åtgärderna i EU:s
CBRN-handlingsplan även fortsättningsvis
sker av berörda aktörer i samverkan.
Genomförandearbetet kommer även att
behöva innefatta ett stort mått av privatoffentlig samverkan, eftersom ett antal av
handlingsplanens åtgärder berör icke offentliga
aktörer.
Regeringen anser att det är viktigt att det
arbete som under 2010 och 2011 har
genomförts för att ytterligare förbättra samordningen inom CBRNE-området fortsätter.
Under 2012 bör den myndighetsgemensamma
CBRNE-strategin färdigställas.
Regeringen vill även framhålla vikten av att
det nationella CBRNE-arbetet bedrivs
samordnat med genomförandearbetet av
åtgärderna i EU:s CBRN-handlingsplan.
Arbetet bör även ske samordnat med åtgärder
som vidtas med anledning av Haga-samarbetet
och åtgärder som vidtas med anledning av
andra internationella samarbeten. De tre
samordningsuppdrag som MSB under 20102011 har fått inom CBRN-området (rörande
CBRN-forskning, EU:s CBRN-handlingsplan
samt nationell CBRNE-samordning) bör inte
heller ses skilda från varandra.
Att berörda aktörer har fungerande samverkansrutiner vid hanterandet av en CBRNEhändelse är av yttersta vikt. Rutiner och
metoder för samverkan mellan räddningstjänst, polis och sjukvård under det initiala
insatsskedet vid en CBRN-händelse finns
utarbetade och är väl kända. I anslutning till
detta vill regeringen framhålla vikten av att det
hos alla berörda myndigheter också finns
fungerande operativa rutiner för samverkan
även vid andra skeden än under det initiala
insatsskedet. Detta innefattar bl.a. rutiner för
expertstöd, rutiner för hur och till vem
misstänkta agens bör vidarebefordras för
klassificering och rutiner för hot- och
riskbedömning
inom
CBRNE-området.
Hantering av agens måste även kunna tillgodo87
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se forensiska krav. Regeringen avser att under
2011 se över om ansvaret för centrala
myndigheter att tillhandahålla expertstöd
inom området CBRNE i någon del behöver
tydliggöras.
Transport av farligt gods
För att fördjupa samverkan och stärka skyddet
inom området transport av farligt gods anser
regeringen att det krävs en ökad tydlighet
rörande roller och ansvar mellan berörda
myndigheter samt en ökad enhetlighet mellan
berörda transportslag i fråga om tillsyn och
efterlevnad av regelverk. Mot bakgrund av
detta avser regeringen att fortsatt se över
ansvarsfördelningen och samverkansformer
mellan ansvariga myndigheter.
Regeringen anser, bl.a. med beaktande av
vad Riksrevisionen har framhållit i rapporten
Skyddet för farligt gods (RiR 2008:29), samt
den utvecklade myndighetssamverkan som
därefter skett, att analyser bör ske över hur
skyddet av farligt gods tillgodoses enligt
nuvarande regelverk samt att förslag till
förbättringar och förtydliganden som skulle
stärka skyddet utarbetas. Utgångspunkten
från regeringens sida är att resultatet bör
kunna utmynna i strategiska riktlinjer för
samverkan.
Kärnenergiberedskap
Regeringen avser att under 2012 följa upp
utvärderingen
av
samverkansövningen
SAMÖ/KKÖ 2011 och händelserna i Japan
under 2011. Regeringen har även givit
Myndigheten
för
samhällsskydd
och
beredskap (MSB) i uppdrag att återrapportera
åtgärder som vidtagits med anledning av den
reviderade handlingsplanen i ”Den svenska
beredskapen för radiologiska och nukleära
olyckor 2015” (dnr Fö2009/2522/SSK).
Mot bakgrund av de erfarenheter som dras,
kommer regeringen under 2012 att överväga
om inriktningen för kärnberedskapsarbetet i
någon del behöver förändras.
Regeringen vill framhålla vikten av att
larmvägar och samverkansformer fortsätter att
övas och användningsformer för gemensamma
kommunikationsverktyg
såsom
Rakel
fortsätter att utvecklas.
Regeringen har den 1 september 2011
uppdragit åt länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar,
Halland och Skånes län att se över möjligheter
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till djupare samordning och samverkan på
kärnberedskapsområdet. Uppdraget ska göras
i samverkan med MSB och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den
27 april 2012 (dnr S2011/3158/SFÖ).
Dåvarande Statens strålskyddsinstitut (SSI)
redovisade under 2008 en rapport gällande
behovet av kärnberedskapsresurser vid MSB
och i de län som har ett särskilt ansvar för
kärnberedskapen. Mot bakgrund av denna
rapport har nivåer för de avgifter som SSM tar
ut från kärnkraftsindustrin bestämts. Statens
strålskyddsinstituts rapport innefattade en
bedömning för behoven under åren 20082010. Regeringen avser att ge SSM i uppdrag
att i samverkan med MSB göra en ny
bedömning av behoven, för åren 2013-2015 i
syfte att ta fram ett aktuellt underlag för
bedömning av avgifternas storlek. Regeringen
anser också att uppföljningen av använda
medel måste förbättras. Regeringen kommer
därför att ge MSB i uppdrag att följa upp
användandet av medel som myndigheten
betalar ut till länsstyrelser för kärnberedskapsändamål.
Seveso
Regeringen har den 25 augusti 2011 beslutat
om direktiv för en utredning, ”En effektiv
Sevesolagstiftning”, som har till uppgift att
analysera hur tillståndsgivande, tillsyn och
finansiering inom området fungerar och lämna
förslag på förändringar inklusive författningsförändringar. Utredningen ska redovisa sitt
uppdrag den 29 juni 2012 (dir. 2011:72).
I december 2010 redovisade kommissionen
förslag till ett reviderat Seveso II-direktiv.
Förslaget till reviderat direktiv förhandlas
för närvarande i rådsarbetsgruppen. Sverige
deltar aktivt i förhandlingarna och i arbetet
med att ta fram underlag för svensk
ståndpunkt deltar ett antal myndigheter.
Brandfarliga och explosiva varor
I och med ikraftträdandet av den nya lagen
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor, den 1 september 2010, har tillståndsprövningen avseende hantering m.m. av
explosiva varor övergått från polisen till
kommunerna. Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap bör i möjligaste mån bistå
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kommunerna med utbildning och information
under en omställningsperiod.
Med anledning av de nya aerosoldirektivet
och föreskrifter om aerosolbehållare som
trädde i kraft 2010 avser regeringen se över
tillsyn över efterlevnaden av de nya
föreskrifterna.
Regeringen anser att det är angeläget att
Sverige agerar för att förebygga brott där
sprängämnen används. Händelserna i Oslo i
augusti 2011 understryker vikten av ett förebyggande arbete. Sverige arbetar både nationellt och internationellt med detta. Förutom
deltagande i det pågående lagstiftningsarbetet
inom EU är det också viktigt att fortsatt stärka
den nationella kompetensen i fråga om
sprängämnen, inklusive forensiska kunskaper.
Precis som i arbetet med övriga farliga ämnen
är det flera myndigheter som har ansvar för
olika delar i hanteringen. Regeringen anser att i
arbetet med att implementera åtgärderna i
EU:s
handlingsplan
för
förbättrad
sprängämnessäkerhet bör den nationella
sprängämnesarbetsgruppen även sträva efter
att förmågan att tidigt upptäcka, förebygga
och hantera händelser med sprängämnen
stärks genom att det nationella samarbetet
ökar. I och med att EU:s handlingsplan löper
ut 2011 avser regeringen följa upp och vid
behov anpassa uppgiften som den nationella
sprängämnesarbetsgruppen har.
4.3.5

Informationssäkerhet

Resultatanalys
I skrivelsen Samhällets krisberedskap – stärkt
samverkan för ökad säkerhet angav regeringen
riktlinjer för en nationell strategi på
informationssäkerhetsområdet
(skr.
2009/10:124, bet. 2009/10:FöU9, rskr.
2009/10:327). Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB) har därför under året i
samarbete med övriga ansvariga myndigheter
tagit fram en strategi för åren 2010-2015 (dnr
Fö2010/1215/SSK). Syftet med strategin är att
skapa en gemensam uppfattning om informationssäkerhetsarbetet. Strategin riktar sig till
hela samhället.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fick, den 8 juli 2010, i uppdrag att inordna
Sveriges it-incidentcentrum (Sitic) i MSB.
Arbetet med överföringen genomfördes i

samverkan mellan MSB och Post- och
telestyrelsen (PTS), som tidigare ansvarade för
Sitics verksamhet. Verksamheten har överförts
och kallas numera för Computer Emergency
Respons Team - Sverige (CERT-SE) och har i
huvudsak samma uppgifter som tidigare (dnr
Fö2010/2244/SSK). Regeringens bedömning
är att överföringen kompletterar MSB:s
nuvarande verksamhet och bidrar till
regeringens inriktning att samordna samhällets
informationssäkerhet.
Den 23-24 augusti 2010 anordnade MSB i
samverkan med samverkansgruppen för
informationssäkerhet (SAMFI), som leds av
MSB och i övrigt utgörs av Post- och
telestyrelsen, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Rikspolisstyrelsen/Säkerhetspolisen
samt
Försvarsmakten,
en
konferens om informationssäkerhet i offentlig
sektor. Målgruppen var kommuner, länsstyrelser, landsting, myndigheter samt statligt
och kommunalt ägda bolag och syftet var att
höja medvetenheten inom området informationssäkerhet. Konferensen fick en stor
uppslutning och ett positivt mottagande från
deltagarna. En uppföljande konferens genomfördes i augusti 2011.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tillsammans med SAMFImyndigheterna, Svenska kraftnät och energisektorn tagit fram en gemensam webbplats för
att stödja organisationers grundläggande och
systematiska
informationssäkerhetsarbete.
Webbplatsen är i ett uppbyggnadsskede, och
bedöms få betydelse för det förebyggande
arbetet med informationssäkerhet.
Den 29-30 september 2010 genomförde
MSB i samverkan med SAMFI, Svenska
kraftnät och energisektorn en nationell
samverkansövning på informationssäkerhetsområdet kallad NISÖ 2010. I scenariot för
NISÖ 2010 drabbades Sverige av it-relaterade
störningar i elförsörjningssystemet. Scenariot
visade på behov av nationell och internationell
samordning. Övningen genomfördes i anslutning till Cyberstorm III som amerikanska
Department of Homeland Security ansvarar
för. Övningen togs emot positivt av de övade
aktörerna, som utgjordes av både privata
företag och myndigheter. En uppföljande
NISÖ planeras till 2012 med något breddat
perspektiv.
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Försvarets radioanstalt (FRA) har under
året tagit fram en utbildning för att höja den
tekniska kompetensen inom informationssäkerhetsområdet hos statliga myndigheter
och statligt ägda bolag. Försvarets radioanstalt
har också presenterat en trendrapport som
redovisar hot och risker på området med syfte
att höja medvetenheten kring dessa frågor hos
samhällets aktörer.
I slutet av 2010 initierades ett samarbete
mellan EU och USA på informationssäkerhetsområdet. Samarbete sker inom
områdena privat- offentlig samverkan, åtgärder
som höjer riskmedvetenheten, it-brottslighet
samt it-incidenthantering. Samarbetet gäller
främst erfarenhetsutbyte och informationsdelning.
Under året har MSB fortsatt sitt deltagande
i arbetet med informationssäkerhet på EUnivå. Myndigheten har bl.a. deltagit i kommissionens grupp för informationssäkerhet,
European Forum for Member States (EFMS),
och
den
paneuropeiska
övningen
EuroCybex2010 samt samverkat med
Europeiska nät- och informationssäkerhetsbyrån (Enisa),
Inom området säkerhet i industriella
styrsystem (SCADA) har MSB deltagit i
möten inom ramen för det internationella
samverkansforumet Meridian Process Control
Security Information Exchange (MPCSIE).
MSB:s arbete syftar till att bl.a. höja
medvetenheten hos berörda aktörer om denna
fråga. På Europeisk nivå har MSB deltagit i det
Europeiska forumet European SCADA and
Control Systems Information Exchange (ESCSIE).
Regeringens bedömning är att ett flertal
myndigheter, däribland MSB, bedriver ett
omfattande arbete med att stärka samhällets
informationssäkerhet. Området utvecklas
snabbt, vilket ställer särskilda krav på bl.a.
stärkt samordning av myndigheternas
verksamhet. Myndighetens uppdrag att arbeta
med samordning av samhällets informationssäkerhet har bidragit till genomförandet av
regeringens politik på detta område.
Inriktning
Som anges i regeringens skrivelse, Samhällets
krisberedskap – stärkt samverkan för ökad
säkerhet, bör ett antal åtgärder genomföras för
att öka förmågan till ledning, samverkan och
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samordning, öka informationsdelningen samt
skapa en gemensam lägebild samt skapa en
ökad responsförmåga (skr. 2009/10:124, bet.
2009/10:FöU9, rskr. 2009/10:327).
Försvarets radioanstalt (FRA) fick den
14 april 2010 i uppdrag att ta fram ett tekniskt
detekterings- och varningssystem för samhällsviktig verksamhet. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) fick
samma dag i uppdrag av regeringen att
• ta fram ett förslag på hos vilka aktörer
ett tekniskt detekterings- och
varningssystem för samhällsviktig
verksamhet och kritisk infrastruktur
skulle kunna införas,
• lämna förslag beträffande ett system
för obligatorisk it-incidentrapportering för statliga myndigheter,
• utifrån förmågebedömningar, riskoch sårbarhetsanalyser samt bedömningar av beroendeförhållanden föreslå enskilda myndigheter att anlita
FRA för it-säkerhetsanalyser samt
• redovisa ett förslag om en skyddad
kommunikationslösning för offentlig
sektor.
Den 1 mars 2011 redovisade MSB och FRA
uppdragen till regeringen.
I FRA:s redovisning av uppdraget beskrivs
hur ett system för detektering och varning kan
utformas (dnr Fö2011/357/SSK). Försvarets
radioanstalt beskriver även en process för att
upptäcka och identifiera förekomst av itangrepp eller förberedelser för potentiella itangrepp.
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap föreslår i sin redovisning att de
myndigheter som har ett särskilt ansvar vad
gäller krisberedskap enligt bilagan till
förordningen (2006:942) om krisberedskap
och höjd beredskap erbjuds att delta i ett
nationellt detekterings- och varningssystem
(dnr Fö2011/362/SSK). Myndigheten föreslår
vidare att i en senare fas bör även andra
aktörer, såsom landsting och kommuner
erbjudas att få ansluta sig till det nationella
detekterings- och varningssystemet. Även
ägare av samhällsviktig verksamhet och kritisk
infrastruktur föreslås att delta i ett senare
skede.
För att skydda Sverige och svenska
intressen mot it-angrepp från kvalificerade och
resursstarka aktörer samt komplettera läges-
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bilden avseende omfattningen av it-attacker
kan ett tekniskt detekterings- och varningssystem utgöra en komponent. Regeringen
anser att både MSB:s och FRA:s redovisningar
utgör underlag för det fortsatta arbetet och att
utgångspunkten bör vara att de myndigheter
som har ett särskilt ansvar vad gäller
krisberedskap enligt bilagan till förordningen
(2006:942) om krisberedskap och höjd
beredskap i första hand bör delta i ett
nationellt detekterings- och varningssystem.
Förslaget,
inklusive
dess
budgetära
konsekvenser samt finansiering, kräver dock
fortsatt utredning. Regeringen avser därför att
inhämta ytterligare beredningsunderlag.
I redovisningen av förslag beträffande ett
system för obligatorisk it-incidentrapportering
(dnr Fö2011/366/SSK) föreslår MSB att det
för statliga myndigheter ska vara obligatoriskt
att rapportera it-incidenter till CERT-SEfunktionen vid MSB. Dessutom bedömer
MSB att det krävs en noggrann analys av de
rättsliga förutsättningarna för att samla in,
lämna vidare och hantera informationen.
Författningar som kan komma att behöva
beaktas
är
t.ex.
personuppgiftslagen
(1998:204) (insamling och behandling av
personuppgifter, vilket i vissa fall har ansetts
omfatta IP-adresser), lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation, offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400) (överföring av
sekretess etc.), rättegångsbalken (1942:740)
och polislagen (1984:387). Eftersom insamlingen av uppgifter föreslås gälla användare
som båda befinner sig i Sverige måste också
lagen (2008:717) om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet beaktas som
avgränsning.
I arbetet med skydd av samhällsviktig
verksamhet är anpassning av skyddsåtgärder
viktigt. Anpassning av skyddsåtgärder
förutsätter kännedom om antal incidenter och
omfattning, för att förstärka möjligheten till
samlat agerande vid it-incidenter där
konsekvenserna av dessa bedöms bli omfattande. Obligatorisk it-incidentrapportering
kan vara en del i det arbetet. Regeringen anser
dock att det är nödvändigt att göra en
fördjupad analys avseende bl.a. vilken typ av
information en myndighet ska åläggas att
samla in och rapportera. Även frågan om
vilken myndighet som rapportering ska ske
till, budgetära konsekvenser samt hur dessa

ska finansieras, behöver analyseras vidare. De
rättsliga förutsättningarna behöver också
tydliggöras. Regeringen avser därför att
uppdra åt MSB att göra en fördjupad analys på
området. Förutom MSB:s behov utifrån
myndighetens samordnande roll vid olyckor
och kriser och vid hantering av it-incidenter
kan även Rikspolisstyrelsen (RPS) ha behov av
it-incidentrapportering. En it-incident som
innefattar en brottslig handling faller inom
polisens ansvarsområde. Vidare har RPS enligt
säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) föreskriftsrätt
inom
informationssäkerhetsområdet (skild från MSB:s föreskriftsrätt som
tar sin grund i förordningen (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap).
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap anger att de arbetar kontinuerligt
med att analysera och bedöma omvärldsutvecklingen
inom
informationssäkerhetsområdet och bygger därigenom upp
kunskap som kan ligga till grund för
uppmaningar till enskilda myndigheter att
anlita FRA för it-säkerhetsanalyser (dnr
Fö2011/368/SSK). Avseende finansiering
anser MSB att genomförandet av itsäkerhetsanalyser hos en myndighet och dess
kostnader faller inom ramen för ordinarie
informationssäkerhetsarbete i den egna
organisationen
(dnr
Fö2011/367/SSK).
Regeringen delar MSB:s uppfattning avseende
finansiering.
I MSB:s redovisning av förslag till en
skyddad kommunikationslösning för offentlig
sektor konstateras vikten av att nyttja befintlig
infrastruktur i kombination med rätt nivå på
säkerhetslösning (dnr Fö2011/365/SSK).
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag innebär bl.a. en sammanhållen
organisatorisk struktur för kravställning och
uppföljning avseende offentlig sektors itsäkerhet. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap föreslår att det upprättas en
funktion för samordning och inriktning vid
MSB och en funktion vid Trafikverket för drift
och förvaltning av statlig kontrollerbar
kommunikationsinfrastruktur.
Regeringens anser att MSB:s redovisade
förslag för en skyddad kommunikationslösning är intressant men att det krävs
ytterligare utredning innan förslaget kan
genomföras. Bland annat bör en tydlig
behovsbild utarbetas för kommuner, landsting,
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länsstyrelser och andra myndigheter samt
statliga bolag Även en rättslig analys av
förslagen bör genomföras. Regeringen avser
att uppdra åt Statskontoret att redovisa
behovsbilden för ovan nämnda aktörer.
Slutligen kan konstateras att både MSB,
Försvarsmakten och Säkerhetspolisen (Säpo)
har föreskriftsrätt på informationssäkerhetsområdet. Mot bakgrund av föreskrifternas
betydelse för samhällets informationssäkerhet
anser regeringen att det är viktigt att innebörden av dessa kommuniceras på ett tydligt
sätt till berörda myndigheter. Detta för att
undvika missförstånd och otydlighet från
statens sida samt att tydliggöra MSB
respektive Säpos roll. Ytterligare en aspekt är
vilket eventuellt stöd Säpo behöver avropa från
FRA när de gör sina säkerhetsanalyser samt
konsekvenserna av att detta belastar Säpos
budget.
Regeringen anser att FRA är en av statens
tekniska resurser på informationssäkerhetsområdet vilket innebär att FRA vid en
händelse bör kunna stödja samhällets mest
kritiska verksamheter.
4.3.6

Samordning av funktioner inom itsäkerhet

Regeringens bedömning: Signatärskapet för
Common Criteria Recognition Arrangement
(CCRA) förs över från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap till Försvarets
materielverk.
Utredningarnas
förslag:
Förslagen
i
Informationssäkerhetsutredningen
(SOU
2010:25) och Försvarsstrukturutredningen
(SOU 2011:36) överensstämmer i stort med
regeringens förslag.
Remissinstanserna: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap delar utredningens
förslag vad avser lokaliseringen av Sveriges
Certifieringsorgan för it-säkerhet (CSEC)
samt CCRA. Försvarets radioanstalt ser
tydliga
samordningsvinster
vad
gäller
säkerhetsgranskning, kunskap om sårbarhet i
it-system, forskning och granskning av skadlig
kod samt internationell policysamverkan.
Utredaren förordar att CSEC tillsvidare blir
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kvar inom FMV. FRA delar inte den
uppfattningen.
Skälen för regeringens bedömning:
Informationssäkerhetsutredningen
(SOU
2010:25) och Försvarsstrukturutredningen
(SOU 2011:36) föreslår att Sveriges
certifieringsorgan för it-säkerhet (CSEC)
kvarstår som enhet inom Försvarets
materielverk samt att signatärskapet för
Common Criteria Recognition Arrangement
(CCRA) förs över från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap till FMV.
Regeringen delar utredningarnas bedömning
att
samma
organisation
som
är
certifieringsorgan bör inneha signatärskapet.
4.3.7

Skydd av samhällsviktig
verksamhet

Resultatanalys
Arbetet
med
att
införa
direktivet
114/2008/EC, European Programme for
Critical Infrastructure Protection (EPCIP) är
genomfört. Arbetet innebar en kartläggning
och bedömning om svensk infrastruktur kan
klassificeras som europeisk kritisk infrastruktur
(ECI)
(inom
energioch
transportsektorerna) samt bedömning av
behoven att stärka skyddet av denna. Efter
genomfört
utredningsarbete
kan
det
konstaterats att Sverige inte har någon ECI.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har inom ramen för EPCIP tillsammans
med andra myndigheter testat en pilotversion
av ett informationsdelningssystem Critical
Infrastructure Warning Information Network
(CIWIN). Syftet är att testa systemets
funktionalitet innan beslut fattas om eventuellt
införande. CIWIN är tänkt som en plattform
där medlemsstater kan dela information,
exempelvis hot, sårbarheter och risker kopplat
till kritisk infrastruktur.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har deltagit i uppbyggnadsarbetet
av European Reference Network of Critical
Infrastructure Protection (ERN-CIP). Syftet
är att skapa ett europeiskt nätverk av
laboratorier och anläggningar för experiment
och tester kopplat till kritisk infrastruktur.
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Regeringen ser positivt på arbetet och det
sektorsövergripande samarbetet i Sverige med
skydd av samhällsviktig verksamhet.
Inriktning
Målet med skydd av samhällsviktig verksamhet
är bl.a. att säkerställa en robusthet för att
kunna motstå och hantera olyckor och
allvarliga
händelser.
Myndigheten
för
samhällsskydd och beredskap arbetar i
samverkan med myndigheter, kommuner,
landsting, organisationer och företag för att
identifiera och analysera sådana sårbarheter
som kan anses vara särskilt allvarliga samt är
pådrivande i arbetet med förebyggande och
sårbarhetsreducerande åtgärder.
Den 14 april 2010 fick MSB i uppdrag att ta
fram en nationell strategi för arbetet med
skydd av samhällsviktig verksamhet (dnr
Fö2010/698/SSK). Strategin rapporterades in
till Regeringskansliet 1 mars 2011 (dnr
Fö2010/1615/SSK). Syftet med strategin är att
skapa ett mer resilient samhälle med en
förbättrad förmåga att motstå och återhämta
sig från allvarliga störningar i samhällsviktig
verksamhet. Syftet med strategin är också att
skapa förutsättningar för att samhället fortsatt
ska fungera på en acceptabel nivå vid allvarliga
händelser och störningar. Strategin har
utarbetats i samverkan med flera centrala
myndigheter, länsstyrelser, kommuner och
landsting samt näringslivet. Strategin bygger
på tre principer för att stärka kontinuitet och
funktionalitet
hos
samhällsviktiga
verksamheter där en av förutsättningarna är att
dessa verksamheter bedriver ett systematiskt
säkerhetsarbete.
De tre principerna är:
• använda ett systemperspektiv,
• åtgärder före, under och efter
störning samt
• omfatta alla slags hot och risker.
Regeringen anser att MSB bör fortsätta att
arbeta aktivt med att förankra och skapa
förståelse för strategin hos samhällets aktörer.
Regeringen anser vidare att det är viktigt att
Sverige deltar i arbetet som pågår inom ramen
för ERN-CIP vilket innebär att skapa ett
europeiskt nätverk av laboratorier och
anläggningar för experiment och tester kopplat
till kritisk infrastruktur. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap deltar som
Sveriges representant. Vad gäller CIWIN har

det framkommit att medlemsstaterna anser att
verktyget är för komplicerat. Sverige bör
avvakta utvecklingen av detta system innan
beslut fattas om att införa systemet hos
svenska aktörer.
Regeringen anser att kommissionens fokus
legat på behovet av revidering av helheten av
EPCIP-programmet, och mindre på själva
direktivet. EPCIP-programmet består av flera
delar; ett direktiv om kartläggning av, och
klassificering
som,
europeisk
kritisk
infrastruktur
(inom
energioch
transportsektorerna) och bedömning av
behoven att stärka skyddet av denna, det
finansiella programmet som syftar till att
kunna ge medlemsstater finansiellt stöd för
olika projekt, CIWIN, ERN-CIP samt
expertgrupper inom området. Direktivet
omfattar för närvarande sektorerna energi och
transporter. När det gäller revideringen av
direktivet och eventuellt tillägg av utpekade
sektorer är arbetet med att ta fram kriterier för
IKT-sektorn (informations- och kommunikationsteknologi) långt gånget. Detta utan att
det finns något formellt beslut på att IKTsektorn är nästa sektor. Den formella starten
för revidering av direktivet är januari 2012.
Regeringen anser att det är viktigt att delta i
detta arbete då detta påverkar arbetet med
samhällsviktig verksamhet på nationell nivå.
Inom ramen för EPCIP-arbetet har
Europarådet enats om rådsslutsatser avseende
den externa dimensionen som fokuserar på
behovet att öka samarbetet och utbytet av
goda erfarenheter.
4.3.8

Sjöövervakning

Resultatanalys
Kustbevakningen (KBV) genomför verksamhet inom sjöövervakning och räddningstjänst,
inklusive ett brett internationellt samarbete.
Kustbevakningens befogenheter samt fartyg
och flygplan m.m. utgör en plattform för dessa
uppgifter. Detta gör att KBV har en central
roll avseende samhällets säkerhet och
krisberedskap till sjöss.
Sjöövervakningsverksamheten kan delas in i
två huvudområden, dels polisiär övervakning
och brottsbekämpning, dels kontroll och
tillsyn. Kustbevakningen har även regeringens
uppdrag att samordna de civila behoven av
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sjöövervakning
och
förmedla
civil
sjöinformation till berörda myndigheter.
Polisiär övervakning och brottsbekämpning
Det totala antalet kontrollåtgärder inom
verksamhetsområdet sjöövervakning har under
2010 ökat jämfört med tidigare år. Den största
anledningen till ökningen beror på att KBV
under hela 2010 till skillnad från 2009 haft
förmåga att kunna utöva befogenheterna när
det gäller brott inom ratt- och sjöfylleri. Från
och med den 1 juni 2010 utökades
sjöfylleribefogenheterna ytterligare då KBV
fick befogenheter att genomföra slumpmässiga
nykterhetskontroller till sjöss, vilket bidragit
till att kontrollåtgärderna ökat. Vad gäller
KBV:s förebyggande verksamhet, främst
avseende rattfylleri- och sjöfyllerikontroll,
tyder det relativt låga antalet lagförda personer
på att myndighetens höga närvaro i hamnar
och information om omfattande kontroller av
nykterheten till sjöss vid exempelvis
hamnfester och andra evenemang haft tydlig
preventiv effekt.
Gränskontrollverksamheten har utförts
genom kontroller av olika objekt i sjötrafiken
och genom övervakning av områdena mellan
gränsövergångsställena. Polisen har huvudansvaret för gränskontrollen och KBV
medverkar i gränskontrollen genom att utöva
kontroll av sjötrafiken. Regeringens ser
positivt på att den regionala samverkan mellan
KBV, gränspolisen och Tullverket fortsatt
varit god under 2010 och att ett flertal olika
myndighetsgemensamma
insatser
har
genomförts.
Kustbevakningen har även aktivt medverkat
i det myndighetsgemensamma arbetet i
regionala underrättelsecentrumen. Deltagande
myndigheter utöver Kustbevakningen är:
Polisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Rikskriminalpolisen,
Länsstyrelsen, Försäkringskassan, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Säkerhetspolisen och Kriminalvårdsstyrelsen. Vidare har
myndigheten utvecklat underrättelse- och
spaningsverksamheten, bl.a. är KBV:s
Maritima Underrättelse Center (MUC) nu
efter flytt från KBV:s huvudkontor i
Karlskrona helt etablerat vid regionkontoret i
Nacka Strand. Detta har bidragit till att
myndighetsgemensamma ingripanden har
kunnat ske med beslag och fällande domar
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som följd. Vidare har KBV genom fortsatt
samarbete med polisens nationella insatsstyrka
bidragit till att effektiva insatser kunnat göras
även till sjöss. Genom samverkan i t.ex. Baltic
Sea Region Border Control Cooperation
(BSRBCC) har KBV aktivt bidragit till att
motverka
kriminella
nätverk.
Kustbevakningen har samverkat med Tullverket
inom samtliga regioner och ett antal
gemensamma fartygsvisitationer har gjorts
varvid
båda
myndigheternas
särskilda
förmågor tagits tillvara, t.ex. narkotikasökhund från Tullverket och dykare från KBV.
Regeringen bedömer att KBV på ett
tillfredsställande sätt har utfört verksamhet
avseende bekämpning av den grova och
gränsöverskridande organiserade brottsligheten och tullkontroll.
Kontroll och tillsyn
Sedan årsskiftet 2008-2009 har KBV
tillsammans med Fiskeriverket beslutat om en
gemensam tillsynsplan som övergripande styr
fiskekontrollverksamheten. Kustbevakningen
har utfört inspektioner till sjöss för att bl.a.
kontrollera redskap, tillstånd, fiskeloggböcker
och förbudsområden. Antalet utförda EUgemensamma kampanjer (Joint Deployment
Plan-kampanjer, JDP) har ökat. En JDPkampanj bedrivs tillsammans med flera
medlemsländer inom EU där inspektionsresurserna samordnas under en begränsad tid i
ett begränsat område med syfte att uppnå en
effektivare fiskerikontroll. Kustbevakningen
har under året avvecklat Fiskerikompetenscentret (FKC) och istället placerat tjänstemän
på Fiskeriverkets huvudkontor i Göteborg till
fördel för ett nytt myndighetsgemensamt
fiskeriövervakningscentrum
(Fishing
monitoring center, FMC) som inrättades i
slutet av 2010. Regeringen bedömer att KBV
på ett tillfredsställande sätt har utfört
verksamhet avseende kontrollverksamhet.
Samordningsansvar av de civila behoven av
sjöövervakning
Kustbevakningen har regeringens uppdrag att
utveckla och driva ett myndighetsgemensamt
system för sjöinformation (sjölägesinformation och tilläggsinformation), SJÖBASIS.
Systemet driftsattes internt inom KBV i
oktober 2009 och övriga myndigheter fick
tillgång till det i mars 2010. Regeringen
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bedömer att arbetet med att samordna de civila
behoven av sjöövervakning och därigenom
samla befintlig information, gör att
informationen kan utnyttjas på ett bättre sätt
av de civila myndigheterna.
Kustbevakningen är sedan årsskiftet
2009/2010 ledande part för ett EUpilotprojekt om integrerad övervakning av de
nordeuropeiska havsområdena. Projektet går
under namnet MARSUNO - Maritime
Surveillance North. I projektet ingår 24
myndigheter från 10 länder med kust mot
Östersjön och/eller Nordsjön. Projektet syftar
till att skapa förutsättningar för ett
effektiviserat informationsutbyte, så kallad
ökad interoperabilitet, mellan medlemsstaterna
samt tredje land. Vidare syftar projektet till att
ta till vara synergier av ökat informationsutbyte mellan civila och militära myndigheter.
Projektet utgår från redan existerande
övervaknings- och kontrollsystem inom EU
och hur dessa kan användas på bästa möjliga
sätt. I projektet ingår även att föreslå åtgärder
för att anpassa lagar och förordningar för att
på så vis åstadkomma ett effektiviserat
informationsutbyte mellan både civila och
militära myndigheter. Vidare har MARSUNO
upptagits som ett flaggskepp inom
Östersjöstrategin. Till strategin hör en
handlingsplan som är indelad i 15 prioritetsområden med sammanlagt cirka 80 åtgärder, så
kallade flaggskepp. Sammantaget anser
regeringen att KBV har genomfört civil
sjöövervakning
med
gott
resultat.
Verksamheten har inneburit positiva effekter
för KBV och de myndigheter som KBV
samverkar med.
Inriktning
Ökad integrering och samverkan
Myndigheters behov av tillförlitlig och
relevant sjöinformation kommer att öka i
framtiden, bl.a. för att utföra gränskontroller
och bekämpa gränsöverskridande brottslighet.
Den ökande trafiken till sjöss gör också att
sjöinformation bidrar till att öka säkerheten
och framkomligheten till sjöss. Under 2011
bör därför alla användare vara utbildade och
anslutna
till
SJÖBASIS.
Det gäller
Fiskeriverket, Havs- och vattenmyndigheten,
Försvarsmakten, Naturvårdsverket, Polisen,
Myndigheten
för
samhällsskydd
och

beredskap, Sveriges geologiska undersökning,
Sjöfartsverket, SMHI, Transportstyrelsen och
Tullverket. Regeringen avser att fortsatt följa
införandet av SJÖBASIS.
En prioritering under det svenska
ordförandeskapet i EU hösten 2009 var att
arbeta för en integrering av sjöövervakning
och därmed öka möjligheterna till gränsöverskridande
informationsutbyte
mellan
medlemsstaterna. Kommissionen har under
2010 lagt fram en färdplan för det s.k. CISEarbetet (Common Information Sharing
Environment). Under det första halvåret 2011
har rådet fortsatt förhandla om slutsatser
avseende genomförandet av färdplanen.
Sverige bör även fortsättningsvis delta aktivt i
detta arbete.
Regeringen anser att en ökad integrering av
sjöövervakning och informationsutbyte, både
nationellt och inom EU, skapar förutsättningar för en förbättrad krishanteringsförmåga. Regeringen anser vidare att resultaten
av arbetet med MARSUNO i såväl EU:s
havspolitik
som
Östersjöstrategin
är
betydelsefulla och fortsatt bör stödjas även
efter december 2011 då projektet formellt ska
avslutas. Projektets slutresultat kommer att
analyseras och användas i kommissionens och
rådets fortsatta arbete med den ovan nämnda
färdplanen.
Kustbevakningen bör inom ramen för
brottsbekämpning inrikta arbetet på att
förbättra och utveckla arbetsmetoder för att
bekämpa den grova organiserade och
gränsöverskridande brottsligheten.
Regeringen anser att möjligheterna till ökad
resurseffektivitet genom samverkan mellan de
sjöverkande myndigheterna bör ses över. I dag
finns en begränsad samverkan mellan de
myndigheter som har maritima resurser.
Regeringen anser dock att samordningen och
samverkan kan och bör stärkas. För att
resurser, såväl civila som militära, i högre
utsträckning ska nyttjas mer effektivt har
regeringen den 19 maj 2011 beslutat om att
tillsätta en utredning med uppdrag att föreslå
ett effektivt och flexibelt nyttjande av
samhällets maritima resurser genom stärkt
operativ samordning av och samverkan mellan
svenska statliga myndigheter med maritima
uppgifter, förmågor och resurser (dir.
2011:43). Uppdraget ska redovisas den 1 juli
2012.
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4.3.9

Utbildning och övning

Resultatanalys
Myndigheten
för
samhällsskydd
och
beredskap (MSB) ska enligt sin instruktion se
till att utbildning och övningar kommer till
stånd inom sitt ansvarsområde. Myndigheten
bedriver utbildning vid två verksamhetsställen:
Revinge och Sandö. Genom omvärldsbevakning
och
analys
av
målgruppernas
kompetensutvecklingsbehov har utbildningsutbudet under året anpassats och kvalitetssäkrats för att stärka samhällets kompetens
inom samhällsskydd och beredskap.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har genomfört en utvärdering av
utbildningssystemet inom området skydd mot
olyckor med syfte att få fram underlag till
fortsatt förbättringsarbete.
För att stärka de olika aktörernas förmåga
att leda och samverka vid stora olyckor och
kriser genomfördes ett flertal kurser för
kommuner, landsting, länsstyrelser, myndigheter och näringsliv.
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap har deltagit i och genomfört ett
stort antal tvärsektoriella övningar bl.a. med
fokus på förbättrad vinterberedskap och
nationell informationssäkerhet. Vidare har
Sverige deltagit i ett stort antal internationella
krisberedskapsövningar inom bl.a. områdena
search- and rescue vid jordbävning, geomagnetiska solstormar och på informationssäkerhetsområdet.
Under 2010 har MSB inom ramen för
arbetet med den nationella planen för tvärsektoriella övningar utarbetat en webbaserad
kalender som visar de tvärsektoriella övningar
som olika myndigheter kommer att bedriva
under kommande år. Detta förbättrar
möjligheterna till övergripande övningsplanering och skapar möjlighet även till ökad
nordisk samverkan. Vidare har en it-baserad
övningswebb utvecklats för att ge stöd vid
tvärsektoriella övningar.
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap lämnade övningsstöd till bl.a. nio
regionala samverkansövningar. Stöd lämnades
även till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i framtagandet och genomförande av
koncept ”Train the trainer-utbildning” för att
utlandsmyndigheterna självständigt ska kunna
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genomföra
krisberedskapsoch
ledningsövningar.
Ett nationellt forum för inriktning och
samordning av övningar etablerades under
ledning av MSB. Forumet består av
representanter från de myndigheter som
omfattas av förordningen (2006:942) om
krisberedskap
och
höjd
beredskap.
Etableringen innebär bl.a. att en ny form av
samverkansövning ska genomföras som syftar
till
att
utveckla
den
tvärsektoriella
krishanteringsförmågan utifrån konstaterade
förmågebrister.
Regeringen anser att myndigheternas
övningsverksamhet och det stöd som lämnats
av MSB har bidragit till en ökad förmåga att
hantera kriser i samhället. Samarbeten och
former för samordning av olika myndigheters
övningsverksamhet har gett förutsättningar
för bättre och mer resurseffektiva övningar.
Inriktning
Övningar är av stor betydelse för arbetet med
skydd mot olyckor och krisberedskap. Den
tvärsektoriella övningsverksamheten är särskilt
viktig. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap bör fortsatt arbeta utifrån strategin
för tvärsektoriella övningar på nationell nivå
som redovisades 2009 till Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet)
(dnr
Fö2009/2423/SSK). Inriktningen för övningar
bör ta sin grund i erfarenheter från inträffade
händelser, genomförda övningar samt
myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser och
förmågebedömningar.
Att privata aktörer ges en ökad roll i den
tvärsektoriella övningsverksamheten är av stor
vikt. Likaså vill regeringen framhålla vikten av
att civila och militära aktörer övar samverkan
gemensamt. Mot bakgrund av regeringens
förslag om avveckling av beredskapspolisen
finns behov av att polisen och Försvarsmakten
övar tillsammans för att skapa effektiv
användning av förstärkningsresurser. Vidare
bör den internationella aspekten få ett ökat
genomslag vid den tvärsektoriella övningsverksamheten eftersom det bidrar till en ökad
förmåga att hantera kriser. Det är också viktigt
att Sverige deltar i internationellt anordnade
övningar.
Utvärdering ingår som en naturlig del av
övningsverksamheten, särskilt vid tvärsektoriella övningar. Myndigheten för
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samhällsskydd och beredskap har en viktig roll
att ta fram metoder för utvärdering samt
kunna delta i utvärderingar. Särskild vikt bör
läggas på att utvärdera identifierade brister i
krishanteringen. Genom det nationella
forumet för inriktning och samordning av
övningar skapas viktiga förutsättningar för
samordnad och resurseffektiv övningsverksamhet.
Regeringen vill framhålla att ansvaret för att
personalen inom en verksamhet är tillräckligt
utbildad vilar på den som ansvarar för
verksamheten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har det övergripande
uppdraget att verka för att utbildning inom
området skydd mot olyckor och krisberedskap
kommer till stånd. Myndigheten bör
kontinuerligt utvärdera samhällets behov på
området och vid behov initiera utbildningsoch övningsinsatser.
Regeringen anser vidare att frågan om att
åstadkomma ökad mångfald bland eleverna
som genomgår utbildningen i skydd mot
olyckor är prioriterad. Genom ökade
satsningar på bl.a. information riktad till
underrepresenterade målgrupper kan intresse
väckas för en karriär inom området skydd mot
olyckor så att samhället bättre avspeglas inom
dessa yrkeskategorier. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap bör pröva
ytterligare åtgärder för att mer än hittills
åstadkomma en ökad mångfald bland de elever
som genomgår utbildning i skydd mot
olyckor.

4.4

Samordning och stöd inför och
vid olyckor och kriser

Då en olycka eller kris inträffar är det viktigt
att berörda myndigheter och andra aktörer
skyndsamt får kännedom om vad som
inträffat. En viktig förutsättning för att kunna
agera är att det finns en lägesbild och att det
råder en helhetssyn kring vilka åtgärder som
bör vidtas för att ett samordnat arbete ska
kunna ske.

4.4.1

Insatser

Resultatanalys
Nationellt
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) ska ha förmåga att bistå
med stödresurser i samband med allvarliga
olyckor och kriser samt stödja samordningen av berörda myndigheters åtgärder vid
en kris. Exempel på händelser som krävde
insatser under 2010 är efter terrorattentatet i
Stockholms julhandel, stora mängder med
snö och stark kyla över mellersta och södra
Sverige samt askmolnet från vulkanutbrottet
på Island.
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap utövade sin samordnande roll bl.a.
genom stöd till ett koordinerat beslutsfattande
för ansvariga myndigheter och genom
samverkanskonferenser med såväl länsstyrelser
som centrala myndigheter. Stöd och råd har
också i förekommande fall lämnats till
näringslivet för deras planering. I den
samordnande rollen bidrar myndigheten till att
berörda aktörer kan kommunicera med
allmänheten på ett samordnat sätt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
tillhandahåller metoder, nätverk och tjänster
som används av berörda myndigheter i
kontakter med allmänheten. Exempel är
webbplatsen <www.krisinformation.se> och
en myndighetsgemensam telefontjänst som
sätts upp vid inträffade händelser för att
hantera frågor från allmänheten. Som exempel
ökade antalet besök på webbplatsen från ca
600 till ca 30 000 under askmolnet från
vulkanutbrottet på Island under en vecka.
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap har arbetat med att utveckla
beredskap, att ta emot larm, hålla en lägesbild
kontinuerligt uppdaterad utifrån omvärldsbevakning och fördjupad analys samt att vid
behov gå upp i en särskild organisation. Vidare
har ett arbete påbörjats med att kartlägga de
experter som kan delta i nationella stödinsatser
med målet att myndighetens personalpool på
sikt ska omfatta insatspersonal för såväl
nationella som internationella insatser.
Regeringen bedömer att samordningsverksamheten har bidragit till att ansvariga
myndigheter haft god kunskap om läget och
varandras arbete. Samverkanskonferenserna
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har bidragit till att sprida information mellan
berörda aktörer på ett bra sätt. Regeringen
bedömer också att myndigheternas budskap
till allmänheten varit avstämda och
samordnade vilket bidragit till en förhållandevis balanserad och saklig medierapportering.
EU och internationellt
Myndigheten
för
samhällsskydd
och
beredskap deltog under 2010 i totalt 122
internationella räddnings- och katastrofinsatser samt andra biståndsfinansierade
insatser såsom stöd till civil konflikthantering,
stärkande av katastrofberedskap, tidig återuppbyggnad och humanitär minhantering. Insatser
har genomförts i 39 olika länder.
Jordbävningskatastroferna i Haiti och Chile
samt översvämningarna i Pakistan dominerade
verksamhetsåret 2010, följt av stöd till
genomförandet av konsulära och humanitära
insatser under det tidiga 2011 i samband med
konflikten i Libyen samt hanterandet av
efterdyningarna av jordbävningen i Japan i
mars 2011.
Området katastrofriskreducering fortsatte
att utvecklas under året, både konceptuellt
men också i fält. I Tadzjikistan till exempel,
drivs ett projekt för att utveckla den nationella
kapaciteten gällande sök- och räddningsförmåga i samband med naturkatastrofer. I
Ukraina genomförs ett flerårigt projekt för att
stärka operativ och administrativ kapacitet
gällande katastrofhantering. Liknande arbeten
bedrivs också i västra och södra Afrika
tillsammans med lokala partnerorganisationer.
Inom området humanitär minhantering har
under
2010
insatser
genomförts
i
Demokratiska republiken Kongo (DRK),
Somalia och Irak.
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps bidrog under 2011 fortsatt till
civila krishanteringsinsatser internationellt i
konfliktsituationer, framförallt inom ramen
för EU:s gemensamma säkerhets- och
försvarspolitik. Av de totalt ca 30 utsända till
EU-insatserna
deltog
de
flesta
i
rättstatsinsatsen i Kosovo (EULEX Kosovo) i
Georgien (EUMM) och polisinsatsen i
Afghanistan (EUPOL Afghanistan).
År 2010 inleddes med en stor utmaning för
internationell krishantering. Jordbävningen på
Haiti den 12 januari 2010 var en av de största
humanitära katastroferna någonsin. Sverige
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bidrog bl.a. med stöd genom MSB som
tillsammans med partners inom ramen för det
internationella
humanitära
nätverket
(International Humanitarian Partnership,
IHP) bl.a. byggde bostäder och arbetsplatser
för ca 300 av FN:s biståndspersonal på plats.
Den 1 april 2011 tog MSB även över ansvaret
för en större lastbilsflotta på Haiti på uppdrag
av FN:s livsmedelsprogram (World Food
Programme, WFP). Detta är ett treårigt
projekt inriktat på transporter av förnödenheter till platser svåra att nå.
Den 27 februari 2010 drabbades även Chile
av
en
mycket
kraftig
jordbävning.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, bidrog i det tidiga återuppbyggnadsarbetet med åtta broar samt tillhörande
experter.
Även översvämningskatastrofen i Pakistan
2010 krävde ett omfattande internationellt
hjälparbete. Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap bidrog bl.a. med två större
vattenreningsinsatser som bilateralt stöd till
den pakistanska katastrofhanteringsmyndigheten respektive på uppdrag av Unicef.
Myndigheten bidrog också genom att skicka
ett s.k. basläger efter förfrågan från WFP.
Syftet med denna insats var att stödja
internationella
hjälporganisationer
med
boende, arbetsplatser och andra stödfunktioner för att underlätta deras arbete. En rad
experter inom olika områden reste också till
Pakistan för att stödja olika FN-organ.
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap ställde också en miljöexpert till
förfogande till EU:s expertgrupp och ungerska
myndigheter efter att en damm med
hydroxidslam brustit i Ungern hösten 2010
med omfattande konsekvenser för människor
och miljö.
Kustbevakningen deltog under 2010, på
regeringens uppdrag, i den av EU ledda marina
insatsen, Operation Atalanta med ett
sjöövervakningsflygplan
med
besättning
Uppdraget genomfördes i syfte att skydda
FN:s mattransporter till Somalia samt för att
stävja piratverksamheten i Adenviken och i
Indiska oceanen. Kustbevakningen har i en
rapport redovisat erfarenheter från genomförd
insats (dnr Fö2010/1681/SSK). Av rapporten
framgår att uppdraget uppfattades som mycket
positivt av den personal som genomförde
uppdraget och att insatsen bidraget till att
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utveckla myndighetens operativa förmåga.
Kustbevakningen betonar också vikten av att
medel finns avsatta i god tid före en insats.
Regeringen anser att kustbevakningsflyget
bidrog till att säkra FN:s mattransporter till
Somalia samt bidrog till en säkrare sjöfart i
området. Kustbevakningens deltagande i
operation Atalanta är ett exempel på
regeringens inriktning att stärka civil-militär
samverkan i insatser internationellt. Kustbevakningen har under året även aktivt deltagit
i olika FRONTEX-verksamheter t.ex.
Operation Poseidon Sea i Grekland, där
kustbevakningsflyget deltog under en månad i
november-december 2010, med flygplan och
besättningar.
Hanteringen av jordbävningen i Japan samt
följderna av den politiska krisen i Libyen
inledde 2011. Efter att jordbävningen, med
efterföljande tsunami och strålskyddskris,
drabbat Japan den 11 mars anmälde MSB de
resurser myndigheten hade till förfogande att
snabbt skicka till stöd för de japanska
strävandena att komma till rätta med den kris
som drabbat dem. Experter till förmån för
FN:s respektive EU:s insatser, samt diverse
skyddsutrustning, blev till slut det som
myndigheten kom att skicka på begäran av
japanska myndigheter. Myndigheten bidrog
också med skyddsutrustning till förmån för
den svenska ambassadpersonalen i Tokyo och
deras anhöriga.
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps insats i Libyen skedde i form av
stöd till genomförandet av både konsulära och
humanitära insatser. Myndigheten bidrog,
bland andra tillsammans med Utrikesdepartementet och Försvarsmakten, till att
evakuera både svenskar och andra européer
samt repatriera tusentals utländska gästarbetare. Därtill tillhandahölls sjukvårdsmateriel till förmån för lokal sjukvård.
Myndigheten bidrog också till att inom
ramen för International Humanitarian
Partnership och på förfrågan av UNHCR
etablera ett kontor för flera FN-organisationer
i flyktinglägret Shousha i Tunisien.
Ansvaret för det Svenska nationella
ambulansflyget (SNAM) flyttades den
1 januari 2011 över från Transportstyrelsen till
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. En fortsatt god beredskap råder för
resursens användande.

SNAM övades i november 2010 i
samverkan med den nordiska stridsgruppen
(NBG11). Scenariot var att NBG11 i samband
med en insats drabbats av ett större skadeutfall
vilket krävde en omedelbar hemtransport av
skadade soldater. Målsättningen var att de
övade skulle få en ökad förmåga att hantera en
insats. I övningen ingick att pröva procedurer
för alarmering, förvarning och beslutsprocesser, stab/ledning samt det operativa
genomförandet av en insats. Övningen
genomfördes med stor framgång. Ingen insats
har ägt rum under 2010.
I insatsverksamheten riktas fortsatt stort
fokus mot kvinnors rättigheter och
möjligheter i katastrofsituationer i enlighet
med FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 och
1820. Tillika pågår arbetet med att
åstadkomma en jämnare könsfördelning vad
gäller MSB:s insatspersonal.
Under 2010 har arbetet fortsatt med att
anpassa
insatsverksamheten
till
olika
miljöaspekter för att synliggöra verksamhetens
miljöpåverkan, minska verksamhetens negativa
miljöeffekter samt öka medvetenheten,
förståelsen och kapaciteten för miljöintegrering inom de olika insatstyperna.
Regeringen bedömer sammanfattningsvis
att de genomförda insatserna har inneburit ett
bra stöd till framförallt FN och EU, att viktiga
lärdomar kunnat dras för det nationella arbetet
samt att det katastrofriskreducerande arbetet
liksom den civil-militära dimensionen
utvecklats på ett positivt sätt.
Inriktning
Nationellt
Arbetet med att utveckla generella rutiner,
funktioner och förmågor bör fortsätta liksom
arbetet med att ta tillvara synergier mellan den
nationella och den internationella verksamheten. Erfarenheter från hanteringen av stora
mängder med snö och stark kyla över
mellersta och södra Sverige, askmolnet från
vulkanutbrottet på Island, terrorattentatet i
Stockholms julhandel och andra händelser bör
ligga till grund för att utveckla förmågan till
koordinerat beslutsfattande och samordnad
information till allmänheten bl.a. genom att
identifiera och utveckla nätverk, metoder och
stöd för det vardagliga arbetet. Arbetet med
samverkanskonferenser och liknade forum bör
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fortsätta med målet att dessa ska utvecklas och
bli en viktig faktor i arbetet med att
koordinera beslut vid en kris. Utvecklingsarbetet när det gäller befintliga instrument
som t.ex. <www.krisinformation.se> för
information till allmänheten bör fortsätta.
EU och internationellt
Förmågan att på kort tid kunna organisera ett
behovsbaserat stöd i form av t.ex. sök- och
räddningsteam,
resurser
för
sjukvård,
vattenrening
och
informationsoch
kommunikationsteknologi bör fortsatt stärkas
och utvecklas vid MSB för att kunna användas
såväl inom ramen för räddnings- och
katastrofinsatser internationellt som vid andra
biståndsinsatser som t.ex. vid behov av fredsoch säkerhetsfrämjande art, vid tidig
återuppbyggnad och katastrofriskreducering,
samt vid humanitär minhantering.
Inriktningen bör vara att MSB ska
vidareutveckla sin förmåga att bidra till
internationella organisationers arbete genom
insatser som är mer omfattande än enskilda
sekonderingar. Det handlar dels om insatser
som växer fram gradvis i dialog med
uppdragsgivare och finansiärer inom områdena
stärkande av katastrofberedskap, tidig
återuppbyggnad och minhantering där
myndigheten ofta stödjer med kunskap och
sammanhängande koncept, dels om volymmässigt stora och oftast materieltunga,
humanitära insatser. I ambitionen att genomföra fler omfattande insatser ligger också
inriktningen att myndigheten ska utveckla sin
förmåga att bidra med nyckelpersoner till
internationella organisationers arbete med att
skapa en helhetssyn vad gäller arbetet såväl
före som under och efter en katastrof.
Till insatser inom ramen för EU:s
gemensamma säkerhets- och försvarspolitik
ska MSB fortsatt primärt sekondera enskilda
individer mot bakgrund av vikten av att andra
EU-länder utvecklar sina egna resurser på
insatsstödområdet och att EU utvecklar sin
förmåga att genomföra insatsstöd.
Det är fortsatt viktigt att MSB utvecklar
integreringen av beredskapen för nationella
och internationella insatser. Förmågor där
myndigheten har en stark och unik kompetens
bör prioriteras, t.ex. ett fortsatt utvecklande av
moduler för räddnings- och katastrofarbete.
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Erfarenhetsåterföringen från gjorda insatser
bör fortsatt utvecklas.
Det katastrofriskreducerande arbetet, med
fokus på förebyggande åtgärder, bör fortsatt
vidareutvecklas i partnerskap med lokala,
regionala och internationella aktörer. Syftet är
att stärka motståndskraften hos särskilt
sårbara
samhällen
och
områden,
katastrofhanterings- och beredskapsförmågan
hos nationella myndigheter och institutioner i
särskilt utsatta länder, samt katastrofberedskapsförmågan hos internationella, regionala
och nationella humanitära organisationer som
verkar för att avhjälpa följdverkningarna av
katastrofer.
Stärkt civil-militär samverkan är viktigt för
att åstadkomma en mer effektiv användning av
samhällets resurser. Samverkan vid strategiska
och taktiska flygtransporter internationellt bör
särskilt beaktas. De lösningar som Sverige
utvecklar för civil-militär samverkan ska vara
förenliga med de riktlinjer som finns på
internationell nivå vad gäller militärt stöd till
humanitära insatser.
Regeringen avser att följa upp Totalförsvarets forskningsinstituts utvärdering av
Kustbevakningens insatser inom ramen för
EU:s Atalantainsats.
Kommissionens översyn av EU:s samarbete
inom civilskyddsområdet innefattar bl.a. en
anpassning av de legala instrumenten d.v.s.
besluten om gemenskapsmekanismen och det
finansiella instrumentet till de förändringar
Lissabonfördraget och övrig policyutveckling
har medfört under de senaste åren. I
lagstiftningsförslagen kommer förslag från
rådsslutsatserna om en utvecklad europeisk
responskapacitet från december 2010 att ingå.
Det är angeläget att Sverige även fortsatt deltar
aktivt i dessa diskussioner då regeringen vill
stärka EU som aktör och fortsätta
diskussionen om hur unionen kan bidra till
förbättrad internationell humanitär respons,
byggd på medlemsstaternas egna resurser och
existerande strukturer. FN:s övergripande och
samordnande roll får dock inte undermineras
eller kompliceras.
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4.4.2

Miljöräddning till sjöss

Resultatanalys
Kustbevakningen fick 2010 det tredje och sista
av de stora kombinationsfartygen i KBV 001serien. Dessa fartyg innebär en förstärkning av
resurserna för olje- och kemikaliebekämpning
till sjöss samt nödbogsering, nödläktring och
brandbekämpning. Övning och utbildning i
syfte att utveckla förmågan att utföra ovan
nämnda prestationer har genomförts under
2010 och kommer att fortsätta under 2011.
Kustbevakningens äldre miljöskyddsfartyg har
viss förmåga att utföra räddningsoperationer i
miljöer med farliga eller giftiga gaser/ämnen,
men inget av fartygen har nått upp till de krav
som kan ställas på ett fullgott fartyg. I
samband med leverans av KBV 003 Amfitrite
under 2010 har emellertid denna kapacitet
erhållits.
Under år 2010 har Kustbevakningen
genomfört 31 oljeskyddsoperationer (under
2008 35 st., under 2009 51 st.). Utsläppen från
fartygstrafiken ute till havs fortsätter att
minska både till antal och volym. Inga utsläpp
av större omfattning har drabbat svenska
vattenområden under 2010. Total mängd
upptagen olja i samband med operationerna
uppgår därför endast till ca en kubikmeter. I
februari 2011 gick fartyget Godafoss på grund
i Norge. Tillsammans med enheter från norska
Kystverket
deltog
Kustbevakningen
i
oljebekämpningsarbetet.
Kustbevakningen
genomförde
två
kemikalieoperationer under 2010 (under 2008
en, under 2009 ingen).
Kustbevakningen har under 2010 utfört
miljöövervakning som främst syftar till att
upprätthålla regler om förbud mot vattenförorening och dumpning samt tillsyn av
naturskydds-, fågelskydds- och sälskyddsområden. Utsläpp av olja eller kemikalier, dvs.
vattenförorening, har varit det som myndigheten i första hand inriktat övervakningen
mot i syfte att tidigt kunna vidta åtgärder och
minimera de negativa konsekvenser som ett
utsläpp kan leda till.
Kustbevakningen kunde under 2010
bekräfta 240 oljeutsläpp i den svenska
ansvarszonen. Detta är en minskning med 17
procent jämfört med 2009. Som en
konsekvens av detta minskade också antalet
inledda förundersökningar med 30 procent

Den totala volymen utsläpp olja har bedömts
till ca nio kubikmeter.
Utsläppen från fartygstrafiken har under de
senaste åren minskat och under 2010 har en
kraftig minskning skett av såväl anmälda (339
stycken) som konstaterade (240 stycken)
utsläpp. Den stora skillnaden mellan antalet
anmälda utsläpp och konstaterade utsläpp
beror på att utsläppen vid kontroll ofta visar
sig bestå av andra ämnen än mineralolja, som
t.ex. alger, vegetabilisk olja eller andra ämnen.
Utsläppen från fartygstrafiken ute till havs
fortsätter således att minska både till antal och
volym. Mörkertalet bedöms också vara
betydligt mindre än tidigare med hänsyn till
den utökade täckningen tack vare Kustbevakningens flyg- och satellitövervakning.
Regeringen bedömer att utsläppen av olja
och kemikalier från fartyg är på en sådan nivå
att biologisk och ekonomisk påverkan är
begränsad.
Under år 2010 har Kustbevakningen vidare
bl.a. medverkat i fortsatt kvalitetsutveckling av
Sea Track Web, systemet för oljedriftsprognoser, samt, inom ramen för HELCOMarbetet, medverkat i fortsatt integrering av
detta system med AIS-information och
satellitbilder (automatic identification system).
En vidareutveckling av Sea Track Web för
Vänern har också inletts. Kustbevakningen har
också modifierat och ersättningsanskaffat
oljeupptagningsmateriel, genomfört fortsatta
materielförsök med specialradar, IR-kamera
och UV-strålkastare i syfte att kunna lokalisera
olja på havsytan under mörker och nedsatt sikt
samt förstärkt förmågan att utföra
dykeriverksamhet, bl.a. genom att anskaffa
ytterligare ett system för dykning och arbete
på större djup.
Nationell samverkan har bedrivits inom
räddningstjänstområdet och i CBRNEsamarbetet. Internationella samarbeten spelar
en stor roll i arbetet med att tidigt upptäcka
överträdelser av gällande utsläppsbestämmelser
och för att kunna bekämpa när de skett.
Kustbevakningen har därför bedrivit en
omfattande internationell samverkan, bl.a.
inom,
HELCOM,
Bonnoch
Köpenhamnsavtalet IMO, EU, Arctic Council
samt North Atlantic Coast Guard Forum.
Samverkan har skett genom såväl möten,
seminarier, workshops som övningar.
Regeringen kan konstatera att vid en olycka
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med ett större utsläpp av olja till havs som
följd är alla länder runt Östersjön beroende av
väl fungerande internationella samarbeten.
Kustbevakningens mål att ständigt kunna
påbörja och leda oljebekämpningsinsatser till
sjöss bedöms ha uppfyllts genom den
grundbemanning dygnet runt som finns i
ledningscentralerna och genom att varje
Kustbevakningsregion haft räddningsledare i
ständig beredskap. Kustbevakningen har
ständigt minst fyra miljöskyddsfartyg och ett
antal övervakningsfartyg till sjöss, vilka
tillsammans uppfyller kraven på ständig
beredskap för att kunna påbörja oljebekämpningsinsatser.
Kustbevakningens fartygsflotta är byggd,
bemannad och utrustad för att kunna bekämpa
utsläpp även långt ute till sjöss. Detta och en
omfattande satellit- och flygspaning skapar
förutsättningar för tidig upptäckt av utsläpp
varigenom även målet att tidigt kunna
bekämpa utsläpp kan uppnås. Därmed kan
risken för landpåslag reduceras.
Regeringens bedömning är att miljöräddningstjänstberedskapen anpassats till rådande
och bedömd hotbildsutveckling och genom
internationella samarbeten medverkat till att
stärka miljöräddningstjänsten till sjöss.
Inriktning
En ändamålsenlig miljöräddningstjänst till
sjöss bör fortlöpande anpassas till rådande och
bedömd hotbildsutveckling. Arbetssätt och
materialutveckling bör inriktas mot såväl
dagens som framtidens risker.
Utvecklingen mot ökade transportvolymer
av farliga ämnen, såsom olja, kan konstateras
ske på Östersjön och därmed ökar även
riskerna för olyckor med utsläpp till havs som
följd. En olycka kan få omfattande
konsekvenser om det inte finns en god
förmåga att hantera händelsen. Givet detta och
i kombination med Östersjöns känslighet är
det angeläget att Sverige fortsätter att stärka
sin förmåga att hantera olyckor till havs.
Genom leveranserna av tre nya flygplan och
kombinationsfartyg med betydligt större
kapacitet samt de leveranser av något mindre
kombinationsfartyg som kommer att ske
under 2011 och 2012 stärks Sveriges
insatsförmåga inom miljöräddningstjänstområdet att stärkas. Detta i kombination med
Kustbevakningens ständiga beredskap för att
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både nationellt och internationellt kunna
påbörja och leda miljöräddningstjänst till sjöss
finns en god förmåga att hantera olyckor till
sjöss med utsläpp som följd.
Regeringen kan konstatera att inget land
runt Östersjön idag klarar större utsläpp till
sjöss utan hjälp från andra. Genom
Kustbevakningens fortsatta aktiva deltagande i
internationella samarbeten och internationell
övningsverksamhet stärks emellertid den
gemensamma förmågan att hanterar olyckor
och kriser.
4.4.3

Information mellan aktörer och till
allmänheten samt frivilliga

Resultatanalys
Information mellan aktörer och till allmänheten
Under året lanserades en ny version av
webbplatsen <sakerhetspolitik.se>, där elever
och lärare i gymnasieskolan är huvudsaklig
målgrupp. Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB) deltog i Skolverkets
omfattande remissarbete gällande reformerna i
grund- och gymnasieskolan. Fokus i
myndighetens yttranden var att i relevanta
kurs- och ämnesplaner, liksom examensmål,
framhålla vikten av att lyfta in kunskaper om
den enskildes och samhällets säkerhet i ett
brett perspektiv.
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap tillhandahöll vidare under 2010
skolmaterial för skolans alla åldersgrupper
samt arrangerade fortbildningsdagar för lärare
på temat informationssäkerhet och Lissabonfördragets betydelse för svensk säkerhetspolitik. Webbplatsen <dinsäkerhet.se>, som
riktar sig till allmänheten, lanserades under
året. Webbplatsen ger tips på hur individen
själv kan förebygga olyckor och skador i hemoch fritidsmiljö. Innehållet är uppgiftsorienterat och ska lösa besökarens fråga eller
problem med hjälp av bl.a. instruktiva filmer
och checklistor. Filmer producerades om bl.a.
brandskydd, drunkning, issäkerhet, hantering
och förvaring av gasol samt barn- och
äldresäkerhet.
Regeringens bedömning är att de åtgärder
som bl.a. MSB har genomfört under året när
det gäller att skapa en sammanhållen
information om skydd mot olyckor,
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krisberedskap
och
totalförsvar
samt
säkerhetspolitik har bidragit till att höja
medvetenheten bland allmänheten kring dessa
frågor.
Frivilliga
Frivilligorganisationerna har en viktig uppgift
att fylla för samhällets krisberedskap genom
att ta tillvara den enskilda individens
engagemang för att därigenom förbättra
samhällets krishanteringsförmåga och att
stimulera frivilligarbetet. Ideellt engagemang
har vidare en positivt effekt på människors
tillit till samhället och till varandra, vilket är av
värde för krisberedskapen. Ett nytt system för
beräkning av organisationsstöd för frivilliga
försvarsorganisationer har utarbetats i
samarbete mellan de frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté (FOS),
MSB och Försvarsmakten och sedan beslutats
av regeringen under 2010. Det nya systemet
har en tydligare prioritering av verksamheten
där stödet utgörs av organisations- och
verksamhetsbidrag. Systemet tillämpas fr.o.m.
den 1 januari 2011.
Av de 32 400 tkr som regeringen ställde till
MSB:s förfogande under anslaget 2:4
Krisberedskap för ersättning till frivillig
försvarsverksamhet har 32 300 tkr förbrukats
under 2010. Medlen har bl.a. använts för att
genomföra
befattningsutbildningar
för
frivilliga försvarsorganisationers medlemmar.
Vidare har MSB utbetalat 22,9 miljoner kronor
i organisationsstöd till Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund, Frivilliga Flygkåren,
Svenska Blå Stjärnan samt Sveriges
Civilförsvarsförbund
inom
ramen
för
krisberedskapsområdet. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap har vidare
fördelat ut bidrag om 32 miljoner kronor från
anslaget 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap till ideella organisationer för
genomförande av kursverksamhet riktad till
allmänheten. Bland de större bidragsmottagarna finns Sveriges Civilförsvarsförbund, Röda korset, Svenska Livräddningssällskapet och Brandskyddsföreningens
Service AB. Bidragen användes till att
genomföra
utbildningar
inom
bl.a.
brandkunskap, vattensäkerhet, säkerhet till
vardags och vid kris, första hjälpen och hjärtoch lungräddning.

Regeringens bedömning är att de frivilliga
organisationerna har en viktig bidragande roll
för samhällets beredskap och förmåga att
hantera såväl vardagliga händelser som
allvarliga händelser.
Inriktning
Information mellan aktörer och till allmänheten
Information om säkerhet i samhället behöver
utvecklas för att skapa förtroende för
samhällets förmåga och bidra till att den
enskildes
förmåga
att
agera
stärks.
Kommunikation bör också leda till ökad
kunskap hos allmänheten om samhällets arbete
med skydd mot olyckor, krisberedskap,
försvar och säkerhetspolitik. I detta
sammanhang är det även av vikt att kunna nå
ut till personer som inte är svensktalande.
Den enskilda individen har en skyldighet
och behöver vara förberedd för att kunna
hantera sin egen situation och själv klara de
omedelbara behov som kan uppstå. Det är
därför angeläget att MSB fortsätter att
informera och tydliggöra förhållandet mellan
förväntningar på det allmännas ansvar och
individens ansvar.
Frivilliga
De frivilliga försvarsorganisationernas insatser
har en viktig uppgift inom krisberedskapsområdet. För att regeringen ska kunna
göra en bedömning av behovet av frivilliga
inom krisberedskapsområdet bör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
hålla samman arbetet med att sammanställa,
prioritera och beräkna behov av ekonomiska
resurser. Mot bakgrund av detta lämnar MSB
uppdrag till frivilligorganisationerna med ett
såväl kort som långsiktigt perspektiv.
Enligt förordningen (2008:1097) om beredskapspolisen ska beredskapspoliser kallas in till
polismyndigheterna under höjd beredskap.
Vidare får beredskapspoliser som ingått avtal
med Rikspolisstyrelsen också kallas in för
tjänstgöring vid allvarliga eller omfattande
störningar på samhället. Mot bakgrund av de
senaste årens säkerhetspolitiska utveckling
med en förändrad personalförsörjning för
totalförsvaret där uttag med bl.a. civilplikt inte
längre sker samt den kraftiga ökningen av
antalet poliser i tjänst, har Rikspolisstyrelsen
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framfört att polisen inte längre har behov av
den förstärkningsresurs som beredskapspolisen utgör. Till detta kommer även att
polisen har ökat sin förmåga att vid behov
förstärka utsatta områden med en nationell
förstärkningsorganisation. Regeringen gör
bedömningen att det mot denna bakgrund inte
finns tillräckliga skäl att upprätthålla beredskapspolisen. En avveckling av organisationen
bör genomföras under 2012. Detta hindrar
emellertid inte att regeringen, vid höjd
beredskap eller då regeringen har beslutat om
tjänstgöring enligt 4 kap. 8 § lagen (1994:1809)
om totalförsvarsplikt, vid behov återinför
organisationen.
4.4.4

Rakel

Resultatanalys
Under 2010 har infrastrukturen för det
gemensamma radiokommunikationssystemet
Rakel färdigställts. Utbyggnaden har skett
inom givna kostnads- och tidsramar. Systemet
har en rikstäckande infrastruktur som är
robust och driftsäker. Systemet täcker nu ca 95
procent av Sveriges yta och drygt 99,5 procent
av Sveriges befolkning. Verksamheten har
därmed övergått från utbyggnad och driftssättning till förvaltning och utveckling av
nätets funktionalitet och tjänster. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i
samband
med
detta
genomfört
en
effektivisering av förvaltningsorganisationen.
Abonnemangsutvecklingen under 2010 har
varit relativt bra. Det råder dock fortsatt viss
tröghet, framförallt vad gäller att få kommuner
och landsting att ansluta sig i den omfattning
som regeringen förutsett. En bred anslutningsgrad är väsentlig för att systemet ska bli ett
kommunikationsverktyg som stärker hela
samhällets
krishanteringsförmåga.
Vid
utgången av 2010 var antalet abonnemang
knappt 30 000 stycken. Totalt är 214 myndigheter, kommuner, landsting med flera anslutna
till Rakel. För att öka anslutningstakten har
MSB tagit fram en nationell strategi för Rakel.
Inriktning
Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för ledning och samverkan inom och
mellan organisationer inom området allmän
ordning, säkerhet eller hälsa. Vid olyckor och
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allvarliga händelser är robust och säker
kommunikation av yttersta vikt där Rakel
tillsammans med utvecklade metoder ökar
förutsättningar till samverkan mellan aktörer,
vilket stärker Sveriges krisberedskap.
Rakel bygger på premissen att centrala
aktörer inom skydd mot olyckor och
krisberedskap använder systemet. Systemet
kan bara fullt ut spela rollen som
samverkansverktyg om alla berörda aktörer är
anslutna. Regeringen anser mot denna
bakgrund att utgångspunkten bör vara att
samtliga statliga myndigheter som enligt
förordningen (2006:942) om krisberedskap
och höjd beredskap har ett särskilt ansvar vad
gäller krisberedskap, liksom samtliga statliga
myndigheter som har en skyldighet att ha en
tjänsteman i beredskap bör vara anslutna till
och använda Rakel. Vid sidan av detta är det
avgörande att kommunala och privata aktörer
ansluter sig till Rakel.
Regeringen kan vidare konstatera att
anslutningsgraden till Rakel fortfarande är
lägre än förväntat, vilket medför ett
ekonomiskt underskott i verksamheten som
under 2012 föreslås finansieras genom att
ytterligare medel tillskjuts utgiftsområde 6
Försvar och samhällets krisberedskap anslag
2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd
och säkerhet. Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap har med anledning av
underskottet vidtagit åtgärder för att minska
kostnaderna och öka intäkterna genom
insatser som innebär en bred samhällsanslutning där särskilt fokus läggs på kommuners, landstings och privat sektors
anslutningsgrad. För att möjliggöra en
skyndsam anslutning av kommunala och
privata aktörer är det viktigt med en långsiktig
avgiftsbild samt att MSB fortsatt förbättrar
försäljningsverksamheten och kundstödet.
Regeringen vill framhålla vikten av att
anslutningsprocessen görs så enkel och
lättillgänglig som möjligt. Regeringen avser att
se över finansieringsmodellen och noggrant
följa utvecklingen för att vid behov vidta de
åtgärder som behövs.
Utfasning av äldre kommunikationsnät
fortsätter och påskyndas. Rakel bör också ha
en integrerad roll i framtida övningsverksamhet inom skydd mot olyckor och
krisberedskap. Vidare är det viktigt att Rakels
funktionalitet kontinuerligt utvecklas och
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anpassa för att tjäna sitt syfte att erbjuda ett
säkert och effektivt kommunikationssystem
för ledning och samverkan för samhällsviktiga
aktörer. Integrationen av Rakel och övriga
nordiska system utvecklas och bedöms öka
den
gränsöverskridande
krisberedskapsförmågan.
4.4.5

Alarmeringstjänsten – 112

Resultatanalys
Alarmeringsavtalet mellan staten och SOS
Alarm Sverige AB syftar till att säkerställa en
effektiv SOS-tjänst och skapa möjlighet att
tillkalla eller komma i förbindelse med polis,
statlig eller kommunal räddningstjänst samt
ambulans. Staten ställer i avtalet bl.a. krav på
att SOS Alarm Sverige AB ska driva centraler
som
upprätthåller
SOS-tjänsten
för
nödnumret 112 i hela landet avseende
inkommande nödsamtal. SOS Alarm Sverige
AB ska erbjuda kommuner och landsting och
statliga myndigheter med ansvar för
räddningstjänst möjligheten att skriva egna
avtal med SOS Alarm Sverige AB. Dessa
aktörers avtal reglerar villkoren för utlarmning
av den kommunala räddningstjänsten och
landstingens ambulansverksamhet. Utlarmningen av dessa resurser regleras således i
särskilda avtal mellan dessa parter. De enskilda
ambulansärenden som uppmärksammats
under 2011 och som Socialstyrelsen utreder,
omfattas inte av alarmeringsavtalet utan av de
särskilda avtalen mellan SOS Alarm Sverige
AB och landstingen.
Under den senaste 10-årsperioden har
antalet verkliga nödsamtal legat varaktigt kring
cirka 1,5 miljoner per år. Enligt SOS Alarm
Sverige AB:s alarmeringsavtal med staten ska
medelsvarstiden för nödnumret 112 vara högst
8 sekunder. Den sammanlagda ackumulerande
svarstiden för samtliga SOS–centraler var 6,7
sekunder för 2010 (dnr Fö2011/345/SSK).
I avtalet anges vidare att SOS Alarm Sverige
AB är en resurs för samhällets krisberedskap.
Krav ställs vidare på att SOS Alarm Sverige AB
ska kunna tillhandahålla landstäckande
kommunikation i Rakel i takt med att
systemet byggs ut och medverka till en
effektiv kommunikationssamordning samt
administrera, utveckla och erbjuda samordningstjänster inom systemet.

Av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps
tillsynsrapport
av
statens
alarmeringsavtal med SOS Alarm Sverige AB
framgår att SOS Alarm Sverige AB i huvudsak
har uppfyllt åtagandet i avtalet (dnr
Fö2011/898/SSK). Regeringens bedömning är
att de uppgifter som SOS Alarm Sverige AB
utför enligt alarmeringsavtalet bidrar till
samhällets förmåga inom områdena skydd mot
olyckor och krisberedskap.
Inriktning
Alarmeringsavtalet mellan staten och SOS
Alarm Sverige AB tecknades i början av 1990talet och löper tillsvidare. Mot bakgrund av
utvecklingen inom krisberedskapsområdet och
de behov av alarmering och kommunikation
som finns inom detta område samt den
tekniska utvecklingen av bl.a. kommunikationsmöjligheter som skett under senare år bör
en översyn av samhällets alarmeringstjänst och
anknytande tjänster genomföras.

4.5

Uppföljning, utvärdering och
lärande

Genom lärande från inträffade händelser samt
genom att erfarenheter och erhållna kunskaper
från tillsyn, uppföljning och utvärdering
tillvaratas och förmedlas utvecklas förmågan i
samhället att förebygga, motstå och hantera
olyckor samt allvarliga händelser. Arbetet med
att inhämta och förmedla kunskaper sker på
ett systematiskt och strukturerat sätt och
genomförs såväl områdesvis som på en
övergripande samhällsnivå. Inriktning och
finansiering av forskning och annat
utvecklingsarbete för skydd mot olyckor,
krisberedskap och civilt försvar är väsentligt
för att stärka skyddet och beredskapen i
samhället.
4.5.1

Förmåga att lära och återföra
kunskap från olyckor och kriser

Resultatanalys
Den lärande verksamhet vid Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) syftar till
att på övergripande samhällsnivå följa upp och
utvärdera samhällets förmåga att förebygga
105
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och hantera olyckor och kriser. Myndigheten
för samhällsskydd och beredskaps rapport
Olyckor och kriser 2009/2010 bedöms öka
kunskapen och bidra till ökad förståelse för
den samlade bilden av risker i hela hotskalan
och på de olika nivåerna i samhället (Publ nr:
MSB 0170-10). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har genomfört tillsyn
och tillsynsvägledning inom området skydd
mot olyckor. Tillsynen bedöms ge viktiga
erfarenheter för att utveckla berörda aktörers
verksamhet och för regelutvecklingen.
Resultatet från genomförd tillsyn visade att
regelefterlevnaden i huvudsak är god.
Samtidigt konstaterar myndigheten att inom
området skydd mot olyckor avsätter både
länsstyrelser och kommuner fortfarande
förhållandevis små resurser för tillsynen.
Under 2010 sammanställde, och analyserade
MSB mer än 400 olycksundersökningar och
brandutredningar från kommunerna och
delgav resultatet till berörda myndigheter.
Kommunernas olycksundersökande verksamhet är fortfarande ojämn, varför MSB startat
ett stöd i form av ett nätverk av regionala
samordnare.
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap har under 2010 från anslaget 2:4
Krisberedskap finansierat forskning och studier
för ca 106 000 tkr för området skydd mot
olyckor, krisberedskap och civilt försvar.
Under året avslutades 23 forskningsprojekt
och
tre
större
ramforskningsprogram
utvärderades.
Regeringen bedömer att insatser inom
området har bidragit till att förmågan hos
beslutsfattare och andra berörda att lära och
återföra kunskap från olyckor och kriser har
ökat. Genom att öka kunskapen och bidra till
större förståelse för den samlade bilden av
risker skapas förutsättningar för bättre beslut
om effektivare åtgärder för säkerheten och
skyddet i samhället.
Inriktning
Arbetet med att höja förmågan att motstå och
hantera kriser är en lärande verksamhet som
genererar kunskap och insikt genom att
erfarenheter av övade och inträffade händelser
tas tillvara. Arbetet med lärande behöver
bedrivas
medvetet,
strukturerat
och
tvärsektoriellt. Målet med den lärande
verksamheten är att öka aktörernas förmåga
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att förebygga och hantera olyckor och kriser.
Detta sker genom inriktning, samverkan,
tillsyn, analys, uppföljning, utvärdering,
övning, beställning av forskning och studier
samt lärande från inträffade händelser.
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps arbete med statistik och analys av
olyckor,
kriser
och
säkerhetsoch
krishanteringsarbete är en viktig förutsättning
för det olycksförebyggande arbetet.
Inom området för metoder och system för
lärande från olyckor och kriser bör arbetet
med att förvalta och utveckla metodik för
olycksundersökningar
och
observatörsverksamhet fortsatt utvecklas.
Vidare bör MSB fortsätta arbetet med att
utveckla och förbättra information och stöd
till kommunerna, och samverkan mellan
kommunerna,
avseende
olycksundersökningar, erfarenhetsåterföring och effektiva
lärprocesser.
4.5.2

Utredning av olyckor

Resultatanalys
Statens haverikommission övergick 2011 till
anslagsfinansiering från att tidigare ha varit
avgiftsfinansierad. Myndigheten finansieras
sedan den 1 januari 2011 genom anslaget 2:9
Statens haverikommission. Den särskilda
satsning på att hålla utredningstiderna inom 12
månader, som anges i myndighetens
regleringsbrev, fortsatte under 2010. Under
2010 försämrades dock handläggningstiderna i
flera avseenden. I jämförelse med 2009 har
exempelvis handläggningstiderna ökat inom
fyra av fem utredningsområden. Statens
haverikommission anger att anledningen till
det är att utredningar inom området regelmässigt är mycket omfattande och komplexa
samt ofta kräver internationell samverkan,
vilket kan leda till längre handläggningstider.
Inriktning
Regeringens ska följa Statens haverikommissions övergång till anslag vilket
regeringen bedömer kommer att leda till
kortare handläggningstider och en ökad
kompetensuppbyggnad inom myndigheten.
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4.6

Miljöarbete vid f.d.
räddningsskolan i Rosersberg

Resultatanalys
Regeringen beslutade den 15 maj 2008 att en
särskild utredare skulle ansvara för avvecklingen av Statens räddningsverk (SRV),
Krisberedskapsmyndigheten (KBM) och
Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF). Den
1 januari 2009 bildades Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF.
Avvecklingsmyndigheten arbetade fram till
myndigheten upphörde 30 april 2010 bl.a. med
frågor kring behov av miljöåtgärder vid f.d.
räddningsskolan i Rosersberg. Arbetet med att
hantera dessa frågor bedrivs nu av Sveriges
geologiska undersökning (SGU) på uppdrag
från regeringen (dnr Fö2010/805/SSK).Under
2010 har arbetet påbörjats med mätningar och
analyser enligt ett kontrollprogram som utarbetats av SGU och som Sigtuna kommun
och
länsstyrelsen
godkänt.
Kontrollprogrammet ska genomföras under 2011-2013.
Regeringen bedömer att de åtgärder som nu
vidtas sker enlig berörda myndigheters
samlade bedömning av behov av åtgärder.
Inriktning
Under 2011-2013 bör ett kontrollprogram
genomföras. Det innebär att provmätningar
och kartläggningar av ett antal markområden
bör göras. Utfallet från kontrollprogrammet
bildar underlag för bedömning av eventuellt
behov av ytterligare åtgärder.

4.7

Budgetförslag

4.7.1

2:1 Kustbevakningen

Tabell 4.1 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

859 771

2011

Anslag

999 336

1

2012

Förslag

2013

Beräknat

1 020 806

2

2014

Beräknat

1 039 169

3

2015

Beräknat

1 033 219

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

305 191
1 048 589

999 473

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 999 473 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 997 337 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 967 337 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Kustbevakningens
verksamhet att utföra sjöövervakning och
annan kontroll- och tillsynsverksamhet samt
räddningstjänst till sjöss. Anslaget används
även till Kustbevakningens kostnader för
samordning av de civila behoven av
sjöövervakning och sjöinformation.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 4.2 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Utfall 2010

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

2 528

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

2 528

0

Prognos 2011

4 000

4 000

0

Budget 2012

4 000

4 000

0

Intäkterna avser oljeskadeersättning som
påförs fartygsägare för uppkomna oljeskador.
Intäkterna för denna inkomsttitel är svåra att
prognostisera. För att få ut avgiften krävs
ibland att den som vållat skada förs inför
domstol, vilket gör att det kan dröja flera år
innan statens fordran säkrats.
Mot inkomsttiteln redovisas även vattenföroreningsavgifter
som
redovisas
av
Tullverket för Kustbevakningens räkning (se
vidare utgiftsområde 3, anslaget 1:3
Tullverket).
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Kustbevakningen utför uppdrags- och
serviceverksamhet åt samverkande myndigheter samt andra uppdragsgivare och
avnämare. Myndigheten får disponera
intäkterna.

Tabell 4.3 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

3 578

3 578

0

6 000

6 000

0

6 000

6 000

0

Utfall 2010
(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

Investeringsplan
Regeringens förslag: Förslaget till investeringsplan för Kustbevakningen för 2012–2015 godkänns

(tabell 4.4).

Tabell 4.4 Investeringsplan
Tusental kronor
Utfall t.o.m.
2010

Flygplan (typ 501)
Större kombinationsfartyg

Prognos
2011

Budget
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

662 600
1 162 000

3 000

Kombinationsfartyg (typ 031)

187 400

519 800

272 800

Övervakningsfartyg (typ 312)

19 800

60 000

80 000

40 200

3 100

11 900
50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

2 034 900

644 700

402 800

90 200

50 000

50 000

Lån i Riksgäldskontoret

644 700

402 800

90 200

50 000

50 000

Summa finansiering

644 700

402 800

90 200

50 000

50 000

Svävare
Övriga investeringar
Summa investeringar

Skälen för regeringens förslag: Kustbevakningen bör under 2012 fullfölja redan påbörjade
materielanskaffningar, dock bör inga ytterligare upphandlingar och beställningar av fartyg påbörjas
under 2012.
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Regeringens överväganden

4.7.2

Regeringen har i förhållande till 2011 beräknat
anslaget enligt följande.
Anslaget har engångsvis ökats med
40 miljoner kronor 2010 och 2011 för att
finansiera tillkommande kostnader för räntor
med koppling till investeringsplanen ovan. År
2012 beräknas beloppet åter i lika delar under
anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och
anläggningar respektive anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och
anläggningar.
Anslaget har engångsvis ökats med
780 000 kronor 2011 t.o.m. 2013 för att
finansiera åtgärder mot sjö- och rattfylleri.
Anslaget har vidare engångsvis ökats med
30 miljoner kronor 2012-2014 för finansiering av
drifts- och kapitalkostnader kopplade till
anskaffningen av fartyg.
Tabell 4.5 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 2:1
Kustbevakningen

2:2 Förebyggande åtgärder mot
jordskred och andra olyckor

Tabell 4.6 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

53 366

2011

Anslag

59 850

2012

Förslag

39 850

2013

Beräknat

24 850

2014

Beräknat

24 850

2015

Beräknat

24 850

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 484
55 318

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för att finansiera ersättning till
kommuner för åtgärder som vidtas för att förebygga jordskred och andra naturolyckor.
Anslaget används även för finansiering av vissa
åtgärder för att stärka samhällets förmåga att
bedöma och hantera översvämningsrisker.

Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

999 336

999 336

999 336

999 336

10 949

32 513

53 324

79 756

-10 812

-11 043

-12 087

-44 434

-1 404

-1 439

1 039 169

1 033 219

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

999 473

1 020 806

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013-2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt
kommer att genomföras i statsförvaltningen.
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Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2012 för ramanslaget 2:2 Förebyggande åtgärder

mot jordskred och andra naturolyckor ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 35 000 000 kronor under perioden 2013-2015
(tabell 4.7).

Tabell 4.7 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Ingående åtaganden

34 269

29 340

27 000

Nya åtaganden

10 839

25 160

29 000

-15 768

-27 500

-22 000

Utestående åtaganden

29 340

27 000

34 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

40 000

40 000

35 000

Infriade åtaganden

Beräknat
2013

Beräknat
2014-2015

-22 000

-12 000

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.

Skälen för regeringens förslag: Bemyndigandet avser bidrag till kommunernas verksamhet att
förebygga jordskred och andra naturolyckor för att stimulera sådana åtgärder.
Regeringens överväganden

4.7.3

I statens budget för 2010 ökades anslaget med 30
miljoner kronor 2010, 35 miljoner kronor 2011
och 15 miljoner kronor 2012 för åtgärder för att
anpassa Sverige till de effekter som följer av ett
förändrat klimat. I förhållande till 2011 har
därför anslaget minskats med 20 miljoner kronor
2012 samt 35 miljoner kronor fr.o.m. 2013.

2:3 Ersättning för räddningstjänst
m.m.

Tabell 4.9 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Tabell 4.8 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 2:2
Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra olyckor
Tusental kronor

2010

Utfall

4 704

2011

Anslag

21 080

2012

Förslag

21 080

2013

Beräknat

21 080

2014

Beräknat

21 080

2015

Beräknat

21 080

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

15 027
3 916

1

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

59 850

59 850

59 850

59 850

-20 000

-35 000

-35 000

-35 000

39 850

24 850

24 850

24 850

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
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Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Ändamålet med anslaget är att, i enlighet med
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,
finansiera vissa ersättningar till följd av uppkomna kostnader vid genomförda räddningsinsatser, finansiera insatser för att bekämpa olja
m.m. till sjöss. Anslaget används även för
kostnader i ett initialt skede för räddningstjänstinsatser som lämnats efter förfrågan genom
den s.k. Gemenskapsmekanismen inom EU.
Den aktör som begärt hjälpen betalar
motsvarande belopp till Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap.

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 6

Regeringens överväganden

4.7.4

Utfallet på anslaget varierar kraftigt mellan åren.
Detta beror på att det är svårt att förutsäga
antalet olyckor som kräver räddningsinsatser
och konsekvenserna av dessa.

Tabell 4.11 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Tabell 4.10 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
2:3 Ersättning för räddningstjänst
Tusental kronor

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

21 080

21 080

21 080

21 080

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

21 080

21 080

21 080

21 080

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

2:4 Krisberedskap

2010

Utfall

1 213 952

2011

Anslag

1 154 178

2012

Förslag

1 110 761

2013

Beräknat

1 204 455

2

2014

Beräknat

1 227 097

3

2015

Beräknat

1 258 101

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

18 425
1 138 266

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 1 180 762 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 178 951 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 178 951 tkr i 2012 års prisnivå.

Ändamålet med anslaget är att finansiera
åtgärder som stärker samhällets samlade beredskap och förmåga att hantera allvarliga kriser och
deras konsekvenser. Anslaget finansierar också i
viss utsträckning åtgärder för att kunna ge stöd
till och ta emot stöd från andra länder vid en
allvarlig kris eller inför en möjlig allvarlig kris.
Anslaget finansierar även i viss utsträckning
åtgärder som syftar till att skapa eller vidmakthålla förmågan vid höjd beredskap för det
civila försvaret.

Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2012 för ramanslaget 2:4 Krisberedskap besluta

om avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder samt
åtgärder för att hantera allvarliga/extraordinära händelser som, inklusive tidigare gjorda beställningar
medför behov av framtida anslag på högst 560 000 000 kronor under perioden 2013-2018.

Tabell 4.12 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

352 620

314 057

369 034

163 624

254 737

390 000

-202 187

-199 760

-210 000

Utestående åtaganden

314 057

369 034

549 034

Erhållet/föreslaget bemyndigande

360 000

560 000

560 000

Infriade åtaganden

Beräknat
2013

Beräknat
2014-2018

-300 000

-249 034
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Skälen för regeringens förslag: Bemyndigandet avser verksamhet som bedrivs inom samverkansområdena Teknisk infrastruktur, Transporter, Geografiskt områdesansvar, Skydd, Undsättning och
vård samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps forskningsbidrag. Med anledning av de nya
finansieringsprinciperna för bidrag till andra myndigheterna ser regeringen ett fortsatt behov av en
högre bemyndiganderam för att kunna hantera bidrag som innebär åtaganden (projekt) över flera år.
Beredskapsinvesteringar
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
för 2012 besluta om lån i Riksgäldskontoret för
beredskapsinvesteringar inom ramen för
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
verksamhet intill ett belopp av 500 000 000
kronor.
Regeringen bemyndigas att för 2012 besluta
om lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar inom ramen för Socialstyrelsens
verksamhet intill ett belopp av 350 000 000
kronor.
Skälen för regeringens förslag: Låneramen för
beredskapsinvesteringar behövs bl.a. för att
stärka den nationella beredskapen mot en
influensapandemi.
Regeringens överväganden
Regeringen har i förhållande till 2011 beräknat
anslaget enligt följande.
Anslaget har ökats med 25,1 miljoner kronor
fr.o.m. 2012. Beloppet har tidigare beräknats
under anslaget 2:8 Avvecklingsmyndigheten för
SRV, KBM och SPF som fanns uppfört på
statens budget åren 2009-2011.
Anslaget minskades 2011 engångsvis med
5 miljoner kronor som i stället beräknades under
tjugoandra utgiftsområdets anslag 2:5 Post- och
telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa
myndighetsuppgifter för finansiering av vissa
avvecklingskostnader med anledning av att
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
har övertagit ansvaret för Sveriges ITincidentcentrum (Sitic) den första januari 2011.
Från och med 2012 beräknas beloppet åter under
föreliggande anslag.
Anslaget har minskats med 14 miljoner
kronor fr.o.m. 2012. Medlen beräknas istället
under anslaget 2:6 Ersättning till SOS Alarm
Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal.
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Anslaget har ökats med 100 miljoner kronor
från och med 2012. Beloppet beräknades tidigare
under
anslaget
2:5 Gemensam
radiokommunikation för skydd och säkerhet. Som
framgår under det nyss nämnda anslaget behöver
driften av det gemensamma radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet till del
anslagsfinansieras även under 2012. Anslaget 2:4
Krisberedskap har därför engångsvis minskats
med 70 miljoner kronor 2012.
Som ett led i renodlingen av användandet av
anslaget 2:4 Krisberedskap har anslaget minskats
med 92,1 miljoner kronor fr.o.m. 2012. Medlen
beräknas istället enligt följande fr.o.m. 2012:
30 miljoner kronor under anslaget 2:7
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
4 miljoner kronor under anslaget 1:8 Försvarets
radioanstalt, 13,4 miljoner kronor under anslaget
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten, 20,7 miljoner
kronor under anslaget 7:1 Socialstyrelsen
(utg.omr. 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg), 17 miljoner kronor under anslaget 2:2
Smittskyddsinstitutet (utg.omr. 9 Hälsovård,
sjukvård och social omsorg) och 7 miljoner
kronor
under
anslaget
1:1
Statens
energimyndighet: Förvaltningskostnader (utg.omr.
21 Energi). Av dessa omföringar innebär
samtliga endast
en
flytt
av
medel.
Verksamheterna som finansieras via ovanstående
omföringar bedrivs sedan tidigare inom
respektive myndighet och utgiftsområde. Dessa
myndigheter kommer framöver inte längre
kunna ansöka om bidragsmedel från anslaget 2:4
Krisberedskap för motsvarande ändamål.

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 6

Tabell 4.13 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
2:4 Krisberedskap

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tusental kronor

Tabell 4.15 Uppdragsverksamhet

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

1 154 178

1 154 178

1 154 178

1 154 178

2 338

25 545

49 568

79 982

46 344

118 679

121 096

124 155

-92 100

-93 948

-95 861

-98 283

-1 885

-1 933

1 227 097

1 258 101

Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

223 376

353 559

-130 183

269 200

514 400

-245 200

311 800

507 800

-196 000

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

1 110 761

1 204 455

1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013-2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt
kommer att genomföras i statsförvaltningen.

4.7.5

(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

3

Förslag/
beräknat
anslag

Utfall 2010

2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta ut avgifter för finansiering av drift
och förvaltning av Rakelsystemet. Intäkterna
disponeras av myndigheten.
Intäkterna 2011 kan härledas till den överenskomna fördelningen per departement och
myndighet samt beräknade intäkter från övriga
användare.
Driften och förvaltningen finansieras även
från anslaget 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet. I tabellen ovan
redovisas även anslagsfinansierade kostnader.

Tabell 4.14 Anslagsutveckling

Regeringens överväganden

Tusental kronor

2010

Utfall

255 326

2011

Anslag

122 000

2012

Förslag

100 000

2013

Beräknat

0

2014

Beräknat

0

2015

Beräknat

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

308 423
328 320

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslagets ändamål är att finansiera utbyggnad,
uppbyggnad, drift och förvaltning av ett
gemensamt radiokommunikationssystem för
skydd och säkerhet.

Regeringen har i förhållande till 2011 beräknat
anslaget enligt följande.
I budgetpropositionen för 2011 beräknades
inga medel under anslaget fr.o.m. 2012 då
systemet helt skulle finansieras genom avgifter.
Anslutningsgraden har dock inte nått den
beräknade nivån, varför driften av systemet även
under 2012 till del behöver finansieras med
anslag (se avsnitt 4.4.4). I förhållande till 2011
minskas anslaget med 122 miljoner kronor
fr.o.m. 2012. Medlen beräknas åter under fjärde
utgiftsområdets anslag 1:1 Polisorganisationen
(20 mnkr), anslaget 2:4 Krisberedskap (100
mnkr) och anslaget 2:7 Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (2 mnkr). Med
anledning av fortsatt behov av anslagsfinansiering av drift beräknas dock engångsvis
nya medel uppgående till 100 miljoner kronor
under anslaget för 2012. Medlen har tidigare
beräknats med 70 miljoner kronor under
anslaget 2:4 Krisberedskap och med 30 miljoner
kronor under utgiftsområde 4 Rättsväsendet,
anslaget 1:1 Polisorganisationen.
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Tabell 4.16 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet

Tabell 4.18 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
2:6 Ersättning till SOS Alarm för alarmeringstjänst enligt
avtal

Tusental kronor

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

122 000

122 000

122 000

122 000

Tusental kronor

Anvisat 2011

Förändring till följd av:
Beslut

-22 000

-122 000

-122 000

2012

2013

2014

2015

178 000

178 000

178 000

178 000

14 000

14 000

14 000

14 000

1 671

1 671

1 671

1 671

193 671

193 671

193 671

193 671

Förändring till följd av:

-122 000

Beslut

Överföring
till/från andra
anslag

Överföring
till/från andra
anslag

Övrigt

Övrigt

Förslag/
beräknat
anslag

100 000

0

0

Förslag/
beräknat
anslag

0

1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

4.7.6

1

2:6 Ersättning till SOS Alarm AB
för alarmeringstjänst enligt avtal

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

4.7.7

2:7 Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap

Tabell 4.17 Anslagsutveckling
Tabell 4.19 Anslagsutveckling

Tusental kronor

2010

Utfall

178 000

2011

Anslag

178 000

2012

Förslag

193 671

2013

Beräknat

193 671

2014

Beräknat

193 671

2015

Beräknat

193 671

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Tusental kronor

0
178 000

1
Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Ändamålet med anslaget är att finansiera
ersättning från staten till SOS Alarm Sverige AB
enligt avtal.
Regeringens överväganden
Regeringen har i förhållande till 2011 beräknat
anslaget enligt följande.
Anslaget har ökats med 1,67 miljoner kronor
fr.o.m. 2012 för finansiering av SMS-tjänsten
112. Beloppet har tidigare beräknats under
utgiftsområde 22 Kommunikationer, anslaget
2:2 Ersättning för särskilda tjänster till
funktionshindrade.
Anslaget har ökats med 14 miljoner kronor
fr.o.m. 2012 för inrättande av ett informationsnummer. Beloppet har tidigare beräknats
under anslaget 2:4 Krisberedskap.
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2010

Utfall

993 838

2011

Anslag

988 046

2012

Förslag

1 044 528

2013

Beräknat

1 061 226

2

2014

Beräknat

1 081 590

3

2015

Beräknat

1 108 292

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

6 720
973 950

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 1 037 975 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 036 584 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 035 835 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förvaltningskostnader.
Ändamålet med anslaget är att finansiera
verksamhet avseende skydd mot olyckor,
krisberedskap och civilt försvar däribland inom
räddningstjänstområdet inklusive olycks- och
skadeförebyggande åtgärder samt beredskap och
indirekta
kostnader
för
internationella
räddnings- och katastrofinsatser samt andra
internationella insatser inom ramen för EUsamarbetet och Nato/PFF. Vidare finansierar
anslaget verksamhet för att upprätthålla
beredskap samt indirekta kostnader beträffande
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
förmåga att stödja utlandsmyndigheter och
nödställda i en situation då många svenska
medborgare eller personer med hemvist i Sverige
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drabbas till följd av allvarlig olycka eller katastrof
i utlandet.
Anslaget används även för bidrag till främjande av den enskilda människans förmåga. Delar av
utbildningsverksamheten
finansieras
från
anslaget. Ändamålet med anslaget är även att
finansiera ersättning till länsstyrelserna för
tillkommande uppgifter med anledning av lagen
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Anslaget finansierar också den verksamhet
som myndigheten genomför inom områdena
massmediernas beredskap, kunskapsspridning
och information om säkerhetspolitik, information om försvar, samhällets krisberedskap och
totalförsvar samt opinionsundersökningar, dvs.
att följa svensk opinionsutveckling av betydelse
för totalförsvaret. Anslaget finansierar även drift
och vidmakthållande av vissa reservfunktioner
inom etermedia.
Anslaget används även för stöd till frivilliga
försvarsorganisationer.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 4.20 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

0

Utfall 2010

24 019

24 019

Prognos 2011

17 000

17 000

0

0

0

0

Budget 2012

Tabell 4.21 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2010
(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

250 159

255 117

-4 958

34 148

34 932

-784

251 300

256 000

- 4 700

17 000

17 000

0

247 750

251 950

-4 200

14 000

14 500

- 500

Med uppdragsverksamhet avses i detta sammanhang den avgiftsbelagda verksamhet som
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ska bedriva.
Myndigheten får åta sig att mot avgift utveckla och förvalta tekniskt stöd åt andra myndigheter samt åt kommuner och landsting.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vidare utföra uppdrags- och serviceverksamhet åt samverkande myndigheter och
andra uppdragsgivare. Med uppdragsverksamhet
avses i detta sammanhang bl.a. tjänsteexport
enligt tjänsteexportförordningen (1992:192).
Myndigheten får disponera intäkterna.
Myndigheten får delta i internationella räddnings- och katastrofinsatser förutsatt att det
finns en extern finansiering. Vidare får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, om
verksamheten har anknytning till myndighetens
uppgifter, mot avgift tillhandahålla fortbildning,
uppdragsutbildning samt konferens- och
internattjänster.

Avgifter som tas ut med stöd av lagen
(1988:868) om brandfarliga och explosiva varor
redovisas mot inkomsttitel 2552 Övriga
offentligrättsliga avgifter.
Inkomster från oljeskadeersättning enligt
sjölagen (1994:1009) redovisas mot inkomsttitel
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m.
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Investeringsplan
Regeringens förslag: Förslaget till investeringsplan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

för 2012–2015 godkänns (tabell 4.22).

Tabell 4.22 Investeringsplan
Miljoner kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Budget
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

596,6

234,1

120

150

140

130

Beredskapstillgångar

10,1

12,6

11,8

11,4

10,1

20

Förvaltningstillgångar

74,2

64,1

90,4

75,8

61,3

75

Summa investeringar

680,9

310,8

222,2

237,1

211,4

225

Lån i Riksgäldskontoret

611,7

176,6

222,2

237,1

211,4

225

69,2

134,1

-

-

-

680,9

310,8

222,2

237,1

211,4

Rakelverksamhet

Anslag
Summa finansiering

225

Regeringens överväganden

Tabell 4.23 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Regeringen har i förhållande till 2011 beräknat
anslaget enligt följande.
Anslaget har minskats engångsvis 2011 med
2 miljoner kronor för finansiering av driften av
det gemensamma radiokommunikationssystem
för skydd och säkerhet (Rakel). Från och med
2012 beräknas beloppet åter under föreliggande
anslag.
Anslaget har ökats med 30 miljoner kronor
fr.o.m. 2012 för finansiering av varningssystem
till allmänheten. Beloppet har tidigare beräknats
under anslaget 2:4 Krisberedskap.
Anslaget har ökats med 5 miljoner kronor
fr.o.m. 2012 för viss finansiering av
etermediaberedskap.
Anslaget har ökats med 13,5 miljoner kronor
2012, 6,8 miljoner kronor 2013 och 2014 samt
med 6 miljoner kronor fr.o.m. 2015 för
finansiering
av
åtgärder
kopplat
till
kärnenergiberedskap.
Anslaget har minskats med 2 miljoner kronor
fr.o.m. 2012. Beloppet beräknas istället under
anslaget 1:8 Försvarets radioanstalt.

Tusental kronor
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Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

988 046

988 046

988 046

988 046

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

30 277

51 211

77 637

12 231

12 482

12 000

30 000

30 672

31 303

32 099

-1 452

-1 489

1 081 590

1 108 292

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

7 966
18 516

1 044 528

1 061 226

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013-2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt
kommer att genomföras i statsförvaltningen.
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4.7.8

2:8 Statens haverikommission

Tabell 4.25 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
2:8 Statens haverikommission
Tusental kronor

Tabell 4.24 Anslagsutveckling

2012

2013

2014

2015

40 000

40 000

40 000

40 000

402

1 190

2 054

3 165

2 000

2 039

2 082

2 137

-59

-61

44 077

45 241

Tusental kronor

2010

Utfall

2011

Anslag

40 000

2012

Förslag

42 402

1

2013

Beräknat

43 229

2

2014

Beräknat

44 077

3

45 241

4

2015

Beräknat

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Anvisat 2011

0

Förändring till följd av:

39 163

Pris- och löneomräkning 2

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 42 402 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 42 345 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 42 345 tkr i 2012 års prisnivå.

Ändamålet med anslaget är att finansiera Statens
haverikommissions förvaltningskostnader och
deras verksamhet med undersökningar enligt
lagen (1990:712) om undersökning av olyckor
och samarbete med berörda säkerhetsmyndigheter i deras olycksförebyggande verksamhet.

1

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

42 402

43 229

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013-2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt
kommer att genomföras i statsförvaltningen.

Regeringens överväganden
Regeringen har i förhållande till 2011 beräknat
anslaget enligt följande.
Anslaget har ökats med 2 miljoner kronor
fr.o.m. 2012 för finansiering av implementeringen av det tredje sjösäkerhetspaketet.
Beloppet beräknades tidigare under utgiftsområde 22 Kommunikationer, anslaget 1:12
Transportstyrelsen.
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5 Strålsäkerhet

5.1

Omfattning

Området omfattar frågor om strålskydd och kärnsäkerhet. Verksamheten vid Strålsäkerhetsmyndigheten ingår i området.

5.2

Utgiftsutveckling

Tabell 5.1 Utgiftsutveckling inom området Strålsäkerhet
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten

317

309

309

343

356

362

371

Summa Strålsäkerhet

317

309

309

343

356

362

371

2009 3:2 Avvecklingsmyndigheten för SSI och SKI

0

0

0

0

0

0

Summa Äldreanslag

0

0

0

0

0

0

Strålsäkerhet

Äldreanslag

1

0

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
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5.3

Resultatredovisning

Resultatredovisningen nedan omfattar resultat
samt analys och slutsatser för området Strålsäkerhet. Resultatredovisning beträffande
miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö finns
under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och
naturvård.
5.3.1

Resultat

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) redovisar
årligen strålsäkerhetsläget vid de svenska kärnkraftverken. I rapporten
(dnr M2011/2174/Ke) för 2010 bedömer SSM
att strålsäkerhetsläget, dvs. kärnsäkerheten,
det fysiska skyddet, kärnämneskontrollen och
strålskyddet, vid de svenska kärnkraftverken
upprätthålls på en acceptabel nivå. SSM
konstaterar att den beräknade stråldosen till
följd av utsläpp av radioaktiva ämnen från
kärnkraftverken med god marginal ligger
under både aktuella gränsvärden och miljökvalitetsmålet. SSM bedömer också att radioaktivt avfall tas om hand på ett acceptabelt
sätt.
Regeringen gav 2007 dåvarande Statens
kärnkraftsinspektion i uppdrag att begära
internationella granskningar hos internationella atomenergiorganet (IAEA), s.k.
OSART-granskningar. Under 2012 kommer
samtliga granskningar att vara genomförda och
dokumenterade enligt plan. Granskningsrapporterna finns tillgängliga på SSM:s hemsida.
De slutsatser som IAEA rapporterat visar inte
på några allvarliga brister och stämmer i allt
väsentligt överens med resultaten av SSM:s tillsyn av respektive anläggning.
Regeringen gav 2010 SSM i uppdrag att
genomföra en översyn av förmågan att skydda
kärntekniska anläggningar och transporter av
kärnämne mot antagonistiska hot. Uppdraget
skulle genomföras i samråd med Rikspolisstyrelsen, Affärsverket svenska kraftnät och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (dnr M2010/3091/Mk). SSM inkom i
januari 2011 i enlighet med uppdraget med en
delredovisning (dnr M2011/611/Mk).
Till IAEA rapporterar Strålsäkerhetsmyndigheten bland annat händelser av säkerhetsmässig betydelse inom strålsäkerhetsområdet genom den s.k. INES-skalan.
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Den särskilda tillsyn av kärnkraftverket i
Ringhals och Karolinska universitetssjukhuset
i Solna som SSM tidigare beslutat om kvarstår.
5.3.2

Analys och slutsatser

Händelserna vid kärnkraftverket i Fukushima i
Japan till följd av jordbävningen och den efterföljande tsunamin bedöms påverka såväl det
nationella som det internationella säkerhetsarbetet under en lång tid. Omfattande arbete
har påbörjats inom flera internationella organ
för att sprida erfarenheter från händelserna i
Japan. Sverige deltar aktivt i dessa sammanhang.
Europeiska rådet uppdrog vid sitt möte i
mars 2011 åt de europeiska kärnsäkerhetsmyndigheterna att tillsammans med Europeiska kommissionen ta fram s.k. stresstester.
Även på nationell nivå pågår arbetet för att ta
hand om de lärdomar som finns att dra av
händelserna. Regeringen bedömer att det
också finns behov av att följa upp händelsen ur
ett nationellt perspektiv och har därför lagt ett
uppdrag på SSM att lämna en samlad redovisning av de stresstester av berörda svenska
kärntekniska anläggningar som ska genomföras under 2011 med utgångspunkt från
gemensamma krav inom EU. I uppdraget
ingår även att redovisa en utvärdering av
sådana frågor identifierade i stresstesterna som
kräver djupare belysning, samt övriga erfarenheter från händelsen i Fukushima, som kan
leda till behov av svenska åtgärder (dnr
M2011/1946/Ke). Vidare har regeringen uppdragit åt SSM att sammanställa en nationalrapport inför det extraordinära granskningsmötet
hösten 2012 som kärnsäkerhetskonventionen
kallat till (dnr M2011/1945/Ke).
Kärnkraftsindustrin är sedan ett antal år
inne i en mycket intensiv period av säkerhetshöjande moderniseringar som berör både reaktorsäkerhet och fysiskt skydd vid anläggningarna samt effekthöjningar. SSM granskar
dessa projekt. Många säkerhetshöjande
ändringar är genomförda men projektens
storlek i kombination med att industrins tidsplaner inte håller i alla avseenden gör att
komplexiteten i och omfattningen av granskningarna av dessa projekt har varit större än
förutsett. De ursprungliga tidplaner som
industrin har lämnat in för att visa hur
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anläggningarna ska anpassas till de höjda
säkerhetskraven har granskats av SSM och
sträcker sig fram till och med 2014.
Regeringen och SSM deltar aktivt i internationella samarbeten inom strålsäkerhetsområdet. Främst bedrivs arbetet inom EU, IAEA,
FN:s
vetenskapliga
strålningskommitté
(UNSCEAR), OECD:s kärnenergibyrå
(NEA) samt Internationella strålskyddskommittén (ICRP). Regeringen vill bejaka svenskt
värdskap för tekniska möten som arrangeras
av IAEA i samarbete med svenska myndigheter, företag och institutioner och ser positivt
på SSM:s samarbete med IAEA i detta
avseende.
Sverige bedriver ett miljösamarbete med
Ryssland om kärnsäkerhetsfrågor. Regeringen
bedömer att samarbetet bidrar till att uppfylla
de svenska miljömålen.
Regeringen bedömer att IAEA:s granskningar är ett stöd för kraftbolagen i deras utveckling av driften av kärnkraftverken men
också ett stöd för SSM i sin tillsyn. Detta visar
därmed nyttan av en öppen, oberoende internationell granskning. Granskningarna utgör
däremot inte en del av myndighetens tillsyn.
Under 2011 genomfördes det femte granskningsmötet enligt kärnsäkerhetskonventionen.
Sveriges nationalrapport blev väl mottagen vid
granskningsmötet i Wien.
Kraven i EU-direktivet om kärnsäkerhet
som Europeiska ministerrådet beslutade om i
juni 2009 har nu genomförts i svensk författning. Sverige uppfyllde redan före författningsändringarna i allt väsentligt de krav som
ställs i direktivet.
Den svenska kärnkraftsindustrin lämnade i
mars 2011 genom sitt bolag Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) in en ansökan om
att få uppföra ett slutförvar för det använda
svenska kärnbränslet. Av ansökan framgår bl.a.
att SKB vill bygga en inkapslingsanläggning i
Oskarshamn och ett slutförvar i Östhammar.
Ansökan kommer att genomgå en omfattande
granskning av SSM som lämnar över ärendet
tillsammans med ett yttrande till regeringen
för prövning. Ansökan kommer även att
prövas av mark- och miljödomstol.
Under 2011 har förhandlingar om ett direktivförslag från kommissionen om hantering
av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall
avslutats. Rådet antog direktivet vid ett
rådsmöte i juli. Direktivet innebär bland annat

att medlemsstaterna ska upprätta nationella
program för omhändertagandet av använt
kärnbränsle och radioaktivt avfall upprätta
nationella regelverk och en oberoende tillsynsmyndighet med tillräckliga befogenheter och
resurser. Direktivet ska vara införlivat i svensk
lagstiftning sommaren 2013.
Den förstärkning inom kärnteknikområdet
som gjorts under senaste åren har bidragit till
att SSM:s resurser inom kärnkraftstillsynen
ökat. SSM bedömer att den förstärkning av
tillsynen av användning av radiologisk
diagnostik inom sjukvården som regeringen
genomförde under 2009−2011 kommer att få
avsedd effekt fullt ut under 2012.

5.4

Politikens inriktning

Regeringen har under de senaste åren successivt förstärkt Strålsäkerhetsmyndighetens
(SSM) resurser vad avser tillsyn av kärnsäkerheten vid de svenska kärntekniska anläggningarna men även vad gäller tillsyn av användningen av radiologisk utrustning inom sjukvården.
Regeringen går nu vidare i arbetet med att se
till att tillsynsmyndigheten har de resurser
som behövs för att möta framtidens utmaningar.
Naturkatastrofen i Fukushima i Japan
visade
på
nödvändigheten
av
att
kärnsäkerheten ständigt står i fokus och
utvecklas i takt med ny kunskap. Europeiska
rådet har under 2011 beslutat att s.k.
stresstester ska genomföras vid alla
kärnkraftverk
inom
unionen.
EU
uppmuntrade också grannstater att göra
samma sak. Regeringen har gett i uppdrag åt
SSM att genomföra dessa stresstester.
Uppdraget ska redovisas i slutet av 2011.
Kopplat till den långsiktiga säkerheten har
regeringen vidare beslutat om uppdrag till SSM
om att sammanställa vissa uppgifter som har
betydelse för att regeringen ska kunna få en
samlad bild av hur den långsiktiga säkerhetsutvecklingen hos de svenska kärnkraftverken ser
ut. Uppdraget ska redovisas under 2012.
I den plan som SSM lämnade till regeringen
2008 för allt radioaktivt avfall uppmärksammandes att det fanns ett behov av att utveckla
frågan om vilken kontroll som ska finnas avseende radioaktiva ämnen från länder utanför
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EU i särskild ordning. Frågan har också aktualiserats efter händelserna i Fukushima då
oklarheter uppmärksammades kring gränskontroll av eventuellt radioaktivt kontaminerade varor. Regeringen tar nu ett första
steg i detta arbete och har gett ett uppdrag till
SSM och Tullverket att gemensamt genomföra
en översyn av samhällets förmåga att
kontrollera radioaktiva ämnen vid Sveriges
gräns.

5.5

Budgetförslag

5.5.1

3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten

Tabell 5.2 Anslagsutveckling 3:1
Strålsäkerhetsmyndigheten
Tusental kronor

2010

Utfall

317 329

2011

Anslag

309 452

2012

Förslag

343 419

2013

Beräknat

355 573

2

2014

Beräknat

362 279

3

2015

Beräknat

371 385

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

13 842
308 996

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 348 317 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 347 881 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 347 881 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Strålsäkerhetsmyndighetens förvaltningskostnader samt för att
finansiera kostnader för forskning.

SSM:s verksamhet finansieras delvis via
avgifter enligt förordningen (2008:463) om
vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.
Ansökningsavgifter som berör kärnteknisk
verksamhet enligt 3 och 4 §§ disponeras av
myndigheten.
Avgifter som berör icke-kärnteknisk verksamhet enligt 3 och 4 §§ förs till inkomsttitel
2511 Ansökningsavgifter.
Övriga avgifter förs till inkomsttitel 2551
Avgifter från kärnkraftverken. Myndigheten
disponerar inte dessa avgifter.
Av de avgifter som tas ut med stöd av förordningen används en del för beredskapsverksamhet vid länsstyrelser och Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB). Från
och med 2012 kommer anslaget 2:7
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
att ökas med 6 miljoner kronor i syfte att
stärka MSB:s och länsstyrelsernas arbete inom
området. Anslaget 2:7 kommer att ökas med
ytterligare 7,5 miljoner kronor för 2012 och
med 0,8 miljoner kronor för 2013 och 2014
jämfört med nuvarande nivå, i syfte att byta ut
de s.k. RDS-mottagare som finns i den inre
beredskapszonen runt kärnkraftverken. De
beredskapsavgifter som tas ut med stöd av
förordningen om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten kommer tillfälligtvis att ökas
i motsvarande utsträckning.
Bemyndigande om dispositionsrätt
beträffande vissa avgifter
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas

dispositionsrätten till de avgifter som tas ut för
att finansiera SSM:s kostnader för granskning
av eventuella ansökningar om att få uppföra
nya kärnkraftverk.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 5.3 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

302 885

4 465

271 370

35 985

Prognos 2011

285 316

10 600

275 616

20 300

Budget 2012

275 400

10 600

265 600

20 400
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Skälen för regeringens förslag: I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen avgifter för att finansiera SSM:s kostnader för
granskning av eventuella ansökningar om att få
uppföra nya kärnkraftverk. Regeringen avser
att låta SSM disponera dessa avgifter direkt.
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Tabell 5.4 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2010

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

2 077

1 244

833

4 600

4 400

200

2 300

2 100

200

(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

SSM:s uppdragsverksamhet rör östsamarbetet
och utbildningsinsatser.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten ingå ekonomiska åtaganden
som inklusive tidigare åtaganden medför framtida behov av anslag på högst 60 000 000
kronor under perioden 2013–2016.

Skälen för regeringens förslag: Behovet av
bemyndigande på anslag 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten uppstår genom myndighetens beställningar av forskning inom ansvarsområdet.
Behovet av bemyndiganderam på anslaget har
minskat i samband med övergången till finansiering av viss verksamhet med bidrag från
Kärnavfallsfonden. För 2012 föreslås att bemyndiganderamen minskas med 30 miljoner
kronor jämfört med innevarande år.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att Strålsäkerhetsmyndighetens förvaltningsanslag förstärks för att SSM
även fortsättningsvis kan upprätthålla och
säkerställa kompetens inom vissa områden och
även för att möta det ökade behovet av internationellt arbete till följd av händelserna i det
japanska kärnkraftverket i Fukushima. Detta

sker genom ökade avgifter från ägarna av de
svenska kärnkraftverken. Då dessa avgifter
inte disponeras av SSM föreslår regeringen att
anslaget ökas med 20 miljoner kronor fr.o.m.
2012 och med 25 miljoner kronor per år
fr.o.m. 2013.
Regeringen föreslår att SSM:s tillsyn av
Barsebäck Kraft AB och det centrala mellanlagret av använt kärnbränsle, Clab, ska finansieras via kärnavfallsfonden. Därför föreslår
regeringen att SSM:s förvaltningsanslag sänks
med 2,4 miljoner kronor. Motsvarande medel
tillförs SSM i stället via kärnavfallsfonden
genom separat regeringsbeslut.
Den beredskapsverksamhet som bedrivs av
SSM är av yttersta vikt för den svenska kärnenergiberedskapen. Delar av verksamheten bedrivs med medel i form av avgifter. Ändamålsskrivningarna för avgifterna är emellertid begränsade. För att stärka kärnenergiberedskapen inom områden som inte täcks av avgiftsintäkter, har SSM tidigare äskat medel från
anslaget 2:4 Krisberedskap under UO 6. Riksdagen beslutade i budgetpropositionen för
2010 om nya finansieringsprinciper för anslag
2:4 Krisberedskap (prop. 2009/10:1, utg. omr.
06, bet. 2009/10:FöU1, rskr. 2009/10:104).
Verksamheten som har bedrivits med stöd av
medel från anslaget 2:4 Krisberedskap
innefattar upprätthållande av ledningsförmåga,
förmåga till prognostisering och tidig varning,
finansiering av högskoleutbildningar med inriktning mot kärnsäkerhet och sjukhusfysiker.
I syfte att bibehålla upprättad förmåga överförs 13,4 miljoner kronor från anslaget 2:4
Krisberedskap till SSM:s förvaltningsanslag.
Överföringen kommer att innebära ett ökat
formaliserat ansvar för SSM. Regeringen avser
att besluta om förändringar i detta avseende i
myndighetens instruktion.
Regeringen föreslår därmed att 343 419 000
kronor anvisas under anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten för 2012. För 2013 beräknas
anslaget uppgå till 355 573 000 kronor, för
2014 till 362 279 000 kronor och för 2015 till
371 385 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2012–2015 beräknats enligt följande:
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Tabell 5.5 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten
Tusental kronor
2012

2013

2014

2015

309 452

309 452

309 452

309 452

2 967

9 475

15 897

24 075

Beslut

17 600

22 967

23 429

24 018

Överföring
till/från andra
anslag

13 400

13 679

13 955

14 305

–454

–465

362 279

371 385

Anvisat 2011

1

Förändring till följd av:
Pris- och
löneomräkning 2

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

343 419

355 573

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013-2015 är preliminär och kan komma att ändras.

Tabell 5.6 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015–2016

Ingående åtaganden

37 798

35 480

55 828

–

–

–

Nya åtaganden

19 098

45 000

40 000

–

–

–

-21 416

–24 652

–37 878

–41 700

–10 000

–6 250

Utestående åtaganden

35 480

55 828

57 950

–

–

–

Erhållet/föreslaget bemyndigande

65 000

90 000

60 000

–

–

–

Infriade åtaganden
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6 Elsäkerhet

6.1

Budgetförslag

Regeringens överväganden

6.1.1

4:1 Elsäkerhetsverket

Regeringen föreslår att 51 miljoner kronor
anvisas under anslaget 4:1 Elsäkerhetsverket för
2012. För 2013 beräknas anslaget till 52 miljoner
kronor. För 2013 och 2014 beräknas anslaget till
53 respektive 54 miljoner kronor.

Tabell 6.1 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2010

Utfall

46 548

2011

Anslag

49 624

2012

Förslag

51 096

2013

Beräknat

52 162

2

2014

Beräknat

53 177

3

2015

Beräknat

54 555

4

-2 469
45 521

Tabell 6.3 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 4:1
Elsäkerhetsverket
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

49 624

49 624

49 624

49 624

513

1 559

2 621

3 975

959

979

999

1025

-67

-69

53 177

54 555

Förändring till följd av:

1
Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 51 096 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 51 031 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 51 032 tkr i 2012 års prisnivå.

Pris- och löneomräkning 2
Beslut

Under anslaget anvisas medel till förvaltningskostnader vid Elsäkerhetsverket. Inkomster hos
Elsäkerhetsverket som myndigheten inte får
disponera
redovisas
på
statsbudgetens
inkomstsida under inkomsttiteln 2552 Övriga
offentligrättliga avgifter.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

51 096

52 162

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11/10:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013-2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

Tabell 6.2 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

313 452

148

165

-17

Prognos 2011

313 000

200

270

-70

Budget 2012

313 000

120

140

-20

125

Internationellt
bistånd
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

fastställer
biståndsramen
för
internationellt utvecklingssamarbete till
1 procent av vid budgeteringstillfället
beräknad bruttonationalinkomst (BNI)
för 2012 (avsnitt 2.1),

2.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget
1:1
Biståndsverksamhet
besluta om bidrag som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 44 535 000 000
kronor 2013–2028 (avsnitt 3.7.1),

3.

bemyndigar regeringen att under 2012
ikläda staten betalningsansvar i form av
statliga garantier för biståndsverksamhet
intill ett belopp av 10 000 000 000 kronor
(avsnitt 3.7.1),

4.

bemyndigar regeringen att under 2012
ikläda staten betalningsansvar i form av
statliga garantier för de lån som
Europeiska Investeringsbanken lämnar
inom ramen för Lomé IV Bis och
Cotonou-avtalet intill ett belopp av
22 162 356 euro (avsnitt 3.7.1),

5.

bemyndigar regeringen att under 2012
ikläda staten betalningsansvar i form av
statliga garantier för Nordiska investeringsbankens miljöinvesteringslån intill
ett belopp av 103 720 437 euro (avsnitt
3.7.1),

6.

bemyndigar regeringen att under 2012
besluta om kapitaltillskott till det statligt
ägda bolaget Swedfund International AB
på högst 400 000 000 kronor (avsnitt
3.7.1),

7.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 2:1 Reformsamarbete i
Östeuropa besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
2 100 000 000 kronor 2013–2018 (avsnitt
4.6.1),

8.

för budgetåret 2012 anvisar anslagen
under utgiftsområde 7 Internationellt
bistånd, vad gäller anslag som står till
regeringens disposition, enligt följande
uppställning:

7
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Riksrevisionen föreslår att riksdagen
9.

bemyndigar Riksrevisionen att under 2012
för ramanslaget 1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete ingå avtal om
samarbetsprojekt som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 30 000 000 kronor 2013–
2015 (avsnitt 3.7.5),

10. för budgetåret 2012 anvisar ett anslag under
utgiftsområde 7 Internationellt bistånd för
Riksrevisionen enligt följande uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

Anslagstyp

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
2:1

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

Biståndsverksamhet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Nordiska Afrikainstitutet
Folke Bernadotteakademin
Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete
Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
Reformsamarbete i Östeuropa

Summa

8

27 869 770
945 780
15 506
58 218
40 000
22 886
1 311 663
30 263 823
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2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

2.1

Omfattning

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd underindelas i Internationellt utvecklingssamarbete
och Reformsamarbete i Östeuropa.
Ramen för utgiftsområdet
Regeringen föreslår att biståndsramen för 2012
uppgår till 35,8 miljarder kronor, vilket
motsvarar 1 procent av beräknad bruttonationalinkomst (BNI). I den svenska
biståndsramen ingår kostnader från andra delar
av statens budget som klassificeras som bistånd i
enlighet med den definition som används av
Organisationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling (OECD) och dess biståndskommitté
(DAC). Dessa kostnader som ingår i
biståndsramen uppgår 2012 till 5,5 miljarder
kronor. I utgiftsområdet ingår 5 miljoner kronor
som avser förvaltningskostnader för samarbete
inom Östersjöregionen som inte klassificeras
som utvecklingsbistånd enligt OECD/DAC.
Det föreslagna beloppet för utgiftsområde 7
Internationellt bistånd uppgår därmed till 30,3
miljarder kronor.
Utgifter inom andra utgiftsområden som
ingår i biståndsramen
I den svenska biståndsramen ingår kostnader
från andra delar av statens budget som
klassificeras som bistånd enligt OECD/DAC.
Dessa kostnader uppgår 2012 till 5,5 miljarder
kronor. Det är en ökning med 0,2 miljarder
kronor jämfört med föregående år. Utgifter

inom andra utgiftsområden som andel av
biståndsramen uppgår 2012 till 15 procent vilket
är oförändrat jämfört med 2011.
Nedan följer en beskrivning av de områden
som för närvarande ingår i biståndsramen men
som återfinns under andra utgiftsområden.
Skuldavskrivningar
Sverige medverkar i multilateralt överenskomna
skuldavskrivningar inom ramen för den s.k.
Parisklubben. Det handlar oftast om
avskrivningar som ett led i åtaganden under
HIPC-initiativet, (Heavily Indebted Poor
Countries) dvs. det särskilda skuldlättnadsinitiativet för de fattigaste och de mest
skuldtyngda länderna. De multilaterala överenskommelserna om skuldlättnader följs sedan upp
med bilaterala avtal mellan Sverige och de
berörda länderna.
I biståndsramen ingår planerade bilaterala
skuldavskrivningar för de fattigaste och de mest
skuldtyngda länderna. Det finns emellertid en
osäkerhet kring när en bilateral skuldavskrivning
kommer att genomföras och till vilket belopp
eftersom detta bl.a. är avhängigt tidpunkten för
multilaterala överenskommelser i Parisklubben
och den bilaterala processen.
För ett enskilt år kan därför beloppet som
ingår i biståndsramen för de bilaterala
skuldavskrivningarna
och
den
faktiska
kostnaden för den bilaterala skuldavskrivningen
vara i otakt. Skillnaden mellan planerade och
faktiska
kostnader
för
bilaterala
skuldavskrivningar korrigeras i efterhand. I
biståndsramen 2012 ingår avskrivningar för
bilaterala skulder, till Demokratiska republiken
Kongo (DRK), Togo och Serbien om totalt
1 064 miljoner kronor, beslutade under 2011.
9
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Avskrivningar om totalt 1 377 miljoner kronor
har tidigare ingått i biståndsramen, DRK (2007)
och Togo (2009). En korrigering av
avräkningarna för skuldavskrivningar behöver
därför göras med ett positivt belopp om
313 miljoner kronor för att avräkningen korrekt
ska motsvara den faktiska kostnaden för skuldavskrivningarna. Regeringen har beslutat att
Exportkreditnämnden (EKN) ska kompenseras
för
kostnader
orsakade
av
bilaterala
skuldavskrivningar
(UD2006/4028/MU).
Kompensationen till EKN för skuldavskrivningar avseende de fattigaste länderna
motsvaras av värderingen av fordran enligt
EKN:s värderingsmodell. För att inte
biståndsramen ska belastas dubbelt för samma
utgift, måste biståndsramen tillgodogöras det
belopp EKN kompenseras med. För 2012 är
kompensationen till EKN beräknad till ca
77 miljoner kronor. Totalt uppgår avräkningarna
för bilaterala skuldavskrivningar därför till ett
positivt belopp om ca 390 miljoner kronor.
Kostnader för mottagande av asylsökande m.m.
Kostnader för mottagande av asylsökande från
utvecklingsländer under deras första år i Sverige
ingår som en del av den svenska biståndsramen.
Sverige ska i enlighet med OECD/DAC:s
riktlinjer såväl kunna hjälpa en person i behov av
skydd i ett flyktingläger i t.ex. Sudan, som
bekosta omhändertagandet av en flykting under
den första tiden han eller hon befinner sig i
Sverige. År 2012 beräknas kostnaden för
asylsökande från utvecklingsländer som räknas
in i biståndsramen uppgå till 3,2 miljarder
kronor, vilket motsvarar 9 procent av det totala
biståndet.
Migrationsverket har enligt lagen (1994:137)
om mottagande av asylsökande m.fl. ett huvudansvar för mottagandet av asylsökande från det
att ansökan om asyl lämnas in till dess att
personen tas emot i en kommun, om
uppehållstillstånd har beviljats, alternativt lämnar
landet vid avslagsbeslut. Fram till att personen
lämnat mottagandet, t.ex. genom bosättning i en
kommun eller återvändande till hemlandet,
omfattas han eller hon av lagen (1994:137) om
mottagande av asylsökande m.fl.
Vissa insatser inom mottagandet av
asylsökande åligger kommuner och landsting.
Det rör sig i första hand om skolgång, omsorg
och hälso- och sjukvård.
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Migrationsverket ansvarar för att ordna boende
för de asylsökande som inte ordnar boende på
egen hand. Vidare prövar Migrationsverket
behovet av dagersättning och särskilt bidrag till
den
asylsökande.
Därutöver
ansvarar
Migrationsverket för att erbjuda den
asylsökande s.k. organiserad sysselsättning samt
att bistå vid bosättning eller återvändande. I
biståndsramen inkluderas kostnader för denna
verksamhet under det första året, dvs.
exempelvis kostnader för personal och lokaler,
dagersättning till sökande, ersättningar till
kommuner (främst skolkostnader) och landsting
(främst hälso- och sjukvård) samt kostnader för
svenskundervisning m.m.
För att beräkna kostnaden som ska ingå i
biståndsramen görs först en bedömning av hur
många personer som kommer att söka asyl i
Sverige under det kommande året samt en
beräkning av hur stor andel av dessa som antas
komma
från
utvecklingsländer
enligt
OECD/DAC:s klassificering. I normalfallet
kommer ca 95 procent av det totala antalet asylsökande i Sverige från utvecklingsländer.
Därefter räknas den genomsnittliga vistelsetiden
i Migrationsverkets mottagande fram för dessa
personer. Endast kostnader för det första årets
vistelse i Sverige klassificeras som bistånd.
Vistelsetiden uppgår därför maximalt till ett år i
dessa beräkningar. Summan dygn för
asylsökande personer från utvecklingsländer
multipliceras sedan med kostnaden per person
och dygn i mottagandet. Beräkningarna för 2012
bygger på en prognos om 29 000 asylsökande
nästa år, varav 96 procent antas komma från
utvecklingsländer. Den genomsnittliga dygnskostnaden uppskattas till 367 kronor per person
och genomsnittligt antal dygn per person
prognostiseras till 265.
Kostnader för självmant återvändande för
personer vars asylansökningar avslås ingår också
i det belopp som klassificeras som bistånd,
liksom kostnader under det första året för
mottagandet av personer som vidarebosätts i
Sverige och deras resor till Sverige. Kostnaderna
för självmant återvändande uppgår till 141
miljoner
kronor
och
kostnader
för
vidarebosättning till 204 miljoner kronor.
EU-bistånd
I biståndsramen ingår även kostnader för det
svenska bidraget till den del av Europeiska
unionens (EU) gemensamma bistånd som
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finansieras genom EU:s reguljära budget. För
2012 uppgår dessa kostnader till 1,9 miljarder
kronor, vilket motsvarar Sveriges faktiska
kostnader för biståndet på den totala EUbudgeten 2010.
EU-kommissionen bedriver utvecklingssamarbete med nästan alla utvecklingsländer och
inom ett stort antal sektorer. Utöver de
geografiska biståndsprogrammen har EU även
tematiska biståndsprogram och instrument t.ex.
instrument för främjande av demokrati och
mänskliga rättigheter.
I ministerrådets arbetsgrupper utarbetas
förslag till EU:s gemensamma utvecklingspolitik. Sverige är även med och påverkar
utformningen av EU:s bistånd i genomförandekommittéerna,
expertgrupper
och
via
ambassaderna i fält.
Utrikesförvaltningens förvaltningskostnader
OECD/DAC:s riktlinjer lägger fast ett antal
principer för vad som kan räknas som
förvaltningsresurser för policyarbete och
genomförande
av
utvecklingssamarbete.
OECD/DAC:s regler omfattar lönekostnader
för personal med biståndsrelaterat arbete vid
huvudkontor och vid utlandsmyndigheter
samt drift av berörda myndigheter, inklusive
kostnader för lokaler, IT, fordon m.m.
Modellen för beräkning av utrikesförvaltningens förvaltningskostnader baseras på
en bedömning av hur stor del av verksamheten,
både vid utlandsmyndigheterna och enheterna i
Utrikesdepartementet, som avser utvecklingssamarbete och utvecklingsrelaterade frågor. De
kostnader om 464 miljoner kronor som ingår i
biståndsramen 2012 utgörs av 2010 års faktiska
utfall för dessa verksamheter. Beloppet justeras
mellan åren för större kända förändringar såsom
nedläggningar, omvandlingar eller etablering av
nya utlandsmyndigheter. Modellen för att
beräkna
utrikesförvaltningens
biståndsfinansierade förvaltningskostnader ses över
under hösten 2011. Det kan därefter bli aktuellt
att förfina den.

utgiftsområde 22 och bidrag till demokratiinsatser i Ukraina och Vitryssland om ca 23
miljoner kronor inom utgiftsområde 5.
I biståndsramen inkluderas den del av Sveriges
bidrag till vissa FN-organs reguljära budget som
klassificeras som bistånd. Dessa FN-organ är:
FAO, UNO, UNPKO, UNESCO, WIPO,
ILO, ITU, UPU, WHO, WMO, UNEP,
UNCTAD och UNIDO. De kostnader om ca
180 miljoner kronor som ingår i biståndsramen
2012 utgörs av faktiskt utbetalt belopp 2010 till
dessa FN-organisationer, vilket innebär två års
eftersläpning mellan faktiskt utfall och de
kostnader som ingår i biståndsramen.
Från och med 2011 fördelas stipendiemedel
till universitet och högskolor avseende stipendier
för särskilt kvalificerade studieavgiftsskyldiga
studenter. I enlighet med propositionen
Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för
utländska studenter (prop. 2009/10:65 bet.
2009/10:Ubu 15. rskr.2009/10:230)
ska
stipendiemedel som avser studenter från länder
som enligt OECD/DAC klassificeras som
utvecklingsländer inkluderas i biståndsramen, i
enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer.

Övrigt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) disponerar ca 115 miljoner kronor för sin
internationella
biståndsverksamhet,
som
inkluderas i biståndsramen.
Vidare ingår bidrag till Världssjöuniversitetet
(WMU) om ca 24 miljoner kronor inom
11
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Tabell 2.1 Biståndsram, utgifter inom andra utgiftsområden och biståndsanslag
Miljoner kronor
2010

2011

2012

2013

2014

2015

31 434

35 160

35 800

37 470

39 350

41 350

4 955

5 318

5 541

5 920

5 983

6 047

-

-16

-390

-

-

-

Flyktingkostnader

2 588

3 247

3 164

3 125

3 126

3 131

EU-bistånd

1 653

1 250

1 868

1 902

1 952

2 000

Utrikesförvaltningens förvaltningskostnader

415

456

464

438

449

460

Övrigt

299

381

435

455

455

455

26 479

29 842

30 259

31 550

33 367

35 303

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

Biståndsram
Utgifter inom andra uo
Varav:
Skuldavskrivningar

Biståndsdelen av Internationellt utvecklingssamarbete och Reformsamarbete i Östeuropa 1
Biståndsram i procent av beräknad BNI

2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.2 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 7
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

24 304

27 436

27 935

27 870

29 154

30 950

32 858

937

962

954

946

966

986

1 011

1:3 Nordiska Afrikainstitutet

15

15

15

16

16

16

17

1:4 Folke Bernadotteakademin

47

56

55

58

59

60

62

1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete

37

40

40

40

40

40

40

1:6 Institutet för utvärdering av internationellt
utvecklingssamarbete

20

23

23

23

23

24

24

25 361

28 530

29 021

28 952

30 259

32 076

34 012

2:1 Reformsamarbete i Östeuropa

1 308

1 332

1 340

1 312

1 312

1 312

1 312

Summa Reformsamarbete i Östeuropa

1 308

1 332

1 340

1 312

1 312

1 312

1 312

26 669

29 863

30 361

30 264

31 570

33 388

35 324

Internationellt utvecklingssamarbete
1:1 Biståndsverksamhet
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Summa Internationellt utvecklingssamarbete
Reformsamarbete i Östeuropa

Totalt för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
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Tabell 2.3 Härledning av ramnivån 2012–2015.
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Miljoner kronor
2012

2013

2014

2015

30 513

30 513

30 513

30 513

12

34

56

85

Beslut

-87

-21

-22

-22

Övriga makroekonomiska
förutsättningar

640

2 310

4 190

6 190

-815

-1 267

-1 351

-1 443

1

1

1

1

Anvisat 2011

1

Förändring till följd
av:
Pris- och löneomräkning 2

Volymer
Överföring till/från
andra utgiftsområden
Övrigt
Ny ramnivå

1

1

0

0

30 264

31 570

33 388

35 324

1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

Tabell 2.4 Ramnivån 2012 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Miljoner kronor
2012

Transfereringar

1

Verksamhetskostnader
Investeringar 3
Summa ramnivå

27 172
2

3 090
2
30 264

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2010 samt kända förändringar
av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller
någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

Biståndsramens storlek bestäms utifrån den
procentsats, andel av bruttonationalinkomsten
(BNI), som riksdagen beslutar om för varje
enskilt år. Vid beräkningen av biståndsramen
används den vid budgeteringstillfället senast
tillgängliga BNI-prognosen. Varje år rapporteras
det totala svenska biståndet efter avslutat
budgetår till OECD/DAC (som ansvarar för att
sammanställa
medlemsländernas
biståndsstatistik). Vid rapporteringstillfället används den
senast tillgängliga BNI-uppgiften från statistiska
centralbyrån för det år rapporteringen avser,
vilket kan bidra till att det uppstår en skillnad i
procentandel
av
BNI
mellan
den
prognosbaserade budgeten och den rapporterade
officiella
statistiken.
Skillnader
mellan
budgeterat utvecklingssamarbete och utfall kan
också bero på att bidrag till de multilaterala
finansieringsinstitutionerna rapporteras i sin
helhet till OECD/DAC det år skuldsedeln läggs,
medan bidraget i statens budget i stället fördelas
över flera år, i den takt utbetalningar görs. För de
bilaterala skuldavskrivningarna kan det belopp
som ingår i biståndsramen vara i otakt med de
faktiskt
genomförda
bilaterala
skuldavskrivningarna
som
rapporteras
till
OECD/DAC. Detta beror på att utgifterna
budgeteras efter planerade, snarare än
genomförda
skuldavskrivningar.
Även
kostnaderna för EU-biståndet, som ingår i
biståndsramen, som grundar sig på faktiskt utfall
två år tidigare, kan skilja sig mot det faktiska
utfallet för gällande år, vilket är den summa som
rapporteras till OECD/DAC. I rapporteringen
ingår samtliga utgifter (se tabell 2.1) som kan
klassificeras som bistånd enligt OECD/DAC:s
definition. Se årsredovisning för staten 2010 för
rapporterat utfall för biståndet 2001–2010.
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3 Internationellt utvecklingssamarbete

3.1

Omfattning

Under Internationellt utvecklingssamarbete
finns
sex
anslag:
biståndsverksamhet,
förvaltningsanslagen för Styrelsen för
internationellt utvecklingssamarbete (Sida),
Nordiska Afrikainstitutet (NAI), Folke
Bernadotteakademin (FBA), Riksrevisionens
anslag för internationellt utvecklingssamarbete
samt
Institutet
för
utvärdering
av
internationellt
utvecklingssamarbete

3.2

(SADEV).
Insatser
inom
området
internationellt utvecklingsarbete finansieras
framför allt från biståndsramen. Den del som
inte finansieras från biståndsramen är de medel
under Sidas förvaltningsanslag som avser
förvaltningskostnader för samarbete inom
Östersjöregionen, som inte klassificeras som
bistånd. Från och med 2008 finansieras
utvecklingssamarbetet med Östeuropa från ett
eget anslag (kapitel 4).

Utgiftsutveckling

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom området Internationellt utvecklingssamarbete
Miljoner kronor

1:1 Biståndsverksamhet
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
(Sida)

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

24 304

27 436

27 935

27 870

29 154

30 950

32 858

937

962

954

946

966

986

1 011

1:3 Nordiska Afrikainstitutet

15

15

15

16

16

16

17

1:4 Folke Bernadotteakademin

47

56

55

58

59

60

62

1:5 Riksrevisionen: Internationellt
utvecklingssamarbete

37

40

40

40

40

40

40

1:6 Institutet för utvärdering av internationellt
utvecklingssamarbete
Summa Internationellt utvecklingssamarbete
1

Utfall
2010

20

23

23

23

23

24

24

25 361

28 530

29 021

28 952

30 259

32 076

34 012

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
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3.3

Mål

Målet för Internationellt utvecklingssamarbete
är att bidra till att skapa förutsättningar för
fattiga
människor
att
förbättra
sina
levnadsvillkor.

3.4

Resultatredovisning

Ökat fokus på resultat utgör en central del av
den internationella dialogen om biståndseffektivitet. Internationellt samarbete är en
förutsättning för att åstadkomma en gemensam
syn hos givare och samarbetspartners kring
resultatstyrning i biståndet. Sedan tillträdet 2006
har regeringen stärkt resultatstyrningen och
uppföljningen av den verksamhet som det
svenska biståndet stödjer. Genom en tydligare
resultatagenda
och
insatsuppföljning
är
förutsättningarna för att redovisa resultat av de
insatser Sverige stödjer bättre än för några år
sedan. Regeringen avser att intensifiera
ansträngningarna för att uppnå ett mer effektivt
och resultatinriktat bistånd inom ramen för den
svenska biståndsförvaltningen, i samarbete med
våra partners och i internationell dialog.
Jämställdhet och kvinnors roll för utveckling

Regeringen lämnade den 13 september i år en
skrivelse till riksdagen om biståndets resultat
tema jämställdhet och kvinnors roll för
utveckling (skr. 2010/11:167). Skrivelsens
huvudsakliga innehåll utgörs av en redogörelse
för hur Sverige arbetar för att främja jämställdhet
inom utvecklingssamarbetet och en redovisning
av resultat och lärdomar från denna verksamhet.
Nedan redovisas en sammanfattning av
skrivelsen och dess slutsatser.
Jämställdhet har länge varit en viktig fråga i
Sveriges bistånd. I budgetpropositionen för 2008
fastställdes jämställdhet och kvinnors roll i
utveckling som en av tre tematiska prioriteringar
för Sveriges utvecklingssamarbete. Att uppnå
ökad jämställdhet i Sveriges samarbetsländer tar
tid och är en långsiktig process. I skrivelsen
redovisas hur det svenska utvecklingssamarbetet
har bidragit till att förbättra förutsättningarna
för jämställdhet och kvinnors rättigheter och
16

villkor i Sveriges samarbetsländer, framför allt
genom strategiska insatser inom områden där
Sverige haft en komparativ fördel och det
svenska biståndet haft ett mervärde och kunnat
göra skillnad. En viktig faktor har varit Sveriges
erfarenheter och kompetens på jämställdhetsområdet, t.ex. vad gäller insatser för förbättrad
mödrahälsa och stärkande av kvinnors
rättigheter.
Sveriges arbete för att främja jämställdhet i
utvecklingssamarbetet genomförs av en rad olika
aktörer och sker genom flera olika kanaler.
Sverige arbetar bilateralt genom främst Sida, men
även genom andra myndigheter som t.ex. Folke
Bernadotteakademin. Sverige bedriver även ett
omfattande utvecklingssamarbete genom de
multilaterala organisationerna och är drivande i
mellanstatliga dialoger och förhandlingar när det
gäller jämställdhetsfrågor och främjandet av
kvinnors och flickors rättigheter.
En förutsättning för att kunna uppnå resultat
på
jämställdhetsområdet
i
Sveriges
samarbetsländer är att biståndsförvaltningen har
riktlinjer och verktyg för att kunna arbeta
effektivt med jämställdhetsfrågor. Jämställdhet
som en tematisk prioritering i det svenska
biståndet har bl.a. tagit sig uttryck i olika
styrdokument såsom policyer och strategier för
samarbetet med länder, regioner och
organisationer. Svenska aktörer har därmed med
större tillförsikt och legitimitet kunnat driva
jämställdhetsfrågor på ett tydligare, mer
kunskapsbaserat, samstämmigt, effektivt och
flexibelt sätt i olika utvecklingspolitiska
sammanhang.
I juli 2010 fattade regeringen beslut om en
policy för jämställdhet och kvinnors rättigheter
och roll inom svenskt internationellt
utvecklingssamarbete. I flera organisationsstrategier är jämställdhet ett särskilt prioriterat
område. Sveriges samarbetsstrategier ska stödja
genomförandet av ländernas egna prioriteringar.
Jämställdhetsperspektivet har tydligt påverkat
inriktningen av de samarbetsstrategier som
beslutats fr.o.m. 2008. Över hälften av alla
samarbetsstrategier har jämställdhet och/eller
förbättrade villkor för kvinnor inkluderat i mål
för en sektor eller som en egen sektor. I 90
procent av regeringens strategier beaktas
jämställdhet i en eller flera sektorer.
År 2008 tillsatte Sida ett jämställdhetsteam
som har arbetat med policy och metodutveckling
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samt rådgivningsstöd till övriga delar av
organisationen. Andelen utbetalat stöd genom
Sida till insatser med jämställdhet som
huvudsyfte har ökat från ca 7 procent 2008 till ca
11 procent 2010.
Regeringens arbete för att främja jämställdhet
i utvecklingssamarbetet ska ske enligt
tillvägagångssättet att all verksamhet ska
jämställdhetsintegreras.
Jämställdhetsintegreringen sker i praktiken
genom tre metoder 1) riktade insatser, 2)
integrerade insatser och 3) dialog. Metoderna
kan tillämpas var för sig eller i olika
kombinationer för att förstärka varandra,
beroende på den specifika kontexten i landet
eller regionen där en insats genomförs.
Redovisningen av resultat från det bilaterala
utvecklingssamarbetet i skrivelsens avsnitt 3
utgår från dessa tre metoder.
Bilateralt utvecklingssamarbete

I skrivelsen redovisas resultat från det bilaterala
utvecklingssamarbetet som genomförs av Sida.
Metoden riktade insatser illustreras genom att
redovisa 20 slumpmässigt utvalda insatser vars
huvudsyfte är att främja jämställdhet. Insatserna
bedöms ge en rättvisande bild av de
jämställdhetsinsatser som får svenskt stöd
genom Sida. Resultaten från insatserna är
illustrativa för den samlade internationella
kunskapen om hur jämställdhetsförändringar går
till, då de visar att framgång kräver ökad
samverkan
samt
aktiva
och
starka
förändringsaktörer som i nätverk kan driva
utvecklingen. Sverige stödjer denna typ av
aktörer bl.a. genom riktade insatser, exempelvis
till kvinnoorganisationer, grupper av män som
ifrågasätter rådande manlighetsnormer, eller
politiker som vill åstadkomma förändring. För
att förändringsaktörerna ska få genomslag även
på sikt, behövs samtidigt en förstärkning av
strukturer och institutioner där politik och
normer
skapas,
medel
fördelas
och
samhällsservice levereras. Det kan ske t.ex. via
policypåverkan, förändrad lagstiftning och
institutionsbyggande.
Några insatser som redovisar tydliga resultat
är de som kombinerat stöd till individer eller
grupper av individer som agerar som
förändringsaktörer
med
stöd
till
institutionsutveckling. Ett exempel på en sådan

insats som redovisas i avsnitt 3 i skrivelsen är det
svenska stödet till barnmorskeutbildning i
Nicaragua.
Genom
att
specialistutbilda
sjuksköterskor
och
integrera
en
specialistutbildning i obstetrik i den reguljära
sjuksköterskeutbildningen har insatsen bidragit
till att antalet assisterade födslar ökat och att
mödradödligheten minskat. Insatser som i
huvudsak riktat in sig på individer som
förändringsaktörer och i mindre grad på
institutioner tenderar att ha svårare att uppnå
uppföljningsbara effekter. Flertalet insatser, 18
av de 20 bilaterala insatser med jämställdhet som
huvudsyfte som presenteras i skrivelsen,
omfattar komponenter som är inriktade på att
förändra attityder i svåra motvindsfrågor, dvs.
värderingsdrivna frågor som kan vara
kontroversiella i internationella sammanhang
som t.ex. kvinnors rättigheter och fysiska
integritet samt sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter (SRHR). Attitydförändring och
medvetandegörande är både förutsättningar för
jämställdhetsarbetet och resultat i sig. Dessa
insatser tenderar att ha svårare att uppnå tydliga
resultat på kort tid, dels på grund av svårigheter
att förändra attityder i sig och dels på grund av
de svårigheter som är sammankopplade med att
följa upp attitydförändringar och påvisa hur
dessa i sin tur får genomslag i ett förändrat
beteende. Trots att det är svårt att påvisa resultat
i motvindsfrågor, avser regeringen fortsätta
prioritera dessa frågor eftersom framsteg inom
dessa områden är en förutsättning för
fattigdomsminskning och hållbar utveckling.
I skrivelsen illustreras metoden integrerade
insatser med fyra exempel på insatser som har
jämställdhet som delsyfte. De fyra insatserna
belyser de möjligheter och problem som flertalet
utvärderingar av jämställdhetsintegrering i
utvecklingssamarbetet visat på. Det är t.ex.
tydligt att jämställdhetsintegrering ger bäst
resultat när det finns ett tydligt politiskt mandat
för att prioritera frågorna. En förutsättning för
att lyckas med jämställdhetsintegrering tycks
också vara att arbetet baseras på en analys av
mäns och kvinnors olika problem, behov,
intressen och möjligheter utifrån rådande
jämställdhetsnormer och strukturer. För att
jämställdhetsanalyserna ska tillämpas och få
genomslag i programmets utformning och
framför allt i tydliga målformuleringar kring
jämställdhet behöver de kontinuerligt följas upp.
Detta kräver i sin tur kunniga handläggare och
17
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samarbetspartners, könsuppdelad statistik och
analyser
av
jämställdhetsintegreringens
genomslag. Genomgången av insatserna visar att
mycket arbete kvarstår att göra härvidlag.
Flera av insatserna som redovisas i skrivelsen
har uppnått resultat i form av prestationer och
effekter på kort och medellång sikt. Några
insatser kan även redovisa effekter på längre sikt.
De resultat som har uppnåtts, både i form av
prestationer och effekter, är av naturliga skäl av
olika karaktär och innehåll. Det är därför svårt
att göra en sammanvägd bedömning eller samlad
redovisning av uppnådda resultat.
Skrivelsen redovisar även hur dialog används
som metod för att nå resultat på
jämställdhetsområdet. Fyra exempel illustrerar
hur dialog har använts för att främja
jämställdhet. Exemplen visar att dialog är en
effektiv metod för att uppnå långsiktiga resultat i
utvecklingssamarbetet. Det är dock en utmaning
att formulera konkreta mål för dialogarbetet.
Det kan ta lång tid att uppnå resultat och det är
därför viktigt att kontinuerligt vidga utrymmet
för påverkan genom en gradvis process, där de
olika faserna i processen inte alltid kan förutses
eller dess olika beståndsdelar kostnadssättas. När
det gäller jämställdhet kan det även finnas behov
av kompetensutveckling inom det specifika
område som dialogen är inriktad på.
Det är viktigt att dialogen är planerad,
strukturerad och styrd av tydligt formulerade
mål och delmål. Det är också lättare att uppnå
resultat om dialogen så långt som möjligt länkas
till pågående processer i landet eller inom den
organisation som ska påverkas. Det är vidare
viktigt att dialogen bedrivs på så hög politisk
nivå som möjligt. Dialog ska om möjligt kopplas
till finansiellt stöd, exempelvis budget- eller
sektorprogramstöd eller insatser i projektform.
Flera ambassader arbetar med årliga dialogplaner
för arbetet på jämställdhetsområdet som är
utvecklade inom ramen för operationaliseringen
av samarbetsstrategin.
Multilateralt utvecklingssamarbete

Även det multilaterala utvecklingssamarbetet för
att främja jämställdhet inbegriper de tre
metoderna, riktade insatser, integrerade insatser
och dialog. Skrivelsens redovisning av det
multilaterala utvecklingssamarbetet utgår dock
från respektive organisations ramverk för
18

verksamhetsuppföljning. Dessa ramverk utgår
sällan uttryckligen från de tre metoderna, varför
en
redovisning
av
de
multilaterala
organisationernas arbete i termer av de tre
metoderna inte har gjorts.
Nästan alla de organisationer som Sverige
stödjer har jämställdhet som en uttalad
målsättning i strategier eller övergripande
styrdokument
och
merparten
av
organisationerna arbetar konkret och i hög
utsträckning med frågan. Samtidigt är
incitamenten och kompetensen för att
genomgående tillämpa ett jämställdhetsperspektiv i organisationernas verksamheter ofta
svaga. Exempelvis förekommer ofta brister i
organisationernas genomförande av interna
handlingsplaner för jämställdhet och de är i hög
grad beroende av chefers och medarbetares
individuella engagemang. Erfarenheter från
utvecklingsbankerna visar att jämställdhetsagendan prioriteras högre när ansvaret för
frågorna knyts till ansvaret för utlåningen.
Framsteg på området kräver en ledning som
delar synen på jämställdhetsfrågornas betydelse
och som är villig och tillräckligt kraftfull för att
genomdriva förändringar i en stor och ofta
geografiskt utspridd organisation.
Det saknas ett internationellt samförstånd
kring vikten av jämställdhetsfrågor inom
utvecklingssamarbetet. Sverige befinner sig ofta
tillsammans med en relativt begränsad krets
likasinnade länder i framkant av detta arbete,
medan vissa andra länder varken ser nyttan eller
behovet av ett sådant arbete. En del motarbetar
t.o.m. framsteg på området. Medlemskap/
ägarkrets i de multilaterala organisationerna
påverkar hur långt och snabbt man kan gå med
skrivningar om jämställdhet i policyer, strategier,
handlingsplaner m.m.
För de fyra multilaterala organisationerna som
tas upp i skrivelsen, UNFPA, UNICEF,
UNIFEM och Världsbanken gör regeringen den
sammantagna bedömningen att organisationernas resultat på jämställdhetsområdet är goda,
samtidigt som en del utmaningar kvarstår. Enligt
UNFPA utgör bl.a. ojämn kunskap om
jämställdhetsfrågor och liten kapacitet för
jämställdhetsintegrering
i
partnerländerna
utmaningar för det fortsatta arbetet. Det är
också svårt att nå resultat när det gäller sexuell
och reproduktiv hälsa och rättigheter eftersom
frågorna är känsliga i många länder. Det kan
konstateras att UNICEF:s landkontor fortsatt
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är i behov av starkt stöd från huvudkontorsnivå
för att bygga upp den kompetens som krävs för
att bidra till nationell kapacitetsuppbyggnad och
resultat för flickor och kvinnor på landnivå.
Samtidigt kan man konstatera att UNIFEM:s
mindre storlek och tendens att sprida
verksamheten alltför tunt inte har hindrat
organisationen att nå goda resultat på projektoch programnivå.
Reformeringen av FN och ”Ett FN” på
landnivå har möjliggjort nya sätt att koordinera
arbetet med jämställdhet mellan FN:s fonder
och program. En fortsatt reformering av FN på
landnivå, tillsammans med lanseringen av UN
Women, ökar möjligheterna för de av FN:s
fonder och program som arbetar med
jämställdhet t.ex. både UNFPA och UNICEF
att få genomslag för sin verksamhet och uppnå
goda resultat.
Världsbankens landstrategier, som styr
IBRD:s och IDA:s kärnverksamhet, tar
samarbetsländernas
egna
utvecklingsprioriteringar som utgångspunkt. För att stärka
jämställdhetsarbetet ytterligare är en huvudsaklig
utmaning därför att gå från givarstyrda
satsningar genom särskilda fonder till en
situation
där
mottagarländerna
explicit
efterfrågar projekt och program som har
jämställdhet som en central dimension. Lika
viktigt är dock att Världsbanken måste börja se
främjande av jämställdhet som en central
kärnverksamhet som finansieras av interna
medel. Motsvarande gäller de övriga multilaterala
utvecklingsbankerna.
Vidare kan konstateras att samtliga av de
multilaterala organisationer som granskats i
skrivelsen har interna styrdokument som
handlingsplaner/policyer för organisationens
arbete på jämställdhetsområdet. Uppföljning av
dessa dokument visar att organisationerna
arbetar
med
jämställdhetsfrågor
och
jämställdhetsintegrering utifrån sina respektive
förutsättningar, dvs. med utgångspunkt i
respektive organisations mandat, verktyg och
organisationsstruktur.
Organisationerna redovisar för närvarande
resultat både i form av prestationer och effekter
för ett specifikt program eller projekt som
organisationen stödjer eller driver på egen hand.
Arbetet med att aggregerat redovisa mer
långsiktiga resultat på effektnivå behöver stärkas
i samtliga organisationer.

Slutsatser

Inför avstämningen av millenniemålen 2015
kvarstår stora utmaningar vad gäller att uppnå
millenniemålen om att öka jämställdheten, stärka
kvinnors ställning samt att minska mödra- och
barnadödligheten. För att bättre bidra till att
internationella
utvecklingsmål
inklusive
millenniemålen uppnås avser regeringen därför
fortsätta fokusera sitt stöd inom de fyra
områden som regeringen särskilt prioriterar på
jämställdhetsområdet
(kvinnors
politiska
deltagande och inflytande; kvinnors ekonomiska
aktörskap och arbetsvillkor; sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter; kvinnors
säkerhet inklusive bekämpning av alla former av
könsrelaterat våld och människohandel) för att
bättre bidra till att millenniemålen uppnås – både
vad gäller multilateralt och bilateralt bistånd.
Flera slutsatser som har bäring på
biståndsförvaltningens lärande och regeringens
fortsatta
reformarbete
för
att
främja
jämställdhetsresultat inom hela utvecklingssamarbetet kan dras av skrivelsen. De tre
viktigaste är:
1. Mot bakgrund av de utmaningar som
kvarstår
på
jämställdhetsområdet
i
samarbetsländerna bör Sveriges utvecklingssamarbete i ännu större utsträckning präglas av
ett jämställdhetsperspektiv och fokus på
kvinnors och flickors rättigheter och villkor.
Sverige har god kunskap och lång erfarenhet av
jämställdhetsarbete. Det är ett område där det
svenska biståndet har ett mervärde och där
Sverige har en komparativ fördel, hög
trovärdighet samt anses vara en ledande
biståndsaktör och därmed kan spela en särskilt
viktig roll. Regeringen avser att fortsättningsvis
ge jämställdhetsfrågorna inom det svenska
internationella utvecklingssamarbetet en hög
politisk prioritet. Vidare avser regeringen att
fortsatt ha en hög ambitionsnivå när det gäller
att säkra genomslaget av jämställdhetsperspektivet i det utvecklingssamarbete som
kanaliseras genom multilaterala organisationer
inklusive EU-kommissionen.
2. Resultaten från insatserna som redovisas i
skrivelsen är illustrativa för den samlade
internationella
kunskapen
om
hur
förändringsarbete för ökad jämställdhet går till.
En tekniskt väl utarbetad insats har små
möjligheter att lyckas om det inte finns ett
politiskt åtagande från beslutsfattare i
19
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mottagarlandet
som
ansvarar
för
genomförandet. Framgång kräver en tydlig vilja
och ett aktivt ägarskap hos samarbetspartners,
ett långsiktigt engagemang och ökad samverkan
bland givare och finansiärer, aktiva och starka
förändringsaktörer på alla nivåer samt
fungerande institutioner som stödjer dessa
aktörer. Regeringen avser därför att fortsatt
stärka arbetet med att identifiera, stödja och
påverka potentiella förändringsaktörer på olika
nivåer för att öka kunskap om kvinnors och
flickors rättigheter och viljan till förändring vad
gäller framsteg mot jämställdhet. Det innebär
bl.a. fortsatt fokus på insatser för stärkt
kapacitetsuppbyggnad
och
institutionsutveckling.
3. Sverige är en av flera finansiärer av insatser
som drivs av samarbetsländers regeringar,
myndigheter,
universitet,
multilaterala
organisationer,
civilsamhällesorganisationer,
tematiska fonder m.fl. Det är våra
samarbetspartners som planerar, genomför och
följer upp de insatser som erhåller svenskt stöd.
Relevanta och väl förankrade system för
uppföljning av resultat och tydliga mål är en
förutsättning för att lyckas i arbetet med att
främja jämställdhet och kvinnors rättigheter,
villkor och roll i utvecklingsländer. Regeringen
avser därför förtydliga sina mål och
resultatförväntningar på detta område. Det är
centralt
att
utveckla
kapaciteten
i
samarbetsländerna att efterfråga och använda sig
av statistisk och resultatuppföljning på ett
konstruktivt sätt i deras fortsatta planering. En
grundförutsättning för att kunna bidra till
stärkandet av samarbetspartners uppföljningssystem är att den politiska viljan att stärka de
egna systemen finns hos våra samarbetspartners.
Regeringen avser att fortsätta stödja och föra
dialog med våra samarbetspartners om vikten att
stärka och utveckla relevanta institutioner och
systematiska mål- och resultatstyrningssystem i
arbetet med att främja jämställdhet.
Därutöver är följande slutsatser värda att
lyftas fram:
- Det är viktigt att samarbeta med andra givare
och biståndsfinansiärer för att undvika att ett
ökat resultatfokus medför ökade transaktionskostnader för våra samarbetspartners. Sverige
avser fortsatt att delta aktivt i det pågående
internationella arbetet kring att förtydliga vad ett
ökat
resultatfokus
innebär
för
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utvecklingssamarbetet och hur det ska
genomföras på bästa sätt.
- Ett ökat resultatfokus innebär inte att endast
fokusera på verksamhet där resultat är lätta att
följa upp. Regeringen avser att fortsätta arbeta
med att definiera tydliga kvantitativa mål på
områden som går att mäta. Därutöver avser
regeringen fortsätta utveckla kvalitativa metoder
för uppföljning och bedömning av insatser som
är svåra att mäta kvantitativt, utveckla riskanalys
samt tydligt definiera mål och förväntade
resultat av insatser i svåra landkontexter.
- Sida har de senaste åren gjort framsteg när det
gäller införandet av ett enhetligt mål- och
resultatstyrningssystem
och
därigenom
förbättrat möjligheten att redovisa resultat.
Regeringen anser att Sida bör fortsätta sitt
strategiska arbete på området, bl.a. genom att
implementera sitt insatsuppföljningssystem samt
att åtgärda bristerna i statistiksystemet.
- Regeringen avser att ge uppdrag till andra
myndigheter som stödjer biståndsfinansierad
verksamhet att se över sina insatsuppföljningssystem och inkomma med utförligare
resultatredovisningar.
- De tre metoderna för jämställdhetsintegrering,
dvs. riktade insatser, integrerade insatser och
dialog, har sammantaget visat sig effektiva för att
utforma ett bistånd inom jämställdhetsområdet
av hög kvalitet. Metoderna kan användas var för
sig eller i olika kombinationer för att förstärka
varandra beroende på den specifika kontexten i
landet eller regionen där insatsen genomförs.
Regeringen avser därför att även fortsättningsvis
tillämpa de tre metoderna för att främja
jämställdhet och kvinnors rättigheter och roll i
utvecklingssamarbetet
samt
att
stärka
kompetensutveckling i biståndsförvaltningen
vad gäller hanteringen av jämställdhetsfrågor.
- Sveriges prioritering av jämställdhet i
utvecklingssamarbetet måste i ännu högre grad
preciseras i termer av inriktning, val av sektor
samt identifiering av tydliga mål för insatser.
- Resultatredovisningen visar att det svenska
biståndet har en viktig funktion i främjandet av
framsteg på jämställdhetsområdet i samarbetsländerna. Regeringen betonar inom ramen för
jämställdhetsprioriteringen i biståndet vikten av
att sätta tydligare fokus på kvinnors viktiga roll i
livsmedelsförsörjning, jordbruk och naturresurshantering,
tillgång
till
marknader,
landrättigheter och annan egendom, mödrahälsa
inom ramen för kvinnors sexuella och
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reproduktiva hälsa och rättigheter, säkerhet samt
bekämpning av könsrelaterat våld och
människohandel.
- Erfarenheter
från
de
senaste
årens
förhandlingar
inom
det
multilaterala
utvecklingssamarbetet,
exempelvis
vid
etablerandet av UN Women och IDA-16förhandlingen i Världsbanken, visar att Sverige
har fått genomslag för sitt påverkansarbete med
jämställdhetsfrågor i avgörande institutionella
sammanhang på global nivå. I skrivelsen
konstateras dock att det saknas ett
internationellt samförstånd kring vikten av att
främja jämställdhet för att nå framsteg i arbetet
för fattigdomsbekämpning och en hållbar
utveckling. Regeringen anser därför att
jämställdhet och frågor om kvinnors rättigheter
och roll i utveckling ska ha en fortsatt central
roll i den svenska dialogen med multilaterala
organisationer inklusive EU.
- Sverige bör fortsätta att aktivt arbeta för att
stärka de multilaterala organisationernas måloch resultatstyrningssystem och kontinuerligt
efterfråga
resultat
av
organisationernas
verksamhet. Arbetet med att aggregerat redovisa
mer långsiktiga resultat på effektnivå behöver
stärkas i samtliga organisationer.
- Sveriges arbete med att främja jämställdhet i
utvecklingssamarbetet bör även i fortsättningen
ske på olika nivåer, dvs. lokalt, nationellt,
regionalt och globalt och genom stöd till olika
typer av aktörer, dvs. exempelvis till regeringar,
multilaterala organisationer och civilsamhällesorganisationer.
Regeringen
avser
stärka
incitamenten för att den svenska biståndsförvaltningen aktivt ska främja och analysera
potentiella synergier mellan insatser på olika
nivåer och med olika typer av samarbetspartners.
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3.5

Politikens inriktning

3.5.1

Globala förändringar kräver ett nytt
bistånd

Det långsiktiga målet om att utrota fattigdom
och förtryck är ännu långt ifrån uppnått. Vi har
ett moraliskt ansvar att stödja människor i
utsatthet och fattigdom. Sverige ska även fortsatt
ha en ambitiös utvecklingspolitik och ett
generöst bistånd. Ett sådant bistånd måste förmå
anpassa sig till en föränderlig verklighet. När
regeringens geografiska fokus på Afrika
fortsätter att stärkas, görs det mot bakgrund av
en ambition att intensifiera ansträngningarna för
att nå FN:s millenniemål på en kontinent i
omvandling. Sverige har i utformningen av
biståndet att förhålla sig till afrikanska
tillväxtekonomier, en framväxande afrikansk
medelklass och en ny generation ledare som
efterfrågar mer jämbördiga relationer än vad det
traditionella biståndet erbjudit. Samtidigt
dominerar fattigdomen fortfarande flertalet
afrikanska länder och afrikaners liv. Stora delar
av Afrika kommer inte att till 2015 kunna uppnå
de av FN uppsatta åtta millenniemålen. Särskilt
är det länder i konflikt som förmörkar utsikterna
att uppnå millenniemålen, men också i Afrikas
stabila länder finns områden med djup fattigdom
och brist på utveckling. Situationen ställer krav
på både afrikanska och internationella aktörer att
bättre säkerställa att den ökade tillväxten också
innefattar de mest utsatta människorna.
I den internationella utvecklingsdebatten har
fokus alltmer skiftat från bistånd till andra
flöden av betydelse för utveckling. Debatten är
en återspegling av en förändrad biståndsarkitektur med nya givare och andra finansiella
flöden, men även en framväxande global insikt
om att framtidens utmaningar är såväl globala till
sin karaktär som nära sammanlänkade. Många
olika politikområden påverkar fattiga länders och
människors förutsättningar att utvecklas och
behovet av att främja samstämmighet för
utveckling
växer.
Regeringens
samlade
utvecklingspolitik uttryckt i politiken för global
utveckling, PGU (Gemensamt ansvar: Sveriges
politik för global utveckling, prop. 2002/03:122,
samt
Att
möta
globala utmaningar –
skrivelse om samstämmighet för utveckling, skr.
2009/10:129)
innefattar
ett
effektivt
utvecklingssamarbete och en samstämmighetspolitik
som
syftar
till
att
säkra
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utvecklingsshänsyn i Sveriges samlade agerande.
I olika fora, bl.a. OECD:s biståndskommitté
DAC (Development Assistance Committee),
pågår en diskussion om biståndets framtid och
effektivitet, bl.a. vad gäller biståndets roll i
förhållande till andra flöden, nya globala
utmaningar och aktörer. Debatten har sin
utgångspunkt i det vidgade utbudet av
finansieringsmöjligheter för utvecklingsländer
som
inkluderar
exempelvis
inhemsk
resursmobilisering, utländska investeringar,
remitteringar, finansiering från framväxande
ekonomier, innovativa finansieringsmekanismer
och biståndets roll i förhållande till dessa.
Biståndet utgör en allt mindre del av den
samlade finansieringen för utvecklingsländer. I
grund och botten är det en positiv utveckling.
Bistånd och investeringar tillsammans med nya
finansiella flöden har ökat och breddat tillgången
på resurser. Den snabba ekonomiska tillväxten i
många utvecklingsländer gör dem även attraktiva
för utländska investerare. Många medelinkomstländer har också bättre förutsättningar
att själva finansiera nödvändiga investeringar för
att nå millenniemålen, inte minst genom ökad
inhemsk resursmobilisering, exempelvis i form
av ökade skatteintäkter.
Den ekonomiska tillväxten skiljer sig åt länder
emellan och kommer inte alltid de fattigaste till
del. Demografiska förändringar i många
utvecklingsländer medför också utmaningar i
form av stora ungdomsgenerationer, hög
arbetslöshet, urbanisering och en åldrande
befolkning.
En fjärdedel av jordens befolkning bor i
konfliktdrabbade eller sviktande stater, varav
merparten dessutom tillhör de fattigaste. Dessa
länder uppvisar dessutom sämst resultat i
ansträngningarna att uppnå millenniemålen.
Biståndet till sviktande och konfliktdrabbade
länder möter därutöver särskilda problem och
utmaningar, vilket ställer ökade krav på
flexibilitet och riskanalys.
Den snabba utvecklingen vad gäller demokrati
och ökad respekt för mänskliga rättigheter i
Mellanöstern och Nordafrika under första
halvåret 2011 har visat på dynamiken i ett av
EU:s grannskap. Den snabba utvecklingen har
dels påmint oss om att stöd utifrån kan stärka
länders demokratiseringsprocesser, dels vikten
av flexibilitet för att stärka nya strukturer för
ökad demokratisering och främjande av
mänskliga rättigheter.
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Sammantaget innebär dessa förändringar delvis
nya förutsättningar för biståndet och ett krav på
ständig förnyelse. Ett väl utformat bistånd kan
spela en viktig roll och bidra till att stärka
förutsättningar för en hållbar utveckling, särskilt
i sammanhang där annan finansiering saknas.
Att definiera biståndets strategiska roll i varje
enskilt land är en förutsättning för att biståndet
ska kunna bidra till en hållbar utveckling. Det
inkluderar även en analys av biståndet i
förhållande till andra politikområden t.ex.
internationell handels- eller klimatpolitik som
påverkar ett lands utveckling i enlighet med
Sveriges politik för global utveckling (PGU).
Syftet med en sådan analys är att göra den
samlade politiken mer utvecklingsfrämjande för
att kunna dra slutsatser kring möjligheten för
biståndet att verka katalytiskt eller som
komplement till vad som görs inom andra
svenska politikområden.
Biståndet har en viktig funktion när det gäller
att finansiera eller påverka utveckling inom
områden som inte i tillräckligt hög grad
genererar eller attraherar andra utvecklingsresurser och därmed är finansiellt underförsörjda. I många länder, inte minst sviktande
och
konfliktdrabbade
länder,
är
förutsättningarna för att generera andra
utvecklingsresurser än biståndet marginella. Den
egna staten är ofta oförmögen att tillhandahålla
ens grundläggande samhällsfunktioner.
Biståndet kan i många länder också spela en
viktig roll som katalysator och komplement till
andra flöden. Exempel på biståndets katalytiska
och komplementära roll är lån, garantier och
riskkapital men även insatser för förbättrad
skatteuppbörd
och
fungerande
kapitalmarknader.
Den enskilt viktigaste förutsättningen för
utveckling är dock varje lands egen politik och
prioriteringar. I förhållande till detta har också
Sverige och andra länder ett ansvar. Vår politik
inom en rad områden, som t.ex. internationell
handel, säkerhet och klimat, påverkar även
fattiga länders och människors förutsättningar
att utvecklas. Därför fortsätter regeringen i
enlighet med PGU arbetet med samstämmighet
för utveckling, i synnerhet inom EU. En viktig
uppgift blir att bevaka EU-processer som har
stor inverkan på utvecklingsländer som t.ex.
EU:s nya handelsstrategi, reformer av den
gemensamma jordbruks- och fiskeripolitiken
samt klimatförhandlingarna. Regeringen verkar

även för att öka de positiva utvecklingseffekterna
av migration. Regeringens mål är att genom en
ökad samstämmighet mellan migration och
utveckling förstärka de positiva och minska de
negativa utvecklingseffekterna av migration.
Som ett led i det arbetet kommer Sverige att
vara ordförande för det Globala forumet för
migration och utveckling (GFMD) 2013-2014
samt stå värd för GFMD-mötet 2014. GFMD är
för närvarande det enda globala forumet för
mellanstatlig dialog om migration och
utveckling.
Inom ramen för den strategiska roll som det
samlade biståndet kan spela i varje
utvecklingsland,
måste
varje
enskild
biståndsaktör identifiera de områden där man
har ett tydligt mervärde. För Sveriges del kan
detta innebära att bilaterala insatser genomförs
inom sektorer och ämnesområden där vi har lång
erfarenhet och hög trovärdighet exempelvis vad
gäller engagemanget för demokrati och respekt
för de mänskliga rättigheterna. Det kan också
handla om insatser på områden där få andra
givare är aktiva och/eller områden som
internationellt
arbetar
i
motvind.
Motvindsfrågor kan vara områden där det kan
vara svårt att snabbt se resultat men där Sverige
företräder en hållning som inte i tillräcklig
utsträckning lyfts fram av andra aktörer i det
internationella samarbetet. Exempel på det
sistnämnda är bl.a. homosexuella, bisexuella och
transpersoners rättigheter och sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter. Mervärde kan
också innebära arbete på områden där Sverige
har komparativa fördelar, exempelvis genom
särskild expertis eller speciella erfarenheter och
därmed har goda förutsättningar att påverka och
bidra till hållbar utveckling och en effektivare
fattigdomsminskning.
Inventering,
uppföljning,
analys
och
utvärdering av resultat utgör ett viktigt element i
bedömningen av när och hur Sveriges insatser
har ett mervärde och var Sverige har en
komparativ fördel.
Genom att formulera tydliga mål för Sveriges
bidrag,
exempelvis
i
förhållande
till
millenniemålen, kan även förväntningarna på
resultat tydliggöras och därmed förutsättningarna förbättras för att följa upp och
redovisa resultat.
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3.5.2

Mot ett mer effektivt globalt bistånd

Biståndet står inför flera framtida utmaningar.
En central utgångspunkt är att säkerställa att det
samlade globala biståndet, som i många länder i
finansiella termer ofta har en begränsad roll, är
effektivt. Ett ineffektivt bistånd kan göra mer
skada än nytta. Nya aktörer ska välkomnas,
samtidigt är det en utmaning att det samlade
globala biståndet idag är fragmentiserat. Det
finns idag omkring 200 statliga biståndsorganisationer från fler än 50 givarländer, fler än
250 multilaterala organisationer och därutöver
privata stiftelser, internationella civilsamhällesorganisationer, företag, m.m. De flesta av dessa
har sinsemellan olika administrativa regelverk
och ställer olika typer av krav på sina motparter
vad gäller rapportering, utbetalningsrutiner,
resultatredovisning etc. För utvecklingsländer
med svag administrativ kapacitet är denna
mångfald av regelverk och aktörer svår att
hantera effektivt då den är förknippad med höga
transaktionskostnader. Bistånd kan i sådana
situationer t.o.m. bli ett hinder för utveckling.
Trots Parisdeklarationen och handlingsprogrammet från Accra om ökad biståndseffektivitet
kvarstår
många
av
dessa
grundproblem.
En grundläggande prioritering för regeringens
arbete under mandatperioden kommer även
fortsättningsvis att verka för ett mer effektivt
och resultatinriktat bistånd, både internationellt
och i hanteringen av svenska biståndsmedel. För
att minska den globala fragmentiseringen av
bistånd avser regeringen se över hur det svenska
bilaterala
utvecklingssamarbetet
inriktas
geografiskt och ämnesmässigt samt tydliggöra
bevekelsegrunderna
för
och
resultatförväntningarna på det svenska bilaterala
utvecklingsengagemanget i olika landkontexter
(se avsnitt 3.6.4 nedan). Att varje biståndsgivare
är verksam i färre länder och färre sektorer bidrar
till att göra det globala biståndet mindre
fragmentiserat. Det kan också bidra till att varje
biståndsgivare blir mer specialiserad och att
biståndet blir av bättre kvalitet, vilket ökar
förutsättningarna för att det samlade globala
biståndet blir mer effektivt.
Ökad transparens och förbättrade möjligheter
till ansvarsutkrävande är både mål och
förutsättningar för ett mer effektivt bistånd.
Transparens omfattar i detta avseende såväl
öppenhet kring bistånd som användningen av
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samarbetsländernas egna resurser. Det handlar
också om att öka kvaliteten och transparensen i
biståndsfinansierade upphandlingar för att säkra
biståndseffektivitet och ett ansvarsfullt nyttjande
av skattemedel. Det behövs också ett tydligare
resultatfokus i de internationella ansträngningarna för ett mer effektivt bistånd. Detaljerade
samordningsprocesser på landnivå och ansträngningar att anpassa biståndet till partnerländernas
prioriteringar är inte mål i sig utan medel för
bättre resultat i form av fattigdomsminskning,
minskad ojämlikhet etc.
Med ett mer resultatinriktat bistånd menas i
detta avseende att:
- Fastslå tydliga mål som anger vilka resultat som
förväntas.
- Mäta det som är möjligt att mäta, dvs. att
definiera tydliga kvantitativa mål på områden,
och för insatser, där detta är möjligt.
Millenniemålen är ett bra exempel där så har
skett på internationell nivå.
- Utveckla och förfina kvalitativa metoder för
bedömning av insatser vars resultat är svåra att
mäta kvantitativt. Exempelvis kan det vara svårt
att definiera kvantitativa resultat av stöd på
demokratiområdet och då bör kvalitativa
bedömningsmetoder kunna användas.
- Tydligt definiera de insatser som prioriteras
trots svårigheter att visa resultat. Vissa
humanitära insatser i konfliktdrabbade områden
kan vara exempel på detta.
Regeringens fortsatta arbete för ett ökat fokus
på resultat innebär således inte att bara satsa på
kortsiktiga, enkla och ”mätbara” insatser, utan
snarare att utveckla metodiken för att definiera
mål och resultat även för långsiktiga och
”svårmätbara” insatser. Genom att bygga på
tidigare erfarenheter och utvärderingar samt att
under lång tid systematiskt följa och analysera
enskilda insatser erhåller Sverige värdefulla
lärdomar av vad som fungerar och inte fungerar.
Sverige kan lättare identifiera mervärdet av det
svenska bidraget och skapa en grund och
motivering för att arbeta även med svåra frågor,
som t.ex. SRHR och i svåra miljöer som
konfliktdrabbade länder.
Sverige kommer fortsätta att arbeta
tillsammans med samarbetspartners och andra
givare för att utveckla bättre metoder för att följa
upp resultat och analysera kortsiktiga och
långsiktiga effekter, bl.a. genom att bidra till att
bygga
upp
samarbetsländers
statistik-
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myndigheter
redovisning.

och

stärka

deras

resultat-

3.6

Konsekvenser för det svenska
biståndet

3.6.1

Principerna för det öppna biståndet
står fast

En förutsättning för ett effektivt svenskt bistånd
är att regeringen har ändamålsenliga verktyg för
att styra och förbättra biståndet. Det
reformarbete som regeringen inledde under den
föregående mandatperioden för att skapa bättre
förutsättningar för ett resultatinriktat bistånd
kommer att fortsätta och intensifieras.
De grundläggande prioriteringarna i Öppna
biståndet, som lanserades 2009, är basen för det
fortsatta arbetet och kommer att vara centrala
för regeringens politik också under 2012 och
därefter. Öppna biståndet omfattar bl.a. en
transparensgaranti för det svenska biståndet.
Transparensgarantin innebär att handlingar görs
tillgängliga aktivt samt att informationen
publiceras i ett öppet format vilket är i linje med
bl.a. e-delegationens rekommendationer om
öppenhet i svensk förvaltning.
Den 4 april 2011 lanserade Utrikesdepartementet
i
samarbete
med
Sida
onlinetjänsten openaid.se som idag omfattar
grundläggande information om drygt 92 000
biståndsinsatser eller delar av insatser.
Intresserade kan följa hela biståndskedjan, från
övergripande beslut om biståndets inriktning
och fördelning till enskilda beslut, utbetalningar,
genomförande och uppföljning.
Sida har fått ett särskilt ansvar för att
samordna genomförandet av transparensgarantin, stödja övriga myndigheter samt
utveckla openaid.se. Regeringen prioriterar
denna fråga och avser fortsätta driva frågan om
transparens för ökad biståndseffektivitet i
internationella sammanhang.
Öppna biståndet omfattar även ett mer aktivt
arbete för att motverka korruption och att skapa
incitament för att ställa krav och säga ifrån, när
insatser och samarbeten inte lever upp till
förväntningarna.
En viktig del av Öppna biståndet är att öka
mångfalden - det behövs nya aktörer och ny
kunskap inom biståndet. Det är viktigt att ta

tillvara olika aktörers kompetens på ett effektivt
sätt och att rätt aktörer gör rätt saker i biståndet
(civilsamhällesorganisationer,
näringsliv,
kommuner, entreprenörer, personer med
utländsk bakgrund m.fl.). Exempelvis måste
näringslivets aktörer lättare få tillgång till
kunskap om samverkansmöjligheter inom
biståndet. Det nyligen inrättade Rådet för
näringsliv och utveckling är ett steg i denna
riktning.
Öppna biståndet tar också fasta på några av
Sveriges komparativa fördelar och erfarenheter
på några områden. Som ett av världens friaste,
mest jämställda och digitaliserade länder har
Sverige särskilda förutsättningar för att få
genomslag för övertygelsen om den betydande
roll friheten, kvinnor och Internet har för
utveckling i dagens värld. Satsningar på
jämställdhet
och
Information
and
Communication Technology for Developement
(ICT4D) ska ses också i detta sammanhang, där
både kvinnors frihet och frihet på nätet lyfts
fram.
3.6.2

Millenniemålen i fokus

Millenniemålen är ett exempel på strävan mot ett
tydligare fokus på resultat inom biståndet,
primärt inom sociala sektorer som hälsa och
utbildning. För att förbättra levnadsförhållandena för världens fattigaste människor
enades FN år 2000 om 8 utvecklingsmål som ska
nås till 2015, de s.k. millenniemålen (MDG).
Millenniemålen är de första gemensamma
utvecklingsmål som det råder samförstånd om
på internationell nivå. De består av ett ramverk
med 8 mål, 21 mätbara och tidsbundna delmål
och 48 indikatorer som ska uppnås till 2015.
Millenniemålen täcker emellertid inte alla
aspekter av utveckling, inte heller är alla dess
delmål och indikatorer alltid enkla att mäta och i
många länder existerar helt enkelt inte
tillförlitliga data vilket försvårar uppföljning.
Svagheterna till trots utgör millenniemålen ett
unikt internationellt ramverk vars avstämningspunkt närmar sig snabbt. Flera av målen
förväntas kunna nås till 2015. Andelen extremt
fattiga fortsätter att minska, allt fler barn går i
skolan även i de fattigaste länderna och
förbättringar har skett när det gäller att hejda
spridning av hiv, aids och malaria. Samtidigt
kvarstår stora utmaningar när det exempelvis
25

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 7

gäller att minska andelen människor som lider av
hunger, öka jämställdheten och stärka kvinnors
ställning. Målet om förbättrad mödrahälsa
uppvisar minst framsteg.
Utvecklingen varierar starkt mellan olika
länder och regioner. Vissa länder i Afrika söder
om Sahara riskerar att inte uppnå något av
millenniemålen. Konfliktdrabbade och sviktande
stater uppvisar störst svårigheter att uppnå
millenniemålen. Hittills har inget konfliktdrabbat land uppnått något av millenniemålen.
Den främsta orsaken är konflikten i sig. Den
ekonomiska nedgången och livsmedelskrisen har
också inneburit att tidigare uppnådda framsteg
har stannat av eller i vissa fall t.o.m. gått bakåt.
Dessutom
innebär
klimatförändringarna
ytterligare risker för redan uppnådda resultat.
Framsteg har skett men det krävs likväl
accelererad utveckling för att nå tillfredsställande
resultat. Regeringen gör därför en samlad
ansträngning fram till 2015 för att tydliggöra och
stärka Sveriges bidrag till millenniemålen med
särskilt fokus på de länder som har längst kvar
att uppnå målen. Som ett led i detta ökar
regeringen allokeringarna till Afrika med
avsikten att stärka Sveriges bidrag till
uppfyllelsen av millenniemålen med ett särskilt
fokus på MDG 4, 5 och 7. Dessa ambitioner
kommer att vägleda regeringen i den fortsatta
utformningen av utvecklingssamarbetet och
klargöras i relevanta styrdokument. I samband
med detta avser regeringen konkretisera, samt i
viss utsträckning kvantifiera, sina målsättningar
för Sveriges bidrag till respektive millenniemål.
Regeringens tre tematiska prioriteringar kvarstår
men konkretiseras ytterligare, bl.a. i relation till
millenniemålen.
MDG 1: Halvera världens fattigdom och hunger
Ekonomisk tillväxt har spelat en central roll i att
antalet människor som lever i extrem fattigdom
minskat avsevärt under det senaste decenniet.
Det är framför allt den positiva utvecklingen i
befolkningsmässigt stora länder som Indien och
Kina som gör att det första millenniemålet om
halverad fattigdom med stor sannolikhet
kommer att nås på global nivå 2015. Även om
målet om halverad fattigdom uppnås på global
nivå finns det alltför många länder där lite eller
ingen fattigdomsminskning skett.
Målet om halverad hunger kommer däremot
sannolikt inte nås till 2015 och situationen har
förvärrats av stigande livsmedelspriser. Andelen
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undernärda människor i världen har minskat från
20 procent 1990 till 16 procent 2010 men det
absoluta antalet har stigit från ca 850 miljoner
1990 till ca 925 miljoner idag. Det är ett stort
mänskligt och ekonomiskt problem. Förutom de
omedelbara humanitära problem som den
nuvarande utvecklingen skapar får det dessutom
skadliga effekter på längre sikt, särskilt på barns
hälsa och utveckling och därmed också på den
samhälleliga utvecklingen i stort.
Mot denna bakgrund är det av yttersta vikt
att finna rätt balans i de olika former av bistånd
som står till förfogande för att minska fattigdom
och hunger.
Jordbruket måste bli mer produktivt, dels för
att försörja brukarna själva och dels för att skapa
ett överskott att föra ut på marknaderna.
Fungerande marknader krävs för att säkra
livsmedelsförsörjningen liksom en ökad köpkraft hos de fattiga konsumenter som är
beroende av att köpa mat. Småskaliga jord- och
skogsbrukare samt fiskare har en avgörande roll
för livsmedelsförsörjningen i låginkomstländerna. Ett starkare fokus på dem som bas för
ekonomisk tillväxt och fattigdomsbekämpning
ska därför främjas, med ett tydligt
jämställdhetsperspektiv.
Regeringens livsmedelssatsning i biståndet
fortsätter och uppgår 2012 till 225 miljoner
kronor. Dessa medel ska användas för att bidra
till en stärkt livsmedelsförsörjning, med särskilt
fokus på Afrika, främst genom ökad
produktivitet i jordbruket, bättre fungerande
marknader och villkor för kvinnorna, vilka utgör
en stor andel av de verksamma inom denna
sektor.
De multilaterala utvecklingsbankerna, till vilka
Sverige är en stor givare, har som ett av sina
huvudsyften att främja en hållbar ekonomisk
tillväxt som ska gagna fler människor i
utvecklingsländerna.
Utvecklingsbankerna
främjar tillväxt genom att finansiera omfattande
och grundläggande infrastrukturprojekt samt
genom insatser för att stärka regional ekonomisk
integration och skapa ett gott näringslivsklimat
med
respekt
för
äganderätten
och
makroekonomisk stabilitet. Bankerna stödjer
utvecklandet av marknader för finansiella
tjänster, främjar handel och investeringar och
riktar insatser för att utveckla den privata
sektorn med särskilt fokus på små och
medelstora
företag
och
på
kvinnors
entreprenörskap. Vidare ger utvecklings-
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bankerna stöd till rättsliga reformer och
förbättrad kapacitet i offentlig ekonomisk
förvaltning samt arbetar för att motverka
korruption.
Det statligt helägda bolaget Swedfund
International AB är också en viktig aktör i
arbetet för ekonomisk tillväxt och förbättrade
levnadsvillkor för fattiga människor i
utvecklingsländerna. Genom att tillhandahålla
riskkapital för investeringar i fattiga och
konfliktdrabbade länder bidrar bolaget till
framväxten av bärkraftiga företag där privat
kapital i tillräcklig utsträckning inte kan
mobiliseras på grund av politisk risk, outvecklad
infrastruktur
eller
en
svag
inhemsk
kapitalmarknad. Swedfunds verksamhet är ett
bra exempel på hur fattiga människor själva kan
delta
i
tillväxtprocesser,
t.ex.
genom
arbetstillfällen
samt
teknikoch
kunskapsöverföring.
MDG 2: Uppnå allmän grundskoleutbildning
Stora framsteg har uppnåtts vad gäller tillgång till
grundskoleutbildning. Sedan år 2000 har 37
miljoner
fler
barn
fått
tillgång
till
grundskoleutbildning.
Merparten
av
utvecklingsländerna har numera kapacitet att
erbjuda heltäckande grundskoleutbildning. I dag
påbörjar 89 procent av barnen grundskolan. I de
länder där stora brister existerar är det oftast
flickor som förfördelas.
En ambitionshöjning vad gäller Sveriges stöd
till att öka tillgången till grundskoleutbildning
kommer att ske i vissa av Sveriges
samarbetsländer. Regeringen kommer att mer
offensivt verka för att särskilt flickors tillgång till
grundskoleutbildning prioriteras.
Regeringens särskilda satsning på uppfyllande
av millenniemålen med fokus på barn och
ungdomars rätt till hälsa och utbildning
fortsätter under 2012. Satsningen fokuserar bl.a.
på ökad tillgång till grundskoleutbildning samt
att stärka kvaliteten på utbildningen.
Sverige bidrar även till utbildningsmålen
genom utvecklingsbankerna. Genom den senaste
påfyllnaden av Världsbankens fond inriktad mot
de fattigaste länderna, IDA, kommer 2 miljoner
lärare att rekryteras och utbildas. Via UNICEF
bidrar Sverige till att ge flickor och pojkar, på
lika villkor, tillgång till skolutbildning av god
kvalitet. Sverige har tillsammans med Unesco
tagit initiativ till att uppmärksamma vikten av
tidiga utbildningsinsatser i konflikt- och

postkonflikt länder, bl.a. genom att lansera
Education for All Global Monitoring Report
2011 på detta tema.
För att stärka kapaciteten i utvecklingsländers
utbildningssektorer och därigenom bidra till att
uppnå MDG 2 ger Sverige sedan 2002 stöd till
det globala initiativet Global Partnership for
Education, tidigare benämnt Fast Track
Initiative. Stödet avser främst genomförande
samt uppbyggnad av nationella planer för
utbildningssektorn i utvecklingsländer där
internationellt bilateralt stöd saknas eller är
svagt. Särskilt fokus ligger på flickor och
kvinnors
utbildning
i
konfliktoch
postkonfliktländer.
MDG 3: Öka jämställdheten och förbättra
kvinnors ställning
Utveckling inom detta område mäts i andel
flickor per pojkar i utbildning och läskunnighet,
andel
kvinnor
i
lönearbete
utanför
jordbrukssektorn och andel kvinnor i parlament.
Framstegen har varit ojämna och överlag
otillfredsställande, även om andelen kvinnliga
parlamentariker ökat kraftigt. Det är framför allt
ett antal länder i Afrika söder om Sahara som
sannolikt inte kommer att uppnå målen.
Situationen motiverar en ambitionshöjning
och är en anledning till att jämställdhet och
kvinnors roll i utveckling är en av regeringens tre
tematiska prioriteringar. Fattiga kvinnor och
flickor är mest utsatta för diskriminering och har
begränsade möjligheter att påverka sina egna liv.
Stärkt fokus på kvinnors och flickors
möjligheter att åtnjuta sina rättigheter kommer
att prioriteras i det svenska utvecklingssamarbetet. I detta sammanhang är flickors och
kvinnors möjlighet till utbildning av särskild
vikt.
En rad insatser görs i olika samarbetsländer
som bl.a. syftar till att stärka möjligheterna för
kvinnors deltagande i politik och förvaltning,
förbättra samarbetsländernas efterlevnad av
åtaganden inom ramen för Konventionen för
avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW), öka efterlevnaden av lagstiftning
mot könsrelaterat våld och stärka samordningen
av givarsamfundets insatser på jämställdhetsområdet.
Sverige har varit drivande i att få till stånd ett
nytt FN-organ, UN Women, med ansvar för
jämställdhetsfrågor. UN Women kommer att bli
en viktig kanal för att bidra till att uppfylla
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MDG 3. UN Women ska fokusera på följande
verksamhetsområden: öka kvinnors ledarskap
och deltagande, motverka våld mot kvinnor, öka
kvinnors deltagande i konfliktlösnings- och
fredsarbete, stärka kvinnors deltagande som
ekonomiska aktörer, förbättra jämställdhetsprioriteringar på nationell och lokal nivå vad
gäller budgetplanering samt stödja FN-systemet
när det gäller jämställdhet och kvinnors
egenmakt. I utvecklingsbankerna verkar Sverige
för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i den
verksamhet som institutionerna stödjer bl.a. med
fokus på kvinnors ekonomiska deltagande.
MDG 4: Minska barnadödligheten
Trots att stora framsteg har gjorts i att minska
barnadödligheten, bl.a. i några av världens
fattigaste länder, är dessa inte tillräckliga för att
på global nivå uppnå målet 2015. Återigen är det
framför allt länder i Afrika söder om Sahara som
har störst problem där än idag ett av sju barn dör
före fem års ålder. Över elva miljoner barn dör
årligen till följd av näringsbrist. Bristen på rent
vatten och god sanitet fortsätter att vara en av de
största anledningarna till hög barnadödlighet.
Erfarenheter visar att insatser som kombinerar
alltifrån vaccinering och nutrition till mediciner
och preventivmedel bidrar mer effektivt till att
minska barnadödligheten än om insatserna sker
separat.
Regeringens särskilda satsning på uppfyllande
av millenniemålen med fokus på barn och
ungdomars rätt till hälsa och utbildning
fortsätter under 2012. Satsningen fokuserar bl.a.
på minskning av barnadödligheten genom
åtgärder för att bekämpa diarré och sjukdomar
orsakade av förorenat vatten och bristande
sanitet. Genom påfyllnad av IDA kommer 200
miljoner fler barn att vaccineras. Det svenska
stödet till den globala vaccinalliansen (GAVI)
ökar. GAVI bidrar till att minska barnadödligheten i världen genom att öka
användningen av befintliga vacciner och främja
utveckling av och tillgång till nya vacciner i
fattiga länder. GAVI:s mål är att vaccinera 240
miljoner barn och därmed rädda 4 miljoner liv.
Sverige bidrar till FN:s strategi för kvinnors
och barns hälsa som lanserades av FN:s
generalsekreterare i september 2010. Strategin
har som målsättning att i de fattigaste länderna
(49 länder) mobilisera ytterligare 88 miljarder
US-dollar till 2015 för att kunna rädda livet på 15
miljoner barn under 5 år, varav 3 miljoner
28

nyfödda, samt 570 000 kvinnor som annars
skulle ha dött under sin graviditet eller
förlossning.
Regeringens ambition är att under de
närmaste åren öka resurserna till MDG 4 och 5.
G8 har tagit initiativ till att utveckla ett sätt att
mäta hur mycket resurser olika givare avsätter
för dessa millenniemål och OECD/DAC har
påbörjat diskussioner med medlemsländer hur
resurser till barna- och mödrahälsovård bättre
kan mätas.
MDG 5: Förbättra mödrahälsan
Av alla millenniemål har minst framsteg gjorts
inom området förbättrad mödrahälsa. Endast ett
fåtal länder beräknas kunna nå målet 2015.
Mödradödlighet orsakas av brist på bl.a.
tillgång till preventivmedel och adekvat
mödrahälsovård samt osäkra aborter. Arbetet på
dessa områden kommer att förstärkas (se ovan
under MDG 4).
Sveriges utgångspunkt vad gäller MDG 5 är
att mödrahälsovård är en del av regeringens
övergripande arbete med sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter. Det är framträdande i
många svenska bilaterala hälsoinsatser och
genom stöd till internationella civilsamhällesorganisationer som t.ex. IPPF (International
Planned Parenthood Federation). WHO är en
organisation av central vikt för alla de
hälsorelaterade millenniemålen, inte minst det
om förbättrad mödrahälsa. UNFPA:s arbete
med sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter bidrar till bättre mödrahälsa genom
att förbättra fattiga kvinnors tillgång till
preventivmedel och god mödrahälsovård genom
bl.a. utökad närvaro av barnmorskor. Sverige
stödjer också en rad olika civilsamhällesorganisationer i deras arbete med att lyfta fram
känsliga frågor som t.ex. tillgången till säker och
laglig abort samt sexualundervisning för unga
människor.
MDG 6: Bekämpa hiv och aids, malaria och
andra sjukdomar
Stora framsteg har gjorts i att minska hiv och
aids, malaria och tuberkulos. Målet är i vissa
delar redan uppnått och förväntas i sin helhet
kunna nås 2015. Globala Fonden är tillsammans
med UNAIDS och WHO de väsentligaste
samarbetspartnerna. Sveriges bidrag till Globala
Fonden mellan 2011 och 2013 uppgår
sammanlagt till ca 2 miljarder kronor.
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Med anledning av den vikt regeringen fäster vid
att bekämpa hiv och aids utarbetas dessutom en
strategi för regionalt arbete med hiv och aids och
mänskliga rättigheter, samt insatser för HBTpersoners rättigheter och sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter i Afrika söder
om Sahara. Under 2011-2013 ska den Globala
Fonden mot aids, tuberkulos och malaria årligen
distribuera 110 miljoner impregnerade myggnät i
kampen mot malaria, förse 4,4 miljoner hivpositiva människor med livsuppehållande
läkemedel och behandla 610 000 hiv-positiva
gravida kvinnor så att de inte smittar sina barn.
Globala Fonden ska också förse 3,9 miljoner
människor med behandling mot tuberkulos varje
år.
MDG 7: Säkerställa en miljömässigt hållbar
utveckling
Framstegen i att säkerställa en miljömässigt
hållbar utveckling varierar kraftigt mellan olika
länder och regioner. Den biologiska mångfalden
minskar och allt fler människor saknar godtagbar
sanitär standard. Till framstegen hör att tillgång
till rent dricksvatten ökat och med dagens takt
kommer delmålet att nås eller t.o.m. överträffas
2015. Avskogningen har också minskat globalt
sett men är fortfarande mycket stor.
Mot denna bakgrund avser regeringen att
fortsätta sina ansträngningar för att klimatsäkra
biståndet. Regeringen anser också att en
ambitionshöjning är motiverad inom området
vatten och sanitet. Regeringens strategi för
globala ämnesstrategiska insatser möjliggör
insatser som stärker det globala arbetet för
tillgång till rent vatten och sanitet. Regeringen
avser stärka insatser på detta område under 2012,
bl.a. genom att lansera Water Aid Innovation
Challenge, ett initiativ riktat till innovatörer,
entreprenörer och civilsamhällesorganisationer
att bidra med smarta lösningar på kända
utvecklingsutmaningar
på
vattenområdet.
Genom regeringens satsning på barn och
ungdomar genomförs åtgärder för att förebygga
diarré och sjukdomar orsakade av förorenat
vatten och bristande sanitet. I Mellanöstern och
Nordafrika är brist på vatten, både vad gäller
kvantitet och kvalitet, ett av de största
utvecklingshindren för regionen. I utvecklingssamarbetet med regionen är insatser för tillgång
till rent vatten därför särskilt angelägna. Inom
ramen för regeringens särskilda klimatsatsning
finns en rad exempel på insatser som syftar till

att främja stöd till rent dricksvatten och sanitet
med ett integrerat anpassningsperspektiv, t.ex. i
form av stöd för vatten- och sanitetsystem som
är motståndskraftiga mot klimatförändringar,
och insatser för att öka vattentillgången i
torkdrabbade områden.
På miljöområdet är den globala miljöfonden
(GEF) en viktig kanal som Sverige stödjer. GEF
finansierar merkostnaden för att göra projekt i
utvecklingsländer mer miljövänliga och bidrar till
att förbättra utvecklingsländernas möjligheter att
genomföra sina åtaganden i enlighet m.fl.
internationella miljökonventioner.
I dessa sammanhang utgör offentlig
upphandling ett betydelsefullt styrmedel i
arbetet mot målet om en hållbar global
utveckling. Baserat på erfarenheter av svensk
offentlig upphandling har Sverige goda
möjligheter att verka för, och bidra till, ökad
hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska
aspekter i biståndsfinansierade upphandlingar,
s.k. ”hållbar offentlig upphandling”.
MDG 8: Utveckla ett globalt partnerskap för
utveckling
Målet berör flera politikområden och handlar
om att öka samarbetet mellan rika och fattiga
länder bl.a. genom ett ökat deltagande av fattiga
länder i internationell handel, lättade
skuldbördor, ökat bistånd, ökad tillgång till
livsviktiga läkemedel till överkomliga priser,
teknologiöverföring och ökad sysselsättning för
ungdomar. Trots skuldavskrivningar och vissa
lättnader när det gäller handelshinder och
restriktioner återstår mycket om målet ska nås
till 2015. Även om världens bistånd ökat totalt
sett är det på betydligt lägre nivå än vad givna
löften utlovat. Teknologiöverföring, inte minst
inom information och kommunikation, sker
dock i snabb takt.
Sverige har varit och fortsätter att vara
drivande för att EU ska leva upp till de
åtaganden som gjorts för att EU till 2015 ska ha
nått en biståndsnivå om 0,7 procent av BNI.
Arbetet är än mer angeläget idag eftersom
delmålet för 2010 inte uppnåddes.
Genom ökade insatser inom området ICT4D
(Information and Communication Technology
for Development) stärker regeringen sin
ambition att inom utvecklings-samarbetet
tillvarata de möjligheter som den informationsoch kommunikationsteknologiska utvecklingen
medför. Det faktum att Sverige är en ledande
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bistånds- och IT-nation ska utnyttjas bättre
inom utvecklingssamarbetet. Regeringen avser
att inleda ett närmare samarbete med näringslivet
för att tillgängliggöra nya informations- och
kommunikationsteknologier för människor i
utvecklingsländer. Stora satsningar på ICT,
framför allt i Afrika, görs även genom
Världsbanken och Afrikanska utvecklingsbankens infrastrukturverksamhet.
Internationella
organisationer,
inklusive
utvecklingsbankerna, har även en viktig roll i att
bemöta de minst utvecklade ländernas särskilda
behov i fråga om nyttjande av marknadstillträde
och förbättrade förutsättningar för handel.
Genom att bidra till IDA och Afrikanska
utvecklingsfondens deltagande i det multilaterala
skuldavskrivningsinitiativet MDRI (Multilateral
Debt Relief Initiative) stödjer Sverige särskilt
skuldtyngda länders, s.k. HIPC-länders (Heavily
Indebted Poor Countries), möjlighet till
avskrivningar i enlighet med det särskilda
skuldlättnadsinitiativet för de fattigaste och mest
skuldtyngda länderna.
Genom att arbeta för ökad samstämmighet
för utveckling stärker Sverige sitt bidrag till
uppfyllandet av millenniemålen och bidrar till att
det globala samarbetet för utveckling stärks.
3.6.3

Fortsatt humanitär kraftsamling

Regeringen kommer under 2012 att fortsätta och
fördjupa sitt humanitära engagemang för att
bistå världens allra svagaste och mest utsatta
människor. Afrikas Horn har drabbats av
världens just nu största svältkatastrof och
humanitära kris. Krisen förväntas bli långvarig
och fortsätta eskalera de kommande månaderna.
Sverige är en mycket stor och engagerad
humanitär givare till Afrikas Horn och agerade
snabbt med ökad finansiering till olika
humanitära aktörer, utöver löpande bidrag.
Regeringen har en ambition och beredskap att
fortsatt bidra med hjälp till de nödlidande på
Afrikas Horn.
Regeringen bedömer att de globala
humanitära behoven förväntas fortsatt både öka
och bli än mer komplexa. Antalet humanitära
kriser orsakade av naturkatastrofer och antalet
drabbade människor, väntas stiga, delvis på
grund av klimatförändringarnas inverkan och
delvis på grund av globala trender som
befolkningstillväxt, urbanisering och höga
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livsmedelspriser. Samtidigt minskar inte antalet
väpnade konflikter, som i flera fall pågått i
decennier, vilket leder till utdragna och allvarliga
humanitära kriser som hindrar utveckling och
fördjupar fattigdom. Att många av de
humanitära kriserna dessutom präglas av att både
naturkatastrofer och väpnade konflikter inträffar
samtidigt förstärker behovet av flexibla och
effektiva humanitära instrument, samt att
finansiering finns för att möta behoven.
Sveriges humanitära bistånd tar sin
utgångspunkt i regeringens policy för
humanitärt bistånd. Under 2011 beslutade
regeringen därutöver om en strategi för
humanitärt bistånd genom Sida. Dessa slår fast
att Sveriges humanitära bistånd ska vara globalt
och allokeras på basis av humanitära behov. För
att effektivt kunna möta de tilltagande
humanitära behoven ska Sverige även verka för
ett starkt och effektivt internationellt humanitärt
responssystem. En central aktör i detta
sammanhang är FN:s kontor för humanitär
samordning, OCHA, till vars verksamhet
Sverige
bidrar
med
ett
omfattande
basbudgetstöd. Detta engagemang har under
2011 fördjupats genom svenska internationella
initiativ, med likasinnade givarländer, med nya
givarländer samt med värdländer, och syftar till
att stärka och utveckla den internationella
humanitära responsförmågan. Sverige prioriterar
och avser i detta sammanhang särskilt försöka
åstadkomma stärkt humanitärt ledarskap på
landnivå,
förbättrad
samordning
mellan
humanitära aktörer samt tydligare mekanismer
för ansvarsutkrävande mellan humanitära
aktörer.
Sverige är en av världens största humanitära
givare. De svenska bidragen kanaliseras bl.a. via
basbudgetstöd till det humanitära systemets
viktigaste aktörer, UNRWA, UNHCR, WFP,
OCHA m.fl. (se tabell 3.4 för Sveriges
årsbidrag). Dessa bidrag utgör stommen av det
humanitära systemets finansiering och ger
organisationerna den flexibilitet i sitt agerande
som är en förutsättning för att systemet ska
fungera. I tillägg till detta bidrar Sverige till de
appeller som tas fram för att möta olika typer av
humanitära kriser. Detta arbetssätt medför ett
ansvar för att främja de humanitära
organisationernas samlade resultat. Medan de
humanitära
organisationernas
individuella
insatser, effektivitet och resultat är en
grundförutsättning för svenskt stöd kommer
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även de humanitära aktörernas samlade förmåga
att täcka de totala humanitära behoven i en given
konflikt eller naturkatastrof att bli alltmer
avgörande för svenskt stöd. Sverige kommer
därför bl.a. att driva på den fortsatta
utvecklingen av förbättrade och gemensamma
metoder för behovsbedömning, främja större
deltagande av de drabbade i de humanitära
insatsernas utformning, verka för bättre
resultatmätning, effektiva katastrofförebyggande
insatser inklusive åtgärder för anpassning till
klimatförändringar samt bidra till stärkandet av
lokala och nationella kapaciteter för humanitär
beredskap och respons. Mobil informations- och
kommunikationsteknologi och sociala medier
skapar nya möjligheter för drabbade att
formulera sina behov vilket ger en bättre bild av
omfattningen av de humanitära insatserna.
Sverige kommer fortsatt att främja innovativt
och kreativt användande av ny teknologi och
teknologiska tjänster i syfte att anpassa
humanitära insatser till reellt upplevda behov.
För Sverige förblir det en avgörande uppgift
att värna de humanitära principerna och den
internationella humanitära rätten, inte minst
vikten av fritt och säkert tillträde för att kunna
ge humanitärt bistånd till nödlidande människor
samt tydlig rollfördelning mellan humanitära och
militära aktörer. På många håll finns utsatta
människor som är extremt sårbara utan att ha
drabbats av någon humanitär katastrof. Detta
kan bero på en kombination av exempelvis
klimatförändringar, befolkningsökning och
urbanisering. Sammantaget kommer detta att
kräva förnyade ställningstaganden kring
relationen mellan humanitärt bistånd och
utvecklingsbistånd. För att hantera detta
kommer ytterligare förstärkt samspel mellan det
humanitära biståndet och utvecklingsbiståndet
att krävas.
3.6.4

Regeringens tematiska prioriteringar

Ekonomisk tillväxt är centralt för att uppnå
samtliga millenniemål. Ingenstans i världen har
fattigdomen kunnat minskas varaktigt utan
ekonomisk tillväxt, vilket i sig är en del av hållbar
utveckling.
2012 äger FN:s konferens om hållbar
utveckling rum i Rio de Janeiro, Brasilien
(Rio +20). Syftet är att säkra ett förnyat
politiskt åtagande för hållbar utveckling och

utvärdera de framsteg som hittills gjorts.
Konferensens två teman är grön ekonomi inom
ramen för fattigdomsbekämpning och hållbar
utveckling samt det internationella ramverket för
hållbar utveckling.
Ekonomisk tillväxt ger resurser som kan
användas för fattigdomsbekämpning och är
också den viktigaste förutsättningen för
förbättrad utbildning och hälsa i fattiga länder.
Genom ekonomisk tillväxt kan statens intäkter
öka. Därmed skapas utrymme att lägga ökade
resurser på bl.a. skola, sjukvård, mödrahälsovård
och sociala trygghetssystem. Det främjar i sin
tur en friskare, bättre utbildad och tryggare
befolkning som kan bidra än mer till att få
ekonomin att växa. Därigenom blir processen
självförstärkande.
Utöver den uppenbara vikt som måste fästas
vid tillväxtens dimensioner i allt utvecklingssamarbete, kvarstår regeringens tre tematiska
prioriteringar under mandatperioden: demokrati
och mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt
jämställdhet och kvinnors roll i utveckling.
Genomförandet av de tematiska prioriteringarna
bidrar
alla
till
ökad
uppfyllelse
av
millenniemålen. Inom ramen för varje tematisk
prioritering
och
dess
koppling
till
millenniemålen läggs speciell vikt vid ett antal
områden där Sverige har ett tydligt mervärde
och/eller driver s.k. motvindsfrågor, dvs. frågor
som internationellt har begränsat stöd och där
Sverige företräder en viss hållning. De tematiska
prioriteringarna i det långsiktiga utvecklingssamarbetet kvarstår och preciseras.
Demokrati och mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella,
ömsesidigt samverkande och odelbara.
Regeringens grundläggande ställningstaganden
avseende rättighetsperspektivet och dess
genomförande gäller för hela utvecklingssamarbetet, oavsett sektor. Det demokratiska
samhället med mänskliga rättigheter och
rättsstatens principer som grund måste
ständigt hävdas. Övergrepp och brott mot de
mänskliga rättigheterna har på många håll
försvagat den demokratiska utvecklingen.
Samtidigt har den positiva utvecklingen i
Nordafrika visat på möjligheter till förändring.
Demokrati och människors åtnjutande av de
mänskliga rättigheterna är både ett mål i sig och
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ett medel för att uppnå millenniemålen.
Respekten för medborgerliga och politiska
rättigheter tillsammans med rättsstatens
principer är avgörande för demokratisk
utveckling och minskad fattigdom i alla dess
dimensioner. Åtnjutandet av medborgerliga och
politiska rättigheter är angeläget i sig och stärker
möjligheterna för människor som lever i
fattigdom att kräva sina ekonomiska, sociala och
kulturella (ESK) rättigheter. Samtidigt kan
uppfyllandet av ESK-rättigheterna i sin tur vara
en förutsättning för att kunna åtnjuta vissa av de
medborgerliga och politiska rättigheterna.
Millenniemålen omfattar inte uttryckligen
demokrati och respekt för de mänskliga
rättigheterna. Regeringen anser dock att de har
mycket stor betydelse för målens uppfyllande.
En hållbar demokratisk utveckling förutsätter
respekt för de mänskliga rättigheterna och stärks
ytterligare av jämställdhet mellan könen och en
utbildad befolkning med god hälsa.
Regeringen anger i Förändring för frihet –
policy för demokratisk utveckling och mänskliga
rättigheter inom svenskt utvecklingssamarbete,
tre fokusområden för det svenska demokratibiståndet: 1) medborgerliga
och
politiska
rättigheter 2) demokratins och rättsstatens
institutioner och procedurer, inklusive partisystem, parlament och valprocesser samt
3) demokratiseringens aktörer. Regeringen
lägger i det samlade svenska stödet för
demokrati och mänskliga rättigheter stor vikt vid
ökade insatser till stöd för de medborgerliga och
politiska rättigheterna och demokratiseringsaktörer i tillägg till den volymmässigt större
verksamheten gällande demokratins och
rättsstatens institutioner och procedurer.
Insatser ska prioriteras på områden där Sverige
har komparativa fördelar, ett tydligt mervärde
och områden där få andra länder verkar. Sverige
ska
stärka
respekten
för
de
olika
opinionsfriheterna (tanke-, samvets-, religions-,
yttrande-, åsikts-, förenings- och mötesfrihet)
och framväxten av fria, oberoende medier, bidra
till att tillgängligheten till och användningen av
informations- och kommunikationsteknologin i
frihetens tjänst ökar, stärka arbetet med HBTfrågor, bidra till ett gynnsamt samhällsklimat för
demokratiseringens aktörer samt tillse att
existerande instrument och verktyg är
utformade så att välavvägda insatser kan stödjas i
snabbt föränderliga situationer. Regeringen
betonar vikten av att demokratiska reformer
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som initieras i samband med eller omedelbart
efter transitionen bör stödjas för att bereda väg
för en långsiktig demokratiseringsprocess och
för att stärka konstruktiva krafter och
förändringsaktörer i samhället. Ett exempel på
detta är Sveriges insatser till stöd för
demokratisk transition i Mellanöstern och
Nordafrika, där regeringen har beredskap att
ytterligare stärka engagemanget under 2012.
De särskilda insatserna för demokratisering
och yttrandefrihet ökar ytterligare och uppgår
därmed till 215 miljoner kronor för 2012, bl.a.
för att möjliggöra skyndsamma insatser för
demokratiska förändringsaktörer, försvarare av
mänskliga rättigheter och länder i demokratisk
transition.
Kulturens och mångfaldens potential och
betydelse för yttrandefrihet och demokratisering
ska lyftas fram. Regeringen betonar därför
vikten av fri och oberoende media samt aktörer
inom kulturlivet, t.ex. fristadsförfattare.
Ett annat uttryck för regeringens engagemang
för demokratiseringens aktörer är en förstärkt
ambition att stödja utsatta civilsamhällesorganisationer via globala ämnesstrategiska
insatser samt en ökning av det särskilda
demokratistödet genom svenska partianknutna
organisationer (PAO). Regeringen betonar
generellt den betydelse som informations- och
kommunikationsteknologi kan ha för utveckling
(ICT4D) och för att främja åtnjutandet av de
mänskliga rättigheterna. Innovationer, nya
metoder och samarbete med nya aktörer är en
förutsättning för framgångsrika insatser på detta
område.
Genom det omfattande svenska stödet till
UNDP bidrar Sverige bl.a. till att bygga
demokratins och rättstatens institutioner och
procedurer. Med dess nästintill totala globala
närvaro är organisationen en värdefull partner att
samarbeta med för gemensamma mål på
demokratiområdet. UNDP är ofta den första
aktören på plats i postkonfliktsituationer och
bidrar bl.a. med förberedelser för val, reformer
av konstitutionen och rättsväsendet.
Sverige och UNICEF delar ambitionen att
förstärka fokus på de mest marginaliserade och
utsatta barnen i syfte att ytterligare accelerera
UNICEF:s bidrag till millienniemålen samt att
förverkliga barnets rättigheter. UNICEF har
därför lanserat ett "Equity initiative" som i
mångt och mycket handlar om att i ännu högre
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grad än tidigare tillämpa ett rättighetsperspektiv i sin verksamhet.
Miljö och klimat

Regeringens tematiska prioritering till stöd för
utvecklingsländernas arbete med miljö och
klimatförändringar fortsätter. Miljö- och
klimatförändringar har störst påverkan på
människor som lever i fattigdom. Fattiga
människor som bor i slumområden, på
landsbygden eller i avlägsna områden kan vara
särskilt utsatta och kvinnor samt barn drabbas
oftast värst.
En särskild ambitionshöjning är motiverad
inom millenniemålsområdet vatten och sanitet
bl.a. avser regeringen lansera Water Aid
Innovation Challenge, ett initiativ riktat till
innovatörer, entreprenörer och civilsamhällesorganisationer att bidra med smarta lösningar på
kända utvecklingsutmaningar på vattenområdet
(se avsnitt 3.6.2).
Orenat avlopp från industri och hushåll leder
till att vatten förorenas och skapar en ohälsosam
miljö som särskilt drabbar fattiga människor.
Effekterna av klimatförändringarna visar sig
tidigt och tydligt i förändrad vattentillgång.
Regeringens policy för miljö- och klimatfrågor
är styrande för utvecklingssamarbetet inom
området. Målet för verksamheten är att den ska
inriktas på förbättrad miljö, hållbart nyttjande av
naturresurser och stärkt motståndskraft mot
miljöpåverkan
och
klimatförändring
i
utvecklingsländer
samt
ha
begränsad
klimatpåverkan. Policyn lyfter särskilt fram
följande
verksamhetsområden:
förstärkt
institutionell
kapacitet
inom
offentlig
förvaltning, förbättrad livsmedelstillgång och
hållbart nyttjande av ekosystemtjänster,
förstärkt vattenresurshantering, ökad tillgång till
rent vatten och grundläggande sanitet, ökad
tillgång till hållbara energialternativ samt hållbar
utveckling
av
städer.
Ur
ett
millenniemålperspektiv är alla områdena
relevanta. De är nära förknippade och utgör ofta
förutsättningar för utveckling och kan förstärka
varandra.
Regeringens fyraåriga klimatsatsning i
biståndet om sammanlagt 4 miljarder kronor
fortsätter under 2012. Målet är främst att på det
mest effektiva sättet bidra till de fattigaste
ländernas långsiktigt anpassningsarbete till ett

förändrat klimat. Det är också angeläget att
stödja insatser som leder till begränsade utsläpp
av växthusgaser.
Jämställdhet och kvinnors roll i utveckling

Jämställdhet är ett område där framstegen i
Sveriges samarbetsländer överlag ännu är
begränsade och kvinnors möjligheter till
deltagande i samhällsutvecklingen därmed
relativt små. Sverige har samtidigt en komparativ
fördel i form av kunnande och trovärdighet på
jämställdhetsområdet. Jämställdhet och kvinnors
roll i utveckling återspeglas i dialogen med
många av samarbetsländerna och integreras i
flera fall också aktivt i insatserna. Framsteg sker
om än gradvis.
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
är exempel på en s.k. motvindsfråga där Sverige
företräder en hållning som inte i tillräcklig
utsträckning lyfts fram av andra aktörer i det
internationella samarbetet. Sverige kommer
fortsatt driva en aktiv och framåtsyftande politik
på området.
Jämställdhet och kvinnors roll i utveckling är,
förutom en tematisk prioritering, också ett
specifikt millenniemål (MDG 3). Därtill stödjer
Sverige FN:s generalsekreterares särskilda
strategi för arbetet med att uppnå
millenniemålen 4 och 5, vilka också har stor
påverkan för ökad jämställdhet. Vidare verkar
Sverige genom bl.a. Partnerskap för mödra-,
nyföddas- och barns hälsa samt stöd till UNFPA
för att stärka nationell kapacitet att genomföra
det handlingsprogram som antogs i samband
med den internationella konferensen om
befolkning och utveckling i Kairo 1994.
Genom Världsbanken ger Sverige stöd till
insatser för att öka kvinnors ekonomiska
aktörskap och entreprenörskap. Sverige har även
framgångsrikt drivit att jämställdhet ska utgöra
ett av fyra särskilda teman för Världsbankens
kärnverksamhet i de fattigaste länderna under
den
kommande
treårsperioden.
Sverige
delfinansierar också Världsbankens World
Development Report 2012, som för första
gången ska handla om utveckling och
jämställdhet.
Sverige har varit drivande i att få till stånd ett
nytt FN-organ med ansvar för jämställdhetsfrågor. I juli 2010 bildades UN Women som
kommer att ha en ledande roll i att samordna
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hela
FN:s
samlade
arbete
på
jämställdhetsområdet. I och med tillskapandet av
UN Women ges det nya möjligheter för FNsystemet att bättre kunna bidra till MDG 3 om
jämställdhet.
För
länder
i
konfliktoch
postkonfliktsituation
är
säkerhetsrådets
resolution 1325 och dess uppföljningsresolutioner viktiga instrument för att säkerställa
att kvinnor får möjlighet att delta i
fredsbyggande processer. I sådana länder är
frågan om kvinnors och flickors säkerhet,
inklusive frihet från sexuellt och annat våld en
viktig förutsättning för att de ska kunna utbilda
sig samt ha möjlighet till ekonomiskt och
politiskt deltagande. Regeringens arbete på detta
område omfattar dels kvinnors och flickors
säkerhet
i konflikt, postkonflikt
och
krissituationer, dels bekämpande av skadliga
sedvänjor, våld i hemmet och hedersrelaterat
våld.
3.6.5

Förtydligad inriktning på det
bilaterala utvecklingssamarbetet

I enlighet med EU:s uppförandekod om
arbetsdelning och komplementaritet fortsätter
effektiviseringen av det bilaterala landdestinerade
och
strategistyrda
svenska
utvecklingssamarbetet.
Regeringen avser under 2012 att ytterligare
förtydliga inriktningen på det svenska bilaterala
utvecklingssamarbetet samt förenkla och
verksamhetsanpassa styrningen av detsamma. En
sådan förtydligad inriktning förutses klargöra
bevekelsegrunderna för svenskt bilateralt
biståndsengagemang i olika landsituationer,
precisera vilka resultat vi förväntar oss av
svenska biståndsinsatser på olika områden,
bedöma vilka biståndsformer som är
ändamålsenliga i olika landkontexter samt
identifiera de områden där Sverige har ett
mervärde eller skäl att driva motvindsfrågor
utifrån en tydlig hållning.
I det bilaterala utvecklingssamarbetet som
helhet ska ett ökat utrymme finnas för
flexibilitet och innovation i genomförandet av
biståndet, vilket handlar om att söka de metoder
som mest ändamålsenligt och effektivt bidrar till
målen samt i ökad grad tillämpa resultatbaserade
biståndsformer. Sverige ska fortsätta att
prioritera en förbättrad resultatuppföljning och
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resultatredovisning, liksom öka ansträngningarna för att säkerställa transparens och
ansvarsutkrävande i utvecklingssamarbetet.
3.6.6

Ändamålsenliga biståndsformer och
instrument

Gåvobistånd ska fortsatt utgöra huvuddelen av
det svenska utvecklingssamarbetet, både inom
det multilaterala och bilaterala biståndet.
Regeringen avser emellertid att fortsätta arbetet
med att främja biståndsformer som kompletterar
gåvobiståndet, t.ex. utvecklingslån, garantier och
stöd till små och medelstora företag i
utvecklingsländer. Till exempel kan gåvobistånd
till den offentliga förvaltningen och det civila
samhället kombineras med lån, garantier och
investeringskapital för investeringar i det privata
näringslivet i utvecklingsländerna. Genom stöd
till investeringar i den privata sektorn möjliggörs
framväxten av bärkraftiga företag i fattiga och
konfliktdrabbade länder där privat kapital inte
kan mobiliseras på grund av politisk risk eller
outvecklad infrastruktur. Dessa biståndsformer
kan också skapa hävstångseffekter som gör att
utväxlingen av biståndet ökar. Sammansättningen av gåvobistånd och andra former av
bistånd måste avgöras med hänsyn till varje lands
specifika situation. Det bilaterala och
multilaterala utvecklingssamarbetet kompletterar
varandra och regeringen avser verka för att
tydligare tillvarata och synliggöra synergier
mellan dessa kanaler.
Multilateralt utvecklingssamarbete

Samarbetet med och genom multilaterala
organisationer utgör sammanlagt drygt hälften
av det samlade svenska biståndet. Sverige bidrar
med obundet basbudgetstöd till såväl FNorganisationer, humanitära aktörer som
multilaterala utvecklingsbanker, liksom med
finansiering av dessa organisationers verksamhet
på landnivå som en del av genomförandet av
svenska samarbetsstrategier. Sverige har ett nära
samarbete med, en viktig roll i och ett stort
inflytande över dessa organisationers arbete.
Globala frågor kräver globala lösningar.
Multilaterala organisationer kan ofta spela en
avgörande roll när det gäller att identifiera
viktiga globala framtidsfrågor samt att samla
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länder i en diskussion om dessa och att nå
samförstånd kring vad som behöver göras och
genomföras.
Multilaterala
organisationer
uppfattas därför, tack vare dessa mellanstatliga
processer, av samarbetsländer som mer neutrala
än enskilda bilaterala givare. Inte minst FNsystemet är genom sin universalitet ofta den
aktör som är bäst skickad att föra dialog om
svåra frågor.
I kraft av sin storlek, finansiella resurser,
särskilda mandat eller spetskompetens kan
multilaterala organisationer spela en tongivande
roll i policydialog och givarsamordning. Det
samlade multilaterala systemets storlek och
geografiska spridning gör också att det går att
vara närvarande och bidra till verksamhet i långt
fler länder än vad det bilaterala samarbetet kan.
Multilaterala organisationer, framför allt
utvecklingsbankerna och EU, står för en viktig
del av finansieringen av de investeringar som
görs för att skapa förutsättningar för utveckling.
Organisationerna bistår med bl.a. infrastrukturinvesteringar, sektorprogramstöd och budgetstöd. Samtidigt utgör dessa instrument en viktig
bas för policydialog med samarbetsländerna i
centrala utvecklingsfrågor.
Tack vare närvaro i de flesta länder kan det
multilaterala systemet agera snabbt vid kriser
och med relativt kort varsel öka omfattningen på
sina insatser. I konflikt- och postkonfliktsituationer kan det multilaterala systemet nå
fram till behövande på ett helt annat sätt än vad
som i de flesta fall är möjligt för en bilateral
aktör. I dessa situationer är Sverige ofta
beroende av ett fungerande system av
multilaterala organisationer för att kunna nå ut
med exempelvis humanitärt stöd. Bilaterala
aktörer har också svårt att vara fullt ut effektiva i
dessa sammanhang eftersom det ofta saknas
fungerande nationella institutioner att samarbeta
med.
Effektiviteten i biståndet blir lidande om det
finns alltför många aktörer. Utvecklingssamarbete genom multilaterala organisationer
har därmed en potential att minska antalet givare
på landnivå och på så sätt bidra till minskad
belastning på samarbetsländernas kapacitet och
till ett mer effektivt bistånd.

Strategiska val av biståndsformer i det bilaterala
utvecklingssamarbetet

Val av biståndsform avgörs av en rad faktorer.
Det är nära kopplat till vilken typ av
samarbete/biståndsrelation som Sverige har med
ett land. Valet av biståndsform styrs också av
vilken sektor Sverige avser stödja, vilka
samarbetspartners Sverige avser samarbeta med
och målen för insatsen. Olika biståndsformer
kompletterar varandra och är lämpliga i olika
sammanhang. Det kan handla om övergripande
stöd till ett lands strategi för fattigdomsbekämpning eller till en organisations hela
verksamhet, brett stöd till verksamheten inom
en sektor eller ett mer avgränsat stöd till en
specifik verksamhet. Utgångspunkten är att
använda den biståndsform som mest ändamålsenligt och effektivt bidrar till att nå målen för
samarbetet givet Sveriges bedömning av risker
och hur risker kan hanteras. Val av samarbetspartners och samarbetsformer ska bidra till en
väl balanserad portfölj med insatser som
kompletterar varandra.
Generellt budgetstöd för fattigdomsbekämpning förutsätter ett stort mått av
förtroende för samarbetslandets politik och är
förenat med ett antal utmaningar av framför allt
politisk natur, i synnerhet för en bilateral givare.
Regeringen anser därför att det generella
budgetstödets roll i det bilaterala utvecklingssamarbetet behöver ses över. Multilaterala
aktörer,
såsom
EU-kommissionen
och
Världsbanken, är viktiga aktörer när det gäller
budgetstöd och tillhörande policydialog. I de fall
där generellt budgetstöd bedöms vara en effektiv
stödform kan multilaterala organisationer ha
komparativa fördelar framför bilaterala givare.
När det gäller EU-kommissionen som
budgetstödsgivare anser regeringen att det finns
ett behov av ökad samstämmighet mellan
kommissionens och medlemsstaternas kriterier
för budgetstöd och stödformens hantering.
Sverige lägger därför stor vikt vid den pågående
översynen av EU-kommissionens budgetstöd,
liksom vid arbetet inom EU med att utveckla en
samordnad ansats till budgetstöd.
Där så är möjligt bör det svenska biståndet
tillämpa en programansats. En programansats är
ett förhållningssätt i utvecklingssamarbetet
baserat på principen om samordnat stöd till ett
lokalt ägt program som kan tillämpas i
förhållande till olika samarbetspartners och
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biståndsformer. Det innebär att stödet anpassas
till
samarbetspartnerns
prioriteringar,
verksamhetscykel och kapacitet och använder
samarbetspartnerns system där så är möjligt.
Programansatsen kräver dock att ett antal
förutsättningar vad gäller samarbetspartnern är
uppfyllda t.ex. förtroende för samarbetspartnerns prioriteringar.
När fokus för det svenska samarbetet är en
sektor ska Sverige sträva efter att ge brett stöd
till programansatser på sektornivå. Ett
sektorprogram kan stödjas genom en rad olika
finansieringsformer,
såsom
budgetstöd,
givargemensam pool-finansiering eller projektstöd. Valet av finansieringsform avgörs av en rad
faktorer såsom sektorns specifika karaktär, typer
av aktörer, bedömning av risker etc.
Projektstöd bör i möjligaste mån vara del av
en bredare programansats och, i den
utsträckning som är möjligt, använda
samarbetspartnerns
system
för
t.ex.
upphandling, redovisning, rapportering och
revision.
Lån, garantier och aktieinvesteringar kan vara
effektiva
biståndsinstrument
med
klara
mervärden. Skälen är flera:
- Instrumenten kan innebära en betydande
uppväxling av biståndet och dess resultat. Med
andra ord - en biståndskrona kan mobilisera en
större volym marknadskrediter och privat
kapital. Bistånd, som utgör en liten del av
utvecklingsländernas investeringskapital, får
därmed en hävstångseffekt.
- Instrumenten bygger på samverkan med
kapitalmarknader
och
kan
underlätta
integrationen av de fattiga länderna med dessa
marknader, vilket är avgörande för dessa länders
framtida finansiering av investeringar. Sker
dessutom upplåningen på den lokala marknaden
kan detta bidra till en utveckling av denna
marknad med betydande mervärden för
offentliga och privata organisationers och
företags kapitalförsörjning.
- Instrumenten bygger på principiellt mer
likvärdiga förhållanden mellan parterna vilket
kan bidra till ett bärkraftigt och hållbart
ägarskap.
- Instrumenten passar t.ex. för direkt samarbete
med affärsdrivande verk, subnationella enheter
som kommuner samt företag och kan därmed
bidra till decentralisering och minskad
biståndsadministrativ belastning för mottagarländernas regeringar.
36

- Garantier kan ses som en ny generation av
bistånd, som bygger på samarbete med
kommersiella finansmarknader och den privata
sektorn, där biståndets förmåga att ta risker
utnyttjas utan att biståndet blir en aktiv aktör.
Instrumenten kan också kombineras på olika
vis för att få utökad effekt. Som exempel kan
nämnas att Swedfund kan nyttja en garantiram
hos Sida för en viss typ av investeringar för att
möjliggöra satsningar med hög risk men med
potentiellt stora utvecklingseffekter. Stöd till
projektförberedande och projektunderstödjande
insatser kan bidra till infrastrukturutveckling,
ekonomisk tillväxt och sysselsättning, samtidigt
som svensk kompetens tas tillvara.
Det finns ett ökande internationellt intresse
för innovativa resultatbaserade biståndsformer
som innebär att bistånd utbetalas på basis av
uppnådda resultat. Syftet med stödformer av
typen ”Cash on Delivery” är att skapa
incitament för att förbättra resultaten i en sektor
eller inom ett område. Sådant stöd utformas
normalt som komplement till annan finansiering
och stöd för kapacitetsutveckling. Nya
resultatbaserade metoder ska i ökad grad
tillämpas även i det svenska bilaterala
utvecklingssamarbetet.
I länder som befinner sig i en konflikt- eller
postkonfliktsituation kanaliseras biståndet oftast
genom multilaterala eller internationella enskilda
organisationer för att sedan riktas till mer lokala
aktörer. Detta beror på att kapaciteten i den
mottagande staten ofta är svag, liksom att
regeringarnas legitimitet ibland brister. I dessa
miljöer är möjligheten att agera snabbt, liksom
en fungerande internationell samordning
avgörande för att nå resultat. Sverige har i detta
syfte ett nära samarbete med likasinnade givare
framför allt inom ramen för stöd genom fredsoch statsbyggande flergivarfonder. Sverige är
även drivande inom OECD/DAC:s arbete med
att finna mer strategiska sätt att planera och
finansiera stöd till den här typen av länder.
Sveriges syn på Parisdeklarationen

Parisdeklarationen om ökad biståndseffektivitet
från 2005 och den efterföljande handlingsplanen
från Accra (AAA) från 2008 lanserades som ett
svar på den ökande fragmentiseringen av
biståndet på landnivå i syfte att göra det samlade
internationella biståndet mer effektivt. Även om
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framsteg har gjorts vad gäller ökad
biståndseffektivitet, har splittringen av biståndet
i vissa fall ökat. Den stora utvärdering som
gjordes av Parisdeklarationen 2011 visade att
mycket lite har hänt inom områdena resultat,
ansvarsutkrävande och transparens. Regeringen
anser därför att det krävs en tonviktsförskjutning vid genomförandet av Parisdeklarationens principer, i riktning mot dessa
områden. Transparens, ansvarsutkrävande och
resultat är centrala aspekter av biståndseffektivitet
och
ger
grundläggande
förutsättningar för andra delar av biståndseffektivitetsagendan. Den stora utmaningen
inför framtiden är att öka effektiviteten i det
samlade biståndet utifrån de grundläggande
principerna i Parisdeklarationen, utan att fastna i
de tunga administrativa och byråkratiserade
processer som nu är ett faktum i många länder.
Regeringen anser vidare att frågan om
ägarskap tydligare måste kopplas till fattiga
människors
perspektiv
på
utveckling.
Ägarskapsbegreppet behöver breddas och
inkludera fler aktörer i samhället, inte minst i
konfliktdrabbade och sviktande länder där
regeringen ibland utgör en part i konflikten.
Vidare är ett gynnsamt samhällsklimat för det
civila samhället i samarbetsländerna avgörande
bl.a. för att främja ansvarsutkrävande.
Det finns, tack vare Parisdeklarationen, en
bred förståelse för att anpassning till
samarbetspartnerns egen verksamhetscykel och
användning av samarbetspartnerns system
minskar biståndets transaktionskostnader och
långsiktigt kan stärka dessa system. Samtidigt är
åtagandet om givaranpassning inte bara en fråga
om teknisk kapacitet hos samarbetslandet – det
finns också en nära koppling till graden av
partnerskap och förtroende för landets politik.
Att använda sig av ländernas system är
förknippat med olika typer av risker. Mer arbete
behöver göras, företrädesvis gemensamt med
andra givare, för att analysera och hantera risker i
biståndet.
Harmonisering av olika givares villkor och
procedurer är en viktig beståndsdel i Parisdeklarationen. Kravet på harmonisering har dock
ibland lett till en byråkratisering av biståndet och
tidskrävande givarsamordning. Här behövs en
mer pragmatisk och flexibel ansats.
Det framtida internationella ramverket för
biståndseffektivitet bör också differentieras, dvs.

anpassas till varje lands specifika situation och
varje samarbetspartners förutsättningar.
3.6.7

Aktörer i biståndet

Regeringens ambition är att fler nya aktörer ska
erbjudas möjlighet att bidra till utvecklingssamarbetet. Härigenom kan mer kunskap, fler
erfarenheter och nya idéer tas tillvara. Exempel
på områden där nya aktörer kan komma att spela
viktiga roller är inte minst i utvecklingen av
fattiga länders näringsliv, internationell handel
samt inom informations- och kommunikationsteknologi för utveckling (ICT4D).
Arbetet med att möjliggöra att nya aktörer
engagerar sig ska prägla hela utvecklingssamarbetet – inte bara i de länder med vilka
Sverige sedan tidigare bedriver aktörssamverkan
inom ramen för selektivt samarbete. Det är
samtidigt viktigt att ta tillvara olika aktörers
kompetens på ett effektivt sätt och att rätt
aktörer gör rätt saker i biståndet. Det är ytterst
regeringens ansvar att säkerställa att det finns
tydliga strukturer och regelverk för hur
biståndet ska bedrivas. Arbetet med att utveckla
dessa pågår kontinuerligt, inte minst vad gäller
frågor om transparens och resultatuppföljning.
När det gäller strävan att stimulera aktörer att
samverka och bygga relationer som bidrar till
målet för utvecklingssamarbetet och som kan
leva vidare bortom biståndet har den policy för
aktörssamverkan, vilken regeringen fattade
beslut om 2007, lagt en grund för och givit goda
erfarenheter för det fortsatta arbetet.
Instrumenten för arbetet med aktörsamverkan
kommer att ses över utifrån dessa erfarenheter.
Företagsamhet för fattigdomsbekämpning

Näringslivet är en avgörande motor för tillväxt,
innovationer, handel och investeringar. Genom
samverkan med näringslivsaktörer kan Sverige
bli bättre på att stimulera ett starkt och växande
privat näringsliv i utvecklingsländerna. Därmed
kan människor som lever i fattigdom ges större
möjligheter att få sysselsättning och bidra till
tillväxten. Sveriges möjlighet att på ett effektivt
sätt bidra till uppfyllandet av millenniemålen
ökar markant om vi som statlig biståndsgivare
kan arbeta tillsammans med och bättre ta tillvara
den
privata
sektorns
initiativförmåga,
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erfarenheter, expertis och resurser. Varaktiga
resultat främjas genom att utgå från ömsesidiga
intressen. Om mindre, katalytiska biståndsinsatser kan mobilisera företags intresse och
resurser, stärka det sociala och miljömässiga
ansvarstagandet eller bidra till utvecklandet och
spridandet av nya produkter och tjänster för
fattiga människors behov kan utväxlingen på
biståndsinsatsen bli mycket hög.
Regeringen har de senaste åren genomfört en
rad åtgärder i syfte att stärka samverkan mellan
biståndet och näringslivet. Detta har bl.a. skett
genom att i Sidas instruktion förtydliga vikten av
samverkan med näringslivet som aktör för
utveckling. Regeringens mål är att näringslivet
ska fungera som en jämbördig aktör för
samverkan på samma sätt som t.ex. det civila
samhället, forskarsamhället och andra aktörer
med en längre erfarenhet av att delta i
utvecklingssamarbetet. Utgångspunkten för all
samverkan är principen om obundet bistånd
samt
de
biståndspolitiska
målen
och
prioriteringarna. Samverkan med företag ska
präglas av höga krav på att företagen tar ansvar
för sociala, ekonomiska och miljömässiga
effekter. Företagen ska stödja och följa OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN
Global
Compacts
tio
principer
om
grundläggande
arbetsvillkor,
mänskliga
rättigheter, miljö och antikorruption.
Ansträngningar för att maximera näringslivets
bidrag till utveckling och fattigdomsminskning
sker dels genom stöd till privatsektorutveckling
och internationell handel i Sveriges samarbetsländer, dels i olika typer av samarbete med och
genom näringslivet som aktör för utveckling.
Detta avsnitt berör det senare.
Som aktör för utveckling kan näringslivet ha
en rad olika roller – inom och utom biståndet –
som främjar uppfyllandet av de svenska
utvecklingspolitiska målen. Företag agerar som:
– Leverantör av varor, tjänster och anläggningar.
– Rådgivare
och
dialogpartner
genom
erfarenheter från förutsättningar för och hinder
mot utveckling i de länder de verkar i.
– Aktör med egna intressen inom ramen för sin
kärnverksamhet.
Samverkan med näringslivet som aktör för
fattigdomsbekämpning har under senare år fått
stor internationell uppmärksamhet med en aktiv
utveckling av samverkansformer och instrument
från olika biståndsaktörer. Som exempel åtog sig
Sida, i samband med MDG-högnivåmötet i
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september 2010, att tillsammans med ett antal
andra bilaterala givare stärka samverkan med den
privata sektorn och att öka samverkan givarna
emellan.
B4D

Som ett led i denna förnyelse av biståndets
arbetssätt fattade Sida under 2010 beslut om ett
program för samverkan med näringslivet,
”Business for Development” (B4D), vilket
innehåller flera olika komponenter, t.ex. PrivatePublic-Partnerships, Challenge Funds och
Innovativ finansiering. Sidas finansiering är av
katalytisk karaktär och finansierar endast vissa
delar av insatsernas kostnader. I B4D ingår också
instrumentet ”Innovations Against Poverty”
som ska stödja utvecklingen av varor och tjänster
specifikt anpassade för fattiga människors behov.
Det kan också handla om att stimulera
affärsmodeller som involverar fattiga människor
inte enbart som konsumenter, utan även som
entreprenörer, leverantörer och ägare. Stöd kan
också ges för samverkan mellan civilsamhällesorganisationer och näringslivet i syfte att verka
för
omvandling
av
marknader
och
produktionsmetoder (market transformation)
för t.ex. bomull, palmolja och fisk.
Ett ytterligare instrument för samverkan är
lån- och garantiinstrumenten. Genom att Sida
fungerar som en brygga mellan banker, privat
sektor och utvecklingsländer ges möjlighet att få
stora investeringar att ännu bättre verka för
fattigdomsbekämpning. Förutom att mobilisera
internationellt privat och offentligt kapital bidrar
lån- och garantiinstrumenten till att utveckla
lokala kapitalmarknader och nyttiggöra lokalt
sparande.
Vid sidan av att stimulera privatsektorutveckling kan näringslivets erfarenheter
och resurser i ökad utsträckning även
mobiliseras inom områden som internationell
handel, hälsa, miljö, klimat, energi och
infrastruktur. Därigenom kan näringslivet bidra
till merparten av millenniemålen. Exempelvis bör
Sveriges position som ledande IT-nation
utnyttjas bättre inom utvecklingssamarbetet,
vilket förutses innebära ett närmare samarbete
med näringslivet med fokus på bl.a. att
tillgängliggöra
nya
informationsoch
kommunikationsteknologier i utvecklingsländerna.
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För att möjliggöra innovation, metod-,
kompetens- och kapacitetsutveckling för B4D
och ICT4D (se nedan) har regeringen uppdragit
åt Sida att avsätta särskilda medel för dessa
ändamål.
För att bättre ta tillvara näringslivets expertis
och erfarenhet inför utformandet av biståndet,
men också inom andra politikområden med
bäring på global utveckling, inrättade regeringen
2009 Rådet för näringsliv och utveckling (NUrådet). NU-rådet är ett forum för dialog mellan
representanter från näringslivet och offentliga
aktörer. Under 2011 utvidgas verksamheten
genom att lokala NU-råd inrättas vid svenska
utlandsmyndigheter i samtliga länder med vilka
Sverige bedriver utvecklingssamarbete.
Den privata sektorn och näringslivet – såväl
lokala som internationella företag – har också en
viktig roll att spela för att motverka korruption i
utvecklingsländer. Genom ett ansvarsfullt
företagande kan näringslivet bidra till ökad
öppenhet och konkurrens bl.a. vad gäller
upphandlingar samt en ekonomiskt, socialt och
miljömässigt
hållbar
tillväxt.
Viktiga
komponenter är främjande av innovativa ansatser
och samverkan i Sverige, samarbetsländer och
globalt. Sverige ska fortsatt stödja arbetet för
ansvarsfullt företagande, Corporate Social
Responsibility (CSR).
Swedfund

Det statliga bolaget Swedfund är sedan länge en
viktig aktör och ett effektivt biståndsverktyg för
att bidra till privatsektorutveckling, ekonomisk
tillväxt och förbättrade levnadsvillkor för fattiga
människor. Verksamheten är på många sätt unik
inom svenskt utvecklingssamarbete genom sitt
fokus på direktinvesteringar i små och
medelstora företag i utvecklingsländer inklusive
länder i Östeuropa som inte är EU-medlemmar
samt Ryssland (verksamheten i Ryssland
finansieras inte med biståndsmedel). Sedan
starten 1979 har bolaget medverkat till
framväxten av bärkraftiga små och medelstora
företag i över 60 länder. Verksamheten har
bidragit till sysselsättning, utveckling av lokala
marknader, teknik- och kunskapsöverföring,
förädling av råvaror och ökade skatteintäkter i
företagens verksamhetsländer. Det bidrar i sin
tur till förbättrade levnadsvillkor och
självförsörjning för fattiga människor samt ett

livskraftigt inhemskt näringsliv som på sikt
minskar biståndsberoendet.
De senaste åren har Swedfund förstärkt
inriktningen på de fattigaste länderna och länder
i demokratisk transition samt stärkt sitt fokus på
Afrika. Idag består bolagets investeringsportfölj
till 46 procent av företag i Afrika och till 54
procent av företag i något av världens fattigaste
länder. En växande andel av investeringarna sker
i postkonfliktländer, såsom Irak och Liberia. Det
är i dessa länder, där det kan vara svårt att
attrahera privat investeringskapital på grund av
politisk risk, outvecklad infrastruktur eller svag
inhemsk kapitalmarknad, som Swedfunds
mervärde är som störst. Genom den aktiva
ägarrollen, framför allt genom direktinvesteringar, kan Swedfund stödja utvecklingen
av företagens verksamhet och inriktning på ett
ansvarsfullt företagande (CSR). Därigenom
läggs grunden för bärkraftiga och välfungerande
företag som till stor del bygger på fattiga
människors medverkan i att skapa ekonomisk
tillväxt.
Det är regeringens mening att Swedfunds
bidrag i utvecklingssamarbetet bör tas tillvara i
större utsträckning i syfte att möjliggöra
ekonomisk tillväxt i de fattigaste länderna.
Vidare bör bolagets förutsättningar att göra
affärsmässiga investeringar i särskilt utsatta
områden men med potentiellt stora utvecklingseffekter, förstärkas. Mot bakgrund av detta
föreslås ett treårigt kapitaltillskott till bolaget
om totalt minst 1,2 miljarder kronor varav 400
miljoner kronor under 2012 (se avsnitt 3.7).
ICT4D

Den informations- och kommunikationsteknologiska utvecklingen ställer nya krav på den
samlade utvecklingspolitiken. Ett effektivt och
strategiskt arbete med informations- och
kommunikationsteknologi
för
utveckling
(ICT4D) förutsätter ökad samverkan med fler
och nya aktörer. Frågan ska uppmärksammas
genomgående och stöd ska särskilt ges till ICTrelaterade insatser med fokus på demokrati och
mänskliga rättigheter liksom hälsa och
utbildning.
Innovativt tänkande och utveckling av nya
metoder ska stimuleras och nya aktörer
inkluderas i arbetet. Kvinnors och flickors
tillgång till och användande av nya informations39
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och kommunikationsteknologiska verktyg och
tjänster bör särskilt lyftas fram. I arbetet för
ökad demokratisering och yttrandefrihet har
frågan om ICT:s betydelse aktualiserats bl.a.
genom händelseutvecklingen i Mellanöstern och
Nordafrika. Det har i sin tur lett till ett ökat
samarbete med aktörer såsom innovatörer och
entreprenörer inom IT-sektorn. Det fortsatta
arbetet förutsätter ökad samverkan med fler och
nya aktörer. Det krävs ökad samverkan med
näringslivets aktörer både i Sverige och i
utvecklingsländer för att engagera, mobilisera
och
bättre
nyttiggöra
deras
roll
i
utvecklingssamarbetet, inte minst på ICT4Dområdet. Diskussioner om ett sådant samarbete
förs bl.a. i det ovan nämnda NU-rådet.
Utöver att bredda aktörskretsen i biståndets
genomförande
ska
samarbetet
och
samordningen mellan myndigheter såsom Sida
och Post- och telestyrelsen öka. Ett aktivt
deltagande i internationella fora såsom Internet
Governance Forum är fortsatt viktigt.
Stöd till och genom civilsamhällesorganisationer

Det civila samhällets aktörer har en nyckelroll
för fattigdomsminskning och en särskild
betydelse och potential för att bidra till
demokratisk utveckling och ökad respekt för de
mänskliga rättigheterna i utvecklingsländerna.
Därför genomförs en betydande del, i
ekonomiska termer ca en tredjedel av det
svenska bilaterala biståndet, i samarbete med
civilsamhällesorganisationer i Sverige och i
utvecklingsländer. Stödet genom svenska
organisationer i det civila samhället ökar 2012.
Regeringen lägger i policyn för stöd till det
civila samhället i utvecklingsländer fast ett
enhetligt förhållningssätt till det civila samhällets
roll i svenskt utvecklingssamarbete. Målet för
stödet är ett livskraftigt och pluralistiskt civilt
samhälle i utvecklingsländer som bidrar effektivt,
med ett rättighetsbaserat arbete, till minskad
fattigdom i alla dess dimensioner. Regeringen
avser under 2012 att genomföra en översyn av
policyns genomförande.
Svenska civilsamhällesorganisationer spelar en
central roll genom stödet till och samverkan med
partnerorganisationer i utvecklingsländer. För
att nå det övergripande målet ska stödet genom
svenska
civilsamhällesorganisationer, inom
ramen för anslagsposten Stöd genom svenska
40

organisationer i det civila samhället, inriktas på
kapacitetsutveckling av civilsamhällesorganisationer i utvecklingsländer för att dessa ska kunna
arbeta på ett rättighetsbaserat sätt i sina roller
som röstbärare och organisatörer av tjänster.
Stödet ska bidra till demokratisering och ökad
respekt för fattiga och diskriminerade
människors rättigheter inom aktuella sektorer.
Regeringen
avser
att
genomföra
en
halvtidsöversyn
av
verksamheten
och
stödformens ändamålsenlighet under 2012.
Regeringen arbetar kontinuerligt med att
utveckla formerna för samråd med det civila
samhällets organisationer. Det civila samhällets
roll i utvecklingssamarbetet ska ytterligare
tydliggöras. Regeringen avser stimulera nya
aktörers medverkan i biståndet och stärka
verksamhetens resultatfokus.
Den riktade satsningen genom svenska
organisationer i det civila samhället på barn och
unga fortsätter under 2012. Strategin för globala
ämnesstrategiska utvecklingsinsatser förstärks
med 10 miljoner kronor för att möjliggöra
utökat stöd till försvarare av demokrati och
mänskliga rättigheter samt civilsamhällesorganisationer i deras roll för en demokratisk
utveckling. Ett tydligt och kraftfullt stöd till
utsatta civilsamhällesorganisationer och deras
möjligheter att kunna fortsätta verka ska
prioriteras och utgör en del av Sveriges samlade
stöd
till
demokratiseringens
aktörer,
demokratisering och yttrandefrihet, särskilt
gällande rätten till förenings- och samlingsfrihet.
3.6.8

Styrning samt
biståndsförvaltningens organisation
och uppdrag

En strategisk styrning av biståndsverksamheten
Sverige bedriver utvecklingssamarbete med ett
trettiotal länder, inom ett flertal sektorer, genom
många olika multilaterala, regionala och
nationella organisationer och flera olika
biståndsformer. Biståndspolitiken utgör också
en del av Sveriges samlade utvecklingspolitik.
Mål- och resultatstyrningen av biståndsverksamheten, kopplat till frågor om var, inom
vilka områden, tillsammans med vilka aktörer
och på vilket sätt biståndsverksamheten ska
bedrivas, är beroende av politiska ställningstaganden om verksamhetens inriktning. Tydliga
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prioriteringar och resultatförväntningar är en
förutsättning för att politiken ska få genomslag.
2007 beslutade regeringen om en modell för
förstärkt resultatstyrning av biståndet och en
övergripande strategi för det multilaterala
utvecklingssamarbetet. Sedan dess har ett antal
fleråriga strategier och policyer beslutats som
tydliggör vad berörda myndigheter ska använda
disponerade medel till och hur biståndet ska
bedrivas. Förra året beslutade regeringen också
om nya riktlinjer för samarbetsstrategier.
OECD konstaterade i sin granskning 2009 av
den svenska biståndspolitiken att ramverket av
styrdokument i det svenska biståndet var
komplext
och
svåröverskådligt
och
rekommenderade därför att Sverige tydliggör
olika styrdokuments funktion och inbördes
förhållanden. Vid halvtidsöversynen 2011
konstaterade OECD att förbättringar skett, bl.a.
i form av att den strategiska orienteringen
renodlats, men att ytterligare arbete återstår.
Regeringen avser fortsätta arbetet med att
förenkla och verksamhetsanpassa resultatstyrningsmodellen
och
tydliggöra
olika
styrdokuments
funktion
och
inbördes
förhållanden.
I
våras
gav
regeringen
Statskontoret i uppdrag att utvärdera tillämpningen av regeringens modell för förstärkt
resultatstyrning och lämna förslag på hur
styrningen av utvecklingssamarbetet kan
förbättras. Syftet med uppdraget är att ge
underlag för en fortsatt utveckling och
verksamhetsanpassning av regeringens styrning.
På samma sätt som regeringen har ett ansvar
för styrningen av den statligt finansierade
verksamheten har den också ett ansvar för
statsförvaltningens struktur och organisering.
Regeringens styrning av myndigheterna ska vara
tydlig, långsiktig, strategisk och resultatinriktad.
Styrningen ska också verksamhetsanpassas. Det
slog regeringen senast fast i propositionen
Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet
och tillväxt (prop. 2009/10:175).
Regeringen har alltsedan 2006 lagt stor vikt
vid att förbättra styrningen av de myndigheter
som finansieras med biståndsmedel, med tonvikt
på Sida. Ambitionen har varit och är alltjämt att
få till stånd en väl fungerande strategisk styrning,
effektiva myndigheter och en tydlig roll- och
ansvarsfördelning
mellan
regeringen,
Regeringskansliet och myndigheterna. Med ökad
tydlighet från regeringens sida vad gäller dels
biståndets inriktning och uppgifter, dels

biståndsförvaltningens
förutsättningar
att
genomföra politiskt fattade beslut, förbättras
myndigheternas möjligheter att utnyttja
resurserna på sätt som gör att resultaten av
verksamheten optimeras. Relationen mellan
regering och myndighet ska fungera så väl att
detaljstyrning kan undvikas.
Förra året tydliggjorde regeringen Sidas
uppdrag genom beslut om en ny instruktion.
Myndighetens ledningsform ändrades från
enrådighetsmyndighet till styrelsemyndighet och
en överdirektör utsågs. Sidas nya ledning har
sedan dess vidtagit en rad åtgärder för att forma
myndigheten så att den har bästa möjliga
förutsättningar att genomföra regeringens
politik.
Det finns anledning att fortlöpande se över
biståndsförvaltningens uppdrag och organisation
i syfte att åstadkomma en mer effektiv och
ändamålsenlig förvaltning. Statskontoret ges bl.a.
i uppdrag att se över utvärderingsverksamheten
inom Sveriges internationella utvecklingssamarbete. I uppdraget ingår bl.a. att se över
styrning, organisering och omhändertagande av
utvärderingsresultat.
Sedan
tidigare
har
Statskontoret också i uppdrag att göra en
myndighetsanalys av Folke Bernadotteakademin.
Uppdraget ska redovisas under hösten 2011.
Ett annat område som behöver ses över är
Regeringskansliets hantering av bidrag inom
utgiftsområdet, där brister även uppmärksammats av Riksrevisionen. Ansvaret för själva
utbetalningarna i bidragshanteringskedjan fördes
över till Sida den 1 januari 2011 men ansvaret för
beredning, beslut och uppföljning av ca 12
miljarder
kronor
ligger
kvar
på
Regeringskansliet.
Ett tredje område som bör ses över är om, och
i så fall på vilket sätt, Sidas överlåtande av vissa
förvaltningsuppgifter eller myndighetsutövning
till tredje part bör författningsregleras.
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Beskrivning av anslagsposterna

Nedan redovisas regeringens förslag till
fördelning av anslaget 1:1 Biståndsverksamhet på
anslagsposter samt en kort redovisning av den
verksamhet som bedrivs inom ramen för
respektive anslagspost.

Tabell 3.2 Anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, utvecklingssamarbete genom Sida
Tusental kronor
Humanitära insatser och konflikthantering
Informations- och kommunikationsverksamhet

Utfall 2010

Budget 2011

Förslag 2012

2 896 627

2 905 000

2 840 000

87 300

96 300

96 300

Globala utvecklingsinsatser 1

2 265 401

0

0

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället

1 113 450

1 497 700

1 532 700

Asien

1 566 182

1 494 000

1 519 000

667 270

567 000

488 000

4 497 664

5 358 000

5 608 000

Latinamerika
Afrika
Mellanöstern och Nordafrika
Globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser
Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet
Miljölån

415 391

550 000

595 000

0

1 408 500

1 418 500

93 970

150 000

215 000

154 481

250 000

245 000

Kapacitetsutveckling och samverkan

0

650 000

710 000

Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna
organisationer (PAO)

0

75 000

80 000

71 488

0

0

Östeuropa och Centralasien
- ODA-länder
- icke ODA-länder
Forskningssamarbete2
SUMMA
1

-7 156

0

0

418 322

550 000

589 500

14 240 390

15 551 500

15 937 000

Anslagsposten Globala utvecklingsinsatser har delats upp på tre: globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser, kapacitetsutveckling och samverkan samt särskilt
demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer.
2
Fr.o.m. 2010 ingår bilaterala och regionala forskningsinsatser i Sidas regionala anslagsposter.
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Tabell 3.3 Anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, utvecklingssamarbete genom UD m.fl.
Tusental kronor

Utfall 2010

Budget 2011

Förslag 2012

2 566 171

3 168 826

3 345 865

973 250

972 735

1 006 128

3 325 058

3 473 000

3 473 000

27 297

36 000

25 000

354 342

319 000

303 500

2 274 657

3 253 852

3 025 927

- Konferenser, seminarier, utredningar och projekt

25 264

24 800

22 800

- Svenska institutet i Alexandria

12 406

12 740

14 600

155 939

227 000

297 850

0

0

0

-905

0

0

9 713 479

11 487 953

11 514 670

151 212

200 000

190 000

Svenska institutet (SI)

28 012

60 000

92 000

Verksamhetsbidrag Nordiska Afrikainstitutet (NAI)

11 781

14 000

14 000

Kammarkollegiet

19 000

34 000

34 000

Kriminalvården

12 057

26 000

26 000

Folke Bernadotteakademin

28 027

62 100

62 100

Statens energimyndighet

100 000

0

0

350 089

396 100

418 100

10 063 568

11 884 053

11 932 770

Internationella finansieringsinstitutioner
Europeiska utvecklingsfonden (EUF)
FN:s ekonomiska och sociala verksamhet
- Basbudgetstöd till FN:s ekonomiska och sociala verksamhet
- Övrigt stöd till FN-relaterad verksamhet
Konflikthantering
Globalt utvecklingssamarbete
- Organisations- och temastöd

Ekonomiska program
Östeuropa och Centralasien
- ODA-länder
- icke ODA-länder
SUMMA UD
Rikspolisstyrelsen (RPS)

SUMMA

Tabell 3.4 Basbudgetstöd till FN:s ekonomiska och sociala verksamhet 2009–2012
Tusental kronor
Årsbidrag 2009

FN:s utvecklingsprogram (UNDP)
FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDF)
FN:s barnfond (UNICEF)
FN:s jämställldhetsorganisation (UN WOMEN)

Budget 2011

Förslag 2012

720 000

630 000

689 000

689 000

40 000

35 000

35 000

35 000

560 000

471 000

480 000

480 000

26 000

26 000

50 000

50 000

FN:s befolkningsfond (UNFPA)

450 000

423 500

445 500

445 500

FN:s världslivsmedelsprogram (WFP)

485 000

480 000

556 500

556 500

FN:s flyktingkommissarie (UNHCR)

620 000

639 000

613 000

613 000

FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA)

285 000

276 000

282 000

282 000

90 000

45 000

45 000

45 000

FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC)
FN:s program för boende och bebyggelse (UN-HABITAT)

22 000

11 000

11 000

11 000

FN:s samlade program mot hiv/aids (UNAIDS)

290 000

266 000

266 000

266 000

FN:s industriutvecklingsorganisation (UNIDO)1

11 961

10 558

0

0

3 599 961

3 325 058

3 473 000

3 473 000

SUMMA
1

Årsbidrag 2010

Fr.o.m. 2011 utbetalas bidrag till UNIDO från UO 24.

43

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 7

Biståndsverksamhet, utvecklingssamarbete
genom Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete

Nedan följer en beskrivning av respektive
anslagspost i tabell 3.2, Biståndsverksamhet,
utvecklingssamarbete genom Sida.
Humanitära insatser och konflikthantering
Medlen ska användas i enlighet med gällande
strategi för humanitärt bistånd. Den samlade
svenska humanitära biståndspolitiken vägleds av
de humanitära principerna om humanitet,
opartiskhet, neutralitet och oberoende. Den
nödlidande människans behov är avgörande för
huruvida insatser ska genomföras.
Informations- och kommunikationsverksamhet
Medlen ska användas i enlighet med gällande
strategi för informations- och kommunikationsverksamhet. Målet för informations- och
kommunikationsverksamheten är att den
svenska allmänheten har god kunskap om
situationen i utvecklingsländer, svenskt bistånd
och dess resultat samt frågor som rör
utvecklingens drivkrafter i utvecklingsländer.
Stöd genom svenska organisationer i det civila
samhället
Medlen ska användas i enlighet med gällande
strategi för stöd genom svenska organisationer i
det civila samhället. Det övergripande målet för
stödet är ett livskraftigt och pluralistiskt civilt
samhälle i utvecklingsländer som bidrar effektivt,
med ett rättighetsbaserat arbete, till att minska
fattigdom i alla dess dimensioner utifrån sin roll
som röstbärare och organisatör av tjänster.
Asien, Latinamerika, Afrika, Mellanöstern och
Nordafrika
För samtliga anslagsposter ska medlen användas
i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller
motsvarande.
Forskningssamarbete
Medlen ska användas i enlighet med gällande
strategi för forskningssamarbete. Det övergripande målet är att stärka och utveckla
forskning av relevans för fattigdomsbekämpning
i utvecklingsländer.
Globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser
Medlen ska användas i enlighet med gällande
strategi
för
globala
ämnesstrategiska
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utvecklingsinsatser. Målet med verksamheten är
genomslag för den svenska regeringens
prioriteringar i det globala utvecklingssamarbetet, för långsiktig och hållbar
fattigdomsminskning.
Särskilda insatser för demokratisering och
yttrandefrihet
Medlen ska användas i enlighet med gällande
strategi för särskilda insatser för demokratisering
och yttrandefrihet. Insatserna ska syfta till att
stärka förändringsaktörer, såväl individer som
grupper, som verkar för demokratisering och
yttrandefrihet.
Miljölån
Medlen ska användas i enlighet med gällande
strategi för miljölån. Avsikten med finansieringsformen är att öka samarbetsländernas tillgång till
kapital
för
investeringar
riktade
mot
miljöproblem och effekter av klimatförändringar.
Kapacitetsutveckling och samverkan
Medlen ska användas i enlighet med gällande
strategi för kapacitetsutveckling och samverkan.
Insatserna
omfattar
kompetensoch
institutionell utveckling i samarbetsländer och
andra utvecklingsländer och för svenska aktörer i
biståndet samt insatser för att engagera och
mobilisera andra aktörer. Verksamhetsområdena
omfattar bl.a. internationella utbildningsprogram
(ITP), resursbasutveckling, samverkan och stöd
genom näringslivets aktörer (B4D), samt
informations- och kommunikationsteknologi
för utveckling (ICT4D). Det övergripande målet
är god kapacitet och kompetens hos såväl
svenska som internationella aktörer, inklusive i
utvecklingsländer vilket i sin tur bidrar till det
övergripande målet för det internationella
utvecklingssamarbetet och för reformsamarbetet
i Östeuropa.
Särskilt demokratistöd genom svenska
partianknutna organisationer (PAO)
Medlen ska användas i enlighet med gällande
strategi för svenska partianknutna organisationer
(PAO). Det övergripande målet är demokratisk
utveckling och ökad respekt för de mänskliga
rättigheterna. Verksamheten ska bidra till att få
till stånd väl fungerande demokratiska politiska
partier och väl fungerande flerpartisystem på
demokratisk grund i utvecklingsländer.
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Biståndsverksamhet, utvecklingssamarbete
genom Utrikesdepartementet, Rikspolisstyrelsen,
Kriminalvården, Svenska institutet, Nordiska
Afrikainstitutet, Folke Bernadotteakademin och
Kammarkollegiet

Nedan följer en beskrivning av respektive
anslagspost i tabell 3.3, Biståndsverksamhet,
utvecklingssamarbete.
Internationella finansieringsinstitutioner
Stöd till Internationella valutafondens lånefaciliteter,
Världsbanksgruppen,
regionala
utvecklingsbanker samt Nordiska utvecklingsfonden
och
Internationella
jordbruksutvecklingsfonden.
Europeiska utvecklingsfonden
Medel till Europeiska utvecklingsfonden för stöd
till länder i Afrika, Karibien och Stilla
havsregionen. Fonden förvaltas av Europeiska
kommissionen och Europeiska investeringsbanken.
FN:s ekonomiska och sociala verksamhet
Basbudgetstöd till FN:s ekonomiska och sociala
verksamhet: Avser icke-öronmärkt stöd till
budgeten i FN:s fonder och program. Stödet
beslutas årligen mot bakgrund av bl.a.
regeringens politiska prioriteringar, bördefördelning bland givarna samt svensk bedömning
av organisationernas effektivitet och relevans för
de utvecklingspolitiska målen.
Övrigt stöd till FN-relaterad verksamhet: Avser
stöd till FN:s reformarbete – uppföljning och
genomförande av reforminitiativ som syftar till
reformering av FN-systemets verksamhet inom
det ekonomiska och sociala området och till
individuella FN-organs pågående reformeringsoch effektiviseringsprocesser.
Konflikthantering
Finansiellt stöd till verksamhet och initiativ på
området civil konflikthantering. Underlättande
av fredsprocesser, säkerhetsfrämjande och
krishanterande insatser inklusive genom
främjandet av de mänskliga rättigheterna samt
insatser för säkerhetssektorreformer.
Globalt utvecklingssamarbete
Avser
Organisationsoch
temastöd:
organisations- och temastöd i enlighet med
regeringens prioriteringar inom följande

områden: demokratisk utveckling och mänskliga
rättigheter, miljö och klimat, jämställdhet och
kvinnors roll för utveckling, ekonomisk tillväxt
inklusive handel, social utveckling och trygghet
(inklusive smittsamma sjukdomar, hiv och aids)
och humanitärt bistånd. Under 2012 beräknas 8
miljoner kronor användas för kostnader och
hyresavtal avseende IDEA:s nyttjande av lokaler.
Konferenser, seminarier, utredningar och
projekt: Medlen får användas för vissa temporära
verksamheter inom prioriterade områden,
exempelvis finansiering av tillfällig förstärkning i
samband
med
utredningar,
seminarier,
konferenser, information, projekt, uppdragsforskning, kompetensutveckling, internationella
förhandlingar, tillfälligt upprättade internationella kommissioner, erfarenhets- och
kompetensutbyte samt deltagande av personer
från utvecklingsländer.
Svenska institutet i Alexandria: Svenska
institutet i Alexandra har till uppgift att främja
ökade kontakter mellan å ena sidan Sverige och
övriga länder i Europa samt å andra sidan
Egypten och övriga länder i Mellanösternregionen. Institutet ska i sin verksamhet
behandla frågor som är av betydelse för den
politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen
inom regionen eller förhållandet mellan länderna
i regionen och omvärlden, eller som bidrar till
ökad ömsesidig förståelse inom kulturens eller
religionens områden. Vidare ska institutet främja
Europa-Medelhavssamarbetet inom Europeiska
unionen.
Ekonomiska program
Finansierar Sveriges internationella åtaganden
för skuldlättnader samt kompensationsanspråk
från Exportkreditnämnden med anledning av
bilaterala skuldavskrivningar vilka överenskommits i Parisklubben (för vidare information
se kapitel 2).
Biståndsverksamhet genom Rikspolisstyrelsen och
Kriminalvården
Avser att finansiera utsändande respektive
deltagande av svensk personal i freds-,
säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande
verksamhet, främst inom ramen för FN, OSSE
och EU samt utbildningar och andra projekt
relaterade till myndigheternas deltagande i sådan
verksamhet.
45

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 7

Biståndsverksamhet genom Svenska institutet
Avser gäststipendier, expertutbyte, ledarskapsprogram och utbytesprogram för unga ledare
samt ett särskilt stipendieprogram för avgiftsskyldiga studenter vid svenska universitet och
högskolor.
Biståndsverksamhet genom Nordiska
Afrikainstitutet
Verksamhetsbidrag till Nordiska Afrikainstitutet
som avser den nordiska samfinansierade
verksamheten.
Biståndsverksamhet genom Folke
Bernadotteakademin
Avser projekt och uppdrag inom bl.a.
konfliktförebyggande
och
medling,
personalförsörjning till internationella insatser,
säkerhetssektorreform
(SSR),
avväpning,
demobilisering och återanpassning av f.d.
kombattanter (DDR), rättsstatsuppbyggnad och
genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution
1325.
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Biståndsverksamhet genom Kammarkollegiet
Avser verksamhet i enlighet med förordningen
(2008:1272) om Swedfund International AB:s
stöd till små och medelstora svenska företags
investeringar i Swedfunds samarbetsländer samt
Swedfunds administrationskostnader för dessa
(Swedpartnership).
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3.7

Budgetförslag

3.7.1

1:1 Biståndsverksamhet

Skälen för regeringens förslag: För att främja en

Tabell 3.5 Anslagsutveckling för 1:1 Biståndsverksamhet
Tusental kronor

2010

Utfall

24 303 958

2011

Anslag

27 435 553

2012

Förslag

27 869 770

2013

Beräknat

29 153 739

2014

Beräknat

30 949 953

2015

Beräknat

32 858 085

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

593 783
27 935 418

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för internationellt bistånd.
Medlen från anslaget får användas för att
subventionera premier för garantier i enlighet
med förordningen (2009:320) om finansiering
av utvecklingslån och garantier för
utvecklingssamarbete. Inom ramen för den del
av anslaget som Regeringskansliet beslutar om
finns möjlighet att använda medel för
temporär verksamhet inom avgränsade
projekt. Förvaltningskostnader för Svenska
institutet i Alexandria ingår under anslaget.
För den del som Svenska institutet disponerar
beräknas 14 100 000 kronor användas till
förvaltningskostnader. För den del som
Kammarkollegiet
disponerar
avses
4 000 000 kronor användas till förvaltningskostnader för Swedpartnership.
Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:1
Biståndsverksamhet besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
44 535 000 000 kronor 2013–2028.

högre grad av förutsägbarhet i biståndsgivningen behöver ekonomiska avtal inom
biståndsverksamheten kunna ingås. Nya
åtaganden beräknas uppgå till drygt 12
miljarder kronor. Myndigheter som disponerar
bemyndiganden under anslaget är Regeringskansliet, Sida och Svenska institutet.
För den del som Regeringskansliet beslutar
om beräknas nya förpliktelser ingås 2012 till
ett belopp om ca 1 miljard kronor. Framför
allt rör det sig om elfte påfyllnaden av
Asiatiska utvecklingsfonden (AsDF) och
bidrag till den årliga lokalhyran för
Internationella institutet för demokrati och
fria val (IDEA). Mellan 2013 och 2017
beräknas infriade åtaganden uppgå till mellan 6
miljarder kronor och 3 miljarder kronor per år.
Därefter kommer de successivt att minska till
ca 10 miljoner kronor 2028.
För den del av anslaget 1:1 Biståndsverksamhet som Sida disponerar beräknas nya
förpliktelser ingås 2012 till ett belopp om
drygt 11 miljarder kronor. Åtagandena består
av insatser som löper under flera år och som
berör alla Sidas verksamheter. Nya verksamhetsmässiga förpliktelser och tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
t.o.m. 2017. År 2013 beräknas infriade
åtaganden uppgå till ca 11 miljarder kronor,
2014 till ca 6 miljarder kronor. Mellan 2015
och 2017 beräknas infriade åtaganden uppgå
till ca 3 miljarder kronor. De angivna beloppen
är osäkra. Utfallet kan bl.a. komma att
påverkas av att avtal sluts senare än beräknat
samt att det i mottagarländerna inträffar
oförutsedda händelser som inverkar på
planerade beslut om projekt och program.
Förändringar kan även inträffa på grund av att
utbetalningar av redan beslutade insatser
förskjuts över tiden.
För den del av anslaget 1:1 Biståndsverksamhet som Svenska institutet disponerar
beräknas nya förpliktelser ingås 2012 till ett
belopp om ca 35 miljoner kronor. Åtagandena
består framför allt av fleråriga stipendier.

47

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 7

Tabell 3.6 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden för 1:1 Biståndsverksamhet
Miljoner kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Ingående åtaganden

38 354

47 087

49 313

-

-

-

Nya åtaganden

20 279

19 230

12 106

-

-

-

-11 547

-17 003

-16 961

-17 008

-10 350

-17 101

Utestående åtaganden

47 087

49 313

44 458

-

-

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

60 210

51 630

44 535

-

-

-

Infriade åtaganden

Garantigivning
Regeringens förslag: Riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2012 ikläda staten
betalningsansvar i form av statliga garantier för
biståndsverksamhet intill ett belopp av
10 000 000 000 kronor.
Skälen för regeringens förslag: Regeringen föreslår

att riksdagen godkänner ett statligt garantiåtagande avseende Sidas garantigivning. Denna
innefattar såväl äldre system för biståndsgarantier och fristående garantier som garantier
enligt det system som infördes 2009.

Riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:1
Biståndsverksamhet ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier intill ett belopp
av 22 162 356 euro.
Regeringens

att
riksdagen
godkänner
ett
statligt
garantiåtagande om 22 162 356 euro som avser
garantier för de lån som Europeiska
Investeringsbanken lämnar inom ramen för
Lomé IV Bis och Cotonou-avtalet, motsvarande
ca 203 000 000 kronor.

Riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2012 ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för
Nordiska
investeringsbankens
miljöinvesteringslån
intill
ett
belopp
av
103 720 437 euro.
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Beräknat
2015-2028

Skälen för regeringens förslag: De nordiska
regeringarna beslutade 2002 att höja ramen för
Nordiska investeringsbankens (NIB) miljöinvesteringslån, som är en viktig del av det förstärkta miljösamarbetet inom Nordliga dimensionen, från 100 miljoner euro till 300 miljoner
euro. Med anledning av denna höjning har
riksdagen bemyndigat regeringen att
under åren 2002–2011 ställa ut garantier för
dessa lån.
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner
ett statligt garantiåtagande om högst
103 720 437 euro 2012 för NIB:s miljöinvesteringslån, motsvarande ca 946 000 000
kronor.
Eventuella infrianden av garantier finansieras
av Riksgäldskontorets garantireserv.

förslag:

Skälen för regeringens förslag: Regeringen föreslår

Regeringens

Beräknat
2014

förslag:

Kapitaltillskott till Swedfund International
AB
Regeringens förslag: Riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2012 besluta om
kapitaltillskott till det statligt ägda bolaget
Swedfund International AB på högst
400 000 000 kronor.
Skälen för regeringens förslag: Regeringen har i

avsnitt 3.6 redogjort för betydelsen av
ekonomisk tillväxt och Swedfunds roll inom
utvecklingssamarbetet genom att bidra till
privatsektorutveckling
i
utvecklingsländer,
inklusive länder i Östeuropa som inte är
EUmedlemmar, samt Ryssland (verksamheten i
Ryssland finansieras inte med biståndsmedel).
Sedan tillträdet 2006 har regeringen vidtagit
ett flertal åtgärder för att förtydliga styrningen
av Swedfund och dess roll inom utvecklingssamarbetet. Bolagets mål, verksamhetsinrikt-
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ning, landval och redovisningskrav har
preciserats i Swedfunds bolagsordning och
ägaranvisningar. Ansvaret för stöd till små och
medelstora
företags
investeringar
i
utvecklingsländer (Swedpartnership) har förts
över från Sida till Swedfund. Åtgärderna har
löpande
redovisats
till
riksdagen
i
budgetpropositionen.
Under 2011 har ytterligare förtydliganden
gjorts i Swedfunds ägaranvisningar, bl.a. om
bolagets medverkan i transparensgarantin, att
även länder i demokratisk transition ska
prioriteras samt att fondrestriktionen i avvaktan
på pågående översyn, ska avse fonder via tredje
land. Sedan tidigare gäller kravet på att
verksamheten ska bedrivas på ett affärsmässigt
sätt och att bolaget ska medverka till
investeringar som inte bedöms kunna realiseras
med enbart kommersiell finansiering.
Swedfunds verksamhet finansieras med eget
kapital. För att möjliggöra fler investeringar har
bolaget sedan 2007 fått kapitaltillskott om ca 1,7
miljarder kronor. Totalt kapitaltillskott t.o.m.
våren 2011 är ca 2,5 miljarder kronor. Vid
årsskiftet 2010/11 uppgick bolagets eget kapital
till ca 2,7 miljarder kronor, inklusive
ackumulerade vinster. Mot bakgrund av att
försäljningsintäkterna från tidigare investeringar
återanvänds, har Swedfund sedan starten 1979
kunnat bedriva verksamhet för totalt ca 5
miljarder kronor.
Det är regeringens mening att Swedfunds
bidrag till global utveckling och utvecklingssamarbetets mål bör stärkas ytterligare. Som
anförs i avsnitt 3.6.6 är bolaget ett effektivt
biståndsverktyg för att främja privatsektorutveckling samt bidra till bl.a. sysselsättning och
skatteintäkter i fattiga länder. Swedfunds
verksamhet har utvecklats väl de senaste åren
med
ett
tydligt
fokus
på
hållbara
utvecklingseffekter, ett ansvarsfullt företagande
och prioriterade landkategorier. Sedan 2009
redovisas verksamhetens resultat bl.a. i bolagets
hållbarhetsredovisning.
I enlighet med Swedfunds ägaranvisningar bör
bolagets verksamhet även fortsättningsvis
inriktas på de fattigaste länderna och länder i
demokratisk transition, inklusive konfliktdrabbade och sviktande stater. Afrika är en
prioriterad kontinent. Genom Swedfunds roll i
den planerade bolagiseringen av NORSAD
förstärks Swedfunds närvaro i Afrika söder om
Sahara (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21,

rskr. 2010/11:321). Fokus bland Swedfunds
instrument
bör
alltjämt
vara
direkta
aktieinvesteringar i små och medelstora företag
(SME). SME är en viktig drivkraft för utveckling
och det är genom det aktiva delägarskapet som
Swedfunds mervärde bäst kommer till uttryck.
Det pågår också arbete för att öka samverkan
och säkerställa komplementaritet mellan
Swedfund och övriga delar av utvecklingssamarbetet, bl.a. genom NU-rådets verksamhet.
Utifrån Swedfunds redovisning kan bl.a.
konstateras att det finns en stor efterfrågan på
bolagets medverkan i olika investeringar i linje
med regeringens biståndspolitik.
För att öka Swedfunds förutsättningar att
verka där behoven och utvecklingspotentialen är
som störst, behöver verksamheten uppnå en
större volym än idag. Med en större portfölj och
en bredare riskspridning, förstärks Swedfunds
förutsättningar att verka i särskilt utsatta länder
med högre risk och genom direkta
aktieinvesteringar i SME. Denna typ av
investeringar kräver mer finansiering inklusive
högre administrationskostnader. Swedfunds
administrationskostnader finansieras med det
överskott
som
verksamheten
genererar
(investeringarnas avkastning). För att kunna
bära dessa kostnader samt säkerställa tillräcklig
kompetens inom olika verksamhetsområden,
krävs att bolaget är av en viss storlek. En mindre
investeringsportfölj förutsätter finansiellt säkrare
investeringar med lägre administrationskostnader, t.ex. i mindre utsatta länder.
De
senaste
åren
har
Swedfunds
genomsnittliga investeringsvolym (utbetalat
belopp) per år uppgått till ca 450 miljoner
kronor. För att bolaget ska kunna fylla sin roll
som utvecklingsaktör krävs att den årliga
investeringsvolymen ökar. Eftersom bolaget i
normalfallet inte finansierar sin verksamhet med
lån kan en utökad investeringstakt endast ske
genom att det egna kapitalet förstärks. De
närmaste åren förväntas Swedfunds möjligheter
till avyttringar av pågående investeringar vara
begränsade, framför allt på grund av att de
investeringar som möjliggjorts genom de senaste
årens kapitaltillskott befinner sig i en tillväxtfas
och därför ännu inte kan avyttras. Sammantaget
begränsar detta utrymmet för nyinvesteringar.
Det är viktigt att bolaget kan upprätthålla en
jämn och uthållig investeringsvolym, även under
de år då återflödena är begränsade.
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår därför
regeringen att riksdagen bemyndigar regeringen
att
under
2012
för
anslaget
1:1
Biståndsverksamhet besluta om kapitaltillskott
till Swedfund om 400 miljoner kronor.
För att bolaget ska kunna planera och bedriva
sin verksamhet på ett strategiskt och hållbart sätt
krävs en förutsägbarhet vad gäller de resurser
Swedfund långsiktigt förväntas disponera. En
långsiktig strategi har också efterfrågats av
Utrikesutskottet
och
Riksrevisionen.
Regeringen aviserar därför redan nu att den avser
att återkomma till riksdagen i budgetpropositionerna för 2013 och 2014 med förslag
om ytterligare kapitaltillskott till Swedfund om
minst 400 miljoner kronor 2013 respektive 2014.
Givet ovanstående förslag till kapitaltillskott
om sammanlagt minst 1,2 miljarder kronor
under treårsperioden 2012-2014 uppskattas
Swedfunds uthålliga investeringsvolym till ca 550
miljoner kronor per år.
Regeringens överväganden

För 2012 föreslår regeringen att anslaget 1:1
Biståndsverksamhet
anvisas
27 869 770 000
kronor, vilket är en ökning med 434 217 000
kronor jämfört med anslagna medel för 2011
(inklusive tilläggsbudgetar till statens budget
2011).
För 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till
29 153 739 000 kronor, 30 949 953 000 kronor
respektive 32 858 085 000 kronor.
Regeringen föreslår att bemyndiganderamen
för 2012 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet
uppgår till 44 535 000 000 kronor.
Med anledning av att kontoret för Sveriges
seniore civile representant i Afghanistan från
2012
organiseras
som
ett
ordinarie
sektionskansli under ambassaden i Kabul,
föreslår
regeringen
att
anslaget
1:1
Biståndsverksamhet minskas med 7 200 000
kronor samtidigt som det under utgiftsområde 1
Rikets styrelse upptagna anslaget 4:1
Regeringskansliet m.m. ökas med motsvarande
belopp.
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Tabell 3.7 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:1
Biståndsverksamhet
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

28 101 418

28 101 418

28 101 418

28 101 418

9 527

9 527

9 527

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer

-56 473

640 000

2 310 000

4 190 000

6 190 000

-815 175

-1 267 206

-1 350 992

-1 442 860

27 869 770

29 153 739

30 949 953

32 858 085

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
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3.7.2

1:2 Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete

Tabell 3.8 Anslagsutveckling för 1:2 Styrelsen för
internationellt utvecklingssamarbete
Tusental kronor

2010

Utfall

937 024

2011

Anslag

961 510

2012

Förslag

945 780

2013

Beräknat

966 382

2

2014

Beräknat

985 700

3

2015

Beräknat

1 010 992

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-24 377
953 618

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 945 911 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 945 303 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 945 303 tkr i 2012 års prisnivå.

Sida är, enligt förordningen SFS 2010:1080 med
instruktion för Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida), en myndighet med
ansvar för att hantera bidrag eller annan
finansiering till stöd för insatser som
kostnadseffektivt bidrar till att uppfylla målen
för det internationella utvecklingssamarbetet,
inklusive det humanitära biståndet, och
reformsamarbetet i Östeuropa, som en del i
genomförandet av Sveriges politik för global
utveckling.
Regeringens överväganden

Regeringen vidtog under 2010 en rad åtgärder
för att komma tillrätta med de brister som
uppmärksammats i hanteringen av Sidas
ekonomi, verksamhet och organisation.
Förändringar gjordes bl.a. i myndighetens
instruktion och ledning. Viktiga framsteg görs
nu inom myndigheten att nå en ekonomi i balans
samt genomföra nödvändiga förändringar inom
områden som intern styrning och kontroll,
ledarskap, organisationskultur, arbetssätt och
kompetens. Detta arbete kommer att fortsätta
även under kommande år.
För Sidas arbete med bidragshantering
föreslår regeringen att 1 000 000 kronor överförs
från utgiftsområde 1 Rikets styrelse anslaget 4:1
Regeringskansliet m.m. till anslaget 1:2 Styrelsen
för internationellt utvecklingssamarbete.
Sveriges närvaro har stärkts i ett antal länder
gentemot vilka Sverige har ett långsiktigt
biståndsåtagande. Chefskap och löpande

administration vid 10 ambassader planeras, som
ett led i detta arbete, flyttas över från Sida till
Utrikesdepartementet fr.o.m. den 1 januari 2012.
Dessutom berörs även vissa administrativa
funktioner på Sida och Utrikesdepartementet.
Regeringen föreslår därför att 19 100 000 kronor
överförs från anslaget 1:2 Styrelsen för
internationellt
utvecklingssamarbete
till
utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslag 4:1
Regeringskansliet m.m.
Under 2011 har anslaget 1:2 Styrelsen för
internationellt utvecklingssamarbete
tillförts
6 600 000 kronor för ökade kostnader för
säkerheten i Afghanistan och Irak. De högre
säkerhetskostnaderna bedöms kvarstå och även
öka under kommande år. Mot denna bakgrund
föreslår regeringen att 9 000 000 kronor tillförs
anslaget 1:2 Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete.
Regeringen föreslår även att anslaget 1:2
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
ökas med 1 600 000 kronor för Sidas del av
kostnaderna för den verksamhet som successivt
byggs upp vid utlandsmyndigheten i Mazar-e
Sharif, Afghanistan. Finansiering sker genom att
anslag 1:1 Biståndsverksamhet minskas med
motsvarande belopp.
Vidare ökas anslaget med 1 273 000 kronor på
grund av valutajustering.
Regeringen föreslår vidare att verksamheten
vid Sida Partnership Forum i Härnösand bör
finansieras med anslaget 1:2 Styrelsen för
internationellt utvecklingssamarbete istället för
med anslag 1:1 Biståndsverksamhet. Anslaget 1:2
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
föreslås därför ökas med 10 600 000 kronor från
2012. Finansiering sker genom motsvarande
minskning på anslag 1:1 Biståndsverksamhet.
I enlighet med riksdagens beslut med
anledning
av
2011
års
ekonomiska
vårproposition flyttas de ändamål och
verksamheter som avser Sidas Östersjöenhet och
som finansieras från anslaget 1:2 Styrelsen för
internationellt
utvecklingssamarbete
till
utgiftsområde 5 Internationell samverkan. Mot
denna bakgrund minskas från 2012 den del av
anslaget som ej är klassificerat som bistånd enligt
OECD/DAC:s definition med 15 300 000
kronor till 5 000 000 kronor.
För 2012 föreslår regeringen därmed att
anslaget 1:2 Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete anvisas 945 780 000 kronor,
varav 5 000 000 kronor ej är klassificerat som
51
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utvecklingsbistånd
enligt
OECD/DAC:s
definition. För 2013, 2014 och 2015 beräknas
anslaget till 966 382 000 kronor, 985 700 000
kronor respektive 1 010 992 000 kronor.
Tabell 3.9 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:2
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

946 110

946 110

946 110

946 110

10 090

30 784

50 953

76 536

-11 927

-12 185

-12 437

-12 756

1 000

1 022

1 043

1 069

507

652

31

32

945 780

966 382

985 700

1 010 992

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
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3.7.3

1:3 Nordiska Afrikainstitutet

2012. Från övriga nordiska länder erhålls ca 10
miljoner kronor.

Tabell 3.10 Anslagsutveckling för 1:3 Nordiska
Afrikainstitutet
Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Tabell 3.11 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:3 Nordiska Afrikainstitutet
206

Tusental kronor

14 852

1

2010

Utfall

15 296

2011

Anslag

14 963

2012

Förslag

15 506

2013

Beräknat

15 889

2

2014

Beräknat

16 186

3

Pris- och löneomräkning 2

2015

Beräknat

16 580

4

Beslut

1

Anvisat 2011

2012

2013

2014

2015

14 963

14 963

14 963

14 963

926

1 245

1 640

-22

-23

16 186

16 580

Förändring till följd av:

1

Överföring
till/från andra
anslag

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 15 506 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 15 485 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 15 484 tkr i 2012 års prisnivå.

Nordiska Afrikainstitutet (NAI) är, enligt
förordningen (2007:1222) med instruktion för
Nordiska Afrikainstitutet, ett nordiskt centrum
vars främsta uppgift är att främja och driva
vetenskaplig forskning om Afrika, främja
samarbete mellan nordiska och afrikanska
forskare, vara ett dokumentationscentrum för
forskning och studier om Afrika samt informera
om sådan forskning. Detta arbete utförs inom
tre
verksamhetsområden:
forskning,
kommunikation och bibliotek.

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

15 506

15 889

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

3.7.4

1:4 Folke Bernadotteakademin

Tabell 3.12 Anslagsutveckling för 1:4 Folke
Bernadotteakademin
Tusental kronor

2010
2011

Regeringens överväganden

Under 2011 har Nordiska Afrikainstitutet
fortsatt att genomdriva flera positiva
förändringar, främst inom de förvaltningsrelaterade
delarna.
De
administrativa
kostnaderna har kraftigt reducerats genom
effektivisering och att personal har sagts upp.
Utrymme finns att fortsätta reformarbetet inom
forskningsverksamheten. Idéerna om hur
forskningen skulle kunna stärkas kvalitetsmässigt och dess relevans öka behöver få
genomslag. Resultat av reformarbetet inom
forskningsverksamheten syns framför allt i hur
arbetet har organiserats.
Regeringen föreslår för 2012 att anslaget 1:3
Nordiska Afrikainstitutet anvisas 15 506 000
kronor. För 2013, 2014 och 2015 beräknas
anslaget till 15 889 000 kronor, 16 186 000
kronor respektive 16 580 000 kronor. Utöver
anslaget 1:3 Nordiska Afrikainstitutet erhåller
NAI ett verksamhetsbidrag från anslaget 1:1
Biståndsverksamhet på 14 miljoner kronor för

543

Utfall

47 468
1

Anslag

55 675

2012

Förslag

58 218

2013

Beräknat

59 282

2

2014

Beräknat

60 451

3

2015

Beräknat

62 063

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1
54 511

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 58 219 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 58 140 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 58 139 tkr i 2012 års prisnivå.

Folke Bernadotteakademin (FBA) är, enligt
förordningen (2007:1218) med instruktion för
Folke
Bernadotteakademin,
en
central
myndighet för att stärka den svenska och
internationella förmågan inom området konfliktoch krishantering, med särskild inriktning på
fredsinsatser.
Regeringens överväganden

FBA:s verksamhet har under 2011 utvecklats
och fortsatt genomförts väl. Det sedan 2008 från
Sida delvis övertagna ansvaret för personal53
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försörjning till internationella civila freds- och
säkerhetsfrämjande insatser har utvecklats och är
nu fullt etablerat i myndighetens övriga
verksamhet. FBA har även fortsatt att utveckla
och konsolidera övriga instrument och verktyg
inom det civila området såsom bl.a.
säkerhetssektorreform
(SSR),
avväpning,
demobilisering och återanpassning av f.d.
kombattanter (DDR) och konflikthantering,
konfliktförebyggande, medling och forskning.
Personalförsörjningsområdet är fortsatt det
uppdrag som myndigheten främst utökat sin
verksamhet inom på grund av ökad efterfrågan
på svensk civil personal till internationella
insatser.
Regeringen föreslår att anslaget 1:4 Folke
Bernadotteakademin ökas med 1 800 000 kronor.
Dessa medel avses användas för kostnader
förknippade med två befattningar till stöd för
den seniore civile representanten i Mazar-e
Sharif, Afghanistan.
För 2012 föreslår regeringen att anslaget 1:4
Folke Bernadotteakademin anvisas 58 218 000
kronor. För 2013, 2014 och 2015 beräknas
anslaget till 59 282 000 kronor, 60 451 000
kronor respektive 62 063 000 kronor.
Tabell 3.13 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:4 Folke Bernadotteakademin
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

55 675

55 675

55 675

55 675

743

1 774

2 986

4 551

1 800

1 833

1 872

1 921

-82

-84

60 451

62 063

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

58 218

59 282

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
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3.7.5

1.5 Riksrevisionen: Internationellt
utvecklingssamarbete

Tabell 3.14 Anslagsutveckling för 1:5 Riksrevisionen:
Internationellt utvecklingssamarbete
Tusental kronor

2010

Utfall

37 281

2011

Anslag

40 000

2012

Förslag

40 000

2013

Beräknat

40 000

2

2014

Beräknat

40 000

3

2015

Beräknat

40 000

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 919
40 000

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Enligt lagen (2002:1023) med instruktion för
Riksrevisionen ska Riksrevisionen bedriva
internationellt utvecklingssamarbete i enlighet
med vad riksdagen beslutat. Under anslaget
anvisas medel för Riksrevisionens internationella
utvecklingssamarbete. Medlen används i
överensstämmelse
med
OECD/DAC:s
definition av bistånd och inom ramen för målen
för svensk biståndspolitik. Riksrevisionens
internationella utvecklingssamarbete utgör sedan
2009 en egen verksamhetsgren. Verksamheten
redovisas under avsnittet Riksrevisionen under
utgiftsområde
2
Samhällsekonomi
och
finansförvaltning. Riksrevisionen har vidare
publicerat en uppföljningsrapport som beskriver
inriktningen, resultat och effekter av
myndighetens
internationella
utvecklingssamarbete. Riksrevisionen har beslutat att föra
bort det anslagssparande som vid årets slut 2010
översteg 3 procent av anslaget som en
indragning av anslagsbelopp.
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Tabell 3.15 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014-2015

Ingående åtaganden

16 486

23 097

20 427

-

-

Nya åtaganden

18 077

13 000

21 800

-

-

Infriade åtaganden

-11 466

-15 670

-12 427

-11 600

-18 200

Utestående åtaganden

23 097

20 427

29 800

-

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

26 000

28 000

30 000

-

-

Riksrevisionens överväganden

Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete utgör en viktig del av Sveriges
internationella utvecklingssamarbete. Målet är
att inom ramen för svensk biståndspolitik stärka
de nationella revisions-organens kapacitet och
förmåga att bedriva offentlig revision, stärka
parlamentens kontrollmakt och bidra till
uppbyggnaden av god förvaltning och
korruptionsbekämpning i utvecklingsländer.
Huvudinriktningen
bör
vara
långsiktigt
institutionellt samarbete. Utvecklingssamarbetet
initieras, planeras och genomförs i direkt
samverkan med samarbets-landets nationella
revisionsmyndighet.
Under 2010 har Riksrevisionen bedrivit nio
samarbetsprojekt. Bland samarbetsländerna kan
nämnas Bosnien och Hercegovina, Georgien,
Moldavien och Tanzania. Genom samverkan
med den regionala organisationen AFROSAI-E
ges stöd åt 23 nationella revisionsorgan, bl.a. i
södra
Afrika.
År
2010
motsvarade
verksamhetsvolymen 93,2 procent av anvisat
anslag.

Riksrevisionen bedömer att verksamheten
fortsatt bör bedrivas på en nominellt oförändrad
nivå. Riksrevisionen bedömer således att en
anslagstilldelning om 40 000 000 kronor för 2012
och de kommande åren är en lämplig nivå för
anslaget 1:5 Riksrevisionen: Internationellt
utvecklingssamarbete. De samarbetsavtal om
internationellt
utvecklingssamarbete
som
Riksrevisionen ingår förutsätter fleråriga
åtaganden. Riksrevisionen bedömer således att
Riksrevisionen behöver göra åtaganden inom
ramen för anslaget 1:5 Riksrevisionen:
Internationellt utvecklingssamarbete som medför
behov av anslagsmedel efter budgetåret 2012.
Riksrevisionen beräknar att myndigheten under
2012 kommer att ingå fleråriga avtal om
samarbetsprojekt som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 30 000 000 kronor under 2013–2015.
Revisionens iakttagelser

Finansutskottet
har
uppdragit
åt
en
revisionsbyrå att utföra extern revision av
Riksrevisionen.
Revisionen
har
i
sin
revisionsberättelse bedömt Riksrevisionens
årsredovisning som i allt väsentligt rättvisande.
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Tabell 3.16 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

40 000

40 000

40 000

40 000

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar

Institutet för utvärdering av internationellt
utvecklingssamarbete, till uppgift att självständigt eller i samarbete med andra aktörer
genomföra utvärderingar av det svenska
internationella utvecklingssamarbetet samt
reformsamarbetet i Östeuropa. Inom ramen för
detta
ska
myndigheten
också
främja
utvecklingen
av
utvärderingskapacitet
i
samarbetsländerna.

Volymer

Regeringens överväganden

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

40 000

40 000

40 000

40 000

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Riksrevisionen föreslår att anslag 1:5
Riksrevisionen:
Internationellt
utvecklingssamarbete för budgetåret 2012 ska anvisas med
40 000 000 kronor. Även för 2013, 2014 och
2015 bör anslaget beräknas till 40 000 000
kronor. Riksrevisionen förslår att riksdagen
bemyndigar Riksrevisionen att under 2012 för
anslaget 1:5 Riksrevisionen: Internationellt
utvecklingssamarbete
ingå
avtal
om
samarbetsprojekt som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 30 000 000 kronor under 2013-2015.
3.7.6

1:6 Institutet för utvärdering av
internationellt utvecklingssamarbete

Tabell 3.17 Anslagsutveckling för 1:6 Institutet för
utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
Tusental kronor

2010

Utfall

19 690

2011

Anslag

22 656

2012

Förslag

22 886

1

2013

Beräknat

23 326

2

2014

Beräknat

23 781

3

24 405

4

2015

Beräknat

Anslagssparande
Utgiftsprognos

SADEV har en central roll i arbetet med att
utveckla styrningen av utvecklingssamarbetet
genom
myndighetens
utvärderingar
av
samarbetets resultat och effektiviteten i
användningen av biståndsmedel. Under de
senaste åren har myndigheten bl.a. redovisat
utvärderingar av demokratibistånd genom
partianknutna organisationer, Parisdeklarationen
och av Sveriges samarbetsstrategi för Zambia.
Inriktningen i myndighetens redovisade plan för
pågående och planerade utvärderingar är relevant
och kommer sammantaget att utgöra ett viktigt
bidrag inför den fortsatta utformningen av
utvecklingssamarbetet.
Regeringen föreslår för 2012 att anslaget 1:6
Institutet för utvärdering av internationellt
utvecklingssamarbete anvisas 22 886 000 kronor.
För 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till
23 326 000 kronor, 23 781 000 kronor respektive
24 405 000 kronor.
Tabell 3.18 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:6 Institutet för utvärdering av internationellt
utvecklingssamarbete
Tusental kronor

Anvisat 2011

1 468

Pris- och löneomräkning 2

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 22 886 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 22 855 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 22 854 tkr i 2012 års prisnivå.

2013

2014

2015

22 656

22 656

22 656

22 656

Beslut

670

1 158

1 783

Överföring
till/från andra
anslag
-33

-34

23 781

24 405

230

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

56

2012

Förändring till följd av:

22 799

Institutet för utvärdering av internationellt
utvecklingssamarbete (SADEV) har, enligt
förordningen (2007:1300) med instruktion för

1

22 886

23 326

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
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4 Reformsamarbete i Östeuropa

4.1

Omfattning

Reformsamarbete i Östeuropa består av ett
anslag och omfattar utvecklingssamarbete
genom Sida, Svenska institutet, Strålsäkerhets-

4.2

myndigheten, Folke Bernadotteakademin samt
Regeringskansliet. Verksamheten, som bedrivs i
Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet,
finansieras från biståndsramen.

Utgiftsutveckling

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom område Reformsamarbete i Östeuropa
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

Reformsamarbete i Östeuropa

1

2:1 Reformsamarbete i Östeuropa

1 308

1 332

1 340

1 312

1 312

1 312

1 312

Summa Reformsamarbete i Östeuropa

1 308

1 332

1 340

1 312

1 312

1 312

1 312

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

4.3

Mål

Målen för Reformsamarbete i Östeuropa är:
Stärkt demokrati, rättvis och hållbar utveckling
samt närmande till Europeiska unionen och dess
värdegrunder.

4.4

Resultatredovisning

Regeringen lämnade den 13 september i år en
skrivelse till riksdagen om biståndets resultat
(skr. 2010/11:167). För en sammanfattning se
kapitel 3 Internationellt utvecklingssamarbete.

4.5

Politikens inriktning

4.5.1

Millenniemålen i fokus

Av
de
gemensamma
utvecklingsmålen,
millenniemålen (MDG) som fastställdes år 2000
är det framför allt två som Sverige fokuserar på
inom Reformsamarbetet i Östeuropa. Dessa är
MDG 3 Främja jämställdhet och öka kvinnors
makt samt MDG 7 Säkerställa en miljömässigt
hållbar utveckling. Inom det senare ska arbetet
inriktas både mot delmål 9 Integrera principerna
om hållbar utveckling i den nationella politiken
och i de nationella programmen och vända
trenden att naturresurser går förlorade samt mot
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delmål 10 Halvera andelen människor som
saknar tillgång till rent dricksvatten och
godtagbar
sanitär
standard
till
2015.
Reformsamarbetet
styrs
via
samarbetsstrategierna vilka samtliga ger prioritet åt
jämställdhetsfrågor och flertalet omfattar
insatser inom miljösektorn. Sveriges långa
erfarenhet av dessa frågor ger goda möjligheter
att nå konkreta resultat vad gäller dessa båda
MDG inom ramen för Reformsamarbetet i
Östeuropa.
Inom MDG 3 görs en rad insatser i
samarbetsländerna. Dessa syftar bl.a. till att
stärka möjligheterna för kvinnors ökade
deltagande i politik och förvaltning, förbättra
samarbetsländers efterlevnad av åtaganden inom
ramen för Konventionen om avskaffande av all
slags diskriminering av kvinnor (CEDAW), öka
efterlevnaden av lagstiftning mot könsrelaterat
våld och stärka samordningen av givarsamfundets insatser på jämställdhetsområdet.
Jämställdhet är också en s.k. dialogfråga mellan
Sverige och flera samarbetsländer.
I MDG 7, delmål 9, inriktas Sveriges pågående
arbete inom Reformsamarbetet i Östeuropa
idag på att uppfylla detta mål genom att
effektivisera och minska energianvändningen i
Östeuropa. Det svenska stödet bidrar till att
uppfylla indikator 28. Koldioxidutsläpp per
capita och användning av ozonförstörande
substanser. Möjligheterna att nå resultat mot
detta mål är stort i Östeuropa, där användningen
av energi idag ofta är påfallande ineffektiv.
För att nå delmål 10 lämnar Sverige
finansiering till investeringar i kommunal
miljöinfrastruktur, ofta i samarbete med andra
givare
och
internationella
finansiella
institutioner. Stödet avser även kapacitetsbyggande hos berörda myndigheter i
mottagarländerna, för att möjliggöra långsiktig
hållbarhet för insatserna. Som exempel kan
nämnas det planerade samarbetet i Bosnien och
Hercegovina, där målsättningen är förbättrad
kommunal
miljöinfrastruktur
avseende
vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering.
Stödet genomförs tillsammans med Europeiska
investeringsbanken
(EIB).
I
Georgien
samarbetar Sverige med Europeiska utvecklingsbanken (EBRD) för att färdigställa två projekt
inom vattenförsörjning. I Serbien fokuseras
arbetet
på
kapacitetsbyggande
inom
administrationen, för att i ett senare skede
möjliggöra infrastrukturinvesteringar.
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4.5.2

Regeringens prioriteringar

EU-närmandet är den starkaste drivkraften för
reformer i samarbetsländerna, såväl i Östeuropa
som på Västra Balkan. Anpassningen till EU:s
regelverk och kraven på att uppfylla de politiska
och ekonomiska s.k. Köpenhamnskriterierna,
innebär omfattande krav på reformer i
samarbetsländerna
inom
en
lång
rad
samhällsområden. För huvuddelen av länderna i
Östeuropa är fortsatt EU-integration ett högt
prioriterat
mål.
Förhandlingarna
om
associerings- och frihandelsavtal med EU ställer
höga krav på ländernas förmåga att effektivisera
och anpassa nationella regelverk. Kapaciteten i
statsförvaltningen behöver fortsatt stärkas för
att understödja detta. För länderna i Östeuropa
har lanseringen 2009 av Östliga partnerskapet
inneburit ökat fokus från EU:s sida på dessa
länders EU-närmande, både i ett bilateralt och
multilateralt spår. Det nya partnerskapet skapar
bl.a. ett tydligare ramverk och incitament för
länderna att närma sig EU inom olika områden.
Demokrati och mänskliga rättigheter

Sektorerna demokrati, mänskliga rättigheter och
jämställdhet återfinns i samtliga samarbetsstrategier för länderna i Östeuropa, på Västra
Balkan och för Turkiet.
Samarbetet ska ha ett reformperspektiv och
inriktas på att stödja ett närmande till EU:s
grundläggande värderingar, principer och
normer. Samarbetet ska omfatta både policyoch kapacitetsutveckling. Sveriges stöd ska också
fokusera på att stärka ett livskraftigt och
pluralistiskt civilt samhälle, som en förutsättning
för en fortsatt demokratisk utveckling.
Inriktningen
skapar
förutsättningar
för
ansvarsutkrävande och politisk delaktighet och
bör vara fokus för fortsatt svenskt stöd. Detta är
särskilt angeläget i de fall den demokratiska
utvecklingen riskerar att försämras. Sverige
utgör en av de främsta givarna till länderna i
regionen och har därigenom goda förutsättningar för att fortsatt bidra till detta. Genom
aktiv samordning med EU:s bistånd uppnås
ytterligare genomslag och effektivitet.
Som exempel på planerat stöd kan nämnas
projekt i Ukraina för att förbättra landets
offentliga finansiella styrning liksom utökade
insatser för att stärka det civila samhället.
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Samarbetet med Georgien syftar bl.a. till att öka
förutsättningarna för fria och rättvisa val och till
att
förbättra
situationen
för
landets
internflyktingar. Samarbetet med Moldavien ska
bl.a. avse administrativa reformer och
reformarbete på regional och lokal nivå liksom
att stärka det civila samhällets oberoende. I
biståndet till Vitryssland finns ett tydligt fokus
på att öka medvetenheten om och respekten för
demokratiska värderingar och mänskliga
rättigheter, genom stöd till oberoende aktörer.
Också på Västra Balkan prioriterar Sverige
förvaltningsreformer, i syfte att stärka och
effektivisera central och lokal offentlig
förvaltning, bl.a. genom statistikinsatser. Insatser
för stärkt medie- och yttrandefrihet och
integration av minoriteter, däribland romer,
pågår redan, men kommer att kräva ytterligare
uppmärksamhet framöver. Att stärka ett
livskraftigt, pluralistiskt och ekonomiskt
oberoende civilt samhälle är en annan tydlig
prioritering. Det svenska stödet kanaliseras i
regel genom ett antal svenska ramorganisationer.
En viktig utmaning är att motverka de civila
organisationernas
beroende
av
extern
finansiering. På Västra Balkan ligger fokus också
på rättsstatsreformer, i syfte att bl.a. bidra till ett
opartiskt, effektivt och transparent rättsväsende.
Bristande rättssäkerhet, korruption och
omfattande organiserad brottslighet utgör några
av de största kvarvarande utmaningarna för
Balkan-ländernas EU-närmande, enligt EUkommissionens
framstegsrapporter.
Som
exempel kan nämnas svenskt stöd i Bosnien och
Hercegovina och Serbien till IT-baserade ärendehanteringssystem i domstolar respektive
ministerier. Denna typ av stöd ger effekter på
arbetsförhållanden och rutiner som i besvärliga
politiska miljöer utgör ett sätt att främja en
policyreform. I Serbien stödjer Sverige vidare
inrikesministeriets reformer av säkerhetssektorn
(inom polisväsendet) och i Albanien planeras
finansiering till en närpolisreform.
Jämställdhet och kvinnors roll i utveckling

Jämställdhet är ett område där framstegen i
samarbetsländerna överlag ännu är begränsade
och kvinnors möjligheter till deltagande i
samhällsutvecklingen därmed relativt små.
Sverige har samtidigt en komparativ fördel i
form av kunnande och trovärdighet på

jämställdhetsområdet. Jämställdhet och kvinnors
roll för utveckling återspeglas i dialogen med
många av samarbetsländerna och integreras i
flera fall också aktivt i insatserna. Framsteg sker
också, om än gradvis.
Som exempel på insatser kan nämnas ett
planerat gemensamt program i Georgien mellan
Sverige, Georgien samt de tre FNorganisationerna UNDP, UN Women och
UNFPA, under perioden 2011-2013. Detta
inriktas på att stärka efterlevnaden av
Konventionen om avskaffande av all slags
diskriminering
av
kvinnor
(CEDAW).
Samarbetet med Albanien omfattar insatser för
att öka kvinnors deltagande i politik och
förvaltning, bl.a. genom att stödja kvinnoorganisationer. I Serbien har Sverige åtagit sig att
leda givarnas arbete för bättre jämställdhet. EUdelegationen visar numera ökat intresse för att
stödja
jämställdhetsinsatser,
vilket
ökar
möjligheterna att få genomslag. I Kosovo stödjer
Sverige Kosovo’s Women’s Network, som
utvecklats till en viktig aktör, bl.a. som
remissinstans i politiska processer.
Miljö och klimat

Finansieringen till den tematiska prioriteringen
miljö och klimat har gradvis ökat inom
reformsamarbetet. Miljösamarbetet, som utgör
en del av sektorn hållbar samhällsbyggnad, är
väsentligt för att bidra till bättre miljö, förbättrad
sanitet och tillgång till rent vatten. En stor del av
EU:s regelverk behandlar miljöfrågor och
miljöstandarden är tydligt eftersatt i regionen.
Investeringarna i ny miljöteknik har varit
otillräckliga och den institutionella strukturen
behöver reformeras.
Sverige har stor erfarenhet av miljöarbete,
också internationellt. Sverige är i många fall
ledande när det gäller miljöteknik och har en
omfattande tjänstesektor som åtnjuter stort
förtroende för sin internationella kompetens.
Exempel på insatser inom miljösektorn är
förstudier för och investeringar i miljöinfrastruktur som reningsverk, vattenverk och
fjärrvärmeverk. Sådana insatser kan bli aktuella
t.ex. i Ukraina, Georgien och Serbien, men även i
Vitryssland. Insatser görs även för reformer för
hållbart nyttjande av resurser och annan slags
rådgivning. Stöd planeras till skogssektorn i
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Kosovo. Svenska myndigheter genomför också
kapacitetsutveckling inom förvaltningen.
Sverige bör fortsatt delta aktivt för att påverka
den struktur för klimatfinansiering som håller på
att utvecklas för Östeuropa inom internationella
finansiella institutioner, som Europeiska
investeringsbanken
(EIB),
Europeiska
utvecklingsbanken
(EBRD),
Nordiska
investeringsbanken
(NIB),
Nordiska
miljöfinansieringsbolaget
(NEFCO)
och
Världsbanken. Ett exempel på ett framgångsrikt
sådant deltagande är Energieffektiviserings- och
miljöpartnerskapet för Östeuropa (E5P).
Genom detta initiativ, som hittills endast
omfattar Ukraina och som kan vidgas till övriga
länder inom Östliga partnerskapet, finns ett nytt
verktyg för förbättrad samordning av
miljöinvesteringar i Östeuropa, främst inom
energieffektivisering. E5P underlättar arbetet
med reformer av institutionella strukturer som
förhindrar
effektiv
energioch
vattenanvändning.
Förtydligad inriktning på det bilaterala
utvecklingssamarbetet

Under kapitel 3 redogörs för regeringens
fortsatta arbete och indelning av det bilaterala
utvecklingssamarbetet.
I
avsnitt
3.6.5
Förtydligad inriktning på det bilaterala
utvecklingssamarbetet framgår samarbetets syfte
och former.
4.5.3

Regionalt samarbete

Behovet av regionala och gränsöverskridande
insatser förutses öka kommande år. Sådana bör
bli aktuella inom ramen för Östliga partnerskapet. Vad gäller Västra Balkan kan stöd bli
aktuellt inom ramen för prioriteringar gjorda av
Regional Cooperation Council (RCC). Projekt
till förmån för romer bör också finansieras.
4.5.4

Multilateralt utvecklingssamarbete

Investeringar är betydelsefulla för att säkra
regionens ekonomiska återhämtning och tillväxt.
I syfte att stimulera utvecklingens drivkrafter
och överbrygga dess hinder bör Sverige
underlätta sådana investeringar, bilateralt liksom
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i multilaterala sammanhang. Multilateralt
samarbete och samordning bland givare är en
prioritering i det svenska utvecklingssamarbetet i
regionen. Såväl multilaterala banker som andra
organisationer, EU och bilaterala givare är
viktiga samarbetsparter för Sverige. I och med
den ekonomiska krisen minskade de utländska
direktinvesteringarna dramatiskt i regionen och
återhämtningen ser ut att bli förhållandevis
långsam. Fortsatt stöd till kommunal
infrastruktur, främst genom multilaterala
kanaler, bör till viss del kunna balansera denna
nedgång
i
direktinvesteringar.
Dessa
investeringar avser i första hand miljö-, klimatoch energieffektiviseringsprojekt. Sverige ska
spela en fortsatt viktig roll i multilaterala
faciliteter och fonder, för att säkerställa
långsiktigt hållbara resultat i de insatser som
görs.
Sveriges nära samarbete planeras fortsätta och
utvecklas med Europeiska utvecklingsbanken
(EBRD), inom ramarna för Reformsamarbetet
med Östeuropa. Vid bankens årsmöte i maj
överenskoms en geografisk utvidgning av
bankens verksamhetsområde mot bakgrund av
utvecklingen i Nordafrika och Mellanöstern.
EBRD kan komma att bedriva verksamhet i
länder i den regionen. I syfte att bidra till
reformer och ekonomisk tillväxt avser Sverige ge
fortsatt stöd till Early Transition Countries
Support Fund (ETC-fonden), vilken förvaltas
och administreras av EBRD. ETC-fonden är
verksam i Moldavien, Georgien, Armenien,
Azerbajdzjan,
Kirgizistan,
Tadzjikistan,
Turkmenistan, Uzbekistan och Mongoliet och
delfinansierar projekt inom framför allt
privatsektorutveckling och infrastruktur.
Sverige gav 2008 ett treårigt stöd till EU:s
Neighbourhood Investment Facility (NIF), som
är verksam i EU:s östra och södra grannländer. I
den
östra
delen
bidrar
NIF
till
projektverksamhet i Ukraina, Vitryssland,
Moldavien,
Georgien,
Armenien
och
Azerbajdzjan. Det aktiva deltagandet i denna
fond avses fortsätta och ytterligare bidrag kan bli
aktuella i framtiden.
Därtill förutses fortsatt stöd till Western Balkans
Investment Framework (WBIF), som är ett
gemensamt initiativ av EU-kommissionen, EIB,
Europarådets utvecklingsbank (CEB) och
EBRD. Fokus ligger på infrastrukturprojekt,
som bidrar till regional integration. WBIF är en
utvidgning av Västra Balkanfonden, vilken
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administrerades av EBRD. WBIF finansierar
insatser i Bosnien och Hercegovina, Serbien,
Montenegro, Makedonien, Kosovo och
Albanien. Sverige har tidigare bidragit till Västra
Balkanfonden.
Europeiska
investeringsbanken
(EIB)
upprättade 2009 en ny lånefacilitet för det östra
grannskapet, inklusive Ryssland (Eastern
Partners’ Facility, EPF). Sverige spelade en
viktig roll i detta arbete och har bidragit
finansiellt till en fond för tekniskt stöd, som är
knuten till EPF. EIB har nu börjat bygga upp sin
kapacitet för att självständigt kunna hantera
projekt i EU:s östra grannskap. Sverige bör bidra
också till bankens policyutveckling på detta
område.
De internationella finansiella institutionerna,
EU och Internationella valutafonden (IMF) har
tillsammans en viktig roll att spela för att
möjliggöra fortsatt ekonomisk återhämtning i
regionen. Sverige ska bistå dessa organisationer
och våra samarbetsländer i Östeuropa att på ett
långsiktigt hållbart sätt främja den ekonomiska
tillväxten.

4.5.5

Samverkan med EU och EU:s
bistånd

Fokus för Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och
Turkiet kommer fortsatt att ligga på att främja
ländernas EU-integration. Anpassning till EU:s
lagar, regelverk och värdegrund förutsätter
politiska och ekonomiska reformer, vilka
möjliggör ekonomisk tillväxt, stärkt demokrati
och därmed förutsättningar för minskad
fattigdom. Den ger också större möjligheter för
medborgarna att delta i samhällsdebatten och
komma i åtnjutande av sina mänskliga
rättigheter. EU-anpassningen bidrar därmed till
en rättvis och hållbar utveckling.
Sverige har också en viktig roll i att bilateralt i
största möjliga mån samverka med och
komplettera EU:s finansiering till de aktuella
länderna. Det svenska stödet ska där så är
lämpligt verka kompletterande till det
gemensamma
EU-biståndet,
inklusive
i
anslutning till Östliga partnerskapet.
Ett utbyggt bilateralt samarbete innebär också
bättre möjligheter för Sverige att påverka
utformningen i samarbetsländerna av EU:s
utvecklingssamarbete för Östeuropa (ENPI),
och för medlemskapsstöd för Västra Balkan och
Turkiet (IPA). Detta sker i olika former av
lokala samråd t.ex. vid sektorkoordineringsmöten. I något fall (Ukraina) har samprogrammering gjorts av delar av reformsamarbetet och ENPI. Möjligheter att
genomföra sådan programmering i ytterligare
länder kan bli aktuella. När Sida blir ackrediterat
hos EU-kommissionen kan Sverige genom
delegering ges i uppdrag att genomföra någon
del av ENPI-stödet.
Bilaterala samarbetsprogram gör det också
möjligt för Sverige att bidra med kvalificerade
synpunkter och påverka utformning av policy
för instrumenten, t.ex. vid möten i Bryssel i de
s.k. genomförandekommittéerna för ENPI och
IPA, liksom vid bilaterala möten med EEAS och
DEVCO och i konsultationer om den framtida
utformningen av ENPI och IPA.
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4.6

Budgetförslag

4.6.1

2:1 Reformsamarbete i Östeuropa

För den del av anslaget som Strålsäkerhetsmyndigheten disponerar beräknas 4 000 000
kronor användas för förvaltningskostnader.

Tabell 4.2 Anslagsutveckling för 2:1 Reformsamarbete i
Östeuropa

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Tusental kronor

2010

Utfall

1 308 164
1 332 163

1

2011

Anslag

2012

Förslag

1 311 663

2013

Beräknat

1 311 663

2

2014

Beräknat

1 311 663

3

2015

Beräknat

1 311 663

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

12 000
1 340 028

Regeringens förslag: Riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2012 för ramanslaget 2:1
Reformsamarbete i Östeuropa besluta om bidrag
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 2 100 000 000
kronor under 2013–2018.

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för reformstöd till länderna i
Östeuropa, på Västra Balkan och Turkiet. Under
anslaget finansieras också Generalkonsulatets i
Istanbul sektion för turkisk-svenskt samarbete.
Inom ramen för den del av anslaget som
Regeringskansliet disponerar finns möjlighet att
använda medel för temporär verksamhet inom
avgränsade projekt.
För den del av anslaget som Svenska institutet
disponerar beräknas 4 600 000 kronor användas
för förvaltningskostnader.

Skälen för regeringens förslag: Bemyndiganderamen avser främst Sida. Den andel som Sida
beslutar om beräknas till 2 088 000 000 kronor.
Åtagandena består av långsiktiga insatser inom
alla Sidas verksamheter för att åstadkomma en
högre grad av förutsägbarhet i biståndsgivningen. Övriga myndigheter som omfattas av
bemyndiganderamen är Svenska institutet,
Strålsäkerhetsmyndigheten och Regeringskansliet.

Tabell 4.3 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden för anslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
Miljoner kronor
Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015–2018

1 323

1 757

-

-

-

1 243

1 284

-

-

-

-697

-809

-941

-889

-728

-482

Utestående åtaganden

1 323

1 757

2 100

-

-

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

3 107

2 974

2 100

-

-

-

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden
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Utfall
2010

Prognos
2011

1 257
763
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Regeringens överväganden
För 2012 föreslår regeringen att anslaget 2:1
Reformsamarbete
i
Östeuropa
anvisas
1 311 663 000 kronor, en minskning med
20 500 000 kronor jämfört med 2011. Anslaget
1:1 Biståndsverksamhet ökas med motsvarande
belopp.
Medlen
klassificeras
som
utvecklingsbistånd
i
enlighet
med
OECD/DAC:s definition. För 2013, 2014 och
2015 beräknas anslaget till 1 311 663 000 kronor.
Tabell 4.4 Härledning av anslagsnivån 2012–2015. för 2:1
Reformsamarbete i Östeuropa
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

1 332 163

1 332 163

1 332 163

1 332 163

-20 500

-20 500

-20 500

-20 500

1 311 663

1 311 663

1 311 663

1 311 663

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring
till/från andra
utgiftsområden
Övrigt
Förslag
/beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
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Samarbetsstrategier
Tabell 1.1 Samarbetsstrategier

1

Tusental kronor
Tidsperiod

Kommentar

Utbet
alat stöd 2010

AFRIKA
Regional strategi Afrika söder om

2010-2015

Sahara

834 340

Botswana

2009-2013

Burkina Faso

2004-2011

Burundi

2009-2012

Demokratiska republiken Kongo

2009-2012

Etiopien

2003-2011

33 056
Strategi förlängd till dess att en ny beslutats. Utarbetande av ny
strategi pågår.
Utfasning pågår.

242 503
32 356
175 224

Strategi förlängd till dess att en ny beslutats. Utarbetande av ny
strategi pågår.

209 005

Kenya

2009-2013

262 649

Liberia

2008-2013

153 070

Mali

2004-2011

Strategi förlängd till dess att en ny beslutats. Utarbetande av ny
strategi pågår.

181 409

Moçambique

2008-2012

592 401

Namibia

2009-2013

14 216
176 535

Rwanda

2010-2013

Somalia

2007-2010

Förhållningssätt förlängt till dess att ett nytt beslutats .

Sudan

2008-2011

Utarbetande av ny strategi pågår.

215 321

Sydafrika

2009-2013

Tanzania

2006-2011

Utarbetande av ny strategi pågår.

662 270

86 445
75 202
265 927

Uganda

2009-2013

Zambia

2008-2011

Zimbabwe

2011-2012

143 127

Regional strategi Asien

2010-2015

219 462

Regional strategi Mellanöstern och

2010-2015

Utarbetande av ny strategi pågår.

141 210

ASIEN, MELLANÖSTERN
OCH NORDAFRIKA

126 618

Nordafrika
Afghanistan

2009-2013

Revidering av strategi pågår.

524 029

Bangladesh

2008-2012

245 453

Indien

2009-2013

49 896

Indonesien

2009-2013

29 156

Irak

2009-2014

Kambodja

2008-2011

76 156
Strategi förlängd till dess att en ny beslutats. Utarbetande av ny
strategi pågår.

162 805
37 917

Kina

2009-2013

Laos

2008-2011

Utfasning pågår.

Sri Lanka

2008-2010

Utfasning pågår.

Vietnam

2009-2013

Västbanken och Gaza

2008-2011

Utarbetande av ny strategi pågår.

Östtimor

2009-2011

Utfasning pågår.

41 046
2 541
109 159
213 234
33 000
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LATINAMERIKA OCH
KARIBIEN
Regional strategi Latinamerika

Utfasning pågår

60 000

Bolivia

2009-2013

186 438

Colombia

2009-2013

130 878

Guatemala

2008-2012

Honduras

2008-2011

Utfasning pågår.

55 180

Nicaragua

2008-2011

Utfasning pågår.

61 685

Regional strategi Centralasien

2006-2010

Utfasning pågår.

Albanien

2009-2012

78 020

Bosnien och Hercegovina

2011-2014

195 368

Kosovo

2009-2012

Makedonien

2010-2012

Moldavien

2011-2014

85 840

Georgien

2010-2013

122 324

Serbien

2009-2012

118 922

Turkiet

2010-2013

74 297

Ukraina

2009-2013

190 016

Vitryssland

2011-2014

96 030

171 934

ÖSTEUROPA OCH
CENTRALASIEN

1

86 677
Utfasning pågår.

Summorna består av bilateralt utvecklingssamarbete. Forskningssamarbete, Globala utvecklingsprogram, Humanitära insatser och konflikthantering,
Informationsinsatser, U-krediter och Stöd till enskilda organisationer är inte inkluderade.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
besluta om bidrag som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 250 000 000 kronor 2013,

högst 100 000 000 kronor 2014 och högst
95 000 000 kronor 2015 (avsnitt 2.7.8),
2.

för budgetåret 2012 anvisar anslagen under
utgiftsområde 8 Migration enligt följande
uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

Anslagstyp

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

Migrationsverket
Ersättningar och bostadskostnader
Migrationspolitiska åtgärder
Domstolsprövning i utlänningsärenden
Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden
Offentligt biträde i utlänningsärenden
Utresor för avvisade och utvisade
Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
Ramöverenskommelse om migrationspolitik

Summa

2 499 473
3 977 963
415 897
504 832
158 800
210 255
294 202
156 554
850 000
9 067 976
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2 Utgiftsområde 8 Migration

2.1

Omfattning

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör
migration till och från vårt land, flyktingpolitiken inklusive mottagande av asylsökande
samt utlänningars rätt att vistas i Sverige.
Inom utgiftsområdet ansvarar Migrationsverket för de tre verksamhetsområdena Asyl,
Arbete, besök och bosättning samt Svenskt
medborgarskap. Inom utgiftsområdet finansieras även verksamheten vid migrationsdomstolarna, Migrationsöverdomstolen och
Kriminalvården (avseende transporttjänsten).
Även myndigheter som ingår i andra utgiftsområden såsom utlandsmyndigheterna, länsstyrelserna och polisen har uppgifter inom
migrationsområdet. Migrationsverket ska samverka med andra ansvariga myndigheter inom
området, kommuner och landsting så att
förutsättningar skapas för ett effektivt genomförande av de verksamheter som följer av
Migrationsverkets uppdrag.
I verksamhetsområdet Asyl ingår Migrationsverkets handläggning av asylansökningar
och mottagande av asylsökande. Ett beslut om
att avslå en asylansökan, vilket i regel förenas
med ett avvisnings- eller utvisningsbeslut, kan
överklagas till en migrationsdomstol. Fram till
att personen lämnat Migrationsverkets
mottagande, t.ex. genom bosättning i en
kommun eller återvändande till hemlandet,
omfattas han eller hon av lagen (1994:137) om
mottagande av asylsökande m.fl. Vissa insatser
inom mottagandet av asylsökande åligger
kommuner och landsting. Det rör sig i första
hand om skolgång, omsorg samt hälso- och
sjukvård.

Länsstyrelserna ska verka för att det finns
beredskap och kapacitet i landet att ta emot
personer som beviljats uppehållstillstånd.
Migrationsverket ansvarar för bosättning av
kvotflyktingar m.fl. som inte har rätt till en
etableringsplan.
Från utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet betalar Migrationsverket ut statlig ersättning till kommuner och landsting för
kostnader i samband med mottagandet och
introduktionen av personer som beviljats
uppehållstillstånd
enligt
förordningen
(1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagandet
m.m.
och
förordningen
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser
för vissa utlänningar.
Vidare ska Migrationsverket verka för att
den person som fått ett lagakraftvunnet beslut
om avvisning eller utvisning återvänder självmant. Om personen inte gör det, eller avviker,
överlämnas ärendet till polisen för verkställighet av avvisnings- eller utvisningsbeslutet.
Verksamhetsområdet Arbete, besök och
bosättning omfattar handläggning av olika
typer av ansökningar om tillstånd att få vistas i
Sverige. Vissa ansökningar gäller inresa och
tidsbegränsad vistelse medan andra syftar till
permanent vistelse i Sverige. Ansökningarna
avser t.ex. släkt- eller turistbesök, arbete,
studier eller bosättning på grund av anknytning till anhörig. Ansökningar om uppehållstillstånd och viseringar lämnas i allt högre
utsträckning in elektroniskt. Merparten av
ansökningarna lämnas dock fortfarande in till
utlandsmyndigheterna eller i vissa fall till
Migrationsverket.
Utlandsmyndigheterna
fattar beslut i det stora flertalet ärenden om visering och efter delegation från Migrations9
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verket i ett mindre antal ärenden om uppehållstillstånd.
Förutom handläggning av ansökningar ska
utlandsmyndigheterna även uppmärksamma
och analysera förändringar i omvärlden som
kan påverka migrationen till Sverige samt
verka för samstämmighet mellan migration
och utveckling. Migrationsexperterna som är
anställda av Migrationsverket och stationerade
vid olika utlandsmyndigheter spelar en viktig
roll i utlandsmyndigheternas arbete inom
migrationsområdet.
Inom verksamhetsområdet Svenskt medborgarskap prövas naturaliseringsärenden samt
ärenden om bibehållande av respektive befrielse från svenskt medborgarskap.
Migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen har till uppgift att överpröva
Migrationsverkets och utlandsmyndigheternas
beslut enligt utlänningslagen (2005:716), lagen
(2001:82) om svenskt medborgarskap och
lagen (1996:1620) om offentligt biträde.
Inom utgiftsområdet ryms även deltagande i
EU-samarbetet och internationellt samarbete.

2.2

Utgiftsutveckling

Utvecklingen inom utgiftsområdet styrs i stor
utsträckning av omvärldsfaktorer som kan vara
svåra att förutse och att påverka. Exempel på
sådana faktorer är omständigheter som gör att
personer lämnar ursprungslandet (konflikter,
kriser m.m.) och omständigheter som gör att
personer väljer att söka asyl i Sverige. Praxisförändringar genom vägledande domar från
Migrationsöverdomstolen och internationella
domstolar medför ofta konsekvenser för
volymer och utgiftsutveckling. Därutöver
påverkas utgiftsområdet också av nationella
och internationella regelförändringar. Effektiviteten vid och samarbetet mellan ansvariga
myndigheter har en direkt påverkan på måluppfyllelsen. Handläggningstiderna vid ansvariga myndigheter och domstolar inverkar
på de genomsnittliga vistelsetiderna för asylsökande inom mottagandet och därmed utgift-
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erna för mottagandet av asylsökande. Den
enskilde asylsökandes agerande påverkar också
vistelsetiden och därmed utgiftsutvecklingen.
Merparten av anslagen inom utgiftsområdet
har en tydlig koppling till varandra. Ökar
exempelvis antalet asylsökande påverkas
utgifterna för flera anslag. Fler asylärenden
behöver avgöras (anslaget 1:1 Migrationsverket), samtidigt som kostnaden för mottagandet ökar (anslaget 1:2 Ersättningar och
bostadskostnader). Om fler ärenden avgörs
förordnas fler offentliga biträden (anslaget 1:6
Offentligt biträde i utlänningsärenden). Med
bibehållet regelverk och oförändrad praxis
innebär fler avgjorda ärenden att fler personers
asylansökningar avslås av Migrationsverket,
vilket gör att domstolarna behöver överpröva
fler överklagade beslut (anslaget 1:4 Domstolsprövning i utlänningsärenden samt anslaget 1:5
Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden). Fler personer behöver också lämna
landet efter beslut om avvisning eller utvisning
(anslaget 1:7 Utresor för avvisade och utvisade).
Fler personer skulle också beviljas uppehållstillstånd, vilket bl.a. medför ökade kostnader
för utbetalning av statlig ersättning för flyktingmottagandet och insatser för vissa utlänningar inom utgiftsområde 13 Integration
och jämställdhet.
Utgiftsområde 8 Migration anvisades 2010
sammanlagt 6,9 miljarder kronor, varav 1,2
miljarder kronor genom 2010 års proposition
om Vårtilläggsbudget (2009/10:99). Utfallet
2010 var 167 miljoner kronor högre än anvisade medel. Migrationsverket utnyttjade
anslagskrediterna på anslagen 1:1 Migrationsverket och 1:2 Ersättningar och bostadskostnader.
I budgetpropositionen för 2011 anvisades
utgiftsområdet 7,2 miljarder kronor. Fler
personer prognostiseras söka asyl 2011 än vad
som bedömdes inför budgetpropositionen för
2011. Därutöver har kostnaderna för mottagandet av ensamkommande barn ökat. I
samband med proposition om Vårändringsbudget för 2011 (2010/11:99) ökades anslaget
1:2 Ersättningar och bostadskostnader med 875
miljoner kronor.
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Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 8 Migration
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

1:1 Migrationsverket

2 166

2 417

2 315

2 499

2 320

2 265

2 280

1:2 Ersättningar och bostadskostnader

3 480

3 901

3 760

3 978

3 744

3 744

3 744

1:3 Migrationspolitiska åtgärder

332

405

404

416

439

450

450

1:4 Domstolsprövning i utlänningsärenden

454

503

460

505

545

525

539

1:5 Kostnader vid domstolsprövning i
utlänningsärenden

131

159

132

159

159

159

159

1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden

177

230

279

210

200

200

200

1:7 Utresor för avvisade och utvisade

238

279

255

294

234

234

212

1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för
asylsökande och flyktingar

114

137

141

157

182

132

71

850

1 700

1 700

1 700

9 068

9 522

9 410

9 356

1:9 Ramöverenskommelse om migrationspolitik

0

Totalt för utgiftsområde 8 Migration
1

7 092

8 032

7 746

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2012–2015
Utgiftsområde 8 Migration

Tabell 2.3 Ramnivå 2012 realekonomiskt fördelad
Utgiftsområde 8 Migration

Miljoner kronor

Miljoner kronor
2012

Anvisat 2011

1

7 157

2013

7 157

2014

7 157

2015

7 157

2012

Transfereringar

1

Förändring till följd av:

Verksamhetskostnader

Pris- och
löneomräkning 2

Investeringar 3

Beslut
Övriga
makroekonomiska
förutsättningar
Volymer

31

90

152

233

880

1 427

1 293

1 193

10

11

22

21

666

179

-91

35

Överföring
till/från
andra utgiftsområden
Övrigt
Ny ramnivå

Summa ramnivå

658

877

717

9 068

9 522

9 410

9 356

1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.

4 364 972
11 988
9 067 976

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2010 samt kända
förändringar av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten
erhåller någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar
såsom byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

2.3
324

4 691 016
2

Mål

Målet för utgiftsområdet är att säkerställa en
långsiktigt hållbar migrationspolitik som
värnar asylrätten och som inom ramen för den
reglerade invandringen underlättar rörlighet
över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar
migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet.

11
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2.4

Resultatredovisning

Utgiftsområdet 8 Migration är indelat i de tre
verksamhetsområdena Asyl, Arbete, besök
och bosättning samt Svenskt medborgarskap.
Här redovisas verksamhetens resultat för 2010
med utgångspunkt från myndighetens uppgifter i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket. Redovisning sker
också utifrån regleringsbrevet för Migrationsverket när det gäller resultat, måluppfyllelse
och verksamhetens kvalitet i enlighet med de
fastställda målen för 2010, anvisningarna under
Övrig återrapportering och Generella återrapporteringskrav. Vidare sker redovisning av
migrationsdomstolarnas och Migrationsöverdomstolens prövning av migrationsmål
samt polisens och Kriminalvårdens (avseende
transporttjänsten) arbete med tvångsvis
återvändande. Redovisningen inkluderar även
delar av utlandsmyndigheternas arbete inom
verksamhetsområdet Arbete, besök och
bosättning.
Målet för utgiftsområdet
Målet för utgiftsområdet var att säkerställa en
långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den
reglerade invandringen underlättar rörlighet
över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar
migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet.
Med undantag för det internationella och
europeiska samarbetet redovisas måluppfyllelsen under de olika verksamhetsområdena.
Internationellt och europeiskt samarbete
I Migrationsverkets uppdrag för 2010 ingick
att redovisa verksamheten inom EU-samarbetet samt det internationella arbetet och att
bistå regeringen inom ramen för utvecklingssamarbetet på migrationsområdet och inom
ramen för politiken för global utveckling.
Migrationsverket bedrev ett omfattande
internationellt arbete och har bl.a. deltagit med
experter i rådsarbetsgrupper och i genomförandekommittéer samt andra EU-arbetsgrupper. Migrationsverket har vidare representerat Sverige i styrelsen för europeiska
12

stödkontoret för asylfrågor (EASO) samt
varit nationell kontaktpunkt för det europeiska migrationsnätverket (EMN).
Migrationsverkets samarbete med internationella aktörer som FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) och International
Organization for Migration (IOM) har under
senare år förstärkts, inte minst i det löpande
operativa arbetet kring vidarebosättning och
återvändande. Myndighetens arbete med den
s.k. Söderköpingsprocessen, ett mellanstatligt
samarbete för kunskapsöverföring från ett
antal EU-länder i tredjeländer österut, har
bidragit till en utveckling av asyl- och migrationspolitiken i partnerländerna och strävan
efter att införliva processens aktiviteter i det
s.k. Östliga partnerskapet. Migrationsverket
har i enlighet med sitt uppdrag lämnat en
rapport till regeringen om svensk politik för
migration i utvecklingspolitiken. Migrationsverket är ansvarig myndighet för de svenska
delarna av Europeiska flyktingfonden III samt
Europeiska återvändandefonden, vilka ingår i
EU:s ramprogram (SOLID).
Verksamhetsområde Asyl
Verksamhetsområdet omfattar bl.a.
-

prövning av asylansökningar,

-

mottagande av asylsökande,

-

förberedelser för bosättning för de asylsökande som beviljats uppehållstillstånd,

-

förberedelser och genomförande av återvändande för asylsökande som inte beviljats uppehållstillstånd,

-

stöd till personer med uppehållstillstånd
som vill återvandra, samt

-

skydd till flyktingar och andra skyddsbehövande i utlandet genom vidarebosättning i Sverige.

Målet för verksamhetsområdet var att tiden
från ansökan till bosättning i kommun eller
återvändande skulle uppgå till högst 12
månader i minst 60 procent av de handlagda
ärendena inom verksamhetsområdet.
Tiden från ansökan till bosättning i en
kommun eller återvändande uppgick 2010 till
högst 12 månader i 66 procent av de handlagda
asylärendena.

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 8

Viktiga faktorer som påverkar måluppfyllelsen
är bl.a. antalet asylsökande, hur hög andel av
de sökande som beviljas uppehållstillstånd i
första instans och möjligheten att fastställa den
sökandes identitet. Om ansökan är uppenbart
ogrundad behöver inte Migrationsverket
invänta en eventuell dom från migrationsdomstolen innan beslut om avvisning eller
utvisning kan verkställas. Personer som
beviljas uppehållstillstånd av Migrationsverket
bosätts efter beslut i första instans. Personer
vars ansökan avslås av Migrationsverket och
som överklagar beslutet till migrationsdomstolarna får en förlängd vistelsetid jämfört
med andra personer.
Andra viktiga faktor som påverkar vistelsetiderna är effektiviteten i de olika moment
som genomförs av berörda aktörer från det att
asylansökan lämnats in till det att den enskilde
antingen beviljas uppehållstillstånd och bosätts
i en kommun eller meddelas ett avvisningseller utvisningsbeslut och lämnar landet. I
detta arbete är Migrationsverket, migrationsdomstolarna,
Migrationsöverdomstolen,
polisen samt Kriminalvården (avseende transporttjänsten), Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna viktiga aktörer för att förkorta
vistelsetiderna. Även kommuner och landsting
har viktiga uppgifter inom området.
Tabell 2.4 Asylsökande 2008–2010
2008

2009

2010

Förändring i %
2009-2010

Serbien

951

565

6 343

1 022

Somalia

3 361

5 874

5 553

-5

784

1 694

2 393

41

Irak

6 083

2 297

1 977

- 14

Kosovo

1 031

1 239

1 567

Afghanistan

Diagram 2.1 Asylsökande – De största grupperna 2008–
2010
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Ökningen av antalet asylsökande 2010 bestod i
första hand av asylsökande från västra Balkan
(Serbien och Makedonien) som en konsekvens
av att viseringsfrihet infördes i slutet av 2009
för medborgare från dessa länder. Totalt ansökte 8 800 personer från västra Balkan, varav
drygt 6 300 medborgare från Serbien, asyl i
Sverige 2010. Under 2009 sökte 565 personer
från Serbien asyl i Sverige.
När det gäller asylsökande från Irak skedde
det en nedgång från 2008 till 2009 som kvarstod 2010. Däremot har antalet asylsökande
från Afghanistan successivt ökat under
perioden. Antalet asylsökande från Somalia var
som högst 2009 för att sedan avta något. I
förhållande till andra EU-länder, var det bara i
Frankrike och Tyskland som fler personer
sökte asyl 2010.
Tabell 2.5 Asylsökande efter medborgarskap och kön
2010
Kvinnor

Män

varav barn
under 18 år

Totalt

Serbien

3 092

3 251

3 087

6 343

26

Somalia

2 178

3 375

1 253

5 553

Afghanistan

356

2 037

1 428

2 393

Irak

729

1 248

473

1 977

Eritrea

857

1 000

1 443

44

Iran

799

1 144

1 182

3

1 051

912

1 033

13

Kosovo

669

898

654

1 567

Eritrea

710

733

386

1 443

Iran

473

709

242

1 182

Statslös
Ryssland
Makedonien
Övriga

933

1 058

988

-7

57

86

908

956

8 446

8 325

8 432

1

Övriga

3 806

7 555

2 972

11 361

24 353

24 194

31 819

31

Totalt

12 013

19 806

10 495

31 819

Under 2010 sökte drygt 31 800 personer asyl i
Sverige jämfört med 24 200 personer året
innan, vilket innebär en ökning med cirka
31 procent.

När det gäller könsfördelningen bland asylsökande, ökade andelen kvinnor från
35 procent 2009 till 38 procent 2010. Förklaringen till ökningen är i första hand att det var
fler barn som sökte asyl, vilket generellt sett
innebär att könsfördelningen blir mer jämn.
13
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Antalet asylsökande barn ökade från 6 600
under 2009 till 10 500 under 2010. Skillnaden i
familjesammansättningen mellan åren berodde
huvudsakligen på det ökade antalet asylsökande från västra Balkan.
Antalet ensamkommande barn, dvs. barn
utan legal vårdnadshavare, har successivt ökat
under flera år och 2010 uppgick de till närmare
2 400, jämfört med 2 250 året innan och 1 510
under 2008.
Första halvåret 2011 sökte 12 597 personer
asyl i Sverige, vilket är en minskning med 10
procent jämfört med samma period 2010. När
det gäller ensamkommande barn var antalet
977, vilket är en minskning med 16 barn i
förhållande till första halvåret 2010.
Tabell 2.6 Grunderna för beviljade uppehållstillstånd till
asylsökande m.fl. 2010
Kvinnor

Flyktingar och andra
skyddsbehövande,
varav
- vidarebosatta (kvotflyktingar)1
- flyktingar
- alternativt skyddsbehövande enligt 4
kap. 2a § (dödsstraff,
tortyr m.m.) och 2 §
(väpnad konflikt)

Män

varav
barn
under
18 år

Totalt

Tabell 2.7 Handläggningstider inom asylprocessen i
dagar 2005–2010
4 868

6 049

3 345

10 917

917

882

756

1 799

1 100

1 204

686

2 304

2 379

3 385

1 653

5 764

- övriga skyddsbehov
enligt 4 kap. 2§
(väpnad konflikt) och 4
kap. 2a § (väpnad
konflikt, svåra
motsättningar,
miljökatastrof)

472

578

250

1 050

Synnerligen ömmande
omständigheter

355

505

478

860

5 223

6 554

3 823

11 777

Totalt

Genomsnittsvärde
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Migrationsverket

244

201

218

267

203

130

Utlänningsnämnden

240

Migrationsdomstolarna
(avlägsnandemål)

180

153

192

201

Migrationsöverdomstolen
(avlägsnandemål)

72

54

48

48

Tid från beslut till
bosättning

1

Överförda personer. Under 2010 beviljades 1 786 personer uppehållstillstånd
inom ramen för vidarebosättning.

Under 2010 beviljades drygt 9 100 personer
uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov
antingen som flyktingar, alternativt skyddsbehövande eller som övriga skyddsbehövande.
Härutöver överfördes 1 799 s.k. kvotflyktingar
till Sverige. En kvotflykting är en utlänning
som före resan till Sverige har beviljats uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som
regeringen fastställt (se vidare avsnitt Vidarebosättning).
14

Av dem som beviljades uppehållstillstånd på
grund av skyddsbehov bedömdes 22 procent
ha flyktingsskäl, vilket är en ökning med två
procentenheter jämfört med 2009. Sverige gav
skydd åt 8 068 personer enligt bestämmelser i
utlänningslagen som grundar sig på Sveriges
internationella förpliktelser. 1 050 asylsökande
beviljades uppehållstillstånd i enlighet med
skyddsbestämmelserna om övriga skyddsbehövande i utlänningslagen. Därutöver beviljades 860 personer permanent uppehållstillstånd enligt undantagsregeln synnerligen
ömmande omständigheter, vilket är en minskning med drygt 100 personer i förhållande till
2009.
Totalt beviljades 1 351 asylsökande
ensamkommande barn uppehållstillstånd.
Ungefär 80 procent av dem beviljades uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov. Bifallsandelen i första instans, där 1 285 uppehållstillstånd beviljades, uppgick till 66 procent.

Tid från beslut till
utresa

229

268

96

87

106

140

105

97

De genomsnittliga handläggningstiderna inom
asylprocessen har en direkt påverkan på vistelsetiderna.
De genomsnittliga handläggningstiderna vid
Migrationsverket har under de senaste sex åren
varierat från som högst närmare nio månader
2008 till som lägst drygt fyra månader 2010.
Handläggningstiderna påverkas bl.a. av
sammansättningen bland sökande och olika
ärendekategorier men inte minst av effektiviteten i ärendehanteringen vid Migrationsverket.
De genomsnittliga handläggningstiderna vid
migrationsdomstolarna var som lägst 2008 och
som högst 2010. Migrationsöverdomstolens
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genomsnittliga handläggningstider har också
varierat över tid. I första hand är det
Migrationsöverdomstolens handläggningstider
för prövningstillstånd som påverkar vistelsetiderna, eftersom Migrationsöverdomstolen
främst prövar mål som är praxisbildande. Den
genomsnittliga handläggningstiden för prövningstillstånd var 1,5 månader 2010.
Tiden från beslut till bosättning ökade 2010.
En orsak till det var bristen på bostäder eller
brist på lämpliga lägenheter med god
arbetsmarknad inom pendlingsavstånd. En
annan faktor som påverkat arbetet är hushållsstorleken, vilka grupper som beviljats uppehållstillstånd och det egna valet av kommun.
När det gäller tiden från beslut till utresa har
den successivt minskat sedan 2006.
Tabell 2.8 Genomsnittliga vistelsetider för personer som
har lämnat Migrationsverkets mottagande 2008–2010
2008

Avvikna, genomsnitt dagar
Andel inom 12 månader
Kommunplacerade, genomsnitt dagar
Andel inom 12 månader
Utresta självmant, genomsnitt dagar
Andel inom 12 månader
Utresta tvång, genomsnitt dagar
Andel inom 12 månader
Genomsnittlig vistelsetid totalt
Andel inom 12 månader

2009

2010

416

411

398

56 %

55 %

59 %

383

389

329

63 %

56 %

74 %

388

447

320

60 %

47 %

68 %

434

386

350

64 %

66 %

72 %

395

413

343

60 %

54 %

68 %

Den genomsnittliga vistelsetiden i Migrationsverkets mottagande för dem som har lämnat
mottagandet minskade från 413 dagar 2009 till
343 dagar 2010. En bidragande orsak till att
vistelsetiden minskat var den höga andelen
uppenbart ogrundade asylansökningar som
inkom 2010 efter den införda viseringsfriheten
för vissa medborgare på västra Balkan. Som
tidigare nämnts sökte cirka 8 800 personer från
västra Balkan asyl 2010. Drygt 4 700 av dessa
lämnade mottagandet och reste hem självmant
utan att ärendet behövde prövas av samtliga
instanser. Beslut om avvisning måste fattas
inom tre månader. Migrationsverket prioriterade att avgöra denna typ av ärenden framför
att avgöra äldre ärenden för vilka det inte finns
denna tidsgräns. Denna prioritering i sig ledde
också till kortare vistelser för dem som
lämnade Migrationsverkets mottagande.

En annan orsak till förkortade vistelsetider för
utflyttade 2010, var att cirka 90 procent av de
somaliska medborgarna som fick sina ärenden
prövade i sak (ansökningar som ska prövas av
annat EU-land enligt Dublinförordningen och
avskrivna exkluderade) beviljades uppehållstillstånd i första instans. Under 2009 var den
andelen 84 procent.
Vidare har myndigheten aktivt arbetat med
att ställa om organisationen till ett nytt arbetssätt i prövningsprocesserna för att förkorta
handläggnings- och vistelsetider och det har
gett effekt. Samtidigt pågår såväl inom
myndigheten som myndighetsövergripande
utvecklingsarbeten i syfte att nå en så effektiv
asylprocess som möjligt. I detta arbete är även
migrationsdomstolarna, Migrationsöverdomstolen, polisen, Kriminalvården (avseende
transporttjänsten), Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna, kommuner och landsting viktiga
aktörer för att förkorta vistelsetiderna.
En utlänning som fått ett avvisnings- eller
utvisningsbeslut ska lämna landet inom två
veckor efter det att avvisningsbeslutet har
vunnit laga kraft respektive inom fyra veckor
efter att utvisningsbeslutet vunnit laga kraft.
Av de personer som återvände självmant
gjorde en högre andel det inom lagstadgad tid
2010 jämfört med 2009. Andelen som återvände inom 12 månader ökade också från
47 procent till 68 procent. Det beror i huvudsak på att fler personer än tidigare återvände
efter beslut om avvisning med omedelbar
verkställighet (personer från västra Balkan), än
efter en dom i migrationsdomstolen.
Om den som ska avvisas eller utvisas håller
sig undan eller inte kan anträffas utan polismyndighetens medverkan eller om det behövs
tvång får Migrationsverket lämna över ett
verkställighetsärende till polisen. Sedan 2008
har andelen personer som återvänt med tvång
ökat.
De genomsnittliga handläggningstiderna för
personer som har bosatts efter beslut om
uppehållstillstånd har ökat i jämförelse med
2009. Andelen personer som lämnade mottagandet och som kommunplacerades inom 12
månader var 74 procent jämfört med
56 procent 2009. Det berodde i första hand på
att handläggningstiderna i första instans har
förkortats.
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Kostnader inom asylprocessen
Tabell 2.9 Kostnader inom asylprocessen 2008–2010
Miljoner kronor
Anslag

Utfall
2008

Utfall
2009

Utfall
2010

1:1 Migrationsverket

1 782

1 668

1 706

1:2 Ersättningar och
bostadskostnader

kommit in. Beslut i ärenden som rör ensamkommande barn samt i ärenden där sakprövning ska ske i annat land enligt Dublinförordningen, skulle fattas inom tre månader
från det att ansökan kommit in.
Tabell 2.10 Antal ansökningar och tider i asylprövningen
vid Migrationsverket 2008–2010

2 694

2 643

3 480

1:4 Domstolsprövning i utlänningsärenden

379

432

454

1:5 Kostnader vid
domstolsprövning

121

166

131

Andel inom 6 månader

1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden

231

225

176

Genomsnittlig handläggningstid, månader

1:7 Utresor för avvisade och
utvisade

191

214

238

Kostnaderna relaterade till asylprocessen på
Migrationsverkets förvaltningsanslag ökade
med två procent i förhållande till 2009. Samtidigt sökte närmare 32 procent fler personer
asyl i Sverige. Den största förändringen jämfört med året innan är att kostnaderna för
ersättningar och bostadskostnader ökade med
32 procent. Den huvudsakliga förklaringen är
att kostnaderna för ensamkommande barns
boende successivt har ökat under senare år.
Trots att migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen avgjorde färre asylmål
blev kostnaderna för domstolsprövningen
fem procent högre. Däremot minskade kostnaderna för nämndemän och sakkunniga som
anlitas i utlänningsmål samt de klagandes resor
till förhandlingar i sådana mål för vid domstolsprövning, som en följd av att andelen mål
som endast föregicks av ett skriftligt förfarande har ökat. Med en högre andel uppenbart
ogrundade ansökningar förra året jämfört med
året innan minskade Migrationsverkets kostnader för offentliga biträden i utlänningsärenden. Kostnaderna för utresor för avvisade
och utvisade ökade både på grund av att fler
personer återvände och till följd av att resorna
för de som återvände med tvång har blivit
dyrare.
Migrationsverkets prövning av asylansökningar
– första instans

Målet var att beslut i asylärenden skulle fattas
inom sex månader efter det att ansökan
16

2008

2009

2010

Nya asylsökande

24 353

24 194

31 819

Avgjorda asylärenden

33 845

27 394

31 256

31 %

51 %

74 %

8,9

6,8

4,3

Avgjorda Dublinärenden

3 414

3 604

3 932

Andel inom 3 månader

50 %

69 %

63 %

98

75

88

Genomsnittlig handläggningstid, dagar
Öppna asylärenden vid
årets slut, varav

13 977

10 797

11 417

- antal äldre än sex
månader

5 146

1 987

2 929

- andel äldre än sex
månader

37 %

18 %

26 %

Under 2010 avgjorde Migrationsverket 31 250
asylärenden. Av dessa avgjordes 74 procent av
ärendena inom målet om sex månader jämfört
med 51 procent 2009. Drygt hälften av ärendena avgjordes inom tre månader. De två
huvudsakliga orsakerna till det är att det nya
arbetssättet Kortare väntan har lett till önskad
effekt och att andelen beslut om avvisning
med omedelbar verkställighet var tre gånger så
hög jämfört med året innan. Den genomsnittliga handläggningstiden för avgjorda
ärenden, exklusive ensamkommande barn,
asylärenden som avgjordes genom hänvisning
till annat land enligt Dublinförordningen och
uppenbart ogrundade asylansökningar, var
159 dagar 2010. Av dessa avgjordes 65 procent
inom sex månader.
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Diagram 2.2 Öppna asylärenden efter handläggningstid
december 2010

Ensamkommande barn
Tabell 2.11 Asylärenden avseende ensamkommande barn
2008–2010

2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
751>

541-750

366-540

291-365

271-290

241-270

211-240

181-210

151-180

121-150

91-120

61-90

31-60

0-30

Antalet öppna ärenden 2010 ökade något
jämfört med 2009 och uppgick vid årets slut
till cirka 11 400 varav nära 3 000 ärenden var
äldre än sex månader. Skälet till ökningen av
andelen öppna ärenden äldre än sex månader
var i första hand att Migrationsverket under
året fick prioritera att handlägga ett stort antal
uppenbart ogrundade ansökningar från västra
Balkan, framför äldre ärenden. Det främsta
skälet till denna prioritering är att utlänningslagen anger att avvisningsbeslut ska fattas
inom tre månader från den första ansökan om
uppehållstillstånd.
Under första halvåret 2011 avgjordes 14 821
ärenden varav 68 procent inom fem månader.
Antalet öppna ärenden minskade under första
halvåret 2011 från 11 417 till 9 191.
Beviljade asylansökningar
Andelen beviljade asylansökningar i första
instans förändrades bara marginellt i förhållande till föregående år, från 29 procent
2009 till 28 procent 2010. Första halvåret 2011
var bifallsandelen 27 procent.
Om ansökningar som ska prövas av annat
land enligt Dublinförordningen och avskrivna
ärenden exkluderas, var andelen bifall
36 procent 2010, vilket motsvarar andelen
2009. Under det första halvåret 2011 var
andelen 35 procent.

2008

2009

2010

Nya asylsökande

1 510

2 250

2 393

Antal avgjorda ärenden, varav

1 954

1 481

1 682

- antal inom tre månader

231

572

443

- andel inom tre månader

16 %

34 %

23 %

Genomsnittlig handläggningstid,
dagar

174

115

146

Öppna ärenden vid årets slut,
varav

471

975

1243

- antal äldre än tre månader

81

273

601

- andel äldre än tre månader

17 %

28 %

48 %

Antalet ensamkommande barn som söker asyl
i Sverige har fortsatt att öka. Vid utgången av
2010 fanns 1 243 öppna asylärenden som rörde
ensamkommande barn, varav 48 procent var
äldre än tre månader. Den genomsnittliga
handläggningstiden för avgjorda asylärenden
avseende ensamkommande barn var 4,7
månader 2010. Migrationsverket anger bl.a.
svårigheten att fastställa den sökandes identitet
och ålder som orsak till att handläggningstiderna översteg målet på tre månader.
Vidare hade inte arbetssättet inom Kortare
väntan börjat tillämpas när det gäller denna typ
av ärenden. Det sker dock 2011. Mot den
bakgrunden räknar Migrationsverket med att
klara målet om tre månaders handläggningstid
i de asylärenden rörande ensamkommande
barn som inkommer efter första kvartalet
2011.
Dublinärenden
Av de asylärenden som avgjordes 2010
hänvisades 3 932 till sakprövning i annat land
enligt Dublinförordningen, vilket kan jämföras
med 3 604 året före. Italien är det land som till
vilket flest Dublinärenden överförts från
Sverige följt av bl.a. Grekland och Norge. Den
genomsnittliga handläggningstiden för dessa
ärenden ökade från 75 dagar 2009 till 88 dagar
2010. Sammantaget utgjorde ärenden som
handlades enligt Dublinförordningen cirka
11 procent av samtliga avgjorda asylärenden,
vilket var ungefär samma andel som 2009.
Under 2010 accepterade Sverige att återta
1 827 och överta 128 asylsökande från andra
medlemsstater. De medlemsstater som främst
begärde att Sverige skulle återta eller överta
17
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asylsökande var Belgien, Danmark, Finland,
Nederländerna, Norge och Tyskland.
Uppenbart ogrundade ansökningar m.m.
Om det är uppenbart att den asylsökande inte
har skyddsbehov eller andra skäl att beviljas
uppehållstillstånd i Sverige, kan beslut fattas
om avvisning med omedelbar verkställighet.
Uppenbart ogrundade ansökningar prioriteras vid asylprövningen i samband med den
tidiga sortering av ärenden som Migrationsverket genomför redan när en person ansöker
om asyl. Ett av skälen till denna prioritering är
att utlänningslagen anger att ett avvisningsbeslut ska fattas inom tre månader från
den första ansökan om uppehållstillstånd.
Under 2010 fattade Migrationsverket 5 065
beslut om avvisning med omedelbar verkställighet till hemlandet och 31 beslut om
avvisning med omedelbar verkställighet till
första asylland eller säkert tredjeland. Anledningen till den stora ökningen av beslut om
avvisning med omedelbar avvisning till hemlandet var det stora antalet asylsökande från
västra Balkan med uppenbart ogrundade
ansökningar. Under 2009 var det 1 233 respektive 53 ansökningar som bedömdes vara
uppenbart ogrundade eller där det fanns ett
säkert tredje land. Handläggningstiden 2010
var i genomsnitt 37 dagar jämfört med
45 dagar 2009. Denna kategori av ärenden
utgjorde 16 procent av samtliga avgjorda
asylärenden jämfört med fem procent året
före.
Tabell 2.12 Produktivitetsutveckling – Antal ärenden per
årsarbetare 2008–2010

Avgjorda ärenden
Årsarbetskrafter
Avgjorda ärenden per
årsarbetskraft
Förändring i procent jämfört
med föregående år

2008

2009

2010

33 845

27 394

31 256

578

484

487

59

57

64

-18

-3

12

Produktiviteten mätt som antalet avgjorda
ärenden per årsarbetskraft ökade 2010 med
12 procent. Den högre produktiviteten förklaras i första hand av att andelen uppenbart
ogrundade ansökningar bland de avgjorda
ärendena var högre än normalt. Dessa ärenden
är av flera anledningar mindre resurskrävande
att avgöra.
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Tabell 2.13 Kostnad för prövning av asylansökningar
2008–2010
Miljoner kronor
2008

2009

2010

Utgift/kostnad för prövning av
asylansökningar, varav

768

747

675

- förvaltningskostnader

529

478

476

- kostnader för offentligt
biträde

225

218

170

Utgift/kostnad per avgjort
grundärende (tkr) 1:1
Migrationsverket

23

27

22

Kostnaden per avgjort ärende på anslaget 1:1
Migrationsverket minskade med 19 procent i
förhållande till 2009, dvs. med mer än vad
produktiviteten ökade. Bland annat har
myndigheten genom aktivt stöd i ärendehandläggningen i kombination med god landinformation och förtydliganden gällande
praxis kunnat medverka till att ärendena
relativt sett kunnat avgöras med en mindre
arbetsinsats i förhållande till tidigare år. Om
kostnaderna för offentligt biträde räknas in i
beräkningarna av styckkostnaden var minskningen ännu större eftersom offentligt biträde
inte förordnas i samband med uppenbart
ogrundade ansökningar.
Vidarebosättning
Migrationsverket ska på uppdrag av regeringen
vidta åtgärder för att genom vidarebosättning i
Sverige erbjuda skydd för flyktingar och andra
skyddsbehövande. Migrationsverket beviljar
uppehållstillstånd till utlänningar för vidarebosättning antingen efter delegationsresa eller
dossieruttagning efter framställan från
UNHCR. Under 2010 gjorde Migrationsverket delegationsresor till Kenya, Sudan och
Syrien. Migrationsverket organiserar resorna
till Sverige för de personer som vidarebosätts.
Regeringen anvisade i regleringsbrevet för
2010 medel för överföring och mottagande av
1 900 personer.
Tabell 2.14 Mål och antalet faktiskt överförda flyktingar
2008–2010
2008

2009

2010

Mål

1 900

1 900

1 900

Överförda kvotflyktingar

1 863

1 892

1 799

Under 2010 överfördes 1 799 personer, vilket
innebär att målet i det närmaste uppnåddes.
Kostnaden för vidarebosättning var i princip
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samma som föregående år. När det gäller kostnaden per överförd person ökade den dock
med cirka 700 kronor. Migrationsverket överförde färre personer i jämförelse med 2009.
Skälen till detta var bl.a. svårigheter att få utresetillstånd, inställda flygresor och sjukdom.
Cirka 75 procent av de överförda personerna var somalier, eritreaner, afghaner, irakier
och statslösa palestinier. 51 procent var
kvinnor och 49 procent män. Av dessa var
42 procent under 18 år, varav fyra barn
saknade legal vårdnadshavare.
Kortare väntan
Migrationsverket påbörjade 2009 ett arbete
med att effektivisera asylprocessen i syfte att
bl.a. förkorta vistelsetiderna i Migrationsverkets mottagande. Det nya arbetssättet benämns Kortare väntan och omfattar de delar av
asylprocessen som Migrationsverket ansvarar
för. Syftet är att ytterligare stärka rättsäkerheten, vilket bl.a. innebär att de asylsökande
ska behandlas lika, och att de ska få snabba och
rättsligt förutsägbara beslut. Ett av Migrationsverkets interna mål är att ingen asylsökande
ska behöva vänta mer än tre månader på beslut
från Migrationsverket. Till grund för det nya
arbetssättet ligger den s.k. lean-metodiken
vilket innebär att väntetiden förkortas genom
att onödiga ledtider elimineras.
Vid utgången av 2010 var det nya arbetssättet infört vid samtliga asylenheter, med
undantag för enheter som avarbetade överbalansen av gamla asylärenden. Sedan det nya
arbetssättet infördes och fram till halvårsskiftet 2011 har närmare 26 000 asylansökningar avgjorts enligt det nya arbetssättet.
Införandet av det nya arbetssättet bidrog till
att handläggningstiderna 2010 sammantaget
kunde minskas.
Identitetsuppgifter
Identitetshandlingar underlättar samtliga
moment i asylprocessen. Att den enskilde
saknar id-handlingar påverkar bedömningen av
de uppgifter som lämnats i samband med asylansökan och är ett problem när det gäller
bedömningen av skyddsbehov. Avsaknad av
id-handlingar leder även till förlängda handläggningstider, inte minst i samband med verkställighet av avvisnings- eller utvisningsbeslut,
då det angivna hemlandet kan vägra att ta emot
den enskilde. Senare i processen tillkommer de
krav på identitetshandlingar som krävs för att

bli folkbokförd samt vid ansökan om svenskt
medborgarskap.
Under 2010 var det sex procent av de asylsökande som uppvisade en passhandling vid
ansökningstillfället jämfört med fem procent
2009. Hur stor denna andel är varierar mellan
olika medborgarskap. Exempelvis har få sökande från Somalia möjlighet att få godkända
id-handlingar, i frånvaro av en fungerande stat.
Däremot hade majoriteten av de serbiska asylsökande 2010 id-handlingar.
Migrationsverket har under året fortsatt att
utveckla arbetet med att säkerställa godtagbara
identitetsuppgifter. Bland annat har myndigheten utvecklat rutinerna för samtalet med den
sökande om dennes identitet och för granskningen av identitetshandlingar. Samverkan har
skett med polisen, inom ramen för ett gemensamt projekt för att effektivisera verkställighetsarbetet. Även införandet av elektroniskt
ärendehanteringssystem och det europeiska
viseringsinformationssystemet (VIS) kommer
att kunna påverka identitetsarbetet och förväntas ge effekt under kommande år.
I brist på id-handlingar ökar vikten av att
kunna få information om den sökandes identitet och rörelsemönster genom fingeravtryck.
Genom en förbättrad metod har kvaliteten på
fingeravtrycken bl.a. medverkat till att
45 procent av tidigare underkända fingeravtryck kunnat påträffas i databasen Eurodac.
Härigenom har fler ärenden kunnat handläggas enligt Dublinförordningen med lägre
kostnader för prövning och mottagande som
följd.
Barn i asylprocessen
Asylsökande barn har, oavsett om de
kommer med sin familj eller utan legal vårdnadshavare, rätt till en individuell prövning
av sina asylskäl. I ärenden som rör barn ska
Migrationsverket alltid ta hänsyn till barnets
bästa.
Migrationsverket har 2010 vidareutvecklat
material om att utreda barns asylskäl och
verkat för att förbättra den barnspecifika
landinformationen. Den information som
riktas till asylsökande barn och vuxna som
finns runt barnet har förbättrats och ett
informationsmaterial som riktar sig direkt
till barnet har tagits fram.
Barnkonsekvensanalyser är en metod för att
säkerställa barnets bästa i asylprocessen.
19
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Under året har Migrationsverket arbetat med
att utveckla och förbättra tillämpningen av
barnkonsekvensanalyser. Myndigheten har
tagit fram modeller för hur konsekvensanalyser ska användas både inom mottagandet
och inom prövningen. Migrationsverkets översyn av arbetet med asylsökande barn har
resulterat i en handlingsplan med åtgärder
inom olika områden. I samarbete med Barnombudsmannen har också en barnpolicy tagits
fram, med syfte att säkerställa att barnets rätt
ska beaktas i alla delar av verksamheten.
Överklagande och omprövning av beslut om
avvisning eller utvisning i asylärenden

Utgångspunkten var att ställningstagande till
omprövning skulle ske inom en vecka från att
ett överklagande hade lämnats in.
Tabell 2.15 Migrationsverkets omprövning av överklagade
beslut i asylärenden 2008–2010
2008

2009

2010

Inkomna överklaganden

17 196

13 484

12 933

Antal ställningstaganden
till omprövning, varav

16 660

13 979

13 476

- Migrationsverket,
ändrade beslut

16

19

11

- överlämnade till
migrationsdomstol

16 307

13 705

13 202

Handläggningstid,
genomsnitt dagar

18

12

9

41 %

52 %

67 %

Andel ställningstagande
som genomfördes inom en
vecka

Antalet inkomna överklaganden minskade
med fyra procent jämfört med föregående år
och andelen ställningstaganden som genomfördes inom en vecka ökade från 52 procent
till 67 procent.
De förkortade handläggningstiderna kan
förklaras med att omprövningarna numera i
stor omfattning genomförs av de enheter som
fattat beslut i grundärendet, i stället för som
tidigare av Migrationsverkets förvaltningsprocessenheter.
Migrationsverket medverkar till praxisbildning genom att överklaga migrationsdomstolarnas domar. Under 2010 överklagade
Migrationsverket
migrationsdomstolarnas
domar i 336 fall och prövningstillstånd beviljades i 49 fall. Migrationsöverdomstolen har
20

2010 bl.a. prövat frågan om kravet på pass och
klarlagd
identitet
i
ärenden
om
uppehållstillstånd. Vidare har Migrationsöverdomstolen beslutat att Sverige ska göra ett
undantag från huvudregeln i Dublinförordningen och pröva asylärenden som det enligt
förordningen ankommit på Grekland att
pröva.
Domstolsprövning – Asyl

Med migrationsmål avses främst avlägsnandemål, verkställighetsmål, mål om uppehållstillstånd utan samband med avvisning eller
utvisning samt mål om svenskt medborgarskap. Se närmare beskrivning av migrationsdomstolarnas arbete med avlägsnandemål
nedan. Hos Migrationsverket motsvarar ett
ärende en person. I migrationsdomstolarna
kan det förekomma flera personer per mål.
Det går därför inte att jämföra antalet ärenden
med antalet mål. Målet för migrationsdomstolarna var att medianåldern för avgjorda
migrationsmål inte borde överstiga fyra
månader. Under 2010 inkom totalt 23 573
migrationsmål, vilket var en ökning med fem
procent jämfört med 2009. Migrationsdomstolarna
avgjorde
sammanlagt
23 842
migrationsmål.
Medianåldern för avgjorda migrationsmål
minskade med cirka 20 dagar 2010 jämfört
med 2009. Under 2010 uppnådde migrationsdomstolen i Malmö verksamhetsmålet men
inte de andra två migrationsdomstolarna.
Förvaltningskostnaderna för domstolsprövningen av utlänningsärenden uppgick till
454 miljoner kronor och utgifterna för offentligt biträde, tolk m.m. uppgick till 131 miljoner
kronor.
Migrationsdomstolarna – avlägsnandemål
Avlägsnandemål innefattar ett beslut om avvisning eller utvisning som i 95 procent av fallen
rör asylsökande vars ansökningar har avslagits
och där avvisnings- eller utvisningsbeslut meddelats.
Målet för migrationsdomstolarna var att
medianåldern för avgjorda avlägsnandemål inte
borde överstiga fyra månader.
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Tabell 2.16 Migrationsdomstolarna, inkomna och
avgjorda avlägsnandemål 2008–2010

Inkomna avlägsnandemål

1

Avgjorda avlägsnandemål
Andel inom 4 månader,
avlägsnandemål
Genomsnittlig handläggningstid för
avlägsnandemål (månader)
Kostnad för avlägsnandemål

Tabell 2.17 Migrationsöverdomstolen, inkomna och
avgjorda mål 2008–2010

2008

2009

2010

14 395

12 160

10 199

10 542

13 609

11 405

44 %

31 %

36 %

5,1

6,4

6,7

21 170

21 160

23 688

1

Ett inkommet mål motsvarar i genomsnitt ca 1,3 överklagade beslut om
avvisning eller utvisning.

Under 2010 inkom cirka 10 200 avlägsnandemål, vilket är en minskning med 16 procent
jämfört med föregående år. Migrationsdomstolarna avgjorde också 16 procent färre avlägsnandemål.
Den genomsnittliga handläggningstiden för
avlägsnandemål var 6,7 månader. Av avlägsnandemålen avgjordes 36 procent inom fyra
månader. Medianåldern var 6,0 månader. Målet
om att medianåldern för avgjorda avlägsnandemål inte borde överstiga fyra månader
uppnåddes därmed inte.
Migrationsöverdomstolen
Målet för Migrationsöverdomstolen var att
medianåldern för avgjorda migrationsmål inte
borde överstiga två månader.
I princip kräver alla migrationsmål prövningsstillstånd i Migrationsöverdomstolen.
Under året inkom 10 786 migrationsmål, varav
7 133 avlägsnandemål. Antalet inkomna migrationsmål minskade med två procent 2010
jämfört med 2009. Av de olika måltyperna har
inkomna avlägsnandemål minskat med
15 procent och mål om uppehållstillstånd utan
samband med avvisning eller utvisning ökat
med 89 procent.
Antalet avgjorda mål ökade med en procent
2010. Avgjorda avlägsnandemål minskade med
10 procent och mål om uppehållstillstånd utan
samband med avvisning eller utvisning ökade
med 70 procent. Av de avgjorda målen
beviljades prövningstillstånd i 80 mål, varav 38
avlägsnandemål.

2008

2009

2010

Inkomna mål

8 590

11 058

10 786

- varav avlägsnandemål

6 011

8 368

7 133

Avgjorda mål

8 258

10 841

10 911

- varav avlägsnandemål

5 592

8 195

7 380

64,7 %

72,3 %

74,5 %

1,8

1,6

1,6

10 387

8 465

9 542

Andel avlägsnandemål inom 2
månader
Genomsnittlig handläggningstid för
avlägsnandemål i månader
Kostnad per avlägsnandemål
(kr)

Medianåldern 2010 för avgjorda migrationsmål
var 1,2 månader, vilket var en förbättring med
0,1 månader jämfört med 2009. Migrationsöverdomstolen uppnådde målet om att
medianåldern för avgjorda migrationsmål inte
borde överstiga två månader.
När det gäller mål om uppehållstillstånd
utan samband med avvisning eller utvisning, se
vidare under avsnittet Arbete, besök och bosättning, domstolsprövning.
Mottagande av asylsökande

Migrationsverket har enligt lagen (1994:137)
om mottagande av asylsökande m.fl. ett
huvudansvar för mottagandet av asylsökande
från det att ansökan om asyl lämnas in till dess
att personen tas emot i en kommun, om
uppehållstillstånd har beviljats, alternativt
lämnar landet vid avslagsbeslut. Detta gäller
under förutsättning att personen inte håller sig
undan verkställighet av ett avvisnings- eller
utvisningsbeslut.
Migrationsverket prövar behovet av dagersättning och särskilt bidrag till den asylsökande. Därutöver ansvarar Migrationsverket
för att erbjuda den asylsökande s.k. organiserad sysselsättning som inkluderar framför
allt introduktionsutbildning, praktik och
svenskundervisning samt att bistå vid
bosättning eller återvändande.
Migrationsverket arbetar för att säkerställa
att de asylsökande erbjuds värdiga levnadsvillkor under tiden asylansökan prövas. Vidare
ges information om de asylsökandes rättigheter och skyldigheter.
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Vissa insatser inom mottagandet av asylsökande åligger kommuner och landsting.
Exempelvis ansvarar kommunerna för förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet för asylsökande barn samt vissa insatser enligt socialtjänstlagen. Landstingen ansvarar för hälso- och sjukvård för asylsökande
m.fl. enligt lagen (2008:344) om hälso- och
sjukvård åt asylsökande m.fl. Statlig ersättning
lämnas till kommuner och landsting.
Etableringsreformen
Den 1 december 2010 trädde lagen (2010:197)
om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare i kraft. De personer som omfattas
av lagen är flyktingar, andra skyddsbehövande
med uppehållstillstånd m.fl. Även anhöriga i
åldern 20–64 år till dem som har ansökt om
uppehållstillstånd inom två år från det att
anknytningspersonen först togs emot i en
kommun omfattas. Nyanlända i åldern 18–
19 år omfattas om de saknar föräldrar i Sverige.
Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och
länsstyrelserna har till följd av lagen fått
förändrade eller nya ansvarsområden.
Ansvaret för att teckna överenskommelser
med kommunerna om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande samt anhöriga gick den 1 juli 2010 över från Migrationsverket till länsstyrelserna.
Till och med november 2010 ansvarade
Migrationsverket för att ordna boende för
personer som beviljats uppehållstillstånd och
som inte kunde ordna det på egen hand. Sedan
den 1 december 2010 ansvarar Arbetsförmedlingen för bosättning av de personer som har
rätt till en etableringsplan. Migrationsverket
har uppgiften att anvisa bosättning i en
kommun för personer som vidarebosätts och
för de personer som inte får en etableringsplan. Därutöver ska Migrationsverket kartlägga de asylsökandes yrkes- och utbildningsbakgrund samt förmedla information om det
svenska arbetslivet.
Mottagande av asylsökande ensamkommande
barn
Sedan 2006 ansvarar kommunerna för mottagandet av asylsökande ensamkommande
barn, vilket bl.a. innebär att kommunerna
ska ombesörja deras boende och omvårdnad.
Migrationsverket
ska
ingå
överens-
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kommelser med kommunerna om mottagande av barnen.
Det har kommit fler ensamkommande barn
till Sverige än vad som beräknades inför
reformens genomförande. I samband med
reformen gjordes bedömningen att cirka 400
ensamkommande barn skulle söka asyl årligen.
Förra året uppgick denna grupp sökande till
närmare 2 400, dvs. sex gånger högre.
Regeringen tillkallade under vintern 2009 en
särskild koordinator för ensamkommande
barn i syfte att snabbt öka antalet platser i
kommunerna. Som ett resultat av koordinatorns insatser kunde Migrationsverket ingå
överenskommelser om drygt 600 platser för
asylsökande ensamkommande barn och
ensamkommande barn med uppehållstillstånd.
Det råder dock fortsatt brist på platser i
kommunerna.
Regeringen aviserade i budgetpropositionen
för 2011 att den avsåg att följa upp genomförandet av 2006 års reform om ökat kommunalt
ansvar för mottagandet av ensamkommande
barn. En översyn av mottagandet av asylsökande ensamkommande barn (dir. 2011:9),
samt en översyn av ersättningssystemet för
mottagande av ensamkommande barn
(Ju 2011:B) har initierats och beräknas att
slutföras 2011. Vidare har länsstyrelserna
fr.o.m. 2011 givits i uppdrag att under ledning
av Migrationsverket verka för att det finns
beredskap och kapacitet att ta emot asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn som har beviljats uppehållstillstånd.
Boende
Under flera års tid har över hälften av de
asylsökande ordnat sitt boende på egen hand.
År 2010 bröts trenden och andelen personer
som valde att bo i boenden anordnade av
Migrationsverket ökade till 52 procent jämfört
med cirka 46 procent 2009. Generellt sett är
eget boende vanligast bland sökande utan
medföljande familj och bland sökande med
förhållandevis många landsmän i Sverige.
De personer från Serbien som sökte asyl i
Sverige förra året hade, jämfört med andra
grupper av sökande, i högre omfattning fler
familjemedlemmar med sig i samband med
ansökan. Merparten av dessa valde att bo i
Migrationsverket anläggningsboende. Det är
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den främsta orsaken till ökningen av andelen
personer i anläggningsboende 2010.
Beläggningsgraden i anläggningsboenden
varierade 2010 mellan 92 och 98 procent.
Behovet av platser i anläggningsboenden
varierade mer än vanligt 2010 till följd av att
antalet asylsökande varierade mellan 440 och
1 165 sökande per vecka.
För att tillfredsställa det ökade behovet av
boendeplatser i samband med toppar av nya
asylsökande, anskaffades tillfälliga boenden i
stugbyar eller liknande anläggningar. Denna
typ av boende ersattes sedan successivt med
lägenhetsplatser. Sammantaget ökade antalet
platser i anläggningsboenden mellan januari
och oktober 2010 med över 4 000.
Organiserad sysselsättning
Asylsökande ska erbjudas att genomgå en
introduktion, vilken ska innehålla information
om möjligheterna till arbete, tillgängliga
praktikplatser samt boende och samhällsinformation. Därutöver ska Migrationsverket
verka för att fler asylsökande erbjuds praktikplatser.
Personer som ansöker om uppehållstillstånd
enligt 4 kap. 1 eller 2 §§ utlänningslagen
(2005:716) ska fr.o.m. den 1 juli 2010 få sin
yrkes- och utbildningsnivå samt övrig relevant
information kartlagd. Den svenskundervisning
som erbjuds ska utformas på ett sådant sätt att
en eventuell senare sfi-undervisning underlättas.
Tabell 2.18 Asylsökandes deltagande i organiserad
sysselsättning 2010
Antal

Svenskundervisning
Praktik
Arbete

Kvinnor

Män

Totalt

351

659

1 010

64

304

368

21

119

140

Introduktion

208

335

543

Kartläggning av yrkes- och
utbildningsbakgrund

579

676

1 255

Övrigt

85

140

225

Totalt

1 308

2 233

3 541

1 255 personer 2010, dvs. en ökning med
86 procent.
Tabell 2.19 Asylsökandes deltagande i organiserad
sysselsättning 2008–2010
20081

20091

20102

Svenskundervisning

3 684

1 831

1 010

Praktik

1 187

611

368

Arbete

434

314

140

-

513

543

Introduktion
Kartläggning av yrkes- och
utbildningsbakgrund

-

-

1 255

Övrigt

1 155

503

225

Totalt

6 460

3 772

3 541

1

Deltagande i november
2
Genomsnittligt

Organiserad sysselsättning erbjuds i huvudsak
asylsökande som ännu inte fått sin ansökan
avgjord i första instans. Deltagandet i annan
organiserad sysselsättning än kartläggning av
yrkes- och utbildningsbakgrund har därför
minskat som en följd av förkortade handläggningstider inom asylprövningen.
Insatser för att förhindra felaktiga utbetalningar
Migrationsverket ska säkerställa att inga
felaktiga utbetalningar av ersättningar till den
asylsökande enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. förekommer och
arbeta för att motverka bidragsbrott.
Migrationsverket arbetar kontinuerligt med
att göra rapporteringen och statistiken om
felaktiga utbetalningar mer tillförlitlig. En
lättillgänglig rättspraxisredovisning har utformats. Från och med 2011 ska all registrering av felaktiga utbetalningar ske i
Migrationsverkets it-system. Om misstanke
om bidragsbrott eller bedrägeri föreligger i ett
biståndsärende gör Migrationsverket en
polisanmälan. Under 2010 anmäldes 20 sådana
fall.
Personer inskrivna i mottagandet
När det gäller inskrivna personer i Migrationsverkets mottagande var målet 2010 att vistelsetiderna skulle förkortas i jämförelse med 2009.

Alla asylsökande har erbjudits cirka tio timmar
svenskundervisning per vecka. Antalet personer som fick sin yrkes- och utbildningsnivå
kartlagd ökade från 676 personer 2009 till
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Tabell 2.20 Vistelsetid, antal inskrivna personer samt
antal boendedygn i Migrationsverkets mottagande 2008–
2010

Vistelsetid dagar
(genomsnitt)
Inskrivna
personer den
31 december
Genomsnittligt
antal inskrivna
per dygn
Antal boendedygn

2008

2009

2010

446

487

473

38 792

35 081

35 485

38 635

35 729

34 631

14 101 838

13 040 983

12 640 292

Diagram 2.3 Inskrivna och handläggningsstatus vid
utgången av 2010

Övriga
5%

Med
uppehållstillstånd
5%

Öppet
överklagande
24%
Avslag
överinstans
35%

När det gäller fördelningen av inskrivna
utifrån vilket skede i asylprocessen de befinner
sig, utgjorde personer som fått avslag på sina
asylansökningar i överinstans och som därför
ska lämna landet den största gruppen. En
nästan lika hög andel av de inskrivna väntade
på beslut i asylärendet i första instans.
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Tabell 2.21 Kostnader för mottagandet, anslaget 1:2
Ersättningar och bostadskostnader 2008–2010
Miljoner kronor

Under 2010 var i genomsnitt 34 600 personer
inskrivna i Migrationsverkets mottagande
(37 procent kvinnor och 63 procent män). Det
är en minskning med 1 100 personer jämfört
med 2009. Antalet inskrivna personer vid
utgången av 2010 var cirka 400 fler jämfört
med året före trots att antalet asylsökande
ökade med 7 600 personer. Det berodde på att
den genomsnittliga vistelsetiden minskade
med tre procent 2010. Handläggningstiderna
inom asylprövningen i första instans minskade
och en högre andel än normalt av nya asylsökande utgjordes av personer vars asylansökningar var ogrundade och som lämnade
landet relativt snart. Vid halvårsskiftet 2011 var
33 560 personer inskrivna i mottagandet och
den genomsnittliga vistelsetiden var 502 dagar.

Öppet asylärende
31%

Kostnader för mottagandet av asylsökande
I tabellen nedan redovisas kostnaderna för
mottagandet av asylsökande på anslaget 1:2
Ersättningar och bostadskostnader.

2008

2009

2010

Dag- och boendeersättning
samt särskilda bidrag

766

683

675

Ersättning enligt
sjukvårdsförordning
(sjuk-, hälso- och tandvård)

774

736

704

818

1 127

1 637

544

675

1 268

Förebyggande stödinsatser för
barn (till kommuner)

50

50

50

Återetableringsstöd

12

46

47

272

261

367

2 692

2 903

3 480

Ersättning enligt asylersättningsförordning
- varav boende för ensamkommande barn

Bostäder för asylsökande
Totalt

I förhållande till 2009 ökade kostnaderna för
ensamkommande barns boende och för
Migrationsverket anläggningsboende mest på
anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader.
Fler ensamkommande barn har sökt asyl i
Sverige under senare år och en allt högre andel
av barnen har vistats i ankomstboende som
generellt sett är dyrare än anvisningsboende.
Vidare har ersättningarna till anvisningskommunerna utbetalats upp till ett år i efterskott i relation till när kostnaderna har uppstått. Det har i sin tur lett till effekterna av fler
asylsökande ensamkommande barn delvis har
förskjutits i tid. Kostnaderna för anläggningsboende ökade som en konsekvens av att dyrare
tillfälliga boenden användes under perioder
med fler asylsökande och andelen personer
som valde att bo i anläggningsboende var
högre än under tidigare år.
Kostnaderna för arbetet med mottagande
och återvändande på anslaget 1:1 Migrationsverket blev 15 procent högre förra året än året
innan. Ett ökat antal asylsökande och ett
snabbare genomflöde inom mottagandet, fler
förvarsplatser samt avvecklingskostnader inom
mottagandet är orsaker till ökningarna.
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Diagram 2.4 Dygnskostnad i mottagandet av asylsökande
fördelat på kostnadsslag – anslagen 1:1, 1:2 och 1:7
Kost/logi
10%
Verksgemsamma
kostnader
39%

Ersättning
15%

Sjukvård
15%
Utresor
1% Personalkostnader
14%

Undervisning
6%

Den totala dygnskostnaden ökade 2010 till
374 kronor, jämfört med 316 kronor 2009.
Ökningen berodde framför allt på ökade
kostnader för ensamkommande barns boende.
Verksgemensamma kostnader, s.k. samkostnader, bestod främst av gemensamma
administrativa funktioner, it och kundtjänst.
Kategorin övrigt utgjordes bl.a. av driftskostnader för verksamheten.
Kostnaden per dygn avseende anslaget 1:1
Migrationsverket ökade från 66 kronor till
70 kronor, exklusive förvarskostnader.
Bosättning

Bosättning vid beslut om uppehållstillstånd
Målet var att tiden för anvisning skulle ske
senast fyra veckor efter beviljat uppehållstillstånd och den totala tiden för bosättning
fick uppgå till högst åtta veckor.
I bosättningsarbetet skulle Migrationsverket
ta hänsyn till personens förutsättningar för en
ändamålsenlig introduktion samt verka för att
bosättning i första hand skedde i en kommun
med god arbetsmarknad inom pendlingsavstånd. Migrationsverket skulle skyndsamt
överlämna relevant underlag till kommunen.
Migrationsverket anvisade 32 procent av de
personer som bosattes från mottagandet inom
fyra veckor, vilket är ett oförändrat resultat
jämfört med 2009. Den genomsnittliga väntetiden från beviljat uppehållstillstånd till anvisning i en kommun var 55 dagar, vilket är en
ökning med 10 dagar jämfört med 2009.
Andelen personer som flyttade till en
kommun inom fyra veckor efter anvisning var
41 procent, jämfört med 43 procent 2009.
Av de personer som flyttade från Migrationsverkets anläggningsboende till en kommun

2010 gjorde 61 procent det inom åtta veckor
från det att uppehållstillstånd beviljats. Motsvarande andel 2009 var 59 procent.
Under 2010 lämnades 71 procent av bosättningsunderlagen över inom 14 dagar till
bosättningsfunktionen vid Migrationsverket.
Av de personer som kommunplacerades
2010 var den genomsnittliga vistelsetiden i
mottagandet 329 dagar, vilket kan jämföras
med 389 dagar 2009. Vid halvårsskiftet 2011
var den genomsnittliga vistelsetiden från
ansökan till kommunplacering 393 dagar.
För ytterligare redovisning av kommunmottagande och bosättning, se under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet.
Återvändande

Av 12 kap. 15 § UtlL följer att en utlänning
som avvisas ska lämna landet inom två veckor
efter att avvisningsbeslutet har vunnit laga
kraft och en utlänning som utvisas ska lämna
landet inom fyra veckor efter att utvisningsbeslutet har vunnit laga kraft. Annan tidpunkt
för avvisning eller utvisning kan föreskrivas i
avvisnings- eller utvisningsbeslutet.
Målet var att andelen personer som återvänder självmant inom lagstadgad tid skulle
öka. Tiden mellan ett lagakraftvunnet
avvisnings- eller utvisningsbeslut och utresa
skulle minska väsentligt i förhållande till verksamhetsåret 2009. Migrationsverket skulle
fortsätta samarbetet med andra berörda
myndigheter för att effektivisera verksamheten
med återvändande.
Av dem med avvisningsbeslut som återvände 2010, gjorde 27 procent det inom lagstadgad tid, dvs. två veckor. När det gäller
personer med utvisningsbeslut återvände
54 procent inom lagstadgad tid, dvs. inom fyra
veckor. Motsvarande siffror från föregående år
var 18 respektive 50 procent. Serbiska medborgare utgjorde den största gruppen av dem
som återvände självmant, totalt nästan 4 000 av
drygt 11 540.
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Tabell 2.22 Antal personer som har återvänt 2008–2010
2008

2009

Tabell 2.23 Kostnader för utresor 2008–2010
2008

2009

2010

Kostnad för utresor (tkr)

40 194

42 312

49 379

6 724

5 685

4 469

Kostnad för utresor (tkr)

141 106

166 566

173 051

Styckkostnad per person
(kr)

60 014

57 238

66 374

2010

Migrationsverket

Utresta med hjälp av
Migrationsverket, varav till

6 673

8 443

11 540

- hemlandet

3 088

4 945

8 433

- Dublin-land

1 075

1 637

1 814

Styckkostnad per person
(kr)

- övrigt

2 510

1 861

1 293

Kriminalvården

Utresta med hjälp av polisen,
varav till

1 603

2 166

2 191

- hemlandet

825

1 269

1 430

- Dublin-land

471

556

582

- övrigt

307

341

179

8 276

10 609

13 731

Totalt

Under 2010 tilldelades Migrationsverket
30 miljoner kronor för att stärka återvändandeverksamheten. Medlen användes bl.a. till
att förstärka verksamheten med cirka 25 årsarbetskrafter.
Ärenden överlämnade till polisen
Migrationsverket får lämna över ett verkställighetsärende till en polismyndighet om
den som ska avvisas eller utvisas håller sig
undan och inte kan anträffas utan polismyndighetens medverkan eller om det kan
antas att tvång kommer att behövas för att
verkställa beslutet.
Antalet ärenden som överlämnades till
polisen uppgick under året till 10 607 ärenden,
vilket motsvarar cirka 46 procent av de återvändandeärenden som Migrationsverket avslutade. Det är en lägre andel än 2009, vilket
framför allt beror på det stora antalet självmant återvändande serber som fått beslut om
avvisning med omedelbar verkställighet.
Under 2010 verkställde polisen cirka 2 500
beslut om avvisning eller utvisning med hjälp
av tvång. Det är oftast Kriminalvården
(avseende transporttjänsten) som genomför de
eskorterade utresorna men polisens medverkan vid verkställighetsresorna har ökat.
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Orsaken till att kostnaden per resa för de som
återvände självmant minskade i förhållande till
året innan, var främst att en högre andel av
resorna gick till andra länder i Europa.
Polisens återvändandearbete
Rikspolisstyrelsen tilldelades under året
10 miljoner kronor i syfte att genomföra utbildningsinsatser för att förbättra kompetensen i verkställighetsarbetet. Rikspolisstyrelsen beslutade att fördela 7,85 miljoner
kronor
till
polismyndigheterna
och
2,15 miljoner kronor till Rikskriminalpolisen.
Av de medel som tilldelades polismyndigheterna har myndigheterna framför allt vidtagit
olika åtgärder för att förstärka det löpande
verkställighetsarbetet.
De medel som tilldelades Rikskriminalpolisen har använts till projekt för vilka ansökan
om medfinansiering av återvändandefonden
gjorts, dels projekt REVA (se avsnitt Samverkan mellan myndigheter), dels ett projekt
som syftar till att utveckla en identitets- och
verkställighetssamordning hos polisen.
Samverkan mellan myndigheterna
I syfte att effektivisera arbetet med återvändandet har Migrationsverket, Kriminalvården (avseende transporttjänsten) och Rikspolisstyrelsen i sina respektive regleringsbrev
fått likalydande uppdrag att se över återvändandearbetet och vidta de åtgärder som krävs
för att öka andelen verkställda avvisnings- och
utvisningsbeslut. Myndigheterna har till följd
av uppdraget startat projektet REVA (Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete).
Projektet har resulterat i en processkartläggning där 12 förbättringsförslag i syfte att
effektivisera återvändandearbetet har identifierats. Den 1 november 2010 startade ett pilotprojekt i Skåne län som skulle genomföra fyra
av dessa förbättringsförslag. Projektet har
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beviljats medfinansiering från Europeiska
återvändandefonden.
Insatser för att underlätta återvändande
Migrationsverket får inom ramen för anvisade
medel finansiera åtgärder som enligt avtal med
svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars
återvändande. Sedan 2007 finns avtal med
IOM vad gäller utbetalningar av återetableringsstöd.
Migrationsverket har ingått samarbetsavtal
med internationella och frivilligorganisationer
som rör s.k. reintegreringsstöd. Syftet med
stödet är att få till stånd ett hållbart återvändande. Arbetet bedrivs i projektform och
har under året pågått i Afghanistan, Irak,
Kosovo och Serbien.
Återetableringsstöd
Förordningen (2007:640) om återetableringsstöd för vissa utlänningar trädde i kraft
den 1 augusti 2007. Förordningen innebär
att ersättning kan betalas ut för att underlätta självmant återvändande till länder som
på grund av svåra motsättningar har mycket
begränsade förutsättningar för återetablering
av återvändande.
Regeringen förlängde förordningen (SFS
2008:778 och SFS 2010:1344) t.o.m. den
31 december 2011.
Tabell 2.24 Återetableringsstöd 2008–2010
2008

2009

2010

Inkomna ärenden

1 385

2 125

1 857

Avgjorda ärenden,
varav

1 341

2 046

1 946

- bifall

1 071

1 735

1 422

227

257

466

43

54

58

- avslag
- avskrivna
Genomsnittlig
handläggningstid

57

52

52

Bifallsandel totalt

80 %

85 %

73 %

Under 2010 inkom 1 857 ansökningar om
återetableringsstöd till Migrationsverket.
Bifallsandelen var 73 procent. Ungefär hälften
av ansökningarna gjordes av irakiska medborgare. Kostnaden för återetableringsstödet
uppgick till knappt 47 miljoner kronor.

Ensamkommande barn
Under 2010 återvände 60 ensamkommande
barn till sina hemländer, varav 27 till Serbien
och 11 till Irak.
Migrationsverket har i samarbete med
myndigheter från Nederländerna, Norge och
Storbritannien initierat ett EU-projekt som
syftar till att utarbeta och tillämpa modeller för
ett ordnat och humant återvändande av ensamkommande barn med lagakraftvunna avslagsbeslut.
Förvar

Beslut om förvar fattas exempelvis om det
föreligger risk för att en person kommer att
hålla sig undan och därigenom äventyrar att ett
beslut om avvisning eller utvisning ska kunna
genomföras. En utlänning kan också tas i
förvar om identiteten är oklar. Migrationsverket bedriver förvarsverksamhet i Flen,
Gävle, Kållered, Märsta och Örkelljunga.
Förvaret i Örkelljunga har av Arbetsmiljöverket bedömts som olämpligt. Bland annat
därför har Migrationsverket byggt om en
redan existerande fastighet i Åstorp till ett nytt
förvar. Förra året fanns det 205 förvarsplatser
fördelat på åtta förvarsenheter, varav en enhet
var en tillfällig utökning om 20 platser. Denna
utökning har bland annat underlättat genomförandet av verkställigheter som skett i samarbete med Frontex.
Under 2010 var 1 801 personer förvarstagna
vid någon tidpunkt under året. Av dessa var 56
barn, varav fem var ensamkommande barn.
Den genomsnittliga vistelsetiden för barn i
förvar var 1,6 dagar. Fördelning mellan vuxna
kvinnor och män var 255 respektive 1 490 och
den genomsnittliga vistelsetiden var 18,2
dagar, vilket är en minskning med tre dagar
jämfört med 2009. Generellt har personer utan
resehandling längre vistelsetider.
Vid årsskiftet var 183 personer inskrivna vid
en förvarsenhet. Av dessa var 53 personer
placerade i arrest, i häkte eller på anstalt av
säkerhetsskäl eller för att utlänningen skulle
utvisas på grund av brott.
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Tabell 2.25 Migrationsverkets förvar 2008–2010

Antal boendedygn
Genomsnittligt antal
inskrivna per dygn
Kostnad/utgift (tkr)
Kostnad/utgift per
inskriven och dygn (kr)

2008

2009

2010

83 419

94 993

91 559

229

260

251

235 651

257 072

263 605

2 825

2 706

2 879

Den totala utgiften för förvarsverksamheten
ökade 2010 med drygt 6,5 miljoner kronor.
Detta beror på att Migrationsverket under året
byggde ett nytt förvar och inte ännu avvecklat
det tillfälliga förvaret i Flen. Att kostnaden per
inskriven och dygn ökade 2010 var delvis en
följd av att beläggningsgraden tidvis var lägre
jämfört med 2009.
Prövning av hinder mot verkställighet

Om det i ett ärende om verkställighet av ett
lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut kommer fram nya omständigheter, ska
Migrationsverket självmant pröva om dessa
omständigheter utgör hinder mot verkställighet av beslutet om avvisning eller utvisning.
Om de utgör ett hinder mot verkställighet får
Migrationsverket
enligt
12 kap. 18 §
utlänningslagen (UtlL) om hindret är tillfälligt, bevilja ett tidsbegränsat tillstånd och
om hindret är bestående, bevilja ett permanent
uppehållstillstånd. Migrationsverket kan också
besluta om inhibition i ett verkställighetsärende, dvs. att verkställighet av ett beslut om
avvisning eller utvisning tills vidare inte får ske.
Åberopar utlänningen nya omständigheter
som kan antas utgöra ett sådant verkställighetshinder som avses i 12 kap. 1, 2 eller
3 §§ UtlL, dvs. vid bl.a. risk för dödsstraff,
tortyr eller förföljelse vid ett återvändande,
och dessa omständigheter inte har kunnat
åberopas tidigare eller utlänningen visar giltig
ursäkt för att inte ha åberopat omständigheterna tidigare, ska Migrationsverket enligt
12 kap. 19 § UtlL ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning samt besluta om
inhibition. Om Migrationsverket beslutar att
inte ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny
prövning kan beslutet överklagas till en
migrationsdomstol.
Målet var att om Migrationsverket meddelar
beslut om inhibition enligt 12 kap. 18 § UtlL
28

ska beslut i fråga om uppehållstillstånd fattas
inom en månad. Beslut i fråga om ny prövning
enligt 12 kap. 19 § UtlL skulle fattas inom en
månad från det att utlänningen åberopat nya
omständigheter. Om Migrationsverket beviljade ny prövning enligt 12 kap. 19 § UtlL skulle
beslut i fråga om uppehållstillstånd fattas inom
tre månader.
Migrationsverket
Totalt prövade Migrationsverket 12 488 ansökningar om verkställighetshinder för asylsökande 2010. Det är något fler än 2009 då
9 693 ansökningar prövades. Den genomsnittliga handläggningstiden var 42 dagar och
57 procent avgjordes inom en månad. Det är
en försämring jämfört med 2009 då den
genomsnittliga handläggningstiden var 28
dagar och 72 procent avgjordes inom en
månad.
Om Migrationsverket meddelar beslut om
inhibition, dvs. att avvisning eller utvisning
inte får ske enligt 12 kap. 18 § UtlL, skulle
beslut i fråga om uppehållstillstånd fattas inom
en månad. Från beslut om inhibition till beslut
i tillståndsfrågan var den genomsnittliga handläggningstiden 61 dagar och i 40 procent
fattades beslut inom en månad.
Beslut i fråga om ny prövning enligt
12 kap. 19 § UtlL skulle fattas inom en månad
från det att utlänningen åberopat nya omständigheter. Under 2010 fattade Migrationsverket 7 912 beslut i fråga om ny prövning om
uppehållstillstånd. Den genomsnittliga handläggningstiden var 43 dagar och i 54 procent
avgjordes ärendena inom en månad.
Om Migrationsverket beviljar ny prövning
enligt 12 kap. 19 § UtlL skulle beslut om uppehållstillstånd fattas inom tre månader. Den
genomsnittliga handläggningstiden i de 174
ärenden där frågan om uppehållstillstånd
prövats var 150 dagar. Beslut fattades inom tre
månader i 33 procent av ärendena där Migrationsverket fattade beslut om ny prövning.
Sammanfattningsvis uppfyllde inte Migrationsverket målen om handläggningstider
inom området prövning av hinder mot verkställighet. Flera faktorer medverkade till att
förlänga handläggningstiderna. Exempel på
sådana faktorer är behov av kompletterande
information från utlandsmyndighet, översättning av handlingar som åberopats som bevisning och att en familjemedlem har ett öppet
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grundärende i asylprocessen eller ett mål i en
migrationsdomstol.
Tabell 2.26 Migrationsverkets prövning av verkställighetshinder 2008–2010
2008

2009

2010

Inkomna ärenden

7 768

10 023

12 493

Avgjorda ärenden

7 529

9 693

12 488

40

47

42

5 255

4 803

3 390

Utgift för prövning av
verkställighetshinder
(mnkr)
Utgift per avgjort ärende
(kr)

Utgiften per avgjort ärende har successivt
minskat sedan 2008.
Domstolsprövning – verkställighetmål

Migrationsdomstolarna
Målet var att medianåldern för avgjorda
verkställighetsmål inte borde överstiga en
månad. Under 2010 inkom 2 410 verkställighetsmål, vilket är en ökning med cirka
38 procent jämfört med 2009. Antalet avgjorda
verkställighetsmål ökade till 2 377 jämfört med
1 746 under 2009. Medianåldern för avgjorda
verkställighetsmål vid samtliga migrationsdomstolar uppgick till 0,2 månader. Samtliga
migrationsdomstolar har uppnått regeringens
mål.
Migrationsöverdomstolen
Målet för Migrationsöverdomstolen var att
medianåldern för avgjorda migrationsmål inte
borde överstiga två månader. Under 2010
inkom 1 657 verkställighetsmål till Migrationsöverdomstolen, vilket är en ökning med cirka
34 procent jämfört med 2009. Antalet avgjorda
verkställighetsmål ökade till 992 jämfört med
701 under 2009.
En samlad analys av asylprocessen 2007–2010

Migrationsverket har våren 2011 redovisat ett
uppdrag i regleringsbrevet avseende en kohortanalys av asylprocessen för perioden 2007–
2010. Med en kohort avses i detta sammanhang alla personer som söker asyl ett bestämt
år. Om asylsökande i en sådan årskohort följs
under flera år framåt framgår vad utfallet blev
för gruppen som helhet, vilket ger en annan

förståelse än vad som är möjligt med vanlig
årsstatistik. Den senare grundas på ärenden
som har handlagts under ett givet år, utan att
hänsyn tas till vilket år ansökningarna kom in.
I Migrationsverkets redovisning anges
resultatet för de största grupperna asylsökande. Med asylprocessen avses här de olika
moment som genomförs av berörda aktörer
från det att asylansökan lämnas in, tills det att
den enskilde antingen beviljas uppehållstillstånd och bosätter sig i en kommun, meddelas
ett avvisnings- eller utvisningsbeslut och
lämnar landet, eller avviker under processens
gång.
Under perioden 2001–2010 har sammanlagt
cirka 269 500 personer sökt asyl i Sverige. På
årsbasis har antalet varierat från som lägst cirka
17 500 asylsökande 2005 till som högst cirka
36 200 asylsökande 2007. Under perioden
2007–2010 har andelen asylsökande från Irak
successivt minskat samtidigt som andelen
asylsökande från Somalia och Afghanistan har
ökat.
Tabell 2.27 Utfall i asylprövningsprocessen för
asylsökande 2007–2010
K2007

K2008

K2009

K2010

Antal
asylsökande

36 100

24 100

23 400

31 000

Slutligt bifall

15 300

7 100

7 800

5 900

47 %

35 %

42 %

26 %

Andel bifall

Anm. Antalet asylsökande i tabellens kohorter avviker från antalet nya asylsökande respektive år såsom det presenteras i den officiella statistiken.
Antalet bifall kan komma att öka eftersom det finns sökande i de senare
årsgrupperna vars ärende inte är avslutat.

Personer som sökte asyl 2006 och åren därefter har fått sina ärenden prövade enligt den
nuvarande utlänningslagen (2005:716). I samband härmed har betydligt fler personer beviljats uppehållstillstånd med stöd av bestämmelserna om skyddsbehov. För personer
som sökte asyl 2007–2009 har 70 till
80 procent av dem som har beviljats uppehållstillstånd, beviljats det på grund av skyddsskäl.
Bifallsandelen för beslut som rör personer
som sökte asyl under 2007 var 42 procent. En
anledning till den relativt höga bifallsandelen
var att de personer som sökte asyl under 2007
till stor del bestod av medborgare i Irak som i
många fall bedömts ha skyddsbehov. För dem
som sökte asyl 2008 var bifallsandelen
29 procent, vilket är lägre än tidigare år. Detta
29
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förklaras främst av att färre medborgare i Irak
bedömts ha ett skyddsbehov. Av de personer
som sökte asyl 2009 är prognosen att
bifallsandelen kommer att bli över 35 procent.
Samtliga ärenden för sökande som kom 2009
är ännu inte färdigprövade i andra instans. Den
hittills höga bifallsandelen beror på att andelen
sökande från Somalia är högre än tidigare och
att majoriteten av dessa bedömts ha ett
skyddsbehov. Av de personer som sökte asyl
2010 är en stor andel av deras ärenden
fortfarande öppna hos Migrationsverket eller
migrationsdomstolarna och det går ännu inte
att bedöma bifallsandelen. Året kommer dock
att kännetecknas av en stor andel avvisningar
med omedelbar verkställighet av serbiska
medborgare.
Med den totala ärendeprocesstiden avses
tiden från att en asylansökan lämnas in till
datum för lagakraftvunnet beslut i någon
instans. Ärendeprocessens längd påverkas av
hur många instanser asylärendet prövas i. Den
totala ärendeprocesstiden fram till lagakraftvunnet beslut var nio månader i mediantid
för de personer som sökte asyl under 2007,
vilket betyder att prövningsprocessen i sin
helhet tog mindre än nio månader för
varannan asylsökande. Motsvarande tid för de
personer som sökte asyl 2008 var 11 månader.
Ökningen beror främst på lägre bifallsandelar
för asylsökande från Irak. De personer som
sökte asyl 2009 kommer troligtvis att ha en
kortare prövningsprocess än de som sökte asyl
2007 och 2008 på grund av att en stor andel
ärenden avslutas i första instans, antingen som
bifall eller som avvisningar med omedelbar
verkställighet.
Avskrivna ärenden och Dublinärenden
prövas inte i sak. Sammantaget under perioden
2007–2009 prövades mellan 20 och 27 procent
av asylansökningarna i sak av den anledningen.
Den genomsnittliga handläggningstiden hos
Migrationsverket för asylärenden som rör
personer som sökte asyl 2007 var åtta månader
och för asylansökningar som lämnades in 2008
sju månader. För de som sökte asyl 2009 var
den genomsnittliga handläggningstiden fem
månader och för 2010 finns indikationer på att
handläggningstiden kommer att minska ytterligare. Migrationsverket bedömer att för de
personer som sökte asyl 2010 och kommande
år kommer de flesta av ärendena, genom det
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nya arbetssättet Kortare väntan, att kunna
avgöras inom tre månader.
Andelen asylsökande som har överklagat
Migrationsverkets avslagsbeslut har varierat
från 84 procent av dem som sökte asyl 2007 till
92 procent av dem som sökte asyl 2008.
Migrationsdomstolarna har ändrat 9–10
procent av Migrationsverkets beslut för åren
2007 och 2008. För personer som sökte asyl
2007 och 2008 avgjordes hälften av de
överklagade målen inom sex respektive sju
månader. Ungefär 75 procent av dem som har
fått avslag av migrationsdomstolarna åren 2007
till mars 2009 har ansökt om prövningstillstånd hos Migrationsöverdomstolen.
Asylsökande lämnar asylprocessen av olika
skäl. En del tas, efter att uppehållstillstånd har
beviljats, emot i en kommun. Andra återvänder eller avviker.
Tabell 2.28 Utfall i asylprocessen t.o.m. 2010
Procent

K 2007

K 2008

K 2009

K 20101

Kommunmottagna

40

28

31

15

Återvända självmant

28

28

19

19

5

5

3

1

Återvända med
tvång
Avvikna

19

20

16

7

Inskrivna

4

15

26

43

Uppgift saknas

3

4

4

2

1

Andelen avvikna, återvända och kommunplacerade kommer att öka för
K 2009 och särskilt K 2010

Av dem som sökte asyl 2007 har 40 procent
beviljats uppehållstillstånd och tagits emot i en
kommun. Motsvarande siffra för personer som
sökte asyl 2008 var 28 procent, på grund av en
sjunkande bifallsandel för dem som ansökte
om asyl under det året.
De personer som sökte asyl 2009 bedöms i
högre utsträckning beviljas uppehållstillstånd
och kommer därmed att ha ett större behov av
kommunmottagande.
Med självmant återvändande avses i detta
sammanhang återvändande i Migrationsverkets
regi alternativt att personen konstateras vara
utrest eller att Migrationsverket bedömer att
det är troligt att personen har återvänt.
Andelen som återvänder självmant är högre än
andelen som avviker.
Av de personer som sökte asyl 2007–2010
har cirka 20 procent avvikit under något
stadium av processen. Benägenheten att avvika
är högst hos personer som har varit föremål
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för prövning enligt Dublinförordningen eller
som har fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut efter hemlandsprövning. När det gäller
personer som sökte asyl 2007 eller 2008,
utgjorde dessa två grupper sammanlagt 37
respektive 46 procent av de personer som
avvek. Cirka hälften av de personer som har
avvikit har emellertid gjort det tidigt under
asylprocessen.
Av de personer som sökte asyl 2007 och
2008 återvände 28 procent av dem självmant.
För personer som sökte asyl 2009 eller 2010
kommer andelen som återvänder självmant att
öka i förehållande till tabellen ovan eftersom
deras prövningsprocess ännu inte är slutförd.
Den totala vistelsetiden för en person från
datum för asylansökan till datum då personen
lämnar asylsystemet inbegriper flera olika
moment som vidtas vid Migrationsverket,
migrationsdomstolarna, Migrationsöverdomstolen och av polisen. Den genomsnittliga
vistelsetiden har minskat. Av de personer som
sökte asyl 2001 lämnade 50 procent mottagandet inom 15 månader. Motsvarande siffra
för dem som sökte asyl 2007 var elva månader
och för dem som sökte asyl 2008 var den
12 månader. För cirka 90 procent av en årskull
asylsökande är asylprocessen avslutad inom två
år.
Kommunmottagandet har gått relativt
snabbt för asylsökande under samtliga år.
Cirka 50 procent har tagits emot i en kommun
inom en månad och 75 procent inom två
månader från beviljat uppehållstillstånd.
När det gäller personer som har återvänt
självmant kan två grupper urskiljas, en stor
grupp som återvänder relativt snart efter laga
kraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning
och en grupp för vilken det har tagit betydligt
längre tid. Ungefär hälften av dem som
återvände självmant gjorde det inom en månad
från lagakraftvunnet beslut. Bland de personer
som sökte asyl 2007 och som återvände självmant, gjorde 75 procent av dem det inom fem
månader. Personer som har återvänt med
tvång har dock påfallande långa tider från lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut
till återvändande.

Verksamhetsområde Arbete, besök och
bosättning
Målet var att prövningen av ärenden avseende
arbete, besök och bosättning skulle ske rättssäkert och effektivt. Migrationsverkets handläggning i samband med prövning, omprövning och överklagande av ärenden samt
Migrationsverkets prövning av verkställighetshinder skulle ske enhetligt, skyndsamt och
effektivt. Särskild hänsyn skulle tas till barn.
Väntetiden för sökande skulle i varje led vara
så kort som möjligt.
Verksamhetsområdet omfattar prövning av
ansökningar om uppehållstillstånd för besök
och för andra tidsbegränsade vistelser i Sverige
samt ansökningar om uppehållstillstånd för
permanent bosättning. En ansökan kan
exempelvis avse studier, arbete, familjeåterförening, släkt- eller turistbesök samt besök
med anledning av affärer.
Tabell 2.29 Ärendekategorier Arbete, besök och
bosättning 2010
Inkomna

Avgjorda

Öppna

Arbetsmarknad

32 575

28 638

6 959

Anknytningar

66 411

64 494

17 576

EES-registrering

28 404

26 735

5 682

Studerande

31 699

29 453

4 087

Besök

11 539

11 620

311

4 188

4 329

97

Summa
Migrationsverket

174 816

165 269

34 712

Viseringar vid
utlandsmyndigheten

206 079

205 650

–

Totalt

380 895

370 919

–

Viseringar

Under 2010 lämnades knappt 73 000 ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd in till
utlandsmyndigheterna,
vilket
i
stort
motsvarade antalet inlämnade ansökningar
2009 (74 000). I de flesta ärendekategorierna är
det Migrationsverket som är beslutande
myndighet varför ansökningarna skickas
vidare till Migrationsverket för beslut.
När det gäller viseringsärenden är det
emellertid utlandsmyndigheterna som fattar
beslut, med möjlighet att i vissa fall lämna över
ärendet till Migrationsverket för beslut.
Under 2010 lämnades sammanlagt 381 000
ansökningar om uppehållstillstånd för arbete,
besök eller bosättning in till utlandsmyndig31
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heterna och Migrationsverket. Måluppfyllelsen
för verksamhetsområdet har minskat jämfört
med föregående år, men utveckling av
arbetssätt och metoder pågår inom ett flertal
områden. Handläggningstiderna vid Migrationsverket påverkas även av utlandsmyndigheternas resurser och kompetens. Under åren
2007–2011 har utrikesrepresentationen anvisats tillfällig anslagsförstärkning i syfte att
möta den ökning av antalet ärenden som skett
inom migrationsverksamheten.
Tabell 2.30 Arbete, besök- och bosättningsärenden
2008–2010
2008

2009

2010

Inkomna ärenden

146 256

153 992

174 816

Avgjorda ärenden

141 032

155 608

165 269

2 537

2 818

2 500

Kostnad (mnkr)

358

439

413

Avgjorda ärenden per
årsarbetare

444

467

498

Kostnad per avgjort
ärende (kr)

Migrationsverkets kostnader för verksamhetsområdet var förra året 413 miljoner kronor,
vilket är en minskning med sex procent jämfört med föregående år. I första hand är det
samkostnaderna (administration m.m.) som
har gått ned. Kostnaden per avgjort ärende har
minskat från cirka 2 800 kronor till 2 500
kronor, vilket motsvarar en minskning med
närmare 11 procent. En förklaring till det är att
produktiviteten mätt i antalet avgjorda
ärenden per årsarbetare har ökat från 467 till
498, dvs. en ökning med cirka 11 procent.
Måttet tar dock inte hänsyn till att de olika
ärendeslagen skiljer sig åt vad gäller resursåtgång och att sammansättningen dem emellan
skiljer sig åt över åren. Exempelvis tar måttet
inte hänsyn till de volymförändringar som
skett mellan åren avseende anhöriginvandring,
där prövningen normalt är mer resurskrävande
än den är för övriga ärendeslag inom verksamhetsområdet. Med ett index som till viss
del tar hänsyn till denna problematik uppmäter
Migrationsverket en produktivitetsförbättring
på två procent. Produktivitetsökningen förklaras främst av det kontinuerliga utvecklingsarbete som sker inom området.
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Viseringsärenden

Målet var att beslut i de viseringsärenden som
överlämnats till Migrationsverket t.o.m. den
4 april 2010 skulle fattas senast inom tre
veckor från det att ansökan kommit in till
Migrationsverket.
Från och med den 5 april 2010 ska beslut i
viseringsärenden fattas i enlighet med tidsgränserna i Europarlamentets och rådets
förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli
2009 om införande av en gemenskapskodex
om viseringar (viseringskodex).
Utlandsmyndigheterna
Utlandsmyndigheterna hade fram till dess att
viseringskodexen började tillämpas ett
generellt bemyndigande från Migrationsverket
att fatta beslut i viseringsärenden. Något
tidsmål för utlandsmyndigheterna handläggning av viseringsärenden fanns inte. I
viseringskodexen framgår vilka myndigheter
som är behöriga att medverka vid förfaranden i
samband med viseringsansökningar samt inom
vilka tider beslut ska fattas. Sverige har ingått
ett flertal representationsavtal med andra
Schengenmedlemsstater.
Tabell 2.31 Prövning av viseringsansökningar vid utlandsmyndigheterna 2008–2010
2008

2009

2010

Inkomna ärenden

234 404

196 257

206 079

Avgjorda ärenden

231 679

194 694

205 650

Ambassaderna i Moskva och Teheran samt
generalkonsulatet i Sankt Petersburg tog emot
drygt 39 procent av viseringsansökningarna
vid utlandsmyndigheterna. Medborgare i
Indien, Iran, Kina, Ryssland och Thailand stod
för ungefär 64 procent av ansökningarna som
lämnades in vid utlandsmyndigheterna. Av
dem som ansökte var 49 procent kvinnor och
51 procent män. Bifallsprocenten var 91 och
den genomsnittliga handläggningstiden var
14 dagar.
Migrationsverket
En utlandsmyndighet eller polismyndighet
fick fram till halvårsskiftet 2011 lämna över ett
ärende till Migrationsverket om myndigheten
är osäker på hur en ansökan om visering bör
bedömas, om praxis kan påverkas av beslutet,
eller det bedöms nödvändigt av säkerhetsskäl.
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Tabell 2.32 Prövning av viseringsansökningar vid
Migrationsverket 2008–2010
2008

2009

2010

Inkomna ärenden

3 724

4 071

4 188

Avgjorda ärenden

3 636

4 118

4 329

Under året lämnade utlandsmyndigheterna
över två procent av viseringsansökningarna till
Migrationsverket och drygt 200 fler ärenden
avgjordes än 2009. Den genomsnittliga handläggningstiden var 16 dagar, dvs. inom målet
om tre veckor. Andelen beviljade ansökningar
var 55 procent, vilket motsvarar samma andel
som året innan.
Fram t.o.m. den 4 april 2011 fattade
Migrationsverket beslut i 91 procent av
ärendena inom tre veckor. Av de ansökningar
som avgjordes efter den 5 april 2010, avgjordes
75 procent inom 30 dagar från det att ansökan
lämnades in vid en utlandsmyndighet. Den
genomsnittliga
handläggningstiden
var
31 dagar, varav 17 dagar på Migrationsverket.
Besöksärenden

Med besöksärenden avses ansökningar om
uppehållstillstånd som huvudsakligen avser att
förlänga en vistelse i Sverige utöver den
viseringsfria tiden eller den tid för vilken en
visering gäller. För dessa ansökningar har
regeringen inte angivit något mål för handläggningstiden, utöver det övergripande målet
för verksamhetsområdet om en effektiv och
rättssäker handläggning.
Under 2010 inkom cirka 11 500 ansökningar, vilket innebär en oförändrad nivå i
förhållande till året innan.
Antalet avgjorda ärenden uppgick till
11 600. Handläggningen av ärenden har således
i princip kunnat ske i takt med att ansökningarna kommit in. Cirka 4 800 ansökningar
inkom under det första halvåret 2011.
Anknytningsärenden

Målet var att väntetiden i anknytningsärendena
skulle vara så kort som möjligt med hänsyn till
sökandens och övriga berördas behov. Beslut
om uppehållstillstånd på grund av anknytning
till personer bosatta i Sverige skulle fattas
inom sex månader.

Tabell 2.33 Inkomna och avgjorda
förstagångsansökningar om uppehållstillstånd på grund
av anknytning vid Migrationsverket 2008–2010
2008

2009

2010

Inkomna ärenden

45 064

44 377

44 934

Avgjorda ärenden

41 676

46 806

43 904

63 %

68 %

67 %

31 596

33 391

23 968

76 %

71 %

55 %

Andel avgjorda inom 6
månader
Beviljade
Andel bifall
förstagångsansökan

Cirka 66 000 ansökningar om uppehållstillstånd på grund av anknytning lämnades in
till Migrationsverket 2010. Av dessa var
närmare 45 000 förstagångsansökningar och
21 000 ansökningar om förlängning. Antalet
inkomna förstagångsansökningar 2010 låg på i
stort sett samma nivå som föregående år
medan antalet avgjorda ärenden minskade med
3 000.
Andelen avgjorda ärenden inom målet sex
månader minskade från 68 till 67 procent 2010.
Den genomsnittliga handläggningstiden ökade
från 153 till 169 dagar, varav 72 dagar på
utlandsmyndigheterna och 97 dagar på
Migrationsverket. Den genomsnittliga handläggningstiden vid utlandsmyndigheterna
ökade med 19 dagar, vilket har en direkt
inverkan på måluppfyllelsen. Den genomsnittliga handläggningstiden vid Migrationsverket minskade däremot med tre dagar.
Andelen beviljade uppehållstillstånd har
minskat från 71 till 55 procent, främst som en
följd av den praxis som har etablerats vad gäller
krav på pass och klarlagd identitet. Det är
främst sökande från Somalia som har berörts
av de skärpta kraven. Andelen beviljade ansökningar för personer från Somalia minskade
från 52 procent 2009 till cirka sju procent
avseende helåret 2010 och under perioden från
april t.o.m. december 2010 till en procent.
Den 15 april 2010 infördes ett försörjningskrav för anhöriginvandring. Under perioden
fr.o.m. den 15 april t.o.m. den 31 december
prövades försörjningskravet i 466 ärenden och
i 100 av dessa beviljades ansökan om uppehållstillstånd.
Under det första halvåret 2011 har knappt
34 000 ansökningar om uppehållstillstånd på
grund av anknytning till personer bosatta i
Sverige kommit in till Migrationsverket, varav
22 000 var förstagångsansökningar.
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Barn i anknytningsärenden
Under 2010 inkom cirka 18 503 ansökningar
om uppehållstillstånd på grund av anknytning
som rörde barn till Migrationsverket. De flesta
av barnen var medsökande till en vuxen
familjemedlem. I en del ärenden rörde det sig
om ensamkommande barn som sökte uppehållstillstånd på grund av anknytning till
anhöriga med beviljade uppehållstillstånd bosatta i Sverige.
Migrationsverket hade en särskild prioritetsordning för barnärenden. Ärenden som
gäller ett ensamkommande barn skulle avgöras
inom tre månader från ansökan. Ärenden som
gäller barn som är 17 år och som vill
återförenas med sin familj skulle avgöras innan
barnet fyller 18 år. Övriga barnärenden skulle
avgöras inom sex månader från ansökan.
Migrationsverkets mål var att all personal
som möter barn ska ha en grundläggande
barnkompetens. Utbildningar i barns utveckling och samtal med barn ges kontinuerligt.
Under 2010 påbörjade Migrationsverket ett
arbete med att ta fram en instruktion om
samtalsmetodik, åldersbedömning och barnkompetens. Migrationsverket gjorde också
2010 en kartläggning i syfte att ta fram ett
underlag för utvecklingsområden och vilka
frågor som behöver prioriteras i det fortsatta
utvecklingsarbetet.
Uppehållsrätt för EES-medborgare m.fl. samt
ställning som varaktigt bosatta

Under 2010 inkom cirka 27 500 ansökningar
från personer som ansökte om registrering av
uppehållsrätt och permanent uppehållsrätt
samt ansökningar om uppehållskort eller
permanent uppehållskort från sådana familjemedlemmar till EES-medborgare som inte
själva är EES-medborgare.
Andelen beviljade registreringar 2010
uppgick till 79 procent. Sedan rådets direktiv
2003/109/EG av den 25 november 2003 om
varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning genomfördes i svensk rätt den 30 april
2006, har ett fåtal tredjelandsmedborgare med
permanent uppehållstillstånd i Sverige ansökt
om att få ställning som varaktigt bosatt i
Sverige. År 2010 inkom 30 sådana ansökningar. Migrationsverket avgjorde 43 ärenden
och fyra ansökningar bifölls. Under 2010
34

inkom 830 ansökningar om uppehållstillstånd
från tredjelandsmedborgare som beviljats
status som varaktigt bosatt i en annan
medlemsstat. Migrationsverket fattade beslut i
653 ärenden och 452 ansökningar bifölls.
Studerandeärenden

Målet var att i ärenden som rör studerande
skulle tiden från ansökan till beslut göras så
kort som möjligt med hänsyn till sökandens
behov. Beslutet skulle fattas senast inom tre
månader.
Tabell 2.34 Inkomna och avgjorda studerandeärenden vid
Migrationsverket och utlandsmyndigheterna 2008–2010
2008

2009

2010

Inkomna ärenden

29 749

32 810

37 113

Avgjorda ärenden

28 688

33 826

34 783

- varav vid
Migrationsverket

25 014

29 570

29 468

Andel avgjorda inom 3
mån

83 %

90 %

82 %

- varav vid
Migrationsverket

81 %

88 %

79 %

Beviljade

21 704

28 065

30 400

- varav vid
Migrationsverket

18 074

23 852

25 124

Andel bifall
förstagångsansökan

67 %

74 %

81 %

- varav vid
Migrationsverket

60 %

68 %

75 %

Antalet inkomna ärenden ökade jämfört med
året innan från knappt 33 000 till cirka 37 000.
Av dessa var cirka 20 000 per år förstagångsansökningar, vilket innebär att ökningen är
hänförlig till ansökningar om förlängning.
Liksom året innan var de flesta sökande
medborgare i Kina, Pakistan, Iran, Indien,
Bangladesh och Nigeria.
Det totala antalet avgjorda ärenden liksom
antalet avgjorda ärenden vid Migrationsverket
har legat på en relativt jämn nivå under såväl
2009 som 2010. Andelen avgjorda ärenden
inom målet tre månader uppgick till
82 procent totalt och för Migrationsverket
79 procent. Det innebär en minskad måluppfyllelse i förhållande till föregående år.
Andelen förstagångsansökningar som har
bifallits har ökat under de senaste åren. Under
förra året uppgick den till 81 procent totalt
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och till 75 procent för de ärenden som avgjordes vid Migrationsverket.
Vissa utlandsmyndigheter har bemyndigats
att fatta beslut i ärenden som rör studenter
från tredjeland. Eftersom utlandsmyndigheterna saknar bemyndiganden att avslå ansökningar är bifallsandelen på Migrationsverket
lägre än för det totala antalet beviljade ansökningar. Utlandsmyndigheterna biföll 2010
cirka 5 000 ansökningar om uppehållstillstånd
för studier.
Utveckling av verksamheten
En majoritet av förstgångsansökningarna,
cirka 70 procent, lämnades 2010 in till Migrationsverket under perioden juni–augusti, dvs.
inför höstterminsstart. Även förfrågningar
kring ansökningar sker normalt under den
tiden på året.
Migrationsverket
avser
att
utvidga
möjligheterna till att ansöka elektroniskt.
Numera kan också studenter kontrollera
statusen på en ansökan via Migrationsverkets
hemsida. Detta innebär ett minskat antal epostförfrågningar och därmed frigjorda
resurser för prövningen. Migrationsverket
arbetar också aktivt med att omfördela ansökningar mellan de fyra enheter som handlägger
denna typ av ärenden utifrån var det för
tillfället finns tillgängliga resurser. Detta
arbetssätt kombinerat med att en av enheterna
är en specialiserad studerandeenhet bidrar till
att majoriteten av ansökningarna kan avgöras
inom tre månader.
Införande av anmälnings- och studieavgifter
Migrationsverket har under året samverkat
med Verket för högskoleservice (VHS) med
förberedelser inför införandet av anmälningsoch studieavgifter höstterminen 2011. Införandet av dessa avgifter väntas bl.a. medföra
färre ansökningar om uppehållstillstånd på
grund av studier. Under det första halvåret
2011 inkom cirka 15 100 ansökningar till
Migrationsverket och utlandsmyndigheterna.
Av dessa var cirka 4 200 förstagångsansökningar.

Arbetsmarknadsärenden
Tabell 2.35 Inkomna och avgjorda arbetsmarknadsärenden vid Migrationsverket och utlandsmyndigheterna,
exklusive förlängningar 2008–2010
2008

2009

2010

Inkomna ärenden

18 411

24 364

26 672

Avgjorda ärenden

18 399

23 250

23 374

- varav vid
Migrationsverket

12 905

16 324

23 374

Andel avgjorda inom 3
mån

93 %

92 %

84 %

- varav vid
Migrationsverket

90 %

88 %

84 %

Beviljade förstagångstillstånd till arbetstagare,
uppföljning av reformen
om arbetskraftsinvandring

11 026

14 481

13 612

Beviljade tillstånd, övriga
arbetsmarknadsärenden

5 560

6 238

7 380

Beviljade
arbetsmarknadsärenden,
totalt

16 586

20 719

20 992

- varav vid
Migrationsverket

11 143

13 893

20 777

Andel bifall
förstagångsansökan

90 %

89 %

89 %

- varav vid
Migrationsverket

86 %

85 %

89 %

Anm.: Utöver i tabellen redovisade uppgifter har 6 300 förlängningsansökningar inkommit 2010 (föreg. år 5 200). Antalet avgjorda uppgick 2010 till
5 300 (föreg. år 5 100).

Antalet inkomna arbetsmarknadsrelaterade
förstagångsansökningar vid utlandsmyndigheterna och Migrationsverket ökade med
drygt 2 000 jämfört med 2009. Under 2010
avgjordes sammantaget ungefär lika många
arbetsmarknadsärenden som året före.
Migrationsverket har dock avgjort cirka 7 000
fler ärenden än tidigare år, vilket motsvarar en
ökning med 43 procent. Anledningen är att
Migrationsverket inte gav utlandsmyndigheterna bemyndiganden att fatta beslut i
ärenden som rör bärplockare i samma
omfattning som tidigare år. Under 2010
avgjordes 300 ärenden av utlandsmyndigheterna jämfört med närmare 7 000 ärenden
2009.
Andelen avgjorda arbetsmarknadsärenden
inom tre månader minskade från 92 procent
2009 till 84 procent 2010.
Handläggningstiderna varierar mellan olika
typer av arbetsmarknadsärenden. Den genomsnittliga tiden för ansökningar från egna företagare uppgick till 305 dagar medan en
35
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elektronisk ansökan från en arbetstagare i
utlandet uppgick till 30 dagar. Antalet avgjorda
och beviljade arbetsmarknadsärenden var i
stort sett oförändrat jämfört med 2009. Som
framgår av tabellen ovan har dock beviljade
ansökningar från arbetstagare som omfattas av
de nya reglerna för arbetskraftsinvandring till
Sverige, som trädde i kraft i december 2008,
minskat med sex procent jämfört med 2009.
Det beror på att antalet inkomna ansökningar
och beviljade tillstånd till bärplockare har
minskat med cirka 2 700.

2009

6000

2010

5000
4000
3000
2000
1000
0
Thailand

Indien

Kina

Turkiet

Ukraina

Övriga

Flest arbetstillstånd beviljades till medborgare i
Indien, Kina och Thailand.
Diagram 2.6 Beviljade arbetstillstånd fördelade på
yrkesgrupper 2009 och 2010
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36

7000

Medhj jodbr.
trädg. skogsbr

Arbetskraftsinvandring
Målet för handläggningstiden av arbetstillstånd
var att den skulle göras så kort som möjligt
med hänsyn till den sökandes samt arbetsmarknadens behov.
Den största gruppen arbetsmarknadsärenden utgörs av ansökningar om arbetstillstånd
från arbetstagare.
Den genomsnittliga handläggningstiden för
arbetstillståndsärenden var 44 dagar 2010 och
86 procent av ansökningarna avgjordes inom
tre månader. Handläggningstiderna varierade
dock kraftigt mellan olika typer av ärenden. En
elektronisk och komplett ansökan från en
etablerad arbetsgivare tar i vissa fall endast en
vecka att handlägga medan en pappersansökan
som lämnats in till en utlandsmyndighet kan ta
mer än tre månader.
I förhållande till målet gör Migrationsverket
prioriteringar bland ansökningarna med hänsyn till de behov som arbetstagare och arbetsgivare har angett. Migrationsverket bedriver
också ett utvecklingsarbete med inriktningen
att öka den elektroniska hanteringen av
ärenden och därmed förkorta handläggningstiderna. Redan i dag kan en arbetstagare
ansöka om arbetstillstånd elektroniskt. Migrationsverket utlovar också snabbare beslut för
den som ansöker om arbetstillstånd
elektroniskt.
Totalt beviljades cirka 13 600 arbetstillstånd
2010, vilket innebär en minskning med cirka
900 jämfört med året före.

Diagram 2.5 Beviljade arbetstillstånd fördelade på länder
för medborgarskap 2009 och 2010

Den yrkesgrupp för vilka flest arbetstillstånd
beviljats var medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske (i vilken bärplockarna ingår), trots att antalet ansökningar från
bärplockare har minskat. Under 2010 var
antalet beviljade ansökningar inom yrkesgruppen medhjälpare inom jordbruk, trädgård,
skogsbruk och fiske cirka 2 500 färre än 2009,
vilket betyder att avgjorda och beviljade
ansökningar från andra grupper av arbetstagare
i stället har ökat.
Dataspecialister och storhushålls- och
restaurangpersonal utgjorde därefter de största
grupperna.
De flesta av bärplockarna kom såväl 2009
som 2010 från Thailand medan yrkesgruppen
dataspecialister dominerades av medborgare
från Indien.
Antalet beviljade ansökningar om arbetstillstånd under det första halvåret 2011 uppgick till 7 200.
Under 2010 uppgick andelen tillstånd som
beviljades för en kortare tid än sex månader till

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 8

44 procent medan andelen beviljade tillstånd
på två månader eller mer uppgick till
22 procent. Föregående år var motsvarande
andelar 63 respektive 12 procent, vilket innebär att andelen tillstånd med längre giltighetstid ökade.
Spårbyte inom ramen för reformen om
arbetskraftsinvandring
Med de regler för arbetskraftsinvandring som
infördes den 15 december 2008 infördes också
en möjlighet för asylsökande som fått avslag
på sin asylansökan, studenter på universitet
och högskola och personer på besök hos en
arbetsgivare i Sverige att under vissa omständigheter ansöka om och beviljas arbetstillstånd utan att behöva lämna landet, s.k.
spårbyte. Under 2010 beviljades 465 före detta
asylsökande arbetstillstånd, varav 135 från
Irak. Vidare beviljades 453 tidigare studenter
arbetstillstånd. De vanligaste yrkesgrupperna
för före detta asylsökande var köks- och
restaurangbiträden respektive städare m.fl. De
före detta studenterna var främst dataspecialister respektive köks- och restaurangbiträden.
Överklagande och omprövning av beslut i
ärenden som rör arbete, besök och bosättning
Tabell 2.36 Migrationsverkets omprövning av överklagade
beslut i ärenden rörande Arbete, besök och bosättning
2008–2010
2008

2009

2010

Inkomna överklaganden

6 195

8 723

14 451

Antal ställningstagande
till omprövning, varav

6 159

8 572

14 797

- Migrationsverket,
ändrade beslut

198

320

374

- överlämnade till
migrationsdomstol

5 746

8 114

14 000

Handläggningstid,
genomsnitt dagar

19

11

8

34 %

49 %

80 %

Andel ställningstaganden
som genomförts inom en
vecka

Antalet inkomna överklaganden ökade 2010
med närmare 66 procent. Detta ledde också till
att antalet ställningstaganden till omprövning
samt antalet överlämnade ärenden till migrationsdomstol ökade i motsvarande grad. Den
främsta förklaringen till denna ökning är den

mer restriktiva praxis som har rått gällande
kraven på uppvisande av id-handlingar för
anhöriga från bl.a. Somalia. Migrationsverket
ändrade sitt beslut i 2,5 procent av de ärenden
som omprövades 2010.
Migrationsverket har avgjort 80 procent av
ärendena inom en vecka, vilket innebär en
ökning med närmare 30 procentenheter jämfört med året före. Den genomsnittliga handläggningstiden minskade från 11 till 8 dagar
2010. Skälet till att en större andel av ärendena
avgjordes inom en vecka är att omprövning
och överlämnande av överklaganden till domstolarna i större utsträckning än tidigare sker
på prövningsenheterna, snarare än enheter
som arbetar med processföring. Vidare överlämnas fler ärenden direkt från prövningsenheterna till domstolarna utan exempelvis
kompletteringar och yttranden.
Domstolsprövning – Arbete, besök och
bosättning

Migrationsdomstolarna
Antalet inkomna mål till migrationsdomstolarna som rörde uppehållstillstånd utan
samband med avvisning eller utvisning ökade
från cirka 5 700 till cirka 8 500 jämfört med
2009. Antalet avgjorda mål ökade från 4 500
till 7 300. Det finns inget specifikt mål gällande
denna målkategori, vilket i stället sorterar in
under samlingsbegreppet migrationsmål.
Graden av måluppfyllelse för migrationsmål
återges under avsnittet Domstolsprövning –
Asyl.
Migrationsöverdomstolen
Antalet inkomna respektive avgjorda mål
avseende uppehållstillstånd utan samband med
avvisning eller utvisning ökade med 89 respektive 70 procent (till cirka 1 700 och 1 500) jämfört med året före. Det är en följd av de ökade
volymer som redovisats för såväl Migrationsverket som migrationsdomstolarna.
Verksamhetsområde Svenskt
medborgarskap
Målet var att beslut i ärenden om svenskt medborgarskap skulle fattas senast inom sex månader från det att ansökan kommit in till
Migrationsverket.
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För att beviljas medborgarskap krävs förutom
ett permanent uppehållstillstånd att den sökande i normalfallet ska ha vistats i Sverige i fem
år.
Tabell 2.37 Medborgarskapsärenden 2008–2010
2008

2009

2010

Inkomna ärenden

24 435

25 937

32 184

Avgjorda ärenden

25 693

25 476

26 621

96 %

95 %

87 %

65

53

70

Andel avgjorda inom 6
mån
Genomsnittlig
handläggningstid, i dagar,
Andel bifall

80 %

83 %

84 %

Öppna ärenden

3 248

4 418

10 800

Utgift/ kostnad, prövning
(tkr)

32 916

35 324

31 344

Utgift/ kostnad per avgjort
ärende (kr)

1 281

1 387

1 177

Under 2010 inkom 32 200 ansökningar om
medborgarskap, vilket innebär en ökning jämfört med året innan med 25 procent. Ökningen beror på att det mellan åren 2003 och 2006
beviljades relativt sett många uppehållstillstånd
för såväl asylsökande som anhöriga till dessa.
Flest ansökningar kom från personer från Irak.
Antalet avgjorda medborgarskapsärenden uppgick till 26 600 och motsvarade således inte
antalet inkomna ärenden. Av den anledningen
mer än fördubblades antalet öppna ärenden till
närmare 11 000. Andelen ärenden som avgjorts
inom målet på sex månader uppgick till
87 procent 2010, vilket är en minskning i
förhållande till året innan då andelen var
95 procent. Den genomsnittliga handläggningstiden ökade något jämfört med året innan
och uppgick till 70 dagar, dvs. 2,3 månader.
Bifallsandelen uppgick under året till
84 procent.
Såväl den totala kostnaden för prövning av
ansökan om medborgarskap som kostnaden
per avgjort ärende minskade jämfört med
2009, till följd av såväl minskade personalkostnader och minskade verksamhetsgemensamma kostnader för administration som en
ökad produktivitet.
Antalet avgjorda ärenden per årsarbetare
ökade med närmare 18 procent jämfört med
2009. Denna produktivitetsökning har skett
genom effektiviseringar i form av ökat elektroniskt ansökningsförfarande och automatisk
hämtning av information från andra myndig38

heters system. Dessutom har Migrationsverket
prioriterat ärenden som var kompletta vid
ansökningstillfället.
Första halvåret 2011 inkom cirka 18 100
ansökningar till Migrationsverket.
Omprövning av beslut i ärenden som rör
medborgarskapsärenden

När det gäller överklagande och omprövning,
var den genomsnittliga handläggningstiden för
ställningstagande till omprövning fem dagar.
Migrationsverket ändrade sitt beslut i
14 procent av de ärenden som omprövades
2010. Det motsvarar i stort resultatet 2009.
Domstolsprövning – Medborgarskap

Migrationsdomstolarna
Antalet inkomna mål till migrationsdomstolarna avseende svenskt medborgarskap
minskade från cirka 900 till cirka 700 jämfört
med 2009. Antalet avgjorda mål minskade från
1 000 till 800.
Det finns inget specifikt mål för denna målkategori utan den sorteras in under samlingsbegreppet migrationsmål. Graden av måluppfyllelse för migrationsmål återges under avsnittet Domstolsprövning – Asyl.
Migrationsöverdomstolen
Antalet inkomna mål till Migrationsöverdomstolen avseende svenskt medborgarskap
uppgick till 165, vilket innebär en minskning
med 14 mål jämfört med 2009. Antalet
avgjorda mål ökade från 173 till 178.

2.5

Analys och slutsatser

Sedan 2007 har omkring 100 000 personer
årligen invandrat till Sverige. En femtedel av
dessa var 2010 svenska medborgare som har
flyttat tillbaka till Sverige. Förra året lämnade
uppemot 50 000 personer Sverige.
Det är positivt att människor vill flytta till
Sverige för att arbeta och bo här.
Det har nu gått mer än två år sedan
regelverket som styr arbetskraftsinvandring
reformerades. Fler människor har sedan dess
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sökt sig till den svenska arbetsmarknaden för
att bidra med sin kunskap och kompetens.
Ökade möjligheter till arbetskraftsinvandring
gynnar inte enbart Sveriges ekonomi och
arbetsmarknad utan utgör också en utvecklingspotential för de länder som arbetskraftsinvandrarna kommer från och för migranterna
själva.
Sverige fortsätter att vara ett av de länder i
Europa som ger flest människor skydd undan
våld och förföljelse. Antalet personer som har
sökt asyl i Sverige har varit högt under flera år
och i dag finns det inget som tyder på att
antalet kommer att minska i någon större
omfattning de närmaste åren. Bakgrunden till
detta är bl.a. den svåra situationen med våld
och oroligheter som exempelvis under en
längre tid varit rådande i Afghanistan, Irak och
Somalia. Viseringsfriheten för medborgare i
vissa länder på västra Balkan påverkar också
antalet asylsökande till Sverige. Även om
antalet asylsökande från Nordafrika har varit
förhållandevis stabilt under en längre tid kan
den senaste tidens utveckling i området
komma att leda till att fler personer söker asyl i
Sverige.
Av flera skäl är det viktigt att vistelsetiderna
i Migrationsverkets mottagande blir så korta
som möjligt. En snabb asylprocess är gynnsam
ur integrationssynpunkt för den som slutligen
beviljas uppehållstillstånd. Det finns också
indikationer på att personer med kortare
vistelsetider återvänder självmant i högre
utsträckning än andra. Vistelsetiderna påverkar
antalet inskrivna personer i Migrationsverkets
mottagande och därmed kostnaderna för
mottagandet.
Det nya arbetssättet inom asylprövningen
Kortare väntan som Migrationsverket har
infört vid samtliga asylprövningsenheter, med
undantag för avarbetningsenheterna, har visat
sig vara framgångsrikt. Handläggningstiderna
har väsentligt förkortats, vilket även får ses
som en del i arbetet med att stärka rättssäkerheten. För de ärendena som hittills har
prövats vid enheter med det arbetssättet har
handläggningstiderna i genomsnitt varit 85
dagar. Detta kan jämföras med 267 dagar 2008,
innan det nya arbetssättet infördes.
Migrationsverkets utgångspunkt är att i
princip alla som söker asyl ska få sin sak
prövad i första instans inom tre månader. Det
förutsätter bl.a. att myndigheten arbetar på ett

flexibelt sätt, särskilt när antalet ansökningar
ökar. Ytterligare steg i den riktningen har
också tagits 2010 för att bättre kunna hantera
de stora variationerna av antalet asylsökande.
Förra året påbörjades införandet av det nya
arbetssättet inom mottagandet och återvändandet Kortare väntan II vid fler enheter.
För att de förkortade handläggningstiderna
vid Migrationsverket ska få full effekt måste
dock samtliga delar i asylprocessen fungera
effektivt. Det ställer stora krav på samtliga
involverade myndigheter och migrationsdomstolar att minimera egna ledtider men också att
samverka för att gemensamt bidra till en
effektiv asylprocess.
Handläggningstiderna vid migrationsdomstolarna har i genomsnitt varit cirka sex
månader. Målet för domstolarna har skärpts i
regleringsbrevet för 2011 i syfte att förkorta
vistelsetiderna.
När det gäller bosättningen av personer som
beviljats uppehållstillstånd har tiden från
beslut till bosättning också varit relativt stabil.
Sedan etableringsreformens införande har
dock tiden från beslut om uppehållstillstånd
till bosättning tenderat att bli längre än
tidigare. Det är därför viktigt att fortsatt följa
utvecklingen inom bosättningsarbetet.
Den förstärkning som har gjorts av
Migrationsverkets återvändandearbete har
medverkat till att fler personer återvände
självmant 2010 jämfört med tidigare år.
Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen och
Kriminalvården (avseende transporttjänsten)
fick därutöver 2009 och 2010 regeringens
uppdrag att samråda och samverka i syfte att
öka effektiviteten i arbetet med att verkställa
avvisnings- och utvisningsbeslut, samt att vidta
de åtgärder som krävs för att öka antalet
avvisningar och utvisningar. Det fördjupade
samarbetet mellan berörda myndigheter har
också börjat ge goda resultat. Varje år är det
dock många som inte återvänder trots
lagakraftvunnet beslut om avvisning eller
utvisning och för närvarande är en sjättedel av
de inskrivna personerna i Migrationsverkets
mottagande sådana personer som inte bedöms
återvända utan tvång. Polisen har därför fått
ansvaret att genomföra avvisningarna.
Det är viktigt att effektiviteten i återvändandearbetet ökar ytterligare och att samarbetet
mellan berörda myndigheter fortsätter och
fördjupas ytterligare. Behovet av att prioritera
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området kvarstår. Att de personer som efter
en prövning bedöms sakna behov av skydd
eller uppehållstillstånd på annan grund, återvänder till sina hemländer, har inte bara
betydelse för vistelsetiderna utan även för att
Sveriges asylsystem ska vara långsiktigt
hållbart.
De åtgärder som har vidtagits för att öka
antalet platser i kommunerna för mottagande
av ensamkommande barn har varit verkningsfulla men det råder fortfarande stor platsbrist,
främst på grund av att antalet asylsökande
ensamkommande barn är fortsatt högt. Det är
angeläget att Migrationsverket och länsstyrelserna fortsätter och fördjupar sitt samarbete
för att få till stånd fler platser i kommunerna,
inte minst utifrån de senaste årens utgiftsutveckling. En snabb och ordnad anvisning i
en kommun ger de ensamkommande barnen
bättre förutsättningar för utbildning, eventuellt arbete och förbättrad livssituation i stort.

2.6

Politikens inriktning

Regeringens mål är att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar
asylrätten och som inom ramen för den
reglerade invandringen underlättar rörlighet
över gränser, främjar arbetskraftsinvandring,
tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska
och internationella samarbetet.
Sverige ska ha en human asylpolitik och vara
en fristad för den som flyr undan förföljelse
och förtryck. Särskild hänsyn ska tas till barns
bästa. Sverige erbjuder skydd i större utsträckning än vad internationella överenskommelser
kräver. Denna politik har ett starkt stöd i
riksdagen. Sverige är ett land som har en
tradition av öppenhet mot omvärlden. Nya
influenser har berikat Sverige kulturellt,
ekonomiskt och kunskapsmässigt under alla
tider och gör Sverige bättre. Utifrån den
målsättningen och i strävan efter en human
migrationspolitik
har
regeringen
och
Miljöpartiet de gröna träffat en ramöverenskommelse i migrationsfrågor. Överenskommelsen om ett gemensamt ansvarstagande
för den samlade asyl- och migrationspolitiken
omfattar fyra huvudpunkter: värna asylrätten,
underlätta arbetskraftsinvandring och rörlighet
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över gränserna, tillvarata och beakta migrationens utvecklingseffekter samt att fördjupa
det europeiska och internationella samarbetet.
Den preliminära bedömningen, som är
förknippad med stor osäkerhet, är att de
aktuella förslagen i överenskommelsen kan
medföra kostnader på upp till 1,7 miljarder
kronor per år. Bedömningen ska inte ses som
en reformram utan ambitionen är, som alltid,
att genomföra de aktuella förslagen på ett
kostnadseffektivt sätt. Den exakta budgetramen kan fastställas först efter att utredningar
och fullständig budgetberedning är genomförd. I den fortsatta hanteringen ska de
samlade effekterna beaktas. Valet av alternativ
för genomförandet av en viss del av överenskommelsen kan komma att påverka det resterande utrymmet för att genomföra övriga delar
av överenskommelsen om migrationspolitiken.
Sverige fortsätter att vara ett av de länder i
Europa som ger flest människor skydd undan
förföljelse. Sverige tar också ett stort ansvar
för att i samarbete med FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) ge skydd, genom
vidarebosättning, till personer som befinner
sig på flykt utanför sitt hemland och som inte
har tillgång till varaktigt skydd. Regeringen
verkar för att fler EU-medlemsstater, i likhet
med Sverige, ska erbjuda vidarebosättning.
Målet är att ett europeiskt vidarebosättningssystem ska utgöra en del av det framtida
gemensamma asylsystemet.
Regeringen verkar för en gemensam asylpolitik inom EU. Den övergripande målsättningen är att asylpolitiken inom EU ska
vara human, rättssäker och effektiv. En grundläggande del i arbetet är att ytterligare harmonisera EU:s asylpolitik och att medlemsstaterna ska dela på ansvaret att erbjuda skydd.
Ett framtida gemensamt asylsystem måste vara
grundat på en gemensam lagstiftning med ett
mer likvärdigt skydd inom EU. Enskilda
medlemsstater ska inte förhindras att ha en i
förhållande till den enskilde mer generös
inställning än den som EU, som helhet, har.
Arbetet med det gemensamma europeiska
asylsystemet är mycket viktigt och kommer
att intensifieras ytterligare under det
kommande året. Sverige ska även bidra till
utvecklingen av stöd till flyktingmottagande i
regioner utanför EU.
Det civila samhällets organisationer gör
betydelsefulla insatser på området och därför
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är det viktigt att det även fortsättningsvis finns
ett gott samarbete mellan Migrationsverket
och dessa organisationer.
Snabbare asylprocess för den enskilde
Migrationsverket har genom förbättrade
arbetsmetoder inom asylprövningen kraftigt
kunna förkorta handläggningstiderna i första
instans, med bibehållen kvalitet. För att de
förkortade handläggningstiderna ska kunna få
full effekt och därmed leda till att vistelsetider
inom mottagandet blir kortare, måste samtliga
steg i asylprocessen fungera effektivt och med
hög kvalitet. Det ställer stora krav på
kapaciteten hos involverade myndigheter och
domstolar, såsom migrationsdomstolarna,
Arbetsförmedlingen, polismyndigheterna och
Kriminalvården (avseende transporttjänsten),
att minska egna ledtider men också att
samverka för att gemensamt bidra till en
asylprocess i balans. Regeringen förutsätter att
berörda myndigheter och domstolar med
uppgifter inom asylprocessen fortsätter att
utveckla arbetet med att förkorta handläggningstiderna. Regeringen avser även att vidareutveckla styrningen av Migrationsverket och
kommer särskilt att följa de projekt som
myndigheten har initierat inom prognos- och
analysverksamheten liksom inom asylområdet
samt utvecklingsarbetet i övrigt.
För att asylsystemet ska vara långsiktigt
hållbart, är det viktigt att en rättssäker asylprocess har ett tydligt slut. De personer som
beviljas uppehållstillstånd ska så snabbt som
möjligt kunna påbörja etableringsprocessen i
Sverige medan de personer som fått ett slutligt
avvisnings- eller utvisningsbeslut är skyldiga
att lämna landet. Andelen inskrivna personer i
Migrationsverkets mottagande med lagakraftvunna avlägsnandebeslut ökar och uppgick vid
halvårsskiftet 2011 till 37 procent.
Det är väsentligt att ytterligare åtgärder
vidtas för att stärka återvändandeverksamheten.
Ansvariga
myndigheter,
d.v.s.
Migrationsverket, polisen och Kriminalvården
(avseende transporttjänsten), har fått i uppdrag av regeringen att samverka och effektivisera återvändandearbetet, i syfte att öka antalet
personer som återvänder. Myndigheterna avser
att implementera de arbetsmetoder som utvecklas inom det så kallade REVA-projektet
(rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete)
i
Migrationsverkets
förvaltningsprocess-

enheter, i samtliga polismyndigheter och i
Kriminalvården (avseende transporttjänstens)
verksamhet som rör verkställighet av
avvisnings- eller utvisningsbeslut.
I syfte att underlätta ett återvändande under
värdiga villkor och öka det självmana återvändandet förlängs möjligheten för personer
med lagakraftvunna avvisnings- eller utvisningsbeslut att ansöka om ekonomiskt återetableringsstöd till och med 2012.
Under året planeras EU:s återvändandedirektiv att genomföras vilket antas innebära
att personer med lagakraftvunna avvisningseller utvisningsbeslut återvänder självmant i
större utsträckning än i dag.
Vidare är det viktigt att följa upp hur
Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och
länsstyrelserna samverkar och samordnar sina
verksamheter i fråga om bosättning för vissa
personer som beviljas uppehållstillstånd, i syfte
att uppnå en effektiv etableringsprocess och
förkorta vistelsetiderna.
Förvarsutredningen har lämnat sitt slutbetänkande Förvar (SOU 2011:17) till
regeringen. Betänkandet har remissbehandlats
och bereds för närvarande.
Praxisändringar som påverkar möjligheten till
anhöriginvandring
Praxisändringar vad gäller styrkt identitet i
ärenden om anhöriginvandring har fått stora
konsekvenser för bl.a. barnfamiljer. Med
utgångspunkt i principen om barnets bästa och
rätten till familjeåterförening, ska åtgärder
vidtas för att 2012 lösa problematiken med
krav på fastställd identitet och godkänt pass i
familjeåterföreningsfall. Denna åtgärd finns
med i överenskommelsen om migrationspolitiken.
Mottagandet av ensamkommande barn
Antalet ensamkommande barn som söker asyl
har successivt ökat. Trots de insatser som har
gjorts under de senaste åren finns det fortfarande ett stort behov av fler boendeplatser i
kommunerna för mottagande både av asylsökande ensamkommande barn och av ensamkommande barn som har beviljats uppehållstillstånd. Regeringen har också genomfört en
översyn av ersättningssystemet för mottagande av ensamkommande barn, i syfte att göra
ersättningssystemet mer förutsägbart för
kommunerna och hållbart över tid. Vidare har
regeringen tillsatt en utredning om utvidgade
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möjligheter för Migrationsverket att anvisa
asylsökande ensamkommande barn till
kommuner även i fall där mottagande saknas.
Utgångspunkten är dock att mottagandet av
ensamkommande barn, även fortsättningsvis, i
första hand ska bygga på frivilliga överenskommelser. Migrationsverket ska verka för
att ett välfungerande mottagande sker i
hemlandet för de ensamkommande barn som
ska återvända enligt ett lagakraftvunnet beslut
om avvisning eller utvisning. Återvändandet
ska ske med beaktande av barnkonventionen
och ta hänsyn till att barnet ska behandlas med
humanitet, respekt och värdighet.
Viseringspolitik
Under 2011 genomförs flera författningsändringar med anledning av EU:s viseringskodex. På EU-nivå fortsätter arbetet med
harmoniseringen av viseringspolitiken. Detta
ger möjlighet till förbättrad service för viseringssökande och öppnare gränser. Samtidigt
ska invandring av personer som inte har rätt
att vistas i landet motarbetas. Översynen av
vilka tredjelandsmedborgare som ska vara
viseringsfria respektive skyldiga att inneha
visering vid inresa i Schengenområdet samt
avtal med länder om viseringsförenklingar,
utgör en viktig del i EU:s gemensamma
politik.
Arbetskraftsinvandring
Det är positivt att människor vill flytta till
Sverige för att arbeta och bo här. Det ger
enskilda möjlighet att förverkliga sina
drömmar och förutsättningar att utveckla den
svenska välfärden. De nya reglerna för
arbetskraftsinvandring som gäller sedan
december 2008 och som ger människor större
möjlighet att komma till Sverige för att arbeta
är en mycket betydelsefull reform. Sveriges
regler för arbetskraftsinvandring är effektiva
och flexibla, vilket underlättar för arbetsgivare
att rekrytera arbetskraft från länder utanför
EES-området och för tredjelandsmedborgare
att arbeta i Sverige. För att bl.a. motverka
utnyttjande av arbetstagare från tredjeland
kommer, i enlighet med EU:s sanktionsdirektiv, högre krav, bl.a. i form av vissa
kontroll- och underrättelseskyldigheter, att
ställas på arbetsgivare vid anställning av
tredjelandsmedborgare samt nya sanktioner
träffa den som anställer en sådan medborgare
som inte har rätt att vistas i Sverige.
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Kommittén för cirkulär migration och
utveckling har i sitt slutbetänkande (SOU
2011:28) Cirkulär migration och utveckling –
förslag och framåtblick, lämnat ett flertal
förslag som berör området och bedöms kunna
påverka förutsättningar för såväl arbetskrafts-,
som studerandeinvandring på ett positivt sätt.
Betänkandet är föremål för behandling inom
Regeringskansliet.
Migration och utveckling
Regeringens mål är att genom en ökad
samstämmighet mellan migration och utveckling förstärka de positiva och minska de
negativa utvecklingseffekterna av migration.
Som ett led i det arbetet kommer Sverige att
vara ordförande för det Globala Forumet för
migration och utveckling (GFMD) 2013–2014
samt stå värd för GFMD-mötet 2014. GFMD
är för närvarande det enda globala forumet för
mellanstatlig dialog om migration och
utveckling. Denna åtgärd finns med i
överenskommelsen om migrationspolitiken.

2.7

Budgetförslag

2.7.1

1:1 Migrationsverket

Tabell 2.38 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

2 166 322
1

2011

Anslag

2 416 981

2012

Förslag

2 499 473

2013

Beräknat

2 319 691

2

2014

Beräknat

2 264 518

3

2015

Beräknat

2 280 445

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-133 297
2 315 338

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 2 273 730 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 2 174 356 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 2 133 995 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Migrationsverkets
kostnader för personal och lokaler, exklusive
bostäder för asylsökande, samt övriga förvaltningskostnader. Anslaget används för
samtliga kostnader för handläggning och
prövning av ärenden, förvaltningskostnader
förknippande med mottagande av asylsökande,
genomförandet av organiserad sysselsättning,
förvarsverksamhet samt myndighetens upp-
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gifter vid överprövning av utlänningsärenden i
domstol.
Regeringens överväganden
Migrationsverkets uppdrag och verksamhet är
kopplat till en omvärld som kännetecknas av
osäkerhet och föränderlighet. Antalet asylsökande är inte konstant utan varierar ofta avsevärt mellan månader och år och nivåerna är
svåra att prognostisera. Även antalet inkommande ärenden av andra slag varierar över
tid, liksom antalet inskrivna i Migrationsverkets mottagande. Prövningen av asylärenden bör ske skyndsamt, både för individens bästa och för att undvika framför allt
onödiga mottagandekostnader.
Verksamheten är kunskapsintensiv. Kostnaderna för rekrytering och avveckling är
därför relativt höga. Vid nyrekrytering tillkommer kostnader för utbildning och det tar
lång tid innan en handläggare inom asylprövningen uppnått full kapacitet. För att
uppnå kostnadseffektivitet och god kvalitet är
det viktigt att befintlig arbetskraft vid varje
givet tillfälle kan användas där behoven är
störst inom organisationen. Migrationsverket
behöver utveckla organisationen och arbetssättet ytterligare för att öka förmågan att
använda personalen på ett mer flexibelt sätt
och på så sätt minska kostnaderna för rekrytering och avveckling i samband med upp- och
nedgångar. Mot bakgrund av svårigheten att
prognostisera antalet asylsökande och för att
öka möjligheten för Migrationsverket att
planera verksamheten mer långsiktigt bör
dimensioneringen av anslaget utgå ifrån ett
intervall av nya asylsökande, snarare än från en
statisk nivå. Vid högre nivåer av asylsökande
inom intervallet stödjer andra delar av
organisationen asylprövningen. Vid lägre
nivåer av antalet asylsökande inom intervallet
kan denna kapacitet användas till att arbeta ned
ärendebalanser inom andra kategorier av
ansökningar som inte har kunnat avgöras vid
högre nivåer av antalet asylsökande.
Sammantaget möjliggör dessa förändringar i
arbetssätt och resurstilldelning en kostnadseffektiv användning av statens resurser.
Antalet asylsökande bedöms bli fler än vad
som prognostiserades i samband med budgetpropositionen för 2011. Migrationsverket be-

höver under perioden 2012–2015 ha en kapacitet att handlägga mellan 26 000 och 32 000
nya asylansökningar årligen. Även antalet
ansökningar om uppehållstillstånd av andra
skäl bedöms öka. Därtill behöver Migrationsverket på ett par år avgöra en mängd äldre
ärenden som rör ansökningar om asyl,
uppehållstillstånd på grund av anknytning eller
svenskt medborgarskap. Antalet inskrivna
personer i Migrationsverkets mottagande bedöms också bli högre 2012–2015 i förhållande
till vad anslaget dimensionerades för i samband
med budgetpropositionen för 2011.
Med anledning av uppföljningen av EU:s
rörlighetsdirektiv, som bl.a. bedöms medföra
minskade
arbetsuppgifter
för
Migrationsverket, minskas anslaget med
13,5 miljoner kronor 2012 och med
27 miljoner kronor från och med 2013.
Sammantaget
ökas
anslaget
med
327 miljoner kronor 2012. Anslaget beräknas
ökas med 242 miljoner kronor 2013, 184
miljoner kronor 2014 och 135 miljoner kronor
2015.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 2 499 473 000 kronor anvisas
under anslaget 1:1 Migrationsverket för 2012.
För 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till
2 319 691 000,
2 264 518 000
respektive
2 280 445 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2012–2015
beräknats enligt följande:
Tabell 2.39 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:1 Migrationsverket
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

2 416 981

2 416 981

2 416 981

2 416 981

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

24 759

74 116

126 008

192 329

Beslut

56 209

-173 600

-280 257

-330 698

1 524

2 194

1 787

1 833

2 499 473

2 319 691

2 264 518

2 280 445

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
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2.7.2

1:2 Ersättningar och
bostadskostnader

Tabell 2.40 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

3 480 003

2011

Anslag

3 901 387

2012

Förslag

3 977 963

2013

Beräknat

3 743 878

2014

Beräknat

3 743 878

2015

Beräknat

3 743 878

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-319 290
3 760 066

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för att finansiera stöd till
asylsökande m.fl. samt ersättningar till
kommuner och landsting. Exempel på stöd är
dagersättning, särskilda bidrag, boende och
återetableringsstöd i samband med självmant
återvändande. Ersättningar betalas ut till
kommuner och landsting för i första hand
hälso- och sjukvård, skolgång och omsorg till
asylsökande m.fl.

propositionen för 2011. Detta dels eftersom
antalet asylsökande 2010 blev högre än tidigare
bedömt, dels eftersom antalet asylsökande
prognostiseras bli högre under kommande år
jämfört vad som antogs i samband med
budgetpropositionen för 2011. En annan viktig
orsak är att antalet personer med lagakraftvunna beslut om avvisning och utvisning ökar.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 3 977 963 000 kronor anvisas
under anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader för 2012. För 2013, 2014 och 2015
beräknas
anslaget
till
3 743 878 000,
3 743 878 000,
respektive
3 743 878 000
kronor.
Anslaget har för perioden 2012–2015
beräknats enligt följande:
Tabell 2.41 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:2 Ersättningar och bostadskostnader
Tusental kronor

Anvisat 2011
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2012

2013

2014

2015

3 026 387

3 026 387

3 026 387

3 026 387

-6 300

-6 300

-6 300

-6 300

666 021

178 791

-91 209

34 579

291 855

545 000

815 000

689 212

3 977 963

3 743 878

3 743 878

3 743 878

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar

Regeringens överväganden
Kostnaderna under anslaget styrs främst av
antalet asylsökande och de sökandes vistelsetider i mottagandet. Utgifterna för ensamkommande barn utgör en väsentligt högre
andel av anslaget än vad ensamkommande barn
utgör av antalet inskrivna.
Hur många personer som söker asyl i
Sverige styrs av en mängd svårbedömda och
föränderliga omvärldsfaktorer. Exempel på
faktorer som påverkar vistelsetiderna är handläggningstiderna hos berörda myndigheter och
domstolar, tiden till kommunmottagande efter
beslut om uppehållstillstånd alternativt tiden
från det att ett avvisnings- eller utvisningsbeslut har vunnit laga kraft till utresa.
Ändringar i förutsättningar vad gäller praxis,
nationella och internationella regelverk kan
också påverka antalet asylsökande och vistelsetiderna.
Handläggningstiderna hos Migrationsverket
för prövning av asylärenden har förkortats
med flera månader i genomsnitt. Trots det
antas inte antalet inskrivna personer i mottagandet minska i den takt som antogs i samband
med beräkningar som låg till grund för budget-

1

Volymer
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.

2.7.3

1:3 Migrationspolitiska åtgärder

Tabell 2.42 Anslagsutveckling
Tusental kronor

1

2010

Utfall

331 542

2011

Anslag

405 437

2012

Förslag

415 897

2013

Beräknat

438 957

2014

Beräknat

450 217

2015

Beräknat

449 886

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

13 246
403 937

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
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Anslaget används för att finansiera organiserad
överföring av flyktingar m.fl. och ersättning
till de kommuner som tar emot dessa personer
samt bidrag till vissa hjälpinsatser för flyktingar utanför Sverige. Bidrag till utlänningars
resor från Sverige för bosättning i annat land
och bidrag till flyktingar för kostnader för
anhörigas resor till Sverige finansieras också
från detta anslag. Även statsbidrag till den
efterforskningsverksamhet som enligt avtal
bedrivs av Svenska Röda Korset bekostas av
anslaget. Dessutom finansieras internationell
samverkan inom ramen för flykting- och
migrationspolitiken m.m. samt vissa studier
och analyser inom det migrationspolitiska
området.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 415 897 000 kronor
anvisas under anslaget 1:3 Migrationspolitiska
åtgärder för 2012. För 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till 438 957 000, 450 217 000
respektive 449 886 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2012–2015 beräknats enligt följande:
Tabell 2.43 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:3 Migrationspolitiska åtgärder
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

405 437

405 437

405 437

405 437

20 000

21 000

21 000

9 890

11 271

21 531

21 200

570

2 249

2 249

2 249

415 897

438 957

450 217

449 886

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

2.7.4

1:4 Domstolsprövning i
utlänningsärenden

Tabell 2.44 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

454 228

2011

Anslag

503 419

2012

Förslag

504 832

2013

Beräknat

544 544

2

2014

Beräknat

525 470

3

2015

Beräknat

539 323

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

37 087
460 165

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 534 266 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 504 993 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 504 993 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för migrationsdomstolarnas
och Migrationsöverdomstolens förvaltningskostnader hänförliga till överprövning av utlännings- och medborgarskapsärenden. Från
anslaget finansieras även Högsta förvaltningsdomstolens handläggning av resningsansökningar av utlännings- och medborgarskapsärenden.
Regeringens överväganden
Jämfört med budgetpropositionen för 2011
bedöms migrationsdomstolarna behöva avgöra
fler asylmål än vad anslaget är dimensionerat
för under perioden. Anslaget beräknas därför
öka med 30 miljoner kronor 2013.
Regeringen föreslår att 504 832 000 kronor
anvisas under anslaget 1:4 Domstolsprövning i
utlänningsärenden för 2012. För 2013, 2014
och 2015 beräknas anslaget till 544 544 000,
525 470 000 respektive 539 323 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2011–2014 beräknats enligt följande:

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
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Tabell 2.45 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:4 Domstolsprövning i utlänningsärenden

Regeringens överväganden

Tusental kronor

Regeringen föreslår att 158 800 000 kronor
anvisas under anslaget 1:5 Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden för 2012. För
2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till
158 800 000,
158 800 000
respektive
158 800 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2012–2015 beräknats enligt följande:

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

503 419

503 419

503 419

503 419

5 763

15 559

26 410

40 378

-4 800

25 108

-4 994

-5 126

450

459

635

652

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

Tabell 2.47 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:5 Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden
Tusental kronor

Förslag/
beräknat
anslag

504 832

544 544

525 470

539 323

Anvisat 2011

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.

1

2012

2013

2014

2015

158 800

158 800

158 800

158 800

158 800

158 800

158 800

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

2.7.5

1:5 Kostnader vid
domstolsprövning i
utlänningsärenden

Förslag/
beräknat
anslag

158 800

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.

Tabell 2.46 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2010

Utfall

131 060

2011

Anslag

158 800

2012

Förslag

158 800

2013

Beräknat

158 800

Tabell 2.48 Anslagsutveckling

2014

Beräknat

158 800

Tusental kronor

2015

Beräknat

158 800

1

47 740
132 175

2.7.6

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för migrationsdomstolarnas,
Migrationsöverdomstolens och Högsta förvaltningsdomstolens kostnader för nämndemän och sakkunniga som anlitas i utlänningsmål samt de klagandes resor till förhandlingar i
sådana mål.
Vidare finansieras från anslaget ersättning
till offentligt biträde i utlänningsärenden enligt
utlänningslagen (2005:716), till tredje man i
utlänningsärenden enligt lagen (1996:1620)
om offentligt biträde, till tolkar i utlänningsärenden, samt ärenden enligt lagen (2001:82)
om svenskt medborgarskap och för översättningar i utlänningsärenden.
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1:6 Offentligt biträde i
utlänningsärenden

2010

Utfall

176 582

2011

Anslag

230 255

2012

Förslag

210 255

2013

Beräknat

200 255

2014

Beräknat

200 255

2015

Beräknat

200 255

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

106 074
279 256

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för kostnader för offentligt
biträde och tolk i utlänningsärenden enligt utlänningslagen
(2005:716)
eller
lagen
(1991:572) om särskild utlänningskontroll.
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Regeringens överväganden

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 210 255 000 kronor
anvisas under anslaget 1:6 Offentligt biträde i
utlänningsärenden för 2012. För 2013, 2014
och 2015 beräknas anslaget till 200 255 000,
200 225 000 respektive 200 225 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2012–2015 beräknats enligt följande:

Jämfört med bedömningen inför budgetpropositionen för 2011 antas fler personer återvända 2012–2015. Anslaget bör därför ökas
med 27 miljoner kronor 2012.
Regeringen föreslår att 294 202 000 kronor
anvisas under anslaget 1:7 Utresor för avvisade
och utvisade för 2012.
För 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till
234 202 000,
234 202 000
respektive
212 202 000 kronor. Anslaget har för perioden
2012–2015 beräknats enligt följande:

Tabell 2.49 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

230 255

230 255

230 255

230 255

-30 000

-30 000

-30 000

Förändring till följd av:
Beslut

-20 000

Tabell 2.51 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:7 Utresor för avvisade och utvisade
Tusental kronor

Överföring
till/från andra
anslag

Anvisat 2011

Övrigt

Beslut

Förslag/
beräknat
anslag

Överföring
till/från andra
anslag

2012

2013

2014

2015

279 202

279 202

279 202

279 202

15 000

-45 000

-45 000

-67 000

294 202

234 202

234 202

212 202

Förändring till följd av:

210 255

200 255

200 255

200 255

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.

2.7.7

1

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

1:7 Utresor för avvisade och
utvisade

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.

Tabell 2.50 Anslagsutveckling

2.7.8

Tusental kronor

2010

Utfall

238 210

2011

Anslag

279 202

2012

Förslag

294 202

2013

Beräknat

234 202

2014

Beräknat

234 202

2015

Beräknat

212 202

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

992

1:8 Från EU-budgeten
finansierade insatser för
asylsökande och flyktingar

254 559
Tabell 2.52 Anslagsutveckling
Tusental kronor

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för resor ut ur landet och
andra åtgärder för utlänningar som avvisats
eller utvisats enligt beslut av Migrationsverket,
polisen eller regeringen med stöd av utlänningslagen (2005:716) eller lagen om särskild
utlänningskontroll (1991:572). Även kostnader för resor ut ur Sverige för de asylsökande
som återkallat sin ansökan finansieras från anslaget.

2010

Utfall

114 175

2011

Anslag

136 880

2012

Förslag

156 554

2013

Beräknat

181 564

2014

Beräknat

132 372

2015

Beräknat

71 247

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

92 572
140 986

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för utbetalningar för projekt
som beviljas medel inom ramen för Europeiska
flyktingfonden samt Europeiska återvändandefonden motsvarande EU:s finansiering av
dessa program. Under anslaget finansieras
47
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även kvarvarande utbetalningar från Flyktingfonden II.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslaget 1:8 Från EUbudgeten finansierade insatser för flyktingar och
asylsökande besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 250 000 000 kronor
2013,
100 000 000 kronor
2014
samt
95 000 000 kronor 2015.

Skälen för regeringens förslag: Sverige har
från EU-budgeten för 2012 preliminärt tilldelats cirka 21 miljoner euro för flyktingfonden och återvändandefonden inom det
finansiella ramprogrammet för solidaritet och
förvaltning av migrationsströmmar för
perioden 2008–2013. Syftet med ramprogrammet är att stödja principen om solidaritet
vid hanteringen av migrationsströmmar. Ramprogrammet ska säkerställa en rättvis
ekonomisk ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna vid införandet av en integrerad
förvaltning av unionens yttre gränser respektive genomförandet av en gemensam asyloch invandringspolitik. Områden som kan ges
stöd är mottagande av asylsökande, vidarebosättning, återvändande och integration.
Verksamheten inom Europeiska flyktingfonden samt Europeiska återvändandefonden
omfattar till viss del fleråriga projekt. Åtaganden under anslaget kan således medföra utgifter för kommande budgetår.

Regeringens överväganden
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 156 554 000 kronor anvisas under anslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade
insatser för asylsökande och flyktingar för 2012.
För 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till
181 564 000,
132 372 000,
respektive
71 247 000 kronor. Anslaget har för perioden
2012–2015 beräknats enligt följande:
Tabell 2.53 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för
asylsökande och flyktingar
Tusental kronor
2012

2013

2014

2015

136 880

136 880

136 880

136 880

-10 000

-63 588

-61 636

-88 971

Övrigt

29 674

108 272

57 128

23 338

Förslag/
beräknat
anslag

156 554

181 564

132 372

71 247

Anvisat 2011

1

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.

Tabell 2.54 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

Ingående åtaganden

-

297 000

407 000

-

-

-

Nya åtaganden

-

250 000

225 000

-

-

-

Infriade åtaganden

-

-140 000

-187 000

-250 000

-100 000

-95 000

297 000

407 000

445 000

-

-

-

-

440 000

445 000

-

-

-

Utestående åtaganden
Erhållet/föreslaget bemyndigande
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Tabell 2.56 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:9 Ramöverenskommelse om migrationspolitik

2.7.9 1:9 Ramöverenskommelse om
migrationspolitik

Tusental kronor
2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

850 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

850 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

Tabell 2.55 Anslagsutveckling
Anvisat 2011

Tusental kronor

2010

Utfall

2011

Anslag

2012

Förslag

2013

Beräknat

1 700 000

2014

Beräknat

1 700 000

2015

Beräknat

1 700 000

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Förändring till följd av:

0

Beslut

0

Överföring
till/från andra
anslag

850 000

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Ett nytt anslag på statens budget uppförs för
åtgärder som vidtas inom ramen för den
migrationspolitiska överenskommelsen mellan
regeringen och Miljöpartiet de gröna som slöts
den 3 mars 2011.

1

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.

Regeringens överväganden
Regeringen
föreslår
att
medel
för
avsätts
i
överenskommelsen
budgetpropositionen för 2012 med en
halvårseffekt om 0,85 miljarder kronor 2012
och 1,7 miljarder kronor per år fr.o.m. 2013.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 850 000 000 kronor anvisas
under anslaget 1:9 Ramöverenskommelse om
migrationspolitik för 2012. För 2013, 2014 och
2015 beräknas anslaget till 1 700 000 000,
1 700 000 000
respektive
1 700 000 000
kronor. Anslaget har för perioden 2012–2015
beräknats enligt följande:
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jämställdhet
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända
invandrare ingå ekonomiska åtaganden som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
520 000 000 kronor 2013 och 2014 (avsnitt
3.6.4),

2.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare ingå ekonomiska åtaganden
som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
62 000 000 kronor 2013 och 2014 (avsnitt
3.6.6),

3.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder ingå ekonomiska åtaganden som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
478 000 000 kronor 2013 och 2014 (avsnitt
5.6.1),

4.

godkänner regeringens förslag om ändrad
finansiering av hemutrustningslån (avsnitt
3.6.5),

5.

godkänner regeringens förslag om föreskrifter om lån till hemutrustning för
flyktingar och vissa andra utlänningar
(avsnitt 3.6.5),

6.

för budgetåret 2012 anvisar anslagen under
utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt följande uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

Anslagstyp

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

2:1
2:2
3:1

Integrationsåtgärder
Kommunersättningar vid flyktingmottagande
Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare
Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare
Hemutrustningslån
Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av
tredjelandsmedborgare
Diskrimineringsombudsmannen
Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
Särskilda jämställdhetsåtgärder

Summa

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

130 905
4 755 417
997 000
900 000
1 208 519
20 000
94 455
28 318
239 239
8 373 853
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2 Integration och jämställdhet

2.1

Omfattning

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik,
politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik
och myndigheterna Diskrimineringsombudsmannen och Nämnden mot diskriminering.

2.2

Utgiftsutvecklingen

Utgifterna 2010 blev 140 miljoner kronor lägre
än 2009 främst därför att ersättningen till
kommunerna för flyktingmottagande minskade.
I år sker en ökning och på ändringsbudget i
samband med denna budgetproposition föreslås
att anslag 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande inom området Integration höjs med
530 miljoner kronor. Utfallet i år beräknas ändå
bli 63 miljoner kronor lägre än ursprungligt
anvisade medel i statens budget för 2011 på
grund av lägre utbetalningar för etableringsersättning och etableringslotsar m.m.

Ramen för utgiftsområdet beräknas dock
kommande år överstiga den beräknade anslagsnivån i budgetpropositionen för 2011 med
2 062 miljoner kronor 2012 och 2 207 miljoner
kronor 2013 och 2 824 miljoner kronor 2014.
Anledningen är främst ökade utgifter för mottagandet av ensamkommande barn. Förslaget
om att verksamheten med lån till hemutrustning
ska finansieras via anslag i stället för lån hos
Riksgäldskontoret innebär att utgifterna ökar
med 1 200 miljoner kronor 2012, 79 miljoner
kronor 2013, 82 miljoner kronor 2014 och
83 miljoner kronor 2015. (se avsnitt 3.6.5). Den
kraftiga ökningen 2012 beror på engångseffekten
av att nuvarande lån hos Riksgäldskontoret
amorteras.
Jämfört med 2011 års ekonomiska vårproposition blir utgifterna 296 miljoner kronor lägre
2011. Därefter sker dock en ökning med
955 miljoner kronor 2012, 65 miljoner kronor
2013, 122 miljoner kronor 2014 och 31 miljoner
kronor 2015.

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Miljoner kronor

Anslag inom området Integration
Anslag inom området Diskriminering
Anslag inom området jämställdhet
Totalt för utgiftsområdet

Utfall
2010 1

Budget
2011 2

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

4 559

6 197

5 595

8 012

7 842

8 465

8 430

120

120

118

123

115

117

118

513

240

251

239

239

239

49

5 192

6 558

5 964

8 374

8 196

8 821

8 597

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.
1
Inkluderar äldreanslagen 11:1 Utvecklingsinsatser i storstadsregionerna (2004), 10:1 Avvecklingsmyndigheten för integrationsverket (2008), 10:5 Ombudsmannen mot
etnisk diskriminering (2008), 10:6 Jämställdhetsombudsmannen (2008), 10:7 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (2008) och 10:8
Handikappombudsmannen (2008).
2
Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
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Tabell 2.3 Ramnivå 2012 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2012–2015.
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Miljoner kronor

Miljoner kronor
2012

Anvisat 2011 1

6 028

2013

6 028

2014

6 028

6 028

2

Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring till andra utgiftsområden
Övrigt
Ny ramnivå

1

3

5

7

1 123

-93

-90

-283

227

-56

46

175

1 069

2 350

2 865

1 432

-81

-81

-81

-81

8

46

48

1 319

8 374

8 196

8 821

8 597

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid
med summan.
1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010
(bet. 2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
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Transfereringar

1

Verksamhetskostnader

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning

2011

2015

Investeringar

8 279
2

94

3

Summa ramnivå

1
8 374

1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten
erhåller någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar
såsom byggnader, maskiner, immateriella och finansiella tillgångar.

Den realekonomiska fördelningen baseras på
utfall 2010 och kända förändringar av
anslagens användning. Huvuddelen avser
transfereringar i form av ersättning till
kommuner för flyktingmottagande samt
etableringsersättning och etableringslotsar
m.m. för vissa nyanlända invandrare.
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3 Integration

3.1

Omfattning

Området omfattar verksamhetsområden som rör
allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund,

3.2

nyanlända invandrares etablering i samhället,
ersättning till kommunerna för flyktingmottagande, främjande av integration, urbant
utvecklingsarbete samt svenskt medborgarskap.

Utgiftsutveckling

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom område Integration
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

32

128

70

131

126

126

123

4 516

5 040

5 001

4 755

4 912

5 503

5 591

0

522

231

997

1 427

1 440

1 387

475

273

900

1 269

1 283

1 214

Anslag inom område Integration
1:1 Integrationsåtgärder
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare
1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa
nyanlända
1:5 Hemutrustningslån

3

9

4

1 209

88

91

92

1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration
av tredjelandsmedborgare

8

24

16

20

20

23

23

4 559

6 197

5 595

8 012

7 842

8 465

8 430

Summa område Integration
1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
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Utgifterna på anslaget 1:2 Kommunersättningar
vid flyktingmottagande är sammantaget i stort
sett oförändrade jämfört med 2009 och 2010.
Utgifterna för ersättning för kostnader för
mottagandet av barn och ungdomar under 18 år
utan egna vårdnadshavare (ensamkommande
barn) har dock ökat ytterligare under 2011
jämfört med 2010. Antalet kommunmottagna
nyanlända beräknas minska under åren 2012–
2015 jämfört med beräkningarna i budgetpropositionen för 2011 vilket generellt medför
minskade utgifter. Antalet ensamkommande
barn antas dock inte minska och de ökande
utgifterna för mottagandet av ensamkommande
barn får effekt på anslaget.
För anslagen 1:3 Etableringsersättning till vissa
nyanlända invandrare och 1:4 Ersättning till
etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända
invandrare beräknas ett lägre utfall under 2011
jämfört med anvisat anslag i budgetpropositionen för 2011. Det innebär även ett minskat
anslagsbehov för 2012 för anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare
jämfört med beräkningar i budgetpropositionen
för 2011. För anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare beräknas ett oförändrat anslagsbehov.
Verksamheten med lån till hemutrustning har
hittills varit finansierad genom upplåning av
kapital för lånen hos Riksgäldskontoret. Från
och med 2012 föreslår regeringen att låneverksamheten anslagsfinansieras. Förändringen
innebär ett ökat behov av medel på anslaget 1:5
Hemutrustningslån (se avsnitt 3.6.5).

3.3

Mål

Målet för integrationspolitiken är:
-

Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell
bakgrund.

Målet beslutades av riksdagen hösten 2008
(prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr.
2008/09:155).
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3.4

Resultatredovisning

Redovisningen i följande avsnitt avser i huvudsak
resultat av verksamheter för integration inom
utgiftsområdet. Resultat av insatser med betydelse för integrationen inom andra utgiftsområden redovisas under respektive utgiftsområde i
denna budgetproposition.
3.4.1

Uppföljning av integrationspolitiken

I budgetpropositionen för 2010 presenterade
regeringen 27 indikatorer för att följa upp tillståndet och utvecklingen avseende integrationspolitiken. Regeringen har våren 2010 lämnat en
redovisning av utfallet för samtliga indikatorer
(skr. 2009/10:233). De flesta av indikatorerna
förändras långsamt. I detta avsnitt presenteras
därför endast några av de indikatorer som
speglar utvecklingen inom de mest väsentliga
områdena för integrationspolitiken som nyanländas etablering på arbetsmarknaden, sysselsättning, utbildning och svenskundervisning för
invandrare (sfi).
Nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Andelen sysselsatta bland dem som vistats i
landet i två till fyra år ger ett mått på hur väl
etableringen fungerar under den allra första tiden
i Sverige. Andelen sysselsatta ökade under åren
2000–2007, särskilt bland personer födda inom
EU/EFTA. En ökad invandring av arbetskraft
inom ramen för den fria rörligheten har sannolikt påverkat utvecklingen. Det finns dock stora
skillnader mellan olika grupper.
Andelen sysselsatta i gruppen har ökat även
bland personer födda utanför EU/EFTA, men
från betydligt lägre nivåer. Dock minskade andelen sysselsatta under 2009 för både grupper födda
inom och utanför EU/EFTA jämfört med 2007
och 2008. Detta beror på att utvecklingen följer den
rådande konjunkturen. Utrikes födda drabbas hårt
av ett minskat antal arbetstillfällen, men gynnas
också då konjunkturen vänder uppåt. (Tabell 3.2).
Statistikuppgifter från registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, som redovisas i tabellen, och
Statistiska centralbyråns (SCB) arbetskraftsundersökningar (AKU) skiljer sig åt på ett flertal
sätt, varför sysselsättnings- och arbetslöshetsnivåerna inte är jämförbara.
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Tabell 3.2 Andel utrikes födda som är sysselsatta 2–4 år
efter folkbokföring. Ålder 20–64, procent
År
Födda inom EU/EFTA
Födda utanför EU/EFTA
(exkl. Norden)
2000

49,1

30,9

2001

49,2

33,5

2002

51,3

31,1

2003

50,7

29,4

2004

51,2

29,0

2005

50,7

28,8

2006

55,5

32,6

2007

59,0

35,0

2008

58,3

34,4

2009

50,3

28,8

Förändring
2000–2009

1,2

-2,1

födda uppgick till 67,1 procent (71,9 procent för
inrikes födda). Ökningen var starkast för personer födda utanför Europa. För personer födda i
Norden var det i stället en svag minskning.
Det relativa arbetskraftsdeltagandet bland
utrikes födda (15–74 år) har ökat både bland
utrikes och inrikes födda män 2010 jämfört med
2005. Den största ökningen var bland utrikes
födda män. (Tabell 3.3).
Tabell 3.3 Andel i arbetskraften bland inrikes respektive
utrikes födda 15-74 år, procent
År
Inrikes
Utrikes
Inrikes
Utrikes
födda
födda
födda
födda
kvinnor
män
män
kvinnor
2005

74,2

69,9

69,1

60,7

2006

74,3

69,8

69,3

60,1

Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS

2007

74,6

69,7

69,7

60,9

Kvinnor födda utanför EU/EFTA har lägst
andel förvärvsarbetande bland de som vistats i
landet i två till fyra år. Skillnaderna mellan män
och kvinnor är störst i gruppen födda utanför
EU/EFTA. (Diagram 3.1).

2008

74,4

71,7

69,8

61,0

2009

73,7

71,7

69,0

61,2

2010

74,4

71,4

68,8

60,5

Förändring
2005–2010

0,2

1,5

-0,3

-0,2

Diagram 3.1 Andel utrikes födda som förvärvsarbetar 2–4 år
efter folkbokföring efter kön. Ålder 20–64. procent
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Födda inom EU/EFTA (exkl. Norden) män
Födda inom EU/EFTA (exkl. Norden) kvinnor
Födda utanför EU/EFTA Män
Födda utanför EU/EFTA kvinnor

Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS

Sysselsättning

Statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) visar
att under det första kvartalet 2011 ökade det
totala antalet utrikes födda i arbetskraften med
42 977 personer jämfört med första kvartalet
2010. Arbetskraftsdeltagandet bland utrikes

Källa: SCB, AKU årsmedeltal 2005–2010

Andelen sysselsatta är den viktigaste indikatorn på arbetsmarknadsutfallet. SCB:s arbetskraftsundersökningar visar att andelen sysselsatta har ökat bland alla grupper på arbetsmarknaden fram till 2008, men därefter sjunkit.
Under första kvartalet 2011 uppgick antalet
sysselsatta utrikes födda personer (15–74 år) till
668 200, vilket är en ökning med 31 200 personer
jämfört med första kvartalet 2010. Andelen
sysselsatta uppgick till 56,1 procent för utrikes
födda (67,6 procent för inrikes födda).
Det är stor skillnad i andel sysselsatta mellan
utrikes födda kvinnor och utrikes födda män. De
senaste utfallet från AKU för första kvartalet
2011 avseende personer mellan 15 och 74 år,
visar att antal sysselsatta bland utrikes födda
kvinnor var 319 800 och 348 400 bland utrikes
födda män. Sysselsättningsgraden bland utrikes
födda kvinnor var 50,6 procent jämfört med
utrikes födda män som var 62,0 procent. (Tabell
3.4).
Sysselsättningsgraden varierar även mellan
olika regioner i landet och variationen är betydligt större för utrikes födda än för inrikes födda.
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Tabell 3.4 Andel sysselsatta bland inrikes respektive utrikes
födda 15-74 år, procent
År
Inrikes
Utrikes
Inrikes
Utrikes
födda
födda
födda
födda
kvinnor
män
män
kvinnor
2005

69,2

59,5

64,4

52,6

2006

69,9

60,6

65,0

52,3

2007

70,8

61,8

65,9

53,3

2008

70,7

63,6

66,0

53,2

2009

68,3

60,3

64,3

52,5

2010

69,0

60,3

64,2

50,5

Förändring
2005–2010

-0,2

0,8

-0,2

-2,1

Källa: SCB, AKU årsmedeltal 2005–2010

Arbetslösheten bland utrikes födda är generellt högre än bland personer födda i Sverige.
Andelen arbetslösa har gått ner under perioden
2005–2008 bland både inrikes- och utrikes födda,
men ökat under 2009 för båda grupperna.
Vad gäller könsskillnaderna minskade andelen
arbetslösa 2010 jämfört med 2005 bland inrikes
födda oavsett kön. Även bland utrikes födda
män minskade andelen medan den ökade med
tre procentenheter bland utrikes födda kvinnor.
(Tabell 3.5).
Tabell 3.5 Andel arbetslösa bland inrikes respektive utrikes
födda 15-74 år, procent
År

Inrikes
födda
män

Utrikes
födda
män

Inrikes
födda
kvinnor

Utrikes
födda
kvinnor

2005

6,8

14,8

6,8

13,5

2006

5,9

13,2

6,3

13,0

2007

5,0

11,4

5,4

12,4

2008

5,0

11,3

5,5

12,8

2009

7,3

15,9

6,8

14,3

2010

6,3

14,3

6,7

16,5

Förändring
2005–2008

-0,5

-0,5

-0,1

3

Källa: SCB. AKU, årsmedeltal 2005–2008

Utbildning

Både ur den enskildes perspektiv och ett
samhällsekonomiskt perspektiv är det viktigt att
invandrare kan omsätta sitt humankapital, dvs.
sin utbildning och sina yrkeserfarenheter, i
inkomster. Ett sätt att mäta detta är att studera
hur stor andel av personer med eftergymnasial
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utbildning i olika födelselandsgrupper som också
har ett arbete som kräver eftergymnasial
kompetens.
Andelen högutbildade i samhället ökar men
efterfrågan på högutbildad arbetskraft ökar inte
lika snabbt. Det kan vara en av orsakerna till att
andelen med eftergymnasial utbildning som
också har ett arbete som kräver sådan kompetens
minskat i alla födelselandsgrupper jämfört med
2001 (Tabell 3.6).
Tabell 3.6 Andel eftergymnasialt utbildade som har ett
arbete som kräver eftergymnasial kompetens, uppdelat efter
födelseregion. Ålder 20–64
Födda inom
År
Inrikes
Födda inom
Födda
EU/EFTA
utanför
födda Norden (exkl.
Sverige)
(exkl.
EU/EFTA
%
Norden) %
%
%
2001

72,4

71,6

65,7

49,4

2002

73,0

72,0

66,1

49,8

2003

72,9

72,1

66,2

49,5

2004

71,8

71,4

65,2

48,4

2005

71,6

71,0

64,3

48,2

2006

71,2

70,9

63,6

47,5

2007

71,0

70,5

61,9

46,9

2008

71,0

70,2

61,9

47,3

2009

71,5

70,5

62,1

48,7

Förändring
2001–2009

-0,9

-1,1

-3,6

-0,7

Källa: SCB

Andelen elever som lämnar grundskolan med
behörighet för fortsatta studier i gymnasieskolan
är ett viktigt mått på måluppfyllelse i grundskolan. Uppföljning och forskning visar att,
utöver elevernas socioekonomiska bakgrund, har
åldern vid invandringstillfället stor betydelse för
skolresultatet. Barn födda i Sverige med utländska föräldrar och barn som anlänt till Sverige
före skolstart har lika goda förutsättningar att
klara av svensk grundskola som barn med svensk
bakgrund.
Av dem som folkbokförts före skolstart
varierar andelen behöriga till gymnasieskolans
nationella program marginellt mellan 2000 och
2010. För elever födda utanför EU/EFTA har
andelen behöriga varierat mellan åren, även om
andelen ökat varje år sedan 2007. Gymnasiebehörigheten för gruppen som är född utanför
EU/EFTA har ökat med 1,2 procentenheter
mellan åren 2000 och 2010. (Tabell 3.7).
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Tabell 3.7 Andel elever med gymnasiebehörighet efter
årskurs 9 bland utrikes födda som har folkbokförts före
skolstart, uppdelat efter födelseregion samt inrikes födda
År
Inrikes
Födda inom
Födda inom
Födda
EU/EFTA
utanför
födda Norden (exkl.
Sverige)
(exkl.
EU/EFTA
%
Norden) %
%
%
2000

91,1

85,7

87,2

82,4

2001

90,8

86,6

86,2

82,5

2002

91,1

85,9

87,6

85,3

2003

91,4

87,2

86,6

84,1

2004

91,1

87,1

85,5

83,4

2005

90,7

89,2

84,9

83,5

2006

90,9

93,7

85,4

83,7

2007

90,7

89,7

85,1

81,9

2008

90,6

88,4

87,7

82,8

2009

90,7

88,3

85,8

83,5

2010

90,4

91,4

86,6

83,6

Förändring
2000–2010

-0,6

5,7

-0,6

1,2

Det finns skillnader mellan pojkar och flickor
födda utanför EU/EFTA och som kommit till
Sverige före eller efter skolstart. Flickorna klarar
sig bättre än pojkar oavsett om de kommit till
Sverige före eller efter skolstarten. Trots detta
har andelen behöriga till gymnasieskolan bland
flickor födda utanför EU/EFTA som kommit
till Sverige efter skolstart minskat med 21,4
procentenheter under 2000–2010 jämfört med
1,5 procentenheter bland inrikes födda flickor.
(Tabell 3.9).
Tabell 3.9 Andel elever med gymnasiebehörighet efter
årskurs 9 bland födda utanför EU/EFTA som har folkbokförts efter och före skolstart, samt inrikes födda, procent

Inrikes födda
Pojkar Flickor

Före skolstart
Födda utanför
EU/EFTA
Pojkar
Flickor

Efter skolstart
Födda utanför
EU/EFTA
Pojkar
Flickor

2000

89,4

92,8

80,4

84,5

60,7

67,0

2001

89,1

92,5

80,6

84,4

59,7

65,3

Källa: SCB

2002

89,7

92,5

83,2

87,5

56,5

60,6

Vad gäller elever som invandrat efter skolstart
visar statistiken tydligt på sämre förutsättningar
att klara av grundskolan. Dessa elever når i
mindre utsträckning målen i matematik, engelska och svenska eller svenska som andraspråk,
vilket krävs för behörighet till gymnasieskolans
nationella program. Andelen behöriga till
gymnasieskolan har också minskat kraftigt såväl
bland dem som är födda inom som utanför
Europa. (Tabell 3.8).

2003

90,4

92,5

82,6

85,6

48,3

53,6

2004

89,8

92,5

81,2

85,6

48,5

53,8

2005

89,3

92,1

82,6

84,3

46,4

54,4

2006

89,8

92,1

81,9

85,7

49,9

52,8

2007

89,6

91,9

80,0

84,0

47,3

51,0

2008

89,6

91,6

82,5

83,1

45,9

50,1

2009

89,6

91,8

82,7

84,3

43,4

46,9

2010

89,5

91,3

84,3

82,8

41,7

45,6

Förändring
2000–2010

0,2

-1,5

3,9

-1,7

-19,0

-21,4

Tabell 3.8 Andel elever med gymnasiebehörighet efter
årskurs 9 bland utrikes födda som har folkbokförts efter
skolstart, uppdelat efter födelseregion samt inrikes födda
År
Inrikes
Födda inom
Födda inom
Födda
EU/EFTA
utanför
födda Norden (exkl.
Sverige)
(exkl.
EU/EFTA
%
Norden) %
%
%
2000

91,1

80,7

77,4

63,8

2001

90,8

82,4

76,4

62,4

2002

91,1

81,7

73,0

58,4

2003

91,4

85,6

80,8

50,9

2004

91,1

85,5

77,2

51,0

2005

90,7

85,5

80,2

50,2

2006

90,9

81,3

72,4

51,3

2007

90,7

82,4

70,5

49,0

2008

90,6

77,6

67,3

47,9

2009

90,7

82,2

66,9

45,1

2010

90,4

81,8

65,0

43,6

Förändring
2000–2010

-0,6

1,1

-12,4

-20,2

Källa: SCB

Svenskundervisning för invandrare (sfi)

Antalet personer som deltar i svenskundervisning för invandrare (sfi) har ökat kraftigt under
de senaste åren. År 2010 deltog 96 100 personer i
sfi och knappt 37 700 var nybörjare. Antal deltagare har ökat med fem procent jämfört med
2009 och 17 procent jämfört med 2008. Antalet
har fördubblats jämfört med 2003.
Bland dem som påbörjat sfi 2008, har 60
procent fått godkänt i minst en kurs två år efter
start. Det är en större andel kvinnor som får
godkänt på någon kurs än män. 64 procent av
kvinnorna respektive 55 procent av männen fick
godkänt. (Tabell 3.10).

Källa: SCB
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Tabell 3.10 Studieresultat efter två år för de som påbörjat
sfi 2007 och 2008, prioriterade efter högsta godkända
studievägskurs

Samtliga
elever
Slutfört någon
kurs med
minst godkänt
resultat (%)

Nybörjare 2007

Nybörjare 2008

Totalt

Kvinnor Män

Totalt

Kvinnor

34 104

17 856 16 248 36 543

19 799

16 744

64

55

62

66

57

60

Män

därav
Kurs A

5

5

4

4

4

3

Kurs B

14

14

14

12

13

12

Kurs C

16

16

16

16

16

15

Kurs D

28

32

23

28

31

24

Avbrott/studie
uppehåll

23

20

27

25

21

30

15

14

16

15

14

15

Fortsätter
utbildningen
Källa: Skolverket

3.4.2

Nyanlända invandrares etablering

Reformen om nyanländas etablering

Riksdagen beslutade den 17 mars 2010 om propositionen Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt
stöd (prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr.
2009/10:208). Reformen trädde i kraft den 1
december 2010.
Reformen innebär att staten genom Arbetsförmedlingen har fått ett tydligare ansvar för
vissa nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering. Arbetsförmedlingen har ett samordnande
ansvar för etableringsinsatserna och upprättar
tillsammans med den nyanlände en etableringsplan med insatser för att underlätta och
påskynda den nyanländes etablering i arbets- och
samhällslivet. Etableringsplanen ska som huvudregel motsvara verksamheter på heltid och minst
innehålla sfi, samhällsorientering och arbetsförberedande insatser. Den nyanlände har rätt att
välja en etableringslots. Lotsen är en fristående
aktör som under etableringsperioden ska vara
stödjande och pådrivande och tillsammans med
den nyanlände utveckla etableringsplanen. Vid
aktivt deltagande i etableringsinsatser utgår etableringsersättning som är lika för alla nyanlända.
Ansvaret för olika insatser inom ramen för
reformen är fördelat mellan flera statliga
myndigheter och landets kommuner.
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Arbetsförmedlingen ska, förutom det som
nämnts ovan, tillhandahålla arbetsförberedande
insatser, besluta om etableringsersättning och
ansvara för bosättning av personer som har rätt
till etableringsplan och deras familjemedlemmar.
Arbetsförmedlingen upphandlar och tillhandahåller lotsar enligt lagen (2008:962) om
valfrihetssystem.
Kommunerna ansvarar för mottagande och
praktisk hjälp i samband med bosättning,
särskilda introduktionsinsatser inom skola,
förskola, fritidshem, svenskundervisning för
invandrare, samhällsorientering och andra
insatser för att underlätta etablering i samhället.
För dessa insatser får kommunerna en ersättning
från staten.
Migrationsverket ansvarar för bosättning för
kvotflyktingar och de nyanlända som inte har
rätt till en etableringsplan samt beslutar om och
betalar ut statlig ersättning för mottagande av
nyanlända till kommuner och landsting.
Försäkringskassan beslutar om etableringstillägg och bostadsersättning och betalar ut
etableringsersättning, etableringstillägg och
bostadsersättning.
Länsstyrelserna verkar för att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot
nyanlända och tecknar överenskommelser med
kommunerna om mottagande av nyanlända. De
verkar också för regional samverkan mellan
kommuner, statliga myndigheter och andra
relevanta aktörer i planering, organisering och
genomförande av insatser för nyanlända och
genomför uppföljning på regional och
kommunal nivå.
Uppföljning av reformen

Ansvariga myndigheter hade under 2010 i uppdrag att förbereda genomförandet av förslagen i
propositionen. Samverkan mellan myndigheterna har utvecklats i syfte att lyfta problem och
hitta gemensamma lösningar. I den s.k. Samverkansdelegationen som fanns redan före reformen
möts berörda myndigheter och Sveriges
Kommuner och Landsting för diskussioner och
samverkan.
Regeringen följer genomförandet och resultatet av reformen noga och har därför gett en rad
uppdrag om återrapporteringar till berörda
myndigheter, Statskontoret, Stockholms universitet m.fl. Statskontoret ska bedöma hur väl
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myndigheterna, utifrån respektive roll och
ansvar, samverkar och samordnar sina verksamheter i syfte att uppnå en effektiv etableringsprocess. Statskontoret ska särskilt bedöma
processen för bosättning och processen för
hanteringen av etableringsersättning till vissa
nyanlända invandrare samt analysera och
bedöma i vilken omfattning etableringsplaner är
utformade efter individens förutsättningar och
behov. Stockholms universitet ska inom ramen
för uppdraget utvärdera hur reformen har
påverkat vissa nyanlända invandrares möjligheter
att etablera sig på arbetsmarknaden och därvid
särskilt beakta kvinnornas situation. Regeringskansliet har också en kontinuerlig dialog med
ansvariga myndigheter, bland annat i form av en
samrådsgrupp med berörda myndigheter.
Genomförandet av reformen

Den 1 augusti 2011 lämnade Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Länsstyrelserna och
Försäkringskassan på regeringens uppdrag en
bedömning av hur genomförandet av reformen
om vissa nyanlända invandrares etablering framskrider och resultaten av verksamheten.
Fram till den 1 juni 2011 har Arbetsförmedlingen tagit emot 4 100 personer inom etableringsreformen. Den största delen, 47 procent,
utgörs av personer som vistats i så kallat eget
boende under tiden asylansökan prövats. Nyanlända som vistats i Migrationsverkets anläggningsboenden under tiden asylansökan prövats
utgör 30 procent. Hittills har 2 900 personer
begärt hjälp med bosättning. De nyanlända är i
början av sin etableringsprocess och etableringsplanernas innehåll består främst av inledande
aktiviteter som validering, sfi och samhällsorientering. Ungefär 93 procent av dem som fått en
etableringsplan deltar eller har deltagit i arbetsmarknadspolitiska program eller arbetsförberedande insatser. De allra flesta som blivit
aktuella hos Arbetsförmedlingen har haft rätt till
en etableringsplan. Hittills har mindre än en
procent inte haft rätt till en etableringsplan pga.
att den fysiska eller psykiska prestationsförmågan bedömts vara mindre än 25 procent.
Det har inte framkommit några skillnader mellan
de aktiviteter män och kvinnor deltar i.
Marknaden för etableringslotsar är under
utveckling. I juni fanns 151 lotsföretag på 784
verksamhetsadresser. I de kommuner som

saknar tillgång till lots är antalet nyanlända få.
Andelen nyanlända med etableringslots ökar och
fram till i juni 2011 har 67 procent av de
nyanlända med en etableringsplan även valt en
lots. Andelen som väljer lots i direkt anslutning
till etableringsplan ökar.
Arbetsförmedlingens insatser beskrivs också
under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och
arbetsliv, Migrationsverkets insatser under
utgiftsområde 8 Migration och länsstyrelsernas
insatser under utgiftsområde 1 Rikets styrelse.
Kommunmottagande och bosättning under 2010

Länsstyrelserna övertog den 1 juli 2010 ansvaret
för att teckna överenskommelser med kommunerna om mottagandet av flyktingar, skyddsbehövande och anhöriga. Under året fanns
överenskommelser med 270 kommuner, lika
många som under 2009. Den 15 augusti 2011
hade länsstyrelserna tecknat överenskommelser
med 267 kommuner.
Enligt Migrationsverkets statistik1 blev cirka
15 000 personer mottagna i 282 kommuner
under 2010 jämfört med cirka 18 800 personer i
lika många kommuner under 2009. Av de
mottagna under 2010 var 1 790 (1 880)2 kvotflyktingar, 5 150 (4 600) kom från Migrationsverkets anläggningsboenden, 5 100 (4 320) från
så kallat eget boende och 2 960 (7 610) var
anhöriga. Av samtliga mottagna var 47 (52) procent kvinnor och 53 (48) procent män. Andelen
kvinnor är lägre jämfört med 2009, vilket kan
förklaras med en minskad andel anhöriginvandrade där kvinnorna i regel är fler än männen.
År 2010 var andelen anhöriga knappt 20
procent jämfört med 42 procent 2009. Minskningen beror huvudsakligen på ökade krav på
identitetshandlingar vid ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning och har
påverkat främst anhörigsökande från Somalia.
Under 2010 begärde drygt 3 500 (ca 5 500)
personer hjälp av Migrationsverket med
anvisning för bosättning. Totalt anvisades 2 400
(4 500) personer till en kommunplats. Av dessa

1 Viss korrigering av mottagandesiffror sker efter hand varför siffror som

anges här inte nödvändigtvis överensstämmer med vad som redovisats i
BP10 eller Migrationsverkets årsredovisning.
2 Siffror inom parentes avser uppgift för 2009
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var 1 850 kvotflyktingar.3 Av dem som begärde
hjälp avbröt 1 170 personer anvisningsprocessen
och ordnade sin bosättning själva. Jämfört med
2009 har andelen som avbrutit anvisning ökat
från 22 till 33 procent.
Genomsnittlig tid från beviljat uppehållstillstånd till dess att en anvisning till en kommun
skett för dem som begärt hjälp med bosättning
var 55 dagar under 2010 jämfört med 43 dagar
under 2009. Genomsnittlig väntetid från beviljat
uppehållstillstånd till inflyttning i en kommun
för dem som anvisats en kommunplats var 106
dagar under 2010 jämfört med 87 dagar under
2009. Andelen som flyttade till en kommunplats
inom fyra veckor efter anvisning uppgick till 41
procent jämfört med 43 procent 2009.
I tabell 3.11 framgår omfattningen av mottagandet av nyanlända de senaste tio åren samt
prognos för perioden 2011–2015.
Tabell 3.11 Mottagna nyanlända åren 2001–2015
År

Antal

2001

12 600

2002

12 900

2003

12 200

2004

9 200

2005

8 900

2006

27 900

2007

23 900

2008

20 300

2009

18 800

2010

15 000

2011

16 100

prognos

2012

17 600

prognos

2013

17 000

prognos

2014

16 300

prognos

2015

16 300

prognos

Statlig ersättning för flyktingmottagande till
kommuner och landsting

Ersättning till kommuner och landsting för
flyktingmottagandet utgick under 2010 enligt
förordningen (1990:927) om statlig ersättning
för flyktingmottagande m.m. Migrationsverket

3 Anvisning av en kommunplats för kvotflyktingar kan ske ett år och

mottagandet ett annat år varför antalet anvisade inte överensstämmer
med antalet mottagna.
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beslutar om och betalar ut ersättningen och
under 2010 utbetalades sammanlagt ca 4,5
miljarder kronor vilket totalt är en oförändrad
nivå jämfört med 2009 och 2008. Från och med
2011 kan ersättning också beviljas enligt
förordningen (2010:1122) om ersättning för
insatser för vissa utlänningar.
Kommuner med överenskommelse om
flyktingmottagande får en grundersättning som
2010 var 568 200 kronor. För varje mottagen
person får kommunerna engångsvis en schablonersättning. Beloppen utbetalas över 24 månader
och var under 2010;
-

115 200 kronor för personer under 16 år

-

187 600 kronor för personer som fyllt 16
men inte 65 år

69 200 kronor för personer som fyllt 65 år
Ersättning kan beviljas för särskilda kostnader
för personer i hög ålder eller som var arbetsoförmögna på grund av sjukdom eller funktionshinder vid ankomsten till Sverige.
Ersättning utbetalas även för mottagandet av
ensamkommande barn. Jämfört med 2009 har
utgifterna för denna ersättning ökat med nästan
400 miljoner kronor till 976 miljoner kronor
under 2010 och sedan 2007 har utgifterna ökat
med närmare 900 miljoner kronor. Orsaken är
att betydligt fler ensamkommande barn sökt och
beviljats uppehållstillstånd under senare år samt
att kommunerna också har möjlighet att få
ersättning för kostnader efter det att ungdomarna fyllt 18 år till dess de fyller 21 år om
insatser påbörjats före 18 års ålder. Antalet
ensamkommande barn som Migrationsverket
utbetalar ersättning för beräknas öka mellan
2010 och 2011 med cirka 3 400 eller med nästan
280 procent.
Ersättning för sjukvård kan beviljas för
personer med långvarigt vårdbehov på grund av
sjukdom eller funktionshinder som personen
hade vid ankomsten till Sverige.
Ersättning för betydande extraordinära
kostnader avser ersättning för kostnader som
kommunerna ansökt om hos Migrationsverket
och för direktmottagning av kvotflyktingar.
Även insatser för bl.a. ökad samverkan mellan
kommuner på underlag från länsstyrelserna kan
ersättas.
Kommuner med en överenskommelse om
mottagande av nyanlända som avsåg perioden
2007–2009 samt med överenskommelse för 2010
får en extra ersättning på 10 000 kronor per
-
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mottagen person under dessa år. Vidare kan en
kommun för mottagna under dessa år få
ytterligare 20 000 kronor per person i åldrarna
18–64 år om vissa mål om arbete, praktik eller sfi
uppnås.
I tabell 3.12 framgår utbetald ersättning för
åren 2008–2010.
Tabell 3.12 Utbetalda ersättningar 2008–2010
Mnkr
2010

2009

2008

Extra ersättning
mottagna 2010

78,7

-

-

Grundersättning

152,0

154,0

151,2

2 869,7

3 311,2

3 574,5

Ers för äldre och
funktionshindrade

105,6

89,0

91,8

Ers för ensamk barn

976,2

584,6

285,6

Extraordinära ers

103,0

103,0

103,0

Sjukvårdsersättningar

173,1

142,2

123,2

57,4

232,4

325,0

4 515,7

4 474,2

4 654,3

Schablonersättning

Extra ers mottagna
2007 till 2009
Summa

Lån till hemutrustning

Centrala studiestödsnämnden (CSN) ansvarar
för verksamheten med lån till hemutrustning.
Nyanlända som omfattas av flyktingmottagandet kan ansöka om dessa lån. Under 2010
beviljades cirka 5 900 nya låneansökningar. Motsvarande 2009 och 2008 var ca 6 600 respektive
cirka 8 300. Utbetalat belopp uppgick till 79
miljoner kronor under 2010. Motsvarande för
2009 och 2008 var 97 respektive 122 miljoner
kronor. Förändringen mellan åren följer i princip
förändringen i flyktingmottagandet (se tabell
3.11). 90 procent av ansökningarna kom in via
kommunernas flyktingmottagningar.
CSN hanterade under 2010 lån till personer
från 79 olika länder varav 39 (19)4 procent kom
från Somalia och 24 (52) procent från Irak.
Förändring mellan åren speglar väl hur
flyktingmottagandet förändrats från 2009 till
2010. Andelen kvinnor bland nya låntagare
under 2010 var 51 (52) procent, vilket är en

4 Siffror inom parentes avser uppgift för 2009

marginell skillnad jämfört med 2009 men
fortfarande högre än tidigare år.
Det totala antalet upptagna lån var 58 665
(59 025) under 2010, vilket är en minskning med
ca 350 jämfört med 2009 och med 650 jämfört
med 2008. Räntan för låntagare uppgick under
2010 till 4,9 procent.
Genomsnittlig handläggningstid för låneansökningar var under 2010 mindre än fyra
dagar. Den totala genomsnittliga behandlingstiden inklusive liggtid hos kommuner eller
Migrationsverket uppgick till 19 dagar och CSN
uppfyllde därmed målet om en handläggningstid
på högst tre veckor.
CSN tillhandahåller skriftlig information om
lånen på 19 olika språk. Under 2010 genomfördes en kundundersökning om bl.a. myndighetens service som visade att kunderna som helhet
är mycket nöjda med CSN:s service och information om hemutrustningslånen.
Sfi-bonus

En försöksverksamhet med sfi-bonus inleddes i
13 kommuner den 1 oktober 2009. Samtidigt
tillfördes dessa kommuner bidrag för kvalitetshöjande insatser inom sfi. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) har
uppdraget att utvärdera försöksverksamheten.
En nationell sfi-bonus infördes den 1 september
2010. Avsikten med sfi-bonusen är att öka
genomströmningen i sfi för att därigenom stärka
deltagarnas ställning på arbetsmarknaden. Sfibonus kan lämnas med olika belopp i tre nivåer
till den som har deltagit i och uppnått betyget
Godkänt inom tolv månader från det datumet
utbildningen startade. Målgruppen för sfibonusen är nyanlända invandrare som deltar i sfi.
Gäststuderande och arbetskraftsinvandrare
omfattas dock inte av bonusen.
Det går ännu inte att se några tydliga effekter
av införandet av sfi-bonusen. Kommunerna återsöker ersättning för kostnader i samband med
utbetalning av sfi-bonusar i efterhand vid tre
tillfällen per år och hittills har endast en mindre
del av anslagna medel utbetalats. Slutrapportering från IFAU avseende utvärdering av
försöksverksamheten ska redovisas senast den 31
december 2012.
När det gäller sfi-bonusen har Skolverket i
regleringsbrevet för 2011 fått i uppdrag att i
årsredovisningen redovisa utvecklingen av verk21
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samheten med sfi-bonus utifrån befintliga data.
Av redovisningen ska det bl.a. framgå hur många
personer som har beviljats halv, två tredjedels
respektive hel bonus. I samband med den
redovisningen får regeringen mer kunskap om
sfi-bonusens resultat och behov av eventuella
åtgärder kan övervägas.

get utförs inom ramen för ordinarie resurser och
verksamhet såväl hos kommunerna som hos
myndigheterna. Brottsförebyggande rådet och
Statens folkhälsoinstitut har haft i uppdrag att
stödja partnerskapen.
Utvecklingen i stadsdelarna

Samhällsorientering

Samhällsorientering ingår som en obligatorisk
del av nyanländas etableringsplan och utgör en
viktig del i etableringsreformen. Syftet är att ge
deltagarna kunskap om grundläggande rättigheter och skyldigheter och ge konkret och
praktisk information om vardagslivet i Sverige.
Det som ska ingå i samhällsorienteringen
regleras i förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.
Kommunerna är skyldiga att erbjuda nyanlända
minst 60 timmars samhällsorientering som ska
påbörjas så snart som möjligt efter det att en
etableringsplan har upprättats och normalt vara
avslutad inom ett år. Länsstyrelserna ska följa
upp verksamheten och främja och stödja
samarbete mellan kommunerna. Sådan samverkan mellan kommunerna är under uppbyggnad
på många platser i landet. Ett gemensamt stöd
till kommunerna har utvecklats när det gäller
material, metodutveckling och webbaserad
samhällsorientering on-line samt portaler.
3.4.3

Urbant utvecklingsarbete

Det urbana utvecklingsarbetet har bedrivits i
samtliga 21 kommuner som tecknat lokala
utvecklingsavtal med regeringen 2008. Avtalen
omfattar 38 stadsdelar med utbrett utanförskap.
Inriktningen på arbetet har varit att skapa former
för samordning och samverkan i syfte att
åstadkomma en positiv utveckling i stadsdelar
med utbrett utanförskap. Den särskilda förordningen (2008:348) om urbant utvecklingsarbete,
som upphör den 31 december 2011, har
förtydligat ansvarsfördelningen mellan staten
och kommuner med lokala utvecklingsavtal och
utgjort ett gemensamt ramverk för det urbana
utvecklingsarbetet.
Polismyndigheterna, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen har för åren 2008–2011 fått
i uppdrag att ingå i lokala partnerskap. Uppdra22

Nedan redovisas genomsnittlig utveckling för
några indikatorer i de stadsdelar som omfattats
av lokala utvecklingsavtal (LUA-områden).
Sysselsättningsutvecklingen följer utvecklingen för riket som helhet, dock på en lägre
nivå. Sysselsättningsnivån har ökat under
perioden. Även om de som är födda utanför
EU/EFTA under hela perioden haft den i
synnerhet lägsta sysselsättningsnivån, har den
relativa utvecklingen varit mest positiv för denna
grupp. Medan alla andra gruppers sysselsättningsnivå sänkts mellan 2007 och 2008,
fortsätter den uppåtgående trenden för de födda
utanför EU/EFTA. År 2009 vände den dock
nedåt även för denna grupp. (Tabell 3.13).
Tabell 3.13 Andel som förvärvsarbetar bland boende i
områden med lokala utvecklingsavtal (LUA-områden),
uppdelat efter födelseregion
År

Inrikes
födda
%

Födda inom Födda inom
Norden (exkl.
EU/EFTA
Sverige) (exkl. Norden)
%
%

2000

66,8

56,4

51,4

41,4

2001

67,3

56,9

52,4

44,1

2002

67,1

56,0

52,6

44,9

2003

65,5

54,4

51,7

44,0

2004

64,9

53,7

51,2

44,3

2005

64,2

53,7

51,8

43,7

2006

65,9

54,2

53,4

44,5

2007

67,5

54,6

53,0

46,1

2008

66,7

53,4

52,1

46,6

2009

62,2

50,6

48,2

42,5

Förändring
2000–2009

-4,6

-5,8

-3,2

1,1

Födda
utanför
EU/EFTA
%

Källa: SCB

Andelen behöriga till gymnasiet har minskat i
riket som helhet såväl som i LUA-områdena.
Nivån är betydligt lägre i LUA-områdena och
den negativa utveckling är också större i dessa
stadsdelar. (Tabell 3.14).
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Tabell 3.14 Andel elever som är behöriga till gymnasieskolans nationella program i LUA-områden och i hela riket1
År

LUA-områden
%

Hela riket
%

2000

71,8

89,5

2001

72,2

89,3

2002

71,8

89,6

2003

71,9

90

2004

71,2

89,7

2005

70,8

89,3

2006

72,7

89,6

2007

70,4

89,2

2008

69,6

89,1

2009

70,1

88,9

2010

68,6

88,4

Förändring
2000–2010

-3,2

-1,1

Källa: SCB
1
Med LUA-områden avses stadsdelar som omfattas av lokala utvecklingsavtal.
Uppgifterna i alla tabellerna anger ovägt snitt över alla LUA-områden.

Under de första åren av 2000-talet utvecklades
skillnaden i sysselsättning mellan in- och utflyttare i LUA-områden snabbt i negativ riktning.
Det kan bero på såväl ökad inflyttning av arbetslösa som ökad utflyttning av förvärvsarbetande.
Därefter har flyttmönstret stabiliserats på en
nivå som motsvarar ungefär tio förvärvsarbetande utflyttare på sju förvärvsarbetande inflyttare.
Skillnaderna mellan enskilda LUA-områden är
emellertid stora. Vissa har i princip samma sysselsättningsgrad bland in- som bland utflyttarna,
medan det i andra områden flyttar ut två sysselsatta för varje sysselsatt inflyttare. (Tabell 3.15).
Tabell 3.15 Förhållande mellan andel förvärvsarbetande
bland utflyttare och bland inflyttare i befolkningen i LUAområden 1
År

LUA-områden
%

Genomsnitt för alla län i Sverige

2000

91,8

87,6

2001

87,9

91,1

2002

82,8

96,3

2003

74,9

100,0

2004

74,1

98,9

2005

71,2

94,1

2006

73,2

92,2

2007

73,3

91,1

2008

72,8

90,7

2009

68,9

91,2

Förändring
2000–2009

-22,8

3,6

Källa: SCB
1
Ett förhållande på 100 i tabell 8.10 innebär att det är lika många sysselsatta
bland dem som flyttar in i området som det är bland utflyttarna. Ett förhållande
på under 100 visar att färre sysselsatta flyttar in i området än ut från området.

Utvärderingar av det urbana utvecklingsarbetet

Statskontoret och Sweco Eurofutures har haft
regeringens uppdrag att utvärdera arbetet utifrån
ett statligt respektive lokalt perspektiv. Utvärderingarna redovisades under hösten 2010 och
visade att det urbana utvecklingsarbetet har
skapat ett mervärde genom att de utpekade
stadsdelarna har uppmärksammats och att resurser styrts till dessa. Arenor har också skapats där
aktörer kan mötas för att diskutera gemensamma problem och insatser. Enligt utvärderingarna har dock de statliga myndigheterna haft
en otydlig roll i det urbana utvecklingsarbetet
och kvaliteten på kommunernas arbete varierar
kraftigt. Sammantaget visar utvärderingarna att
det inte går att särskilja eller utröna några
specifika resultat från arbetet i förhållande till
myndigheternas och kommunernas ordinarie
verksamhet.
Boverket har haft i uppdrag att ta fram en
kunskapsöversikt av socioekonomiska aspekter
av hållbar stadsutveckling, som redovisades
under hösten 2010 i rapporten Socialt hållbar
stadsutveckling. Rapporten visar att områdesperspektivet måste kombineras med en helhetssyn
på staden, särskilt om syftet är att minska
boendesegregationen. Dessutom är det viktigt
att kombinera sociala och fysiska åtgärder. I en
bilaga till rapporten, Segregationens orsaker och
mekanismer, framhålls att det finns stora
kunskapsluckor om boendemiljöns och stadsrummets betydelse för segregationsprocessen.
Denna brist på kunskap är en begränsning i
möjligheterna att utveckla en planering för social
hållbarhet i framtiden.
Ungdomsstyrelsen redovisade en kartläggning
av lokala insatser för gemensam värdegrund i
november 2010. Rapporten Värdefulla möten
visar att arbetet med gemensam värdegrund sker
inom flera olika politikområden. Framgångsfaktorer för arbetet är bl.a. dialog som metod, målgruppskännedom, delaktighet och samverkan.
Under hösten 2010 genomförde Regeringskansliet s.k. revideringsdialoger med 18 av de 21
kommuner som tecknat avtal med staten om
urbant utvecklingsarbete, där bl.a. det civila samhällets roll diskuterades. Vidare arrangerades en
nationell konferens med företrädare från berörda
kommuner, myndigheter och det civila samhällets organisationer i oktober 2010. Vid konferensen presenterades resultatet från utvärderingarna.
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Ett samråd om det urbana utvecklingsarbetet
mellan Arbetsmarknadsdepartementet och
representanter från kommunernas politiska
ledning hölls under våren 2011.
3.4.4

Andra insatser för integration

Stöd till riksorganisationer bildade på etnisk
grund

Ungdomsstyrelsen fördelar stöd till organisationer bildade på etnisk grund. Syftet med stödet
är att stärka organisationernas egna initiativ och
verksamheter kring kultur, språk och identitet
samt delaktighet i samhället. Stödet fördelas
enligt förordningen (2008:63) om statsbidrag till
organisationer bildade på etnisk grund.
Sammanlagt 53 organisationer har beviljats
stöd enligt förordningen under 2010. Det
fördelade bidragsbeloppet uppgick till knappt 19
miljoner kronor.

Flyktingfonden
Europeiska flyktingfonden III ingår tillsammans
med integrationsfonden, återvändandefonden
och gränsfonden i EU:s SOLID-program.
Flyktingfonden, som förvaltas av Migrationsverket, medfinansierar bl.a. projekt som avser
introduktion för nyanlända.
Yrkesinriktat mentorskap 2010–2012

Den 18 februari 2010 beslutade regeringen
förordningen (2010:84) om statsbidrag för
verksamheter med yrkesinriktat mentorskap.
Under 2010 disponerade Ungdomsstyrelsen 5
miljoner kronor för mentorskapsverksamhet i
enlighet med förordningen. Ungdomsstyrelsen
fördelar stöd till projekt där nyanlända matchas
med en mentor på grundval av t.ex. yrke,
utbildning eller branschbakgrund. Av medlen
har 4,5 miljoner kronor fördelats till sammanlagt
nio projekt. Ungdomsstyrelsen har disponerat
en halv miljon kronor för information, administration, utvärdering m.m. i samband med stödet.

Integrationsfonden och flyktingfonden

Integrationsfonden
Europeiska integrationsfonden ingår i EU:s
ramprogram för solidaritet och hantering av
migrationsströmmar, det så kallade SOLIDprogrammet. Europeiska integrationsfonden
stöder projekt som förbättrar systemen för
mottagning och integration av tredjelandsmedborgare i Sverige, dvs. medborgare från länder
utanför EU. Ett centralt mål är att bidra till att
EU:s elva gemensamma grundprinciper för
integration introduceras, vidareutvecklas och
tillämpas. Programmet har huvudfokus på frågor
om kulturmöten, religion, egenmakt, social
integration och värdegrund. Integrationsfonden
i Sverige förvaltas av Rådet för Europeiska
socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet).
Sammantaget beslutar Svenska ESF-rådet om
cirka 140 miljoner kronor under programperioden 2007–2013. För 2010 och 2011 har
Sveriges medel ökat jämfört med tidigare
fördelning. Det beror på att Sverige har haft en
hög invandring av tredjelandsmedborgare
jämfört med andra medlemsländer.
Svenska ESF-rådet har till och med första
halvåret 2011 beviljat 30 miljoner kronor i
projektstöd från Europeiska integrationsfonden.
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3.4.5

Svenskt medborgarskap

Benägenheten att söka medborgarskap påverkas
av känslan av tillhörighet till det nya hemlandet
och av det svenska medborgarskapets betydelse
för den enskilde. Under 2010 blev 32 457
personer svenska medborgare. Av dessa var
17 637 (54 procent) kvinnor och 14 820 (46
procent) män. I förhållande till 2009 innebar det
en ökning med ca 2 900 personer och i
förhållande till 2008 med cirka 2 000 personer.
Under hela perioden var personer med irakiskt
ursprung den största gruppen bland de nya
svenska medborgarna.
Av de utrikes födda som var folkbokförda i
landet vid utgången av 2010 var 59,1 procent
svenska medborgare, vilket innebär en
minskning med 0,7 procentenheter i förhållande
till 2009 och med ytterligare 1,2 procentenheter
jämfört med 2008.
Resultat i förhållande till de mål som satts upp
för Migrationsverkets hantering av medborgarskapsärenden redovisas under utgiftsområde 8
Migration.
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3.4.6

EU-arbete och internationell
samverkan

EU-arbetet

Den rättsliga grunden för samarbetet på integrationsområdet innebär att EU får stimulera och
stödja medlemsstaternas verksamhet för att
främja integrationen av lagligt bosatta tredjelandsmedborgare, dock utan någon harmonisering av medlemsstaternas lagar. Fokus ligger på
stärkt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan
medlemsstaterna, ökad samordning med andra
relevanta politikområden och bygger på gemensamt överenskomna grundprinciper. Arbetet
organiseras i ett nätverk av nationella tjänstemän,
National Contact Points on Integration (NCPI),
där Sverige deltar sedan det upprättades 2002.
Arbetet i NCPI har under året fokuserat på
att utveckla en gemensam praxis och europeiska
referensramar (s.k. moduler) inom områdena
introduktions- och språkkurser, ett starkt engagemang från mottagarsamhället, och invandrares
aktiva deltagande i samhällslivet. Syftet med
modulerna är att stödja medlemsstaterna i sin
utveckling av integrationspolitiken. Vidare har
Eurostat genomfört ett pilotinitiativ för att testa
de kärnindikatorer inom områdena arbete,
utbildning, social inkludering och aktivt samhällsdeltagande som identifierats för uppföljning
av integrationspolitikens resultat. I juni 2010 gav
RIF-rådet Europeiska kommissionen i uppdrag
att utveckla en ny europeisk integrationsagenda,
inklusive en samordningsmekanism för att stärka
kunskaps- och erfarenhetsutbyte på integrationsområdet.
Det europeiska integrationsforumet för dialog
med civilsamhället hölls två gånger under året
och den europeiska webbsidan om integration
används för spridning av information och
erfarenheter.
Våren 2010 deltog Sverige aktivt i World
Urban Forum 5 i Rio de Janeiro där temat var
”Bridging the urban divide”, bl.a. genom att
anordna ett seminarium om tvärsektoriell samverkan för hållbarhet. Sverige deltar löpande i
den arbetsgrupp som samlar tjänstemän från
medlemsstaternas regeringskanslier, Urban
Development Group (UDG). Under 2010 deltog
Sverige dessutom i två möten mellan ansvariga
generaldirektörer och i det informella ministermöte om urban utveckling som hölls i Toledo i
Spanien i juni 2010. Där antogs den s.k. Toledo-

deklarationen som betonar vikten av ett integrerat förhållningssätt till en långsiktig och i alla
avseenden hållbar utveckling på lokal, regional
och nationell nivå. Våren 2011 har ytterligare ett
generaldirektörsmöte genomförts. Sverige har
också deltagit i det europeiska nätverket
European Urban Knowledge Network (EUKN),
men har inte förlängt medlemskapet i EUKN
efter 2010.
En europeisk agenda för integration i form av
ett meddelande, publicerades i juli 2011 och
uppmärksammade de positiva bidrag som migrationen medför och behovet av att bättre
integrera de invandrare som är lagligt bosatta i
medlemsstaterna. Andra fokusområden var
integration genom aktivt deltagande, starkare
betoning av lokala insatser och en tydligare
involvering av ursprungsländer i integrationsprocessen.
OECD

Sedan flera år publicerar OECD en årlig rapport
International Migration Outlook, (SOPEMIrapporten) som utgör en sammanställning och
analys av medlemsländernas migrationsstatistik
och migrations- och integrationspolitik. Rapporten är en viktig referenspunkt inom området.
Sverige deltar genom OECD:s arbetsgrupp
Working Party on Migration och OECD:s
Continuous Reporting System on Migration
(SOPEMI) och bidrar varje år med en landrapport för OECD:s International Migration
Outlook.
Europarådet

Sverige har under 2010 deltagit i Europarådets
arbete med migrations- och integrationsfrågor
som primärt bedrivs i Styrkommittén för
migrationsfrågor (CDMG) och dess expertkommittéer. Som ett led i Europarådets reformprocess har arbetet i CDMG upphört och två
projekt avslutats. Det ena projektet söker nya
metoder för integration och det andra handlar
om skydd av mänskliga rättigheter för särskilt
utsatta invandrare. Projekten har resulterat i
rekommendationer och policydokument om
validering av utländsk kompetens, äldres tillgång
till vård och omsorg samt stärkt social
sammanhållning mellan utrikes och inrikes
25
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födda. Under våren 2011 har ett ramverk för
Europarådets fortsatta arbete på migrations- och
integrationsområdet presenterats.
3.4.7

Analys och slutsatser

Integrationspolitiken utgör en del av regeringens
övergripande politik för att bryta utanförskapet,
öka sysselsättningen och förstärka arbetslinjen. I
samband med budgetpropositionen för 2009
presenterade regeringen i skrivelsen Egenmakt
mot utanförskap – regeringens strategi för
integration (skr. 2008/09:24) inriktning och
strategiska områden för integrationspolitiken för
perioden 2008–2010. Insatserna i strategin har i
huvudsak genomförts. Regeringen har redovisat
genomförandet för riksdagen i juni 2010 i en särskild resultatskrivelse, Egenmakt mot utanförskap – redovisning av regeringens strategi för
integration (skr. 2009/10:233). Genomförandet
av strategin har också inneburit att ett medvetet
arbete bedrivits för att stärka förutsättningarna
för att utforma och genomföra integrationspolitiken på en solid bas av kunskap genom
tillvaratagande av forskning, utvärderingar och
beprövad erfarenhet. Detta har präglat det fortsatta arbetet med att genomföra integrationspolitiken.
Uppföljning av integrationspolitiken

Tillståndet och utvecklingen inom integrationspolitiken följs upp kontinuerligt genom olika
uppföljnings- och utvärderingsuppdrag och i
enlighet med de indikatorer som redovisats
under avsnitt 3.4.1.
Skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes
födda och inrikes födda personer är fortfarande
inte acceptabla. En stor utmaning ligger i att öka
utrikes födda kvinnors sysselsättning. Olika
insatser i syfte att stärka arbetslinjen pågår och
ytterligare insatser kan komma att övervägas.
Reformen om nyanländas etablering

Etableringsreformen omfattar många ansvariga
aktörer. En avgörande förutsättning för genomförandet av reformen om nyanländas etablering
är ett väl fungerande samarbete mellan samtliga
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aktörer på nationell, regional och lokal nivå.
Enligt berörda myndigheters rapportering
fungerar arbetet med genomförandet av reformen väl. Myndigheterna rapporterar om olika
problem som de identifierat och som de vidtar
åtgärder för att komma till rätta med. En fråga
som myndigheterna särskilt lyfter fram är att
systemet för försörjning under den inledande
delen av etableringsprocessen upplevs som
svåröverskådligt, både av myndigheter och
kommuner och av den enskilde. Vidare framhålls
att det i vissa fall finns oklarheter vad gäller
gränsdragningen mellan kommunens ansvar att
ge praktiskt stöd och hjälp till den nyanlände
och Arbetsförmedlingens ansvar att bidra till en
snabb etablering på arbetsmarknaden.
Det finns också, enligt myndigheterna, viktiga
omvärldsfaktorer som ligger utanför reformen
som kan påverka reformens genomförande och
dess resultat. Tillgången på bostäder påverkar
t.ex. hur lång tid det tar att bli anvisad en plats i
en kommun. Vidare framhålls att väntan på sfi är
ett problem i och med att Arbetsförmedlingen
upprättar etableringsplaner i nära anslutning till
att personerna får sitt uppehållstillstånd. En
annan fråga som myndigheterna tar upp är
tillgången på förskoleplatser. Väntan på en sådan
kan fördröja etableringsinsatserna avsevärt.
Oftast drabbar denna fördröjning kvinnan i
familjen vilket inte är acceptabelt ur jämställdhetssynpunkt. Ett viktigt mål med reformen är
att insatserna ska påbörjas skyndsamt. Eftersom
nyanländas etablering enligt lagen om nyanländas etablering ska ske under en viss tidsperiod
till vilken också en individuell etableringsersättning är kopplad, är det viktigt att förskoleplats och sfi erhålls i rimlig tid.
Kommunerna har en fortsatt stor och viktig
roll i genomförandet av reformen för att den
nyanländes etablering ska fungera. En angelägen
uppgift är att ge praktisk hjälp och stöd till den
nyanlände i samband med mottagandet och bosättningen. Kommunerna har en central roll när
det gäller att ordna bostad till de nyanlända som
begär hjälp om det. Kommunerna ska också tillhandahålla sfi, samhällsorientering och förskola.
Reformen har varit i kraft kort tid och det är
för tidigt att i nuläget utifrån befintliga underlag
dra några slutsatser från genomförandet som
kräver åtgärder från regeringens sida. Regeringen
följder dock utvecklingen.
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Kommunmottagande och bosättning 2010

Urbant utvecklingsarbete

Länsstyrelsernas överenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända under
2010 har motsvarat behovet av platser för
bosättning. Under 2010 minskade behovet av
platser från cirka 22 000 vid årets början till cirka
15 000 i slutet av året. Främsta orsak var att färre
anhöriga beviljades uppehållstillstånd, bland
annat till följd av ökade krav på identitetshandlingar vid ansökan.
Tiden för anvisningar av kommunplats och
bosättning har ökat något jämfört med 2009.
Ökade svårigheter att få fram hyreslägenheter i
kommunerna bidrar till att tiden för bosättning
av nyanlända blivit längre.

De stadsdelar som omfattas av det urbana
utvecklingsarbetet visar över tid en positiv
utveckling i de flesta variabler som t.ex. sysselsättning och bidragsberoende. Dock finns det
fortfarande betydande skillnader mellan stadsdelarna och kommunernas respektive rikets
genomsnitt. Det finns också stora variationer
mellan de stadsdelar som omfattas.
Utvärderingar av det urbana utvecklingsarbetet visar att de utvalda stadsdelarna i de
kommuner som omfattas har kommit mer i
fokus, framför allt i den kommunala verksamheten. Till exempel har insatser i stadsdelen
prioriterats i vissa fall. Det har dock varit svårt
för både kommuner och de statliga myndigheterna att avgränsa insatser för urban utveckling
från den ordinarie verksamhet som bedrivits
liksom olika projekt. De statliga myndigheternas
roll har varit otydlig. Utvärderingarna visar
också att det civila samhällets organisationer gör
betydelsefulla insatser i stadsdelarna.

Ensamkommande barn

Antalet barn och ungdomar under 18 år utan
vårdnadshavare (ensamkommande barn) som får
uppehållstillstånd ligger på en konstant nivå de
senaste åren, vilket bidragit till ökade utgifter.
Behovet av kommunplatser för ensamkommande barn är fortfarande akut. Under 2011 tillsatte
regeringen två utredningar på området, dels om
utökade möjligheter att anvisa ensamkommande
barn till kommuner, dels en översyn av systemet
för statliga ersättningar till kommuner.
Utredningarna ska vara klara under hösten 2011.
Hemutrustningslån

Verksamheten med hemutrustningslån fyller
syftet med att bidra till en bra etablering för de
nyanlända invandrare som omfattas av möjligheten att ansöka om lån. Centrala studiestödsnämnden uppfyller målet om snabb handläggningstid för ansökningar om hemutrustningslån.
Myndighetens service upplevs som mycket bra
av kunderna och informationen om lånen är
utvecklad på ett stort antal olika språk. CSN:s
åtgärder under senare år har förbättrat återbetalningsfrekvensen. Regeringen följer utvecklingen och ett arbete att se över bestämmelserna
för lånen pågår i Regeringskansliet.

EU-arbete och internationell samverkan

Utvecklingen av gemensamma referensramar
och framtagandet av statistik för uppföljning av
resultat av medlemsstaternas integrationspolitik,
baserat på indikatorer inom områdena sysselsättning, utbildning, social delaktighet och aktivt
samhällsdeltagande, har stärkt den europeiska
lärandeprocessen på området genom att öka
jämförbarheten mellan länderna.
OECD:s arbete tillför kunskap ur ett internationellt perspektiv till regeringens arbete inom
integrationsområdet.

3.5

Politikens inriktning

Integrationspolitisk strategi

Integrationspolitikens genomförande förutsätter
insatser inom många politikområden och av ett
stort antal aktörer både nationellt, regionalt och
lokalt. Det ställer höga krav på samsyn och
samverkan mellan berörda myndigheter. Dessa
behov ombesörjs bäst inom ramen för en samlad
strategi som anger en övergripande och
långsiktig inriktning för politiken, men också
27
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avgränsar den i realistiska och uppföljningsbara
mål och prioriteringar för verksamheten. En ny
strategi för integrationspolitiken för innevarande
mandatperiod ska tas fram.
Områden som är särskilt viktiga att belysa, där
det kan finnas behov av förnyade eller förtydligade inriktningar och insatser som påverkar
integrationen, är hur arbetskraftsdeltagandet
bland utrikes födda kan öka, hur efterfrågan på
arbetskraft kan stimuleras och vilka insatser i
övrigt som är relevanta för att påskynda arbetsmarknadsetableringen. Utgångspunkten är, liksom för den tidigare strategin, att målen för integrationspolitiken i huvudsak ska uppnås genom
generella insatser. Kompletterande insatser ska
baseras på individuella behov och förutsättningar, inte på att en person är född i ett annat
land. Riktade åtgärder gentemot utrikes födda
bör inte förekomma annat än under den första
tiden i landet. Regeringen återkommer till riksdagen med en redovisning av strategin i samband
med förslag till budgetproposition för 2013.
Nyanländas etablering

Det grundläggande syftet med etableringsreformen är att nyanlända ska etablera sig snabbt
i arbets- och samhällslivet. En bärande tanke är
att skifta fokus från omhändertagande till
ansvarstagande. Varje nyanländ ska utifrån sina
egna förutsättningar få professionellt stöd att så
snabbt som möjligt såväl lära sig svenska,
komma i arbete och klara sin försörjning som få
kännedom om de rättigheter och skyldigheter
som gäller i Sverige. En snabbare etablering ska
bli verklighet genom att både nyanlända kvinnor
och män får starkare incitament för att aktivt
delta i etableringsinsatser. Ett led i denna
inriktning är att Arbetsförmedlingen har ett
samordnade ansvar för etableringen. Redan nu
kan regeringen konstatera att Arbetsförmedlingen kommer in i ett tidigt skede. Det innebär
att trycket på kommunerna att tidigt tillhandahålla förskoleplatser och undervisning i svenska
ökar. Tidigare utvärderingar av kommunernas
introduktion visar att ungefär hälften av dem
som deltog i introduktionen inte hade någon
kontakt alls med arbetsmarknaden det första
året. Regeringen ser därför positivt på den
utveckling som redovisats hittills.
Utformningen av etableringsreformen, med
Arbetsförmedlingen som samordnande myndig28

het, medför att etableringsprocessen nu blivit
mer transparent. Brister som tidigare inte synliggjordes kommer nu upp till ytan och tydliggörs
på nationell nivå. Berörda myndigheter kan
tillsammans utveckla och åtgärda eventuella
problem och ge regeringen underlag om utvecklingen. Regeringen får därmed bättre kunskaper
och större möjligheter att fatta väl underbyggda
beslut vad gäller styrning, ledning och utformning av verksamheten. Regeringen avser vidare
att under 2012 genomföra förändringar i etableringsreformen. Hittills har etableringsersättningen minskat i motsvarande omfattning som
arbetsinsatsen ökat inom den nyanländes etableringsplan. För att minska marginaleffekterna vid
arbete inom etableringsplanen ska etableringsersättningen inte påverkas av storleken på arbetsinkomsten.
Urbant utvecklingsarbete

Det urbana utvecklingsarbetet går in i en ny fas i
och med att förordningen (2008:348) om urbant
utvecklingsarbete upphör vid årsskiftet, liksom
de lokala utvecklingsavtalen. Utvecklingsarbetet
inriktas nu på utvärdering, kunskapsinhämtning,
kunskapsutbyte och kunskapsspridning, t.ex.
genom att seminarier och konferenser anordnas
där centrala ämnen kan diskuteras och analyseras. Kommuner med stadsdelar som präglas av
låg förvärvsfrekvens, högt uttag av försörjningsstöd och låg behörighet till gymnasiet ska kunna
erhålla kunskapsstöd och statistik om utvecklingen från bland annat Statistiska centralbyrån
och Brottsförebyggande rådet. I den kommande
integrationspolitiska strategin ska även situationen i utsatta stadsdelar beaktas.
Inom ett stort antal politikområden sker
också olika insatser som kan bidra till resultatförbättringar i de stadsdelar som omfattas av
utbrett utanförskap, inte minst genom den
generella politiken. Arbetsförmedlingens och
även Försäkringskassans uppdrag att prioritera
de individer som står längst bort från arbetsmarknaden gör att den verksamhet de bedriver
spelar stor roll också för utvecklingen i de stadsdelar som berörs. Ett extra stöd till personer som
behöver hjälp för att komma i arbete finns också
i de så kallade nystartskontoren som bedrivs i
några av landets kommuner i syfte att öka
företagandet på platser där många står utanför
arbetsmarknaden.
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En särskild satsning görs på ett antal grundskolor i stadsdelar med omfattande utanförskap.
Satsningen består av tillfälliga ekonomiska
incitament för skolor att förbättra sina resultat
och regeringen avser att avsätta 20 miljoner
kronor per år 2012−2014 (se utgiftsområde 16
Utbildning).
Som ett led i att fortsätta arbetet med att
minska utanförskapet har regeringen också
beslutat att tillsätta en särskild utredare (dir.
2011:18) med uppdrag att se över möjligheten
att införa ett system med skattelättnader för
företag i stadsdelar med utbrett utanförskap, så
kallade nystartszoner. Uppdraget ska ses som en
del i regeringens pågående arbete med att förbättra integrationen på arbetsmarknaden. Av
direktivet framgår att utredningen ska samordna
sitt arbete med det urbana utvecklingsarbetet.
Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast
den 1 augusti 2012.
Rikspolisstyrelsen har fått i uppdrag att inrätta
sociala insatsgrupper m.m. för unga som riskerar
att bli kriminella. En pilotverksamhet har
initierats och ska bedrivas i tolv kommuner och
inriktas på unga i åldern 15–25 år. Polisen fortsätter också sin satsning på lokala poliskontor
för att öka synligheten, tryggheten, förebygga
brott och stärka förtroendet för polisens verksamhet i stadsdelarna. Polisens samverkan med
kommunerna är också betydelsefull. Strategiska
samverkansöverenskommelser finns i dag i de
flesta kommuner. Överenskommelserna ligger
bland annat till grund för de konkreta åtgärder
som vidtas i de stadsdelar där otryggheten är särskilt utbredd (se utgiftsområde 4 Rättsväsendet).
Vidare har regeringen, inom ramen för
politiken för civila samhället, infört ett särskilt
stöd för att organisationer ska kunna arbeta med
engagemangsguider och andra metoder av uppsökande karaktär i stadsdelar där organisationsgraden är låg (se utgiftsområde 17 Kultur,
medier, trossamfund och fritid).
Delegationen för hållbara städer (dir. 2011:29)
har fått ett förnyat uppdrag till och med 2012.
Enligt direktivet har delegationen bl.a. i uppdrag
att stärka den sociala dimensionen i hållbar
utveckling. Arbetet ska samordnas med det
urbana utvecklingsarbetet där det är relevant.
Delegationen utgör också en arena för kunskapsutveckling och kunskapsspridning (se utgiftsområde 20 Allmän natur- och miljövård).

3.6

Budgetförslag

3.6.1

1:1 Integrationsåtgärder

Tabell 3.16 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

31 895

2011

Anslag

128 405

2012

Förslag

130 905

2013

Beräknat

125 905

2014

Beräknat

125 905

2015

Beräknat

123 405

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

21 628
69 520

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för åtgärder som stimulerar
integrationsprocesserna i samhället och för
uppföljning och utvärdering av integrationen.
Regeringens överväganden
Lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för
invandrare, som syftar till att få fler nyanlända
invandrare att snabbare lära sig svenska och
därmed förbättra sina möjligheter att få ett
arbete, trädde i kraft den 1 september 2010.
Lagen gäller för personer som första gången
folkbokfördes i en kommun den 1 juli 2010 eller
senare.
Under 2009–2010 har en försöksverksamhet
pågått i 13 kommuner. Utbetalning av sfi-bonus
inom försöksverksamheten har skett under 2010
och 2011. För försöksverksamheten har 19 miljoner kronor anvisats för 2011.
För sfi-bonus är kostnaden från och med 2011
beräknad till totalt 100 miljoner kronor.
Prognoser för 2011 pekar dock på ett lägre utfall,
vilket dels beror på att det inte blir helårseffekt
under 2011, dels på att återsökandet varit lägre
än förväntat till och med juni 2011. Först från
2012 och framåt beräknas verksamheten med sfibonus nå full effekt.
För 2013 och framåt finns beräknade 100
miljoner kronor för ändamålet på anslaget 1:2
Kommunersättningar vid flyktingmottagande.
Dessa medel omförs till anslaget 1:1 Integrationsåtgärder.
Reformen om nyanländas etablering har
bedömts innebära ett ökat behov av tolktjänster
och ett utökat tolkregister. 500 000 kronor har
29
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avsatts för detta ändamål under 2011 och
anvisats i Vårändringsbudget 2011. För 2012 och
framåt beräknas motsvarande behov finnas.
Finansiering har skett genom att anslaget 1:2
Kommunersättningar vid flyktingmottagande
minskats med motsvarande belopp från och med
2011.
Anslaget tillförs vidare 2,5 miljoner kronor
2012–2014 för att förstärka möjligheterna att
bygga upp integrationspolitiken och det urbana
utvecklingsarbetet på en solid bas av kunskap
med stöd av svensk och internationell forskning.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 130 905 000 kronor för 2012.
Tabell 3.17 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:1 Integrationsåtgärder
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

127 905

127 905

127 905

127 905

3 000

-2 000

-2 000

-4 500

130 905

125 905

125 905

123 405

Förändring till följd av:
Beslut
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

3.6.2

1:2 Kommunersättningar vid
flyktingmottagande

Tabell 3.18 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

4 515 543

2011

Anslag

5 040 283

2012

Förslag

4 755 417

2013

Beräknat

4 912 243

2014

Beräknat

5 502 893

2015

Beräknat

5 590 785

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

144 177
5 001 158

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för statlig ersättning till kommuner och landsting för kostnader i samband
med mottagandet av vissa nyanlända invandrare.
Ersättning utgår enligt förordningen (1990:927)
om statlig ersättning för flyktingmottagande och
förordningen (2010:1122) om statlig ersättning
för insatser för vissa utlänningar. För mottagna
under åren 2007–2010 lämnas under vissa villkor
en extra ersättning per mottagen person.
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Regeringens överväganden
I budgetpropositionen för 2011 redovisades de
förändringar i systemet för statlig ersättning för
flyktingmottagandet som föranletts av reformen
om nyanländas etablering. Förändringarna innebär att schablonersättningen som utbetalas enligt
förordningen (1990:927) om statlig ersättning
för flyktingmottagande fasas ut under 2012 och
från och med 2013 utbetalas schablonersättning
enbart enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.
Anslagsnivån är inte möjlig att jämföra med 2010
och bakåt på grund av förändringarna. I budgetpropositionen för 2011 framgår även överföringar till andra utgiftsområden och anslag i
samband med reformen.
Utgifterna för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar under 18 år utan
vårdnadshavare (ensamkommande barn) med
uppehållstillstånd svarar i princip för utgiftsökningen på anslaget under 2011 och åren framåt
jämfört med beräkningar i budgetpropositionen
för 2011. Orsakerna till de ökande utgifterna
ligger framförallt i antalet ensamkommande barn
med uppehållstillstånd som Migrationsverket
betalar ut ersättning för.
Antalet asylsökande ensamkommande barn
har ökat från 816 till 2 393 under perioden 2006–
2010, dvs. med i stort sett 300 procent. I prognoser för 2011 och åren framåt beräknas antalet
asylsökande ensamkommande barn till 2 400 per
år. Av dessa förväntas cirka 85 procent få uppehållstillstånd. Utöver att antalet ensamkommande barn ökat, ökar också ersättningen till kommunerna. Detta beror på att kommunerna
numera har rätt till ersättning för ensamkommande barn t.o.m. 21 års ålder och att kostnaderna för familjehemsvård m.m. har blivit dyrare.
Under 2010 utbetalades ersättning för 1 882
ensamkommande barn. Till och med maj 2011 är
motsvarande siffra 2 658. Enligt den prognos
som lämnades i augusti beräknas att ersättning
kommer att betalas ut för 5 310 ensamkommande barn under 2011 och att antalet
ackumuleras årligen med ca 1 000 fram till 2015.
Den åldersgrupp som beräknas öka mest i antal
är 18–21 år.
Utgiftsutvecklingen för mottagandet av
ensamkommande barn får effekt för hela
anslaget. Anslagsbehovet för 2012 beräknas till
cirka 4,8 miljarder kronor, vilket är en ökning
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med ca en miljard kronor jämfört med beräknat i
budgetpropositionen för 2011.
Medel om 40 miljoner kronor för samhällsorientering för en utökad målgrupp tillförs
tillfälligt anslaget i avvaktan på en proposition
om samhällsorientering för en utökad målgrupp,
som dock kommer att bli mindre än förslaget i
utredningen om samhällsorientering för
nyanlända utanför flyktingmottagandet (SOU
2010:37). I ett senare skede bör medel för detta
överföras till utgiftsområde 25 Allmänna bidrag
till kommuner.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 4 755 417 000 kronor för 2012.
Tabell 3.19 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

4 510 283

4 510 283

4 510 283

4 510 283

-1 144 319

-1 144 319

-1 144 319

Förändring till följd av:
Beslut

-959 819

Utfallet under 2011 beräknas bli mindre jämfört
med anvisat anslag p.g.a. ett lägre inflöde av
nyanlända till Arbetsförmedlingen hittills under
året än förväntat. Även för tilläggsersättningarna
Etableringstillägg
och
Bostadsersättning
beräknas ett lägre utfall än tidigare. Kostnaderna
för de två senare ersättningarna är dock
fortfarande svårbedömda då de påverkas av de
nyanländas boendeform och familjebild. Detta
ger även konsekvenser för 2012 och anslagsbehovet kan beräknas till knappt en miljard
kronor, vilket är ca 100 miljoner kronor mindre
jämfört med beräknad nivå i budgetpropositionen för 2011.
Regeringen bedömer att det inte föreligger
behov av ett särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden för anslaget.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 997 000 000 kronor för 2012.
Tabell 3.21 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer

Regeringens överväganden

226 757

-56 083

46 408

174 699

1 047 696

1 636 862

2 125 021

813 777

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat anslag

Tusental kronor

Anvisat 2011
-81 000

-81 000

-81 000

-81 000

11 500

46 500

46 500

1 317 345

4 755 417

4 912 243

5 502 893

1

2012

2013

2014

2015

521 536

521 536

521 536

521 536

Förändring till följd av:

5 590 785

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Beslut

641 000

641 000

641 000

641 000

Volymer

-165 536

264 464

277 464

224 464

Förslag/
beräknat
anslag

997 000

1 427 000

1 440 000

1 387 000

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

3.6.3

1:3 Etableringsersättning till vissa
nyanlända invandrare

Tabell 3.20 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

2011

Anslag

102
521 536

2012

Förslag

2013

Beräknat

1 427 000

2014

Beräknat

1 440 000

2015

Beräknat

1 387 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

6 898
231 000

997 000

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för utbetalning av ersättning
enligt förordningen (2010:407) om ersättning till
vissa nyanlända invandrare.
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3.6.4

1:4 Ersättning till etableringslotsar
och insatser för vissa nyanlända
invandrare

Anslaget används för utbetalning av ersättning
till etableringslotsar och för Arbetsförmedlingens kostnader för program och övriga
insatser för vissa nyanlända invandrare.
Tabell 3.22 Anslagsutveckling

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslaget 1:4 Ersättning till
etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända
invandrare ingå ekonomiska åtaganden som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
520 000 000 kronor under 2013 och 2014.

Tusental kronor

2010

Utfall

2011

Anslag

474 700

2012

Förslag

900 000

2013

Beräknat

1 269 000

2014

Beräknat

1 283 000

2015

Beräknat

1 214 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

10 000
273 000

Skälen för regeringens förslag: Verksamheten
med
etableringslotsar
omfattar
fleråriga
åtaganden för etableringslotsarna och medför
utgifter för kommande budgetår.

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Tabell 3.23 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden
Utestående åtaganden
Erhållet/föreslaget bemyndigande
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Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

–

582

387 000

–

–

582

386 800

371 000

–

–

–

- 382

- 250 000

- 362 000

- 146 000

582

387 000

508 000

–

–

60 000

700 000

520 000

–

–
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Regeringens överväganden

Regeringens överväganden

Ekonomiskt utfall för anslaget har pekat på att
anslaget inte kommer att förbrukas under 2011.
Orsak till detta är att de nyanlända inte valt en
etableringslots i den utsträckning som förväntats
och främst att tolkkostnader blivit lägre än
beräknat i samband med insatserna. För 2012
beräknas ett anslagsbehov på 900 miljoner
kronor vilket är oförändrat jämfört med
beräknat i budgetpropositionen för 2011.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 900 000 000 kronor för 2012.

Övergång från lånefinansiering till
anslagsfinansiering

Tabell 3.24 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa
nyanlända invandrare
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

474 700

474 700

474 700

474 700

Förändring till följd av:
Beslut

238 000

346 000

346 000

346 000

Volymer

187 300

448 300

462 300

393 300

Förslag/
beräknat
anslag

900 000

1 269 000

1 283 000

1 214 000

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande

3.6.5

1:5 Hemutrustningslån

Tabell 3.25 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

3 097

2011

Anslag

8 519

2012

Förslag

2013

Beräknat

87 519

2014

Beräknat

90 519

2015

Beräknat

91 519

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

10 864
3 892

1 208 519

Regeringens förslag: Från och med 2012 finansieras hemutrustningslån genom anslag på
statens budget i stället för genom upplåning i
Riksgäldskontoret.

Skälen för regeringens förslag: Enligt den nya
budgetlagen (2011:203) som trädde i kraft den 1
april 2011 anges i 7 kap. 3 § att utlåning där den
förväntade förlusten är låg får finansieras med
lån i Riksgäldskontoret. Hemutrustningslånen
följer inte principen om låg förväntad förlust och
den fortsatta finansieringsformen bör därför vara
anslagsfinansiering. Övergång till anslagsfinansiering innebär samtidigt att räntor som inbetalas
av låntagare ska redovisas mot inkomsttitel i
stället för som nu mot anslag, vilket innebär att
bruttoprincipen enligt budgetlagen tillämpas för
inbetalda räntor.
Nuvarande anslag är på 9 miljoner kronor.
Den totala utlåningen under 2010 var 78,7 miljoner kronor. Enligt prognoser i augusti 2011
beräknas nyutlåningen under 2012 till cirka 90
miljoner kronor. Anslaget för hemutrustningslån bör tillföras medel som motsvarar årlig
utbetalning av nyupptagna lån.
Samtliga lån, dvs. både utestående och nya,
bör hanteras enligt samma princip. Det får till
följd att anslagsmedel behöver avsättas under
2012 för att amortera de nuvarande lånen hos
Riksgäldskontoret. Medel behöver tillföras som
motsvarar skulden vid samma tillfälle som
övergången till anslagsfinansiering sker och
beräknas då uppgå till cirka 1,1 miljarder kronor.

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget har använts för att finansiera räntekostnader för upplåningen av medel för lån till
hemutrustning. Omfattningen av låneverksamheten bestäms främst av antalet kommunmottagna nyanlända och i vilken utsträckning de
väljer att ta lån. Underskottet i verksamheten – i
huvudsak låneftergifter och bristande inbetalningar av räntor och amorteringar – har
finansierats via anslaget.

Föreskrifter om lån till hemutrustning för
flyktingar och vissa andra utlänningar
Regeringens förslag: Föreskrifter om lån till

hemutrustning för flyktingar och vissa andra
utlänningar ska inte underställas riksdagen.

Skälen för regeringens förslag: Förordningen
(1990:1361) om lån till hemutrustning för
flyktingar och vissa andra utlänningar innehåller
33
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gynnande föreskrifter för enskilda. Det är
normalt regeringen som beslutar föreskrifter av
detta slag. Regeringen har dock tidigare valt att
presentera förslag som rör hemutrustningslån i
propositioner till riksdagen. Detta har i praktiken inneburit att regeringen har bundit sig till att
även fortsättningsvis underställa riksdagen förslag om i vart fall större förändringar av bestämmelserna om hemutrustningslån. På samma sätt
som på andra områden kan det dock snabbt uppstå behov av att anpassa bestämmelserna om
hemutrustningslån till ändrade förhållanden. För
att undvika den risk för fördröjning som det
innebär att underställa riksdagen ändringarna för
beslut anser regeringen att det fortsättningsvis
bör vara en uppgift för regeringen att besluta om
föreskrifter som rör hemutrustningslån. Förslaget påverkar inte ramen för utgiftsområdet.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 1 208 519 000 kronor för 2012.
Tabell 3.26 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:5 Hemutrustningslån
Tusental kronor

3.6.6

1:6 Från EU-budgeten finansierade
insatser för integration av
tredjelandsmedborgare

Tabell 3.27 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

8 448

2011

Anslag

24 000

2012

Förslag

20 000

2013

Beräknat

20 000

2014

Beräknat

23 000

2015

Beräknat

23 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

34 189
16 420

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för utbetalningar till projekt
som beviljas medel inom ramen för Europeiska
fonden för integration av tredjelandsmedborgare
inom EU:s ramprogram för solidaritet och
hantering av migrationsströmmar (Integrationsfonden). Projekten ska syfta till att förbättra
systemen för mottagning och integration av
tredjelandsmedborgare i Sverige. Rådet för
Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESFrådet) är ansvarig myndighet för fonden.

2012

2013

2014

2015

8 519

8 519

8 519

8 519

Beslut

1 200 000

79 000

82 000

83 000

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Förslag/
beräknat
anslag

1 208 519

87 519

90 519

91 519

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2012 för ramanslaget 1:6 Från EUbudgeten finansierade insatser för integration av
tredjelandsmedborgare
ingå
ekonomiska
åtaganden som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 62 000 000 kronor under 2013 och 2014.

Anvisat 2011

1

Förändring till följd av:

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Skälen för regeringens förslag: Verksamheten
inom EU:s integrationsfond omfattar fleråriga
projekt som medför utgifter kommande
budgetår.
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Tabell 3.28 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Ingående åtaganden

–

23 431

46 060

Nya åtaganden

–
–
–
–

39 628

36 358

–
–

–
–

- 16 999

- 24 478

- 32 076

- 25 864

46 060

57 940

47 500

62 000

–
–

–
–

Infriade åtaganden
Utestående åtaganden
Erhållet/föreslaget bemyndigande
1

Bemyndigande har inte lämnats för 2010

Regeringens överväganden
Anslagsbehovet motsvarar vad som faktiskt
beräknas utbetalas under respektive år.
Inbetalningar från Europeiska kommissionen
motsvarar EU:s finansiering av projekten och
redovisas under inkomsttitel 6911 Övriga bidrag
från EU.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 20 000 000 kronor för 2012.

Tabell 3.29 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration
av tredjelandsmedborgare
Tusental kronor

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

24 000

24 000

24 000

24 000

Förändring till följd av:
Beslut

-3 000

-3 000

-3 000

Övrigt

-4 000

-1 000

2 000

2 000

Förslag/
beräknat
anslag

20 000

20 000

23 000

23 000

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
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4 Diskriminering

4.1

Omfattning

Området omfattar åtgärder för att förebygga
diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. I
området ingår myndigheterna Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Nämnden mot
diskriminering.
Vidare ingår insatser mot diskriminering,
rasism, homofobi och liknande former av
intolerans. Utöver insatser mot diskriminering
redovisas generella insatser som rör kön, etnisk
tillhörighet eller funktionshinder även under

avsnitten Integration och Jämställdhet inom
detta utgiftsområde samt under avsnittet Funktionshinderspolitik i utgiftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård och social omsorg.

4.2

Utgiftsutveckling

År 2012 beräknas utgifterna inom området öka
med 1,5 miljoner kronor jämfört med 2011 då
anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och
rasism m.m. tillförs medel för kunskapshöjande
insatser för barn och ungdomar om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans.

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom området Diskriminering
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

2:1 Diskrimineringsombudsmannen

91

94

92

94

96

98

101

2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

27

27

26

28

18

18

17

118

120

118

123

115

117

118

Totalt för området Diskriminering

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.
1
Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
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4.3

Mål

Målet för regeringens politik mot diskriminering
är (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr.
2008/09:115):
-

Ett samhälle fritt från diskriminering.

Regeringens politik mot diskriminering är
inriktad på att:
-

minska diskrimineringen och främja lika
rättigheter i samhället oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning
eller ålder,

-

det ska finnas god kunskap om förekomst
och omfattning av diskriminering i samhället
och om mekanismer bakom diskriminering,

-

arbetsgivare ska ha kunskap om diskrimineringslagstiftningen och ska arbeta för att
förebygga diskriminering, och

-

skapa förutsättningar för arbetet mot
rasism och liknande former av intolerans.

4.4

Resultatredovisning

Resultaten inom diskrimineringsområdet redovisas utifrån de fyra ovanstående inriktningar
som regeringens arbete mot diskriminering utgår
från. Diskrimineringsombudsmannens resultat
redovisas separat.
4.4.1

Resultat av insatser inom området

Minska diskrimineringen och främja lika
rättigheter och möjligheter
Lagstiftningsarbete
En effektiv och heltäckande lagstiftning är en
nödvändig förutsättning för att vi i Sverige ska
kunna uppnå målet om ett samhälle fritt från
diskriminering. Regeringen har genom diskrimineringslagen (2008:567) som omfattar fler
diskrimineringsgrunder och fler samhällsområden, samt genom inrättandet av en ny
myndighet,
Diskrimineringsombudsmannen,
skapat förutsättningar för att diskrimineringen i
samhället ska bekämpas mer effektivt.
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Det rättsliga skyddet mot diskriminering på
individnivå har därmed stärkts. Det pågår fortsatt
arbete för att dels säkerställa skydd oavsett diskrimineringsgrund, dels tillse att lagstiftningen är
så effektiv och heltäckande som möjligt. Det gäller
t.ex. frågan om ett utvidgat skydd mot diskriminering på grund av ålder. Ett förslag om bristande tillgänglighet för personer med funktionshinder som en form av diskriminering har remitterats och frågan bereds nu inom Regeringskansliet.
Andra insatser för att minska diskrimineringen och
främja lika rättigheter och möjligheter
Med stöd av förordningen (2002:989) om
statligt stöd för verksamhet som förebygger och
motverkar diskriminering, fördelade Ungdomsstyrelsen drygt 10 miljoner kronor till 16 lokala
verksamheter mot diskriminering (s.k. antidiskrimineringsbyråer) under 2010. Antalet bidragssökande organisationer var 35. Enligt DO och
tidigare utvärderingar fyller dessa verksamheter
en viktig funktion i samhället, bl.a. genom sitt
arbete med råd och stöd om diskrimineringslagstiftningen på lokal nivå. Därutöver har talerätten för enskilda organisationer som infördes
genom diskrimineringslagen (2008:567) använts
av två antidiskrimineringsbyråer.
Ett antal statliga myndigheter har sedan ett
par år tillbaka arbetat med antidiskrimineringsstrategier som tar sikte på att motverka diskriminering, både internt och externt i sin verksamhet. Exempelvis har länsstyrelserna utarbetat en
handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter som ska genomföras 2010–2012.
Inom EU genomförs insatser som även de
syftar till att minska diskrimineringen och främja
lika rättigheter. Europeiska kommissionen
presenterade år 2008 ett förslag om nytt EUdirektiv om genomförande av principen om
likabehandling av personer oavsett religion eller
övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell
läggning. Grunderna kön, ras eller etniskt
ursprung har i nu gällande EU-lagstiftning ett
mer långtgående skydd. Syftet är att säkerställa
samma nivå av skydd mot diskriminering oavsett
diskrimineringsgrund. Behandling av förslaget
pågår inom EU.
I maj 2011 har Sverige vidare lämnat sin fjärde
rapport till Europarådets kommission mot
rasism och intolerans (ECRI), som i september
2011 genomfört ett övervakningsbesök i Sverige
för att analysera situationen inom detta område
och ge rekommendationer.
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God kunskap om diskriminering ska finnas i
samhället
Att det ska finnas god kunskap om diskrimineringslagen och om hur diskriminering förekommer i samhället är centralt i det förebyggande
arbetet mot diskriminering. Såväl aktuell
forskning som DO:s rapportering ger stöd för
att diskriminering förekommer inom olika samhällsområden. Kunskapen om förekomsten av
diskriminering och former av diskriminering har
ökat men det är svårt att få en tydlig bild av om
diskrimineringen i samhället har ökat eller
minskat. DO:s insatser för att förbättra kunskapen om diskriminering i samhället redovisas i
avsnitt 4.4.2.
Sveriges Antidiskrimineringsbyråer har i
samarbete med Svenska Röda Korset, Centrum
mot rasism och Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation bedrivit projektet Agera – utan
att diskriminera. Projektet som pågick mellan
december 2009 och november 2010 finansierades
till stor del av Europeiska kommissionens
program PROGRESS som syftar till att stödja
medlemsstaternas
antidiskrimineringsarbete.
Projektet syftade till att öka kunskapen om hur
det går att förebygga och motverka diskriminering, samt att öka kunskapen kring hur diskriminering ser ut i Sverige i dag.
Förebygga diskriminering i arbetslivet
Diskrimineringsombudsmannen har i uppgift att
inom sitt verksamhetsområde bl.a. informera,
utbilda, överlägga och ha andra kontakter med
myndigheter och företag. DO har därför vidtagit
åtgärder för att öka kunskapen om diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder
hos arbetsgivare. Åtgärderna redovisas närmare
nedan i avsnitt 4.4.2.
På uppdrag av Regeringskansliet redovisades
under 2010 en förstudie om domar i diskrimineringsmål 1999–2009 hos Arbetsdomstolen och
de allmänna domstolarna. Syftet med studien var
att analysera domar i diskrimineringsmål i
Arbetsdomstolen och de allmänna domstolarna
för att ge en bild av de eventuella skillnader som
kan finnas bland annat vad gäller utgången i
målen och – om möjligt – förklara dessa skillnader. Även om förstudien avser domar under en
tioårsperiod är materialet begränsat och det går
enligt rapporten inte att dra alltför långtgående

slutsatser enbart till följd av de resultat som
framkommit. Enligt förstudien visar genomgången på mycket påtagliga skillnader mellan
diskrimineringsmål som förts i Arbetsdomstolen
respektive de allmänna domstolarna. Enligt
resultaten i förstudien gäller det främst möjligheten att vinna bifall med en sådan talan, men
också hur den s.k. bevisbörderegeln redovisas
och tillämpas av domstolarna.
Skapa förutsättningar för arbetet mot rasism
och liknande former av intolerans
Insatser mot rasism och liknande former av
intolerans
Regeringen anser att det är angeläget att ta ett
samlat grepp om arbetet mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans. Regeringen har därför tillsatt en utredning i syfte att få en
samlad bild av den kunskap som finns om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans och för att kunna identifiera brister som bör
åtgärdas i det fortsatta arbetet. Regeringen har
dessutom givit Forum för levande historia i
uppdrag att genomföra en kartläggning av
antisemitism och islamofobi. Forum för levande
historia har nyligen redovisat uppdraget genom
en sammanställning av den kunskap som finns
om förekomsten av antisemitiska och islamofobiska föreställningar i Sverige och om de judiska
och muslimska gruppernas utsatthet och benägenhet att tillvarata sina rättigheter.
Under 2010 fördelade Ungdomsstyrelsen
drygt 7,6 miljoner kronor enligt förordningen
(2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot
rasism och liknande former av intolerans. Av de
79 organisationer som ansökte bidrag beviljades
18 organisationer statsbidrag. Bidragen beviljades både till små och stora organisationer med
stor geografisk spridning. Stödet fördelades
mellan samtliga insatsområden som förordningen benämner: rasism, afrofobi, islamofobi, antiziganism, antisemitism, homofobi eller en
kombination av dessa. Enligt Ungdomsstyrelsen
kan dessa verksamheter bidra till att öka medvetenheten och kunskapen om hur man kan
arbeta mot rasism och liknande former av
intolerans i samhället eftersom olika aktörer som
kommuner och skolor efterfrågar detta.
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Insatser för att stärka homo- och bisexuellas samt
transpersoners rättigheter
På nationell nivå har regeringen vidtagit flera
åtgärder för att stärka lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck. Bland annat har
homo- och bisexuella samt transpersoners rättigheter och möjligheter uppmärksammats i
uppdrag till olika myndigheter, t.ex. Ungdomsstyrelsen. Genom reformeringen av regeringsformen har skyddet mot diskriminering i 2 kap.
12 § regeringsformen utvidgats till att även avse
sexuell läggning. Lag eller annan föreskrift får
inte innebära att någon missgynnas med hänsyn
till sexuell läggning.
Under 2010 fördelade Ungdomsstyrelsen
drygt 6,3 miljoner kronor enligt förordningen
(2008:349) om statsbidrag till organisationer för
homosexuella, bisexuella, transsexuella eller
personer med könsöverskridande identitet eller
uttryck. Antalet bidragssökande organisationer
var nio. Av dessa beviljades fem organisationer
stöd enligt förordningen. Bidragsstödet har
medverkat till att fler homo- och bisexuella samt
transpersoner fått möjlighet att delta i organisationslivet, vilket förstärkt dessa personers
rättigheter.
Under 2010 antog Europarådets ministerkommitté en rekommendation om åtgärder för
att motverka diskriminering på grund av sexuell
läggning och könsidentitet. Rekommendationen
antogs i mars 2010. Under 2013 ska Europarådets medlemsländer, däribland Sverige,
rapportera hur rekommendationen genomförts
nationellt.
4.4.2

Resultat av insatser hos
Diskrimineringsombudsmannen

Anmälningar om diskriminering
Diskrimineringsombudsmannens tillsynsarbete
har vidareutvecklats under 2010. Arbetet med
gemensamma kriterier för handläggningen och
metoder för systematiska genomgångar av
individärenden för att uppnå enhetlighet i handläggning inom myndigheten påbörjades under
2010 och avslutas under 2011. Mål för handläggningstider har tagits fram, liksom kriterier för att
prioritera ärenden.
Under 2010 kom det in 2 614 anmälningar,
vilket är en ökning med tre procent jämfört med
2009. DO har under det gångna året prioriterat
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handläggning av individanmälningar, som också
återspeglas i att den utgående balansen för 2010
har minskat. Av nedlagd arbetstid inom tillsynsverksamheten rörde 82 procent individanmälningar, vilket var en medveten prioritering för att
komma till rätta med de problem som fanns
avseende handläggning av individanmälningar.
Vid årsskiftet 2010/11 fanns det endast sex
öppna ärenden från de gamla ombudsmännen,
förutom de som ligger i domstol.
Den genomsnittliga handläggningstiden per
ärende ökade från 104 dagar under 2009 till 167
dagar under 2010. Enligt DO beror de långa
handläggningstiderna bl.a. på det stora antal
ärenden som överfördes från de tidigare
ombudsmännen till den nya myndigheten, den
kraftiga ökning av antalet anmälningar som
skedde 2009 jämfört med tidigare år och den
utvidgning av det lagstadgade skyddet mot
diskriminering som genomförts. Myndigheten
har inte lyckats uppfylla det interna målet om
hur långa handläggningstiderna får vara (sex
månader för ett normalärende och åtta månader
för ett mer komplicerat ärende).
Totalt närmare 70 procent av anmälningarna
omfattas inte av lagskyddet eller saknar tillräcklig bevisning. Femton domar har meddelats
under år 2010, tre av Arbetsdomstolen och tolv
av allmän domstol, varav sex har vunnit laga
kraft. Därutöver har två domar som meddelades
under 2009 vunnit laga kraft under 2010. DO
har vunnit ett mål (av tre) i Arbetsdomstolen
och fem mål (av de åtta som vunnit laga kraft) i
allmän domstol. DO har således haft framgång i
sex mål av elva. Under året har DO ingått 38 förlikningar, varav 22 på arbetslivsområdet, tre på
utbildningsområdet och 13 på övriga samhällsområden. 2009 ingicks 36 förlikningar som
fördelades på i stort sett samma sätt mellan de
olika samhällsområdena.
Arbetstagarorganisationerna har i ökad
utsträckning tagit sig an ärenden inom arbetslivsområdet, vilket är i linje med DO:s arbete för
att arbetsmarknadens parter ska ta ett större
ansvar för att motverka och förebygga diskriminering.
Under 2010 har DO väckt talan i domstol i 19
ärenden, varav åtta i Arbetsdomstolen och elva i
allmän domstol. I slutet av år 2010 hade DO 43
pågående processer i domstol, sju i Arbetsdomstolen och 36 i olika instanser i allmän domstol.
Diskrimineringsersättningen som sanktion
har, sedan den infördes, resulterat i höjda yrkan-
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den i DO:s stämningsansökningar samt höjda
ersättningar i förlikningar. Förlikningar på som
högst 200 000 kronor har ingåtts under året vid
diskriminering i arbetslivet, vilket kan jämföras
med det tidigare högsta utdömda allmänna
skadeståndet om 100 000 kronor.
Aktiva åtgärder
Under 2010 har DO avslutat de ärenden rörande
aktiva åtgärder i arbetslivet som var överförda
från de tidigare ombudsmännen. DO har
därutöver planerat att under 2011 inleda en
granskning av landstingens planer för det
förebyggande arbetet mot diskriminering. De
ärenden som inkommit under året har avslutats
för att DO inte kunnat prioritera att inleda en
granskning av arbetsgivarnas förebyggande
arbete men också för att de brister som påtalats
inte har samband med de diskrimineringsgrunder där det finns en skyldighet att vidta
aktiva åtgärder.
Mot bakgrund av att handläggningen av
enskilda ärenden prioriterats har DO inte initierat några granskningar av aktiva åtgärder inom
arbetslivet under 2010. Inom utbildningsområdet har av samma skäl endast ett mindre
antal granskningar initierats. Andra insatser av
främjande karaktär har gjorts för att stimulera
arbetet med aktiva åtgärder.
I början av 2011 tog regeringen beslut om en
ändring i DO:s regleringsbrev om att myndigheten särskilt ska redovisa vilka åtgärder som
vidtagits vad gäller tillsynen över aktiva åtgärder.
Information, utbildning och rådgivning
Avseende myndighetens informationsarbete så
har DO:s webbplats haft runt 1,2 miljoner besök
och cirka 4,4 miljoner sidträffar under 2010.
Antalet sidträffar har därmed nästan fördubblats
sedan 2009. En bidragande orsak till utvecklingen kan vara den uppmärksamhet som varit i
media kring olika fall som DO drivit under året.
Även kritiken mot myndigheten under hösten
2010 kan ligga bakom detta. Samtidigt har
nedladdningen av material från webbplatsen
också ökat.
DO har under året arbetat med att utveckla en
utbildningsstrategi som kommer att ligga till
grund för myndighetens utbildningsverksamhet
2011 och framåt. Trots att DO:s resurser varit
koncentrerade till arbetet med ärendehandläggning har antalet utbildningsinsatser som DO
arrangerat eller deltagit i ökat till 211 under 2010
jämfört med 182 under 2009. Sammanlagt har

myndigheten nått över 10 000 personer genom
dessa insatser. Utvärderingarna från dessa insatser har visat att målgrupperna är positiva till dem.
Rådgivningsverksamhet vid myndigheten har
ökat under 2010. Exempelvis har telefonrådgivningen tagit emot 20 procent fler samtal jämfört
med 2009.
4.4.3

Analys och slutsatser

Det finns tecken på att den nya lagstiftningen
mot diskriminering har fått ett visst genomslag
sedan den trädde i kraft den 1 januari 2009. Fler
personer har fått upprättelse genom DO:s
försorg och DO har väckt talan i domstol i fler
fall än tidigare. De första domarna i mål som
omfattas av den nya diskrimineringslagen har
meddelats. DO:s insatser och det strategiska
arbete mot diskriminering som utförs av
myndigheter och de lokala verksamheterna mot
diskriminering bidrar till att öka kunskapen om
diskriminering i samhället, inte minst bland
arbetsgivare.
Regeringen kommer att följa konsekvenserna
av sammanslagningen av de olika ombudsmännen men också tillämpningen av diskrimineringslagen.
På internationell nivå har Sverige fortsatt driva
på utvecklingen i frågor som rör diskriminering,
rasism, homofobi och liknande frågor om
intolerans.

4.5

Politikens inriktning

Insatser mot diskriminering
Att skyddas mot diskriminering är en mänsklig
rättighet och inte en förhandlingsbar förmån.
Förbud mot diskriminering finns inskrivet i ett
stort antal konventioner om mänskliga rättigheter. Enligt FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna är alla människor födda
fria och lika i värde och rättigheter. Icke-diskrimineringsprincipen är en viktig beståndsdel även
när det gäller att säkerställa rättigheter för de
nationella minoriteterna.
Regeringen har under senare år stärkt skyddet
mot diskriminering. Arbetet med att säkerställa
samma skydd oavsett diskrimineringsgrund och
att lagstiftningen är så effektiv och heltäckande
som möjligt drivs vidare. Det gäller till exempel
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frågan om ett utvidgat skydd mot diskriminering
på grund av ålder, och förslagen i departementspromemorian Bortom fagert tal – om bristande
tillgänglighet för personer med funktionshinder
som en form av diskriminering (Ds 2010:20)
bereds för närvarande i Regeringskansliet. Det
finns även andra frågor som behöver övervägas i
det fortsatta arbetet, såsom hur efterlevnaden av
bestämmelser om aktiva åtgärder i arbetslivet
kan förbättras och de indikationer som finns om
påtagliga skillnader mellan utfallet av diskrimineringsmål som förts i Arbetsdomstolen respektive
de allmänna domstolarna.
Inom ramen för EU-arbetet fortsätter Sverige
att verka för antagandet av ett EU-direktiv som
säkerställer att samtliga diskrimineringsgrunder
har samma nivå av skydd mot diskriminering.
Det formella skyddet mot diskriminering har
därmed stärkts och det pågår arbete för att
ytterligare stärka skyddet. Formella rättigheter
leder dock inte automatiskt till lika rättigheter i
praktiken. För detta krävs åtgärder genom olika
insatser och inom olika delar av samhället.
Myndigheter, civila samhället och arbetsmarknadens parter bidrar på olika sätt i detta arbete.
Diskrimineringsombudsmannen som utövar
tillsyn över att diskrimineringslagen efterlevs är
central i strävan efter ett samhälle som är fritt
från diskriminering. För många individer som
upplever diskriminering finns oftast ingen annan
möjlighet än att vända sig till Diskrimineringsombudsmannen. Det är viktigt att den diskriminerade inte lider någon rättsförlust, om han eller
hon vänder sig till ombudsmannen. Regeringen
har vidtagit flera åtgärder för att säkerställa att
DO:s verksamhet bedrivs rättssäkert och
effektivt. Regeringen kommer att noga följa
utvecklingen.

systematiskt sätt att samla och sprida kunskaper
och erfarenheter av projekt och åtgärder som
varit framgångsrika inom olika samhällsområden. Detta gäller även forskningsresultat i
sammanhanget, som inte alltid får en sådan
spridning att de kommer till praktisk användning. Det saknas också kunskap om faktorer
som kan bidra till framväxten av främlingsfientliga attityder. Det är därför angeläget att
intensifiera detta arbete. Regeringen har vidtagit
flera åtgärder för att få fram den kunskap och
det underlag som behövs för regeringens
fortsatta ställningstaganden om behovet av
ytterligare åtgärder på området.
En treårig satsning för kunskapshöjande
insatser för barn och ungdomar om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans
kommer att genomföras under perioden 2012–
2014. Kunskaperna och medvetenheten om
främlingsfientlighet och liknande former av
intolerans kan förstärkas och fördjupas genom
olika åtgärder. Skolan utgör en nyckelinstitution
i det långsiktiga främjandet av tolerans och
öppenhet. Det kan därför behövas särskilda
riktade åtgärder mot skolan. Även aktiva insatser
från folkrörelser och frivilligorganisationer av
olika slag är oumbärliga i arbetet mot främlingsfientlighet och andra former av intolerans.
Regeringen kommer fortsätta att diskutera
frågor om främlingsfientlighet och andra former
av intolerans med det civila samhället för att
tillvarata den erfarenhet och sakkunskap som
finns hos frivilligorganisationer. Det bör också
övervägas om åtgärder behöver vidtas för att
främja och utveckla frivilligorganisationernas
arbete och skapa förutsättningar för kontinuitet i
deras verksamhet mot olika former av intolerans,
såsom antisemitism och islamofobi.

Insatser mot främlingsfientlighet och liknande
former av intolerans
Främlingsfientliga och andra uppfattningar och
värderingar som står i strid med principen om
alla människors lika värde, utgör ytterst en
utmaning mot hela den värdegrund som bär upp
en demokrati. Särskilt oroande är förekomsten
av antisemitiska och islamofobiska föreställningar i Sverige, inte minst bland ungdomar.
Erfarenheterna visar att arbetet för tolerans,
humanitet och öppenhet ständigt måste pågå.
Det saknas i dag en överblick över pågående
arbete mot främlingsfientlighet och liknande
former av intolerans. Det saknas också ett

Insatser för att stärka homo- och bisexuella samt
transpersoners rättigheter
Homosexuella, bisexuella och transpersoner
(hbt-personer) drabbas fortfarande av diskriminering och andra kränkningar i det svenska
samhället. Detta är oacceptabelt och arbetet för
lika rättigheter och möjligheter för hbt-personer
är därför en viktig fråga för regeringen. Regeringen avser att intensifiera arbetet med att
främja lika rättigheter och möjligheter för homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.
Den 17 juni 2011 antogs en resolution i FN:s
råd för mänskliga rättigheter som uttrycker stor
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oro för våld mot och diskriminering av
homosexuella, bisexuella och transpersoner.
Händelsen är unik, eftersom det är första gången
som en resolution om hbt-frågor antas i FN.
Det var också ett stort framsteg när Europarådets medlemsländer den 31 mars 2010 för
första gången enades om en rekommendation
som ger uttryckligt skydd mot diskriminering på
grund av sexuell läggning eller könsidentitet.
Sverige intog en ledande position i arbetet med
rekommendationen dels i framtagandet av själva
rekommendationstexten, dels vid förhandlingarna, och bidrar till finansieringen av Europarådets
uppföljning av rekommendationen. Det är
därför viktigt att analysera och beakta dessa
rekommendationer i det fortsatta arbetet med
att identifiera och åtgärda brister inom området.

4.6

Budgetförslag

4.6.1

2:1 Diskrimineringsombudsmannen

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett ramanslag på 94 455 000 kronor för 2012.
Tabell 4.3 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 2:1
Diskrimineringsombudsmannen
Tusental kronor

Anvisat 2011

2010

Utfall

90 660

2011

Anslag

93 500

2012

Förslag

94 455

2013

Beräknat

96 355

2

2014

Beräknat

98 227

3

2015

Beräknat

100 792

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2012

2013

2014

2015

93 500

93 500

93 500

93 500

955

2 855

4 864

7 433

0

0

-137

-141

94 455

96 355

98 227

100 792

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

4.6.2

Tabell 4.2 Anslagsutveckling
Tusental kronor

1

2:2 Åtgärder mot diskriminering
och rasism m.m.

Tabell 4.4 Anslagsutveckling
2 138

Tusental kronor

91 543

2010

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 94 455 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 94 324 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 94 323 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Diskrimineringsombudsmannens förvaltningskostnader. Från anslaget
finansieras också Nämnden mot diskriminering.

Utfall

27 326
1

2011

Anslag

26 918

2012

Förslag

28 318

2013

Beräknat

18 370

2

2014

Beräknat

18 421

3

2015

Beräknat

16 921

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1
26 355

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för insatser mot diskriminering, rasism, homofobi och liknande former av
intolerans. Anslaget används också för stöd till
organisationer för homosexuella, bisexuella,
transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck samt för stöd till
verksamheter som förebygger och motverkar
diskriminering.
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Regeringens överväganden
Anslaget ökas med 1,5 miljoner kronor under
2012–2014 för att finansiera kunskapshöjande
insatser för barn och ungdomar om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans.
För att finansiera uppföljning av Europarådets
rekommendation om åtgärder för att motverka
diskriminering på grund av sexuell läggning och
könsidentitet föreslår regeringen att anslaget 2:2
Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
minskas med 100 000 kronor under 2012. Vidare
ökas anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande
verksamhet inom utgiftsområde 5 med motsvarande belopp.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 28 318 000 kronor för 2011.
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Tabell 4.5 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 2:2
Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

26 918

26 918

26 918

26 918

1 500

-8 500

-8 500

-10 000

-100

-48

3

3

28 318

18 370

18 421

16 921

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
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5 Jämställdhet

5.1

Omfattning

5.2

Området omfattar åtgärder för ökad jämställdhet. Insatser som rör diskriminering på grund av
kön redovisas under området Diskriminering
inom detta utgiftsområde. Jämställdhetspolitiken är sektorsövergripande. Övriga insatser på
jämställdhetsområdet redovisas därför inom berörda utgiftsområden.

Utgiftsutveckling

Under perioden 2011–2014 har regeringen
bemyndigats av riksdagen att ingå ekonomiska
åtagande avseende särskilda jämställdhetsåtgärder på högst 240 miljoner kronor per år. Från
2012 flyttas de verksamheter som avser en utvecklad jämställdhetsstatistik vid Statistiska
centralbyrån (SCB) och som finansieras från anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder under
utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
till utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning. Detta innebär att utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
ökar med 1 miljon kronor och att utgiftsområde
13 minskar med motsvarande belopp.

Tabell 5.1 Utgiftsutveckling inom område Jämställdhet
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder

513

240

251

239

239

239
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Summa område Jämställdhet

513

240

251

239

239

239

49

Område Jämställdhet

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
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5.3

Mål

Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor
och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Målet beslutades av riksdagen hösten 2008
(prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr.
2008/09:115).
Regeringen arbetar utifrån följande delmål för
jämställdhetspolitiken:
-

En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt
och möjlighet att vara aktiva medborgare
och att forma villkoren för beslutsfattandet.

-

Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män
ska ha samma möjligheter och villkor i
fråga om utbildning och betalt arbete som
ger ekonomisk självständighet livet ut.

-

Jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta
samma ansvar för hemarbetet och ha
möjligheter att ge och få omsorg på lika
villkor.

-

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha
samma rätt och möjlighet till kroppslig
integritet.

5.4

Resultatredovisning

5.4.1

Resultat

Erfarenheterna från regeringens jämställdhetssatsning under 2007–2010 visar att långsiktighet i
stödet till olika verksamheter är en viktig
förutsättning för måluppfyllelsen. För att
säkerställa ett effektivt resursutnyttjande krävs
goda planeringsförutsättningar. Vidare behöver
myndigheterna tillräckligt med tid för att
förbereda genomförandet i sina verksamheter.
Insatser som initierats under 2011 kan därför
medföra ekonomiska åtaganden under hela
mandatperioden.
I juni 2010 lämnade regeringen skrivelsen
Redovisning av den särskilda jämställdhets46

satsningen (skr. 2009/10:234) till riksdagen. I
denna lämnas en redogörelse av jämställdhetssatsningen under 2007–2010. Det var vid den
tidpunkten för tidigt att dra några generella
slutsatser när det gäller resultaten och effekterna
av de åtgärder som har finansierats inom ramen
för anslaget. Regeringen avser därför att återkomma med en redovisning av anslagets användning under 2012.
I syfte att förbättra uppföljningen av de
jämställdhetspolitiska målen har regeringen gett
Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att
utveckla jämställdhetsstatistiken och indikatorer
kopplade till de olika målen. Uppdraget ska slutrapporteras senast den 31 januari 2012. Verksamheten avses bli en del av SCB:s årliga statistikproduktion från och med 2012.
Nedan redovisas översiktligt vilka insatser
som genomförts under 2010. En mer detaljerad
redovisning av resultat inom de olika verksamheterna görs inom respektive politikområde. I
bilaga 1 till denna volym ges en särskild redovisning av könsfördelningen i statliga myndigheters
styrelser vid utgången av 2010.
I förslag till statsbudget, finansplan m.m.
bilaga 3 (volym 1) redovisas utvecklingen av
fördelningen av den ekonomiska jämställdheten
mellan kvinnor och män.

Jämn fördelning av makt och inflytande
Jämställd styrelserepresentation
Andelen kvinnor i statliga myndigheters styrelser och insynsråd uppgick 2010 till 49 procent
och andelen män till 51 procent. Det innebär att
målet är nästan uppnått. Vad gäller ordföranden i
dessa styrelser och insynsråd är 39 procent
kvinnor och andelen män är 61 procent.
Regeringens aktiva åtgärder för att öka
andelen kvinnor i de statligt ägda företagens
styrelser har varit framgångsrika. I dag är
49 procent av styrelseledamöterna i de statligt
helägda företagen kvinnor och 51 procent män.
Nästan 25 procent av de verkställande direktörerna är kvinnor. Sammantaget i de statligt
helägda företagen och de företag där staten är
delägare är andelen kvinnor 46 procent och
andelen män 54 procent. När det gäller ordföranden som är kvinnor har andelen ökat till
37 procent.
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Ekonomisk jämställdhet
Jämställdhet på arbetsmarknaden
I juni 2009 överlämnade regeringen skrivelsen
En jämställd arbetsmarknad – regeringens
strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och
i näringslivet (skr. 2008/09:198) till riksdagen. I
skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av
de viktigaste utmaningarna för jämställdhet på
arbetsmarknaden och i näringslivet samt vilken
inriktning politiken bör ha för att möta dessa.
De åtgärder som redovisas genomförs framför
allt inom arbetsmarknads-, närings-, utbildningsoch familjepolitiken.
Jämställdhet i skolan och högskolan
Regeringen tillsatte 2008 Delegationen för
jämställdhet i skolan (dir. 2008:75). Delegationen fick i uppdrag att utifrån skolans värdegrundsuppdrag lyfta fram och utveckla kunskap
om jämställdhet i skolan genom att bl.a.
analysera könsskillnader i utbildningsresultat,
kartlägga områden där ny kunskap om genus och
jämställdhet behövs och föreslå insatser för hur
ett långsiktigt jämställdhetsarbete i skolan kan
utvecklas och stärkas. Delegationen avslutade
sitt arbete i november 2010 med slutbetänkandet
Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av
jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan
(SOU 2010:99). I januari 2009 beslutade regeringen att inrätta en delegation för jämställdhet i
högskolan (dir. 2009:7). Delegationen fick i
uppdrag att främja jämställdhet i högskolan bl.a.
genom att fördela medel till insatser för jämställdhet under 2009 och 2010. Delegationen har
under nämnda år fördelat drygt 47 miljoner
kronor till jämställdhetsinsatser i enlighet med
förordningen (2009:560) om statsbidrag för
insatser som främjar jämställdhet i högskolan.
Delegationen lämnade sitt slutbetänkande Svart
på vitt – om jämställdhet (SOU 2011:1) till
regeringen i december 2010.
Vid sidan av de två delegationernas arbete har
Statens skolverk genomfört ett omfattande uppdrag under 2008–2010, bestående av flera delar,
som rör jämställdhet i skolan. Insatser har bl.a.
inneburit kompetensutveckling i syfte att generellt främja jämställdhet och stöd till elevhälsans
arbetet med att förebygga psykisk ohälsa i
grund- och gymnasieskolan. Insatserna har även
omfattat fortbildning i sex- och samlevnadsundervisning för grund- och gymnasieskolans
personal och fortbildning för skolledare i frågor

om hedersrelaterat våld och förtryck. För
uppdraget disponerade Statens skolverk totalt
84 miljoner kronor. Uppdraget avrapporterades i
december 2010.

Jämn fördelning av det obetalda hemoch omsorgsarbetet
Under 2008 lämnade regeringen ett uppdrag till
Statistiska centralbyrån (SCB) att genomföra en
tidsanvändningsundersökning
(dnr
IJ2008/2170/JÄM). Undersökningen, som
senast genomfördes år 2000, ger kunskap om
svenskt vardagsliv och om hur kvinnor och män
fördelar sin tid på olika aktiviteter. Det är viktig
kunskap för att utforma insatser som syftar till
att nå målet om en jämn fördelning av det
obetalda hem- och omsorgsarbetet. De första
resultaten av undersökningen presenterades i en
delrapport som lämnades den 31 augusti 2011
och visar bl.a. att kvinnor lägger allt mindre tid
på hemarbete och män allt mer. Uppdraget ska
slutredovisas senast den 1 juli 2012.
Vidare har SCB haft i uppdrag att genomföra
en enkät- och registerstudie om jämställt
föräldraskap riktad till föräldrar (dnr
S2009/4769/FST). Uppdraget rapporterades i
januari 2011 och beskriver bl.a. fördelningen av
det obetalda hem- och omsorgsarbetet mellan
kvinnor och män. Enkäten visar att kvinnorna
utför merparten av hushållsarbetet och männen
merparten av underhållsarbetet. Flertalet av de
intervjuade upplever att arbetsfördelningen i
hushållet är bra. De föräldrar som delar mer lika
på föräldrapenningen, liksom de som bor i
storstäder och de med högre utbildning, uppger
att de också delar mer lika på det obetalda
omsorgsarbetet.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Arbetet med att uppnå målet om att mäns våld
mot kvinnor ska upphöra har fortsatt hög
prioritet. Det tydliggörs i de tre handlingsplaner
som finns inom området.
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Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt
våld i samkönade relationer (skr. 2007/08:39)
Åtgärderna i handlingsplanen har antingen redan
genomförts eller pågår fortfarande. I syfte att
spegla bredden redovisas nedan ett urval av
handlingsplanens åtgärder. Regeringen har bl.a.
fortsatt att förstärka statsbidraget till organisationer som arbetar med att motverka våld mot
kvinnor inom det sociala området med 10 miljoner kronor. Socialstyrelsen fördelade därutöver
drygt 28 miljoner kronor till organisationer för
arbete mot våld mot kvinnor under 2010. Rikspolisstyrelsen tilldelades 3 miljoner kronor för
aktiviteter som syftar till ett bättre bemötande av
kvinnor som drabbats av våld i nära relationer,
det s.k. Projekt Karin. Nationellt centrum för
kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har
sedan 2008 haft regeringens uppdrag att utveckla
ett nationellt program för hälso- och sjukvården
avseende omhändertagande av sexualbrottsoffer
samt att genomföra det nationella programmet i
Sverige. En slutredovisning av uppdraget lämnades 2010. Uppdraget har inneburit att utarbeta
ett program med testning på pilotorter. Programmet omfattar även frågor om hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade
relationer.
Brottsförebyggande rådet (Brå), som fick
regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera
handlingsplanen, lämnade i december 2010 sin
slutrapport Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade
relationer (2010:18). Brå konstaterade att
handlingsplanen har bidragit till ökad kunskap i
arbetet med målgrupperna, nya lättillgängliga
källor, en mängd olika lokala projekt, nya
verksamhetsmodeller samt mer strukturerade
hot- och riskbedömningar inom polisen.
Med utgångspunkt i bl.a. Brå:s slutsatser har
regeringen beslutat om nya uppdrag för 2011.
Dessa genomförs som tidigare av ansvariga
myndigheter, med målet att kunskap, nya arbetsmetoder och förhållningssätt ska ges förutsättningar att integreras i ordinarie verksamhet.
Brottsoffermyndigheten har bl.a. fått i uppdrag
(dnr Ju2011/3982/KRIM) att vidareutveckla och
genomföra ett utbildningsprogram för bättre
bemötande av sexualbrottsoffer inom rättsväsendet. Utbildningsprogrammet är en uppföljning
av ett liknande uppdrag som Brottsoffermyndigheten genomförde inom ramen för handlingsplanen på detta område. I syfte att förvalta den
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kunskap och erfarenhet som byggdes upp vid
genomförandet av det tidigare uppdraget har
myndigheten utvecklat ett webbaserat utbildningsmaterial för bättre bemötande av sexualbrottsoffer. Materialet är avsett att användas av
myndigheter och andra intresserade.
Många av de värderingar och beteenden som
en människa bär med sig i livet formas under
ungdomsåren. Unga män är därför en viktig
målgrupp i arbetet med att förebygga mäns våld
mot kvinnor. Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag (dnr U2011/2232/UC) att genomföra en
studie om pojkars och unga mäns attityder och
värderingar kring jämställdhet, maskulinitet och
våld. Utifrån studien ska myndigheten genomföra en utbildningsinsats för berörda aktörer.
Uppdraget ska slutredovisas den 31 december
2014.
Socialstyrelsen har ett övergripande och långsiktigt uppdrag att fortsätta stimulera utvecklingen av socialtjänstens arbete för att förbättra
stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som
bevittnat våld. Styrelsen ska verka för att socialtjänsten arbetar mer långsiktigt, strategiskt och
evidensbaserat samt med högre kvalitet och
kompetens på området. Socialstyrelsen ska också
fortsätta bedriva tillsyn på området i syfte att
identifiera eventuella brister.
Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål
Under 2010 har genomförandet av åtgärderna i
regeringens handlingsplan mot prostitution och
människohandel för sexuella ändamål (skr.
2007/08:167) fortsatt. Åtgärderna är inriktade på
fem insatsområden: ökat skydd och stöd till
utsatta, stärkt förebyggande arbete, stärkt
kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, ökad
nationell och internationell samverkan samt
ökad kunskap.
Svenska institutet har under 2010 disponerat
7 miljoner kronor för att sprida kunskap om
de perspektiv, initiativ och metoder som är
centrala i det svenska arbetet mot prostitution
och människohandel för sexuella ändamål.
Under 2008–2010 har bl.a. sex besöksprogram
och seminarier anordnats i Sverige med 176
deltagare från 40 länder. Vidare har åtta internationella seminarier och konferenser arrangerats
utomlands med ett totalt deltagarantal på drygt
1 250 personer från 79 länder. Myndigheten har
fått ett nytt uppdrag att genomföra motsvarande

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 13

verksamhet under 2011, med ett besöksprogram
för nyckelaktörer i Europa.
Länsstyrelsen i Stockholms län har ansvarat
för nationell samordning av arbetet som bedrivs
av myndigheter mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål, och verkat för
stärkt samverkan mellan myndigheter, frivilligorganisationer och andra aktörer på området.
Inom ramen för detta arbete har myndigheten
bl.a. fördelat medel som stöd för frivilligorganisationernas arbete.
Länsstyrelsen har även i samverkan med bl.a.
Migrationsverket, Åklagarmyndigheten och
polisen utvecklat och tillhandahållit operativt
metodstöd till främst kommuner för att hantera
människohandelsfall. Inom ramen för detta har
en samverkansplan samt riktlinjer för myndighetssamverkan tagits fram. Riktlinjerna ska
utgöra stöd till aktörer, såsom kommuner,
landsting och myndigheter, som har begränsad
eller ingen erfarenhet av människohandelsärenden.
Under 2010 har Länsstyrelsen i Stockholms
län genomfört flera utbildningssatsningar för
bl.a. länsstyrelserna, polismyndigheter och
frivilligorganisationer. Länsstyrelsen har också
arbetat med tryggt återvändande och rehabilitering för personer som har utsatts för människohandel för sexuella ändamål. Sammantaget har
Länsstyrelsen i Stockholms län under 2010
disponerat drygt 13 miljoner kronor för sitt
arbete med uppdrag från regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för
sexuella ändamål.
Socialstyrelsen har som ett led genomförandet
av handlingsplanen tagit fram utbildningsmaterial avseende människohandel och prostitution
både för verksamheter som arbetar med vuxna
och för verksamheter som arbetar med barn och
unga. Materialet ska ge personal inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, ungdomsmottagningar och frivilligorganisationer kunskap om
prostitution och människohandel för sexuella
ändamål.
Ungdomsstyrelsen har haft ett uppdrag att
förebygga att ungdomar blir utsatta för sexuell
exploatering via internet och andra interaktiva
medier. Sedan arbetets början 2008 har utbildning genomförts för drygt 4 000 personer, framför allt inom skola och socialtjänst. Ungdomsstyrelsen fortsätter arbetet under 2011–2013.

Handlingsplan för att förebygga och förhindra att
unga blir gifta mot sin vilja
I maj 2010 överlämnade regeringen skrivelsen
Handlingsplan för att förebygga och förhindra
att unga blir gifta mot sin vilja (skr.
2009/10:229) till riksdagen. Insatserna rör fyra
områden: stärkt förebyggande arbete, förstärkt
stöd och skydd, förbättrad samverkan mellan
myndigheter och ökad kunskap. Regeringen har
under 2010 beslutat om olika åtgärder i
handlingsplanen för 10 miljoner kronor.
Socialstyrelsen har genomfört en behovsinventering av socialtjänstens och hälso- och
sjukvårdens arbete. I denna konstateras bl.a. att
det finns behov av ökad kunskap och insatser
inom vissa områden, t.ex. utvärderingar av de
insatser som ges under och efter tiden på
skyddat boende samt behandlingsinsatser som
riktar sig till hela familjen.
Under 2010 har Ungdomsstyrelsen genomfört utbildningar för relevant personal i syfte att
utveckla arbetet med att förebygga och förhindra
att unga blir gifta mot sin vilja (dnr
IJ2010/750/UF). Cirka 1 300 deltagare från
offentlig och ideell sektor har deltagit i de
utbildningar som myndigheten arrangerade
inom ramen för uppdraget. Regeringen bedömer
att behovet av kunskap om förebyggande arbete
är fortsatt stort och har därför gett
Ungdomsstyrelsen i uppdrag att under 2011–
2014 genomföra fortsatta utbildningsinsatser.
Ungdomsstyrelsen ska även sprida information
samt vara sammankallande för ett nätverk av
statliga myndigheter i syfte att förebygga och
förhindra att unga blir gifta mot sin vilja.
Regeringen planerar att årligen tillföra
Ungdomsstyrelsen 4 miljoner kronor för detta
uppdrag.
Länsstyrelsen i Östergötlands län har haft i
uppdrag att under 2010 genomföra insatser för
att stärka det förebyggande arbetet genom
nationell spridning av informationssatsningen
Dina rättigheter – kärleken är fri (dnr
IJ2010/961/JÄM), som riktar sig till unga i
grundskolans årskurs 7–9 och gymnasieskolan.
Fram till februari 2011 hade 20 kommuner och
cirka 50 000 ungdomar nåtts av satsningen. För
att fortsätta sprida kunskap om barns och ungas
rätt att leva utan våld och förtryck samt frihet att
själva välja med vem de ska ingå äktenskap har
regeringen avsatt 1 miljon kronor för vardera
2011 och 2012 till Länsstyrelsen i Östergötlands
län.
49

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 13

En särskild utredare har fått i uppdrag av
regeringen att genomföra en översyn av relevant
straffrättslig, civilrättslig och internationellt
privaträttslig lagstiftning
(dir.
2010:54).
Utredaren ska lägga fram förslag till författningsändringar för att ytterligare stärka skyddet
mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. I
uppdraget ingår även att inhämta ytterligare
kunskap och föreslå andra åtgärder för att
motverka tvångsäktenskap och barnäktenskap.
Uppdraget ska redovisas i maj 2012.
Jämställdhetsintegrering
Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga
strategin för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsintegrering innebär
att all verksamhet ska bedrivas med utgångspunkt från kunskap om kvinnors och mäns
villkor och behov. Syftet med regeringens
arbete med jämställdhetsintegrering är bl.a. att
kvalitetssäkra offentligt finansierade verksamheter inom stat, landsting och kommun för att
garantera en jämställd medborgarservice.
Regeringen har även under 2010 tillfört
resurser för arbetet med jämställdhetsintegrering. Göteborgs universitet har haft regeringens uppdrag att bygga upp ett stöd för statliga
myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering. För att stödja utvecklingsarbetet i
kommuner och landsting har regeringen
lämnat ett bidrag på sammanlagt 145 miljoner
kronor under förra mandatperioden till programmet Hållbar jämställdhet, som bedrivs av
Sveriges Kommuner och Landsting. Närmare
66 000 personer har utbildats i jämställdhet
inom ramen för programmet, vilket har genererat en bred kunskapsutveckling i kommuner
och landsting. Detta har skapat goda förutsättningar för bestående kvalitetshöjning i
produktionen av service och tjänster till medborgarna. Målet är en mer jämställd medborgarservice som ska komma såväl kvinnor
som män till del i deras vardag.
Regeringen har låtit utvärdera de insatser som
har genomförts för att främja jämställdhetsintegrering inom Regeringskansliet och myndigheter
på regional och lokal nivå. Resultaten visar att
detta arbete har haft goda effekter. Arbetet med
jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet har
bedrivits systematiskt med sikte på samtliga
50

beslutsprocesser. Resultatet är en höjd kunskapsnivå bland handläggare och chefer samt en
ökad användning av könsuppdelad statistik och
jämställdhetsanalyser i beslutsunderlag.
Utvärderingarna och tidigare vunna erfarenheter ska ligga till grund för regeringens fortsatta
satsningar på jämställdhetsintegrering på
nationell, regional och lokal nivå.
Statligt stöd till jämställdhetsprojekt
Organisationer och verksamheter som bedriver
projekt som syftar till att främja jämställdhet kan
ansöka om projektbidrag hos Ungdomsstyrelsen. Bidrag kan lämnas, i enlighet med
förordningen (2006:390) om statsbidrag till
jämställdhetsprojekt, till projekt vars syfte ligger
inom ramen för regeringens mål för jämställdhetspolitiken. Under 2010 har myndigheten
fördelat bidrag om drygt 7 miljoner kronor till
21 projekt. De beviljade projekten var i
huvudsak kopplade till delmålen om Mäns våld
mot kvinnor och Makt och inflytande. Projekt
som innefattar samverkan, erfarenhetsutbyte
eller kunskapsutveckling har prioriterats. De
långsiktiga effekterna är svåra att bedöma men
genom projektarbetet ges deltagarna ökade
kunskaper om jämställdhet som på sikt påverkar
attityder och värderingar.

5.4.2

Analys och slutsatser

Jämställdhetsintegrering kompletterat med
särskilda åtgärder utgör regeringens strategi för
att genomföra jämställdhetspolitiken och nå de
jämställdhetspolitiska målen. Politikens sektorsövergripande karaktär innebär att genomförande,
uppföljning och utvärdering till stor del sker
inom ramen för berörda myndigheters verksamhet. Måluppfyllelsen är mot den bakgrunden
beroende av beslut och insatser inom respektive
politikområde.
En kraftig förstärkning av resurserna till
jämställdhetspolitiken under förra mandatperioden möjliggjorde en utveckling av jämställdhetsarbetet inom olika områden. Åtgärder
genomfördes inom en rad centrala områden för
att kvinnor och män ska ha samma makt att
forma samhället och sina egna liv.
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Regeringens särskilda jämställdhetssatsning
fortsätter under innevarande mandatperiod.
Erfarenheterna från jämställdhetssatsningen
2007–2010 visar att långsiktighet i stödet till
olika verksamheter är en viktig förutsättning för
måluppfyllelsen. Riksdagens bemyndigande till
regeringen att ingå ekonomiska åtaganden för
hela perioden 2011–2014 innebär att myndigheterna ges bättre förutsättningar för genomförandet av olika uppdrag.
Olika modeller har prövats för hur stödet till
jämställdhetsintegrering kan organiseras och bedrivas. Ett långsiktigt stöd på regional nivå i
form av jämställdhetsexperter har visat sig ha
haft stor betydelse för regionala aktörers arbete
med jämställdhetsintegrering. Utvärderingar har
samtidigt visat att det finns ett stort behov av
fortsatt stöd till offentliga aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Det bekräftas av Tillväxtverkets rapport Att välja jämställdhet (dnr
N2011/2531/RT) om jämställdhetsintegrering
på regional nivå, som visar att det krävs ytterligare insatser för att integrera jämställdhet i det
regionala tillväxtarbetet. Vidare visar rapporten
att engagemanget och arbetet med jämställdhetsintegrering varierar över landet liksom att rolloch ansvarsfördelningen för jämställdhetsintegrering behöver tydliggöras på regional nivå.
Det fortsatta stödet till jämställdhetsintegrering kommer att ske med utgångspunkt i en
plattform som omfattar åtgärder på lokal, regional och nationell nivå. Åtgärderna kommer att
bygga på den kunskap som finns om vilka mekanismer som leder till resultat i arbetet. Jämställdhetssatsningen under föregående mandatperiod
innebar unika möjligheter att utveckla ny kunskap och att pröva nya arbetsmetoder och samverkansformer. Det har varit särskilt betydelsefullt när det gäller att bekämpa mäns våld mot
kvinnor och för att förbättra bemötandet och
omhändertagandet av brottsoffren.
Samverkan mellan olika myndigheter och
mellan myndigheterna och frivilligorganisationer
har också bidragit till att öka kompetensen och
kunskapen i frågor som rör prostitution och
människohandel för sexuella ändamål samt att
motverka efterfrågan på prostitution. Erfarenheter från myndigheternas arbete inom dessa
områden ligger till grund för fortsatta insatser
under mandatperioden.
Jämställdhetsåtgärderna har sammantaget
stärkt jämställdhet som ett kunskapsområde.
Utveckling av nya metoder, utvärderingar och

studier på olika områden har bidragit till en kvalitetshöjning i jämställdhetsarbetet. Dessa erfarenheter ligger till grund för inriktning och utformning av fortsatta insatser. En viktig utgångspunkt är att följa upp och säkra hållbarheten i
genomförda åtgärder så att de erfarenheter som
har vunnits integreras i ordinarie verksamhet.

5.5

Politikens inriktning

Jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor
och pojkar handlar om att riva hinder, och vidga
möjligheter och att förändra de normer och beteenden som håller människor tillbaka. Varje
kvinna och varje man ska ges förutsättningarna
att växa utan att fördomar och stereotypa
föreställningar kommer i deras väg.
Regeringens särskilda jämställdhetssatsning
under förra mandatperioden innebar en kraftig
resursförstärkning för jämställdhetspolitiken. En
rad viktiga reformer har genomförts för att skapa
förutsättningar för jämställdhet mellan kvinnor
och män, både vad avser förbättrad kunskap och
konkreta åtgärder. Regeringen avser att fortsätta
reformarbetet under innevarande mandatperiod
för att påskynda utvecklingen inom områden
som är strategiskt viktiga för att kvinnor och
män ska ha samma makt att forma samhället och
sina egna liv.
I Regeringens skrivelse (skr. 2011/12:3) redogörs för jämställdhetspolitikens inriktning för
perioden 2011–2014. Grunden för prioriteringarna på området lades under förra mandatperioden, då en kraftig resursförstärkning till jämställdhetspolitiken möjliggjorde insatser inom
ett brett fält. De insatser som redovisas innebär
en fortsatt ambitiös satsning som syftar till att
fullfölja reformarbetet mot bakgrund av kunskap
och erfarenheter av den särskilda jämställdhetssatsningen under föregående mandatperiod.
I budgetpropositionen för 2011 (prop.
2010/11:1, utg. omr. 13, bet. 2010/11:AU1, rskr.
2010/11:96) konstaterades att det mot bakgrund
av de erfarenheter som gjorts inom ramen för
regeringens jämställdhetssatsning är en central
uppgift att säkerställa hållbarheten i de åtgärder
som har genomförts. Genom att regeringen även
under innevarande mandatperiod tillför jämställdhetspolitiken extra medel kan ett fortsatt
ambitiöst utvecklingsarbete bedrivas inom prioriterade områden. Utöver jämställdhetsintegre51
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ring som huvudstrategi krävs som tidigare särskilda åtgärder för att stimulera, utveckla och påskynda förändringsarbetet. Arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat
våld och förtryck samt våld i samkönade relationer kommer fortsatt att ha hög prioritet. Jämställdhet i arbetslivet och näringslivet samt kvinnors och mäns rätt till utbildning på lika villkor
är andra viktiga områden som kräver fortsatta
insatser.
Regeringens jämställdhetspolitik ligger väl i
linje med Europeiska kommissionens strategi för
jämställdhet 2010–2015.
5.5.1

Jämställdhetsintegrering

Grundläggande i arbetet med jämställdhetsintegrering är att det bedrivs i ordinarie verksamheter för att skapa förutsättningar för bestående
resultat. Det är därför viktigt att ett jämställdhetsperspektiv integreras i all verksamhet som
bedrivs av statliga myndigheter, kommuner och
landsting. Under innevarande mandatperiod har
regeringen beslutat att bevilja Sveriges Kommuner och Landsting 80 miljoner kronor för att
genomföra en fortsättning på programmet Hållbar Jämställdhet (dnr IJ2010/941/JÄM). Satsningen innebär stöd till och samordning av berörda aktörer och syftar till att säkerställa att
uppnådda resultat och erfarenheter får bestående
verkan. Hur detta stöd organiseras är av central
betydelse. Den utvärdering av insatserna som
gjorts visar bl.a. på vikten av ett strukturerat och
systematiskt arbete. Erfarenheter visar att
insatser av tillfällig karaktär riskerar att brista i
kontinuitet och systematisk kunskapsuppbyggnad. För att uppnå hållbara förändringar avser
regeringen fortsätta att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering på nationell, regional och
lokal nivå. Insatsernas innehåll baseras på analys
och utvärderingar av tidigare gjorda satsningar.
5.5.2

En jämn fördelning av makt och
inflytande

Regeringens mål är att makt och inflytande ska
vara jämnt fördelat mellan kvinnor och män. Det
är strategiskt viktigt att motverka fördomar och
stereotypa föreställningar redan hos unga människor. Centrala aktörer för att nå unga är bl.a. de
organisationer inom det civila samhället som ar52

betar mot diskriminering och för jämställdhet.
På regeringens uppdrag stödjer Ungdomsstyrelsen organisationernas arbete genom att fördela
bidrag till jämställdhetsprojekt.
Regeringen beslutade våren 2011 om ett fortsatt program för kvinnors karriärutveckling i
staten. Vidare har regeringen beslutat om fleråriga insatser inom kulturområdet för att främja
jämställdhet i musiklivet och inom filmen samt
att utveckla metoder för en mer jämställd representation i museernas samlingar och utställningar. Regeringen har också beslutat om fleråriga jämställdhetsinsatser som de nationella minoriteternas organisationer genomför.
5.5.3

Ekonomisk jämställdhet

Att ha jobb och utbildning är grunden för kvinnors och mäns möjlighet att utvecklas och försörja sig. Regeringen har beslutat ett sysselsättningsmål om 80 procent för både kvinnor och
män i åldrarna 20–64 år till 2020. Det är ett ambitiösare mål än EU:s sysselsättningsmål om 75 procent inom ramen för Europa 2020-strategin.
Trots ett mångårigt arbete för att stärka förutsättningarna för jämställdhet, råder alltjämt olika
villkor för kvinnor och män för att komma in,
stanna kvar och utvecklas i arbetslivet samt att
förena arbete och familj. Den bristande jämställdheten visar sig i bl.a. löneskillnader, ojämlika karriärmöjligheter, skillnader i sjukskrivningar, ojämn fördelning i utnyttjandet av föräldraförsäkring och underrepresentation av
kvinnor i ledande befattningar.
För att komma till rätta med dessa brister
krävs långsiktiga åtgärder. I skrivelsen En jämställd arbetsmarknad – regeringens strategi för
jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet (skr. 2008/09:198) lyfte regeringen särskilt
fram behovet av fortsatta insatser för att motverka könsuppdelningen på arbetsmarknaden
och i näringslivet samt att främja jämställda villkor för entreprenörskap, ett jämställt deltagande
i arbetslivet och jämställda arbetslivsvillkor. Lika
lön för lika eller likvärdigt arbete och kvinnors
deltidsarbete är centrala frågor i sammanhanget,
liksom kvinnors karriärmöjligheter och deltagande i beslutsfattande positioner. Samtliga dessa
faktorer påverkar den ekonomiska jämställdheten beträffande inkomster och pensioner. En
annan viktig fråga är att undersöka orsakerna till
kvinnors högre sjukfrånvaro. Regeringen har gett
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Statens beredning för medicinsk utvärdering
(SBU) ett flerårigt uppdrag att bistå Försäkringskassan med kunskapsöversikter i frågor som rör
arbetsskador (dnr IJ2010/2268/JÄM). Vidare
har Arbetsmiljöverket fått i uppdrag att utveckla
och genomföra särskilda insatser för att förhindra att kvinnor slås ut från arbetslivet på
grund av arbetsmiljörelaterade problem (dnr
A2011/2209/ARM). I syfte att analysera förhållanden som påverkar jämställdhet i arbetslivet
och stimulera till debatt om hur jämställdhet i
arbetslivet kan främjas avser regeringen att tillkalla en delegation med experter och representanter från arbetsmarknadens parter och myndigheter. Delegationen, som ska anlägga ett
livsinkomstperspektiv och uppmärksamma hur
individens val vid en tidpunkt i livet kan få konsekvenser senare i livet, ska bl.a. sammanställa
och analysera befintlig kunskap för att ge en så
fullständig bild som möjligt av jämställdhet i arbetslivet.
Jämställdheten i skolan är en av de centrala
frågorna inom både jämställdhetspolitiken och
utbildningspolitiken. Förskolan, skolan och högskolan har en viktig uppgift att bidra till flickors
och pojkars samt kvinnors och mäns lika möjlighet att utvecklas utbildningsmässigt utifrån sina
egna förutsättningar. Samhällets behov av att ta
tillvara den bästa kompetensen gynnas av elevers
och studenters möjligheter att göra studieval
oberoende av kön. Därför bör elevers och studenters möjlighet att frångå könsbundna studieval stärkas.
Statens skolverk har under 2008–2010 genomfört ett omfattande regeringsuppdrag som rör
jämställdhet i skolan. Regeringen har i juni 2011
gett Skolverket i uppdrag (dnr U2011/4050/S)
att med utgångspunkt i erfarenheterna av sitt tidigare uppdrag genomföra en fortsatt jämställdhetssatsning. Uppdraget ska bl.a. innefatta insatser för kompetensutveckling i syfte att främja
jämställdhet i skolan, fortbildning och stöd i sex
och samlevnadsundervisningen, insatser för att
förebygga hedersrelaterat våld och förtryck samt
insatser för att stimulera elevers läs-, skriv-, och
språkutveckling. Regeringen avser att återkomma med ytterligare insatser under 2012–2014 för
att främja jämställdhet. Slutbetänkandet från
Delegationen för jämställdhet i skolan Flickor,
pojkar, individer – om betydelse av jämställdhet
för kunskap och utveckling i skolan (SOU
2010:99) är ett viktigt underlag för satsningar på
området.

5.5.4

Jämn fördelning av det obetalda
hem- och omsorgsarbetet

Fördelningen av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet mellan kvinnor och män har ett
nära samband med kvinnors möjlighet att delta
fullt ut på arbetsmarknaden, samt kvinnors och
mäns möjlighet att förena föräldraskap och familjeliv med yrkesarbete. Det är viktigt att skapa
förutsättningar för kvinnor och män att på lika
villkor ta ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Både möjligheten till skatteavdrag
för hushållsnära tjänster, den s.k. RUT-reformen, och jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen är steg i den riktningen. I syfte att öka
föräldrarnas incitament att fördela föräldrapenningdagarna mer jämnt emellan sig har regeringen i propositionen Förbättringar inom familjepolitiken (2010/11:146) bl.a. föreslagit en
förenklad jämställdhetsbonus. Riksdagen har
ännu inte behandlat propositionen.
5.5.5

Mäns våld mot kvinnor,
hedersrelaterat våld och förtryck
samt våld i samkönade relationer

Mäns fysiska, sexuella och psykiska våld mot
kvinnor är ett allvarligt hinder för jämställdhet
och kvinnors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter.
Regeringens handlingsplan för att bekämpa
mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och
förtryck samt våld i samkönade relationer (skr.
2007/08:39) är en viktig milstolpe för politiken
på området. Handlingsplanen omfattar sex
insatsområden som är viktiga var för sig och som
även kompletterar och stärker varandra. Dessa
insatsområden är ökat skydd och stöd till våldsutsatta, stärkt förebyggande arbete, stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, utveckling av
insatser riktade till våldsutövare, ökad samverkan
samt ökade kunskaper.
Regeringens insatser på området fortsätter
med hög ambitionsnivå, bl.a. med inriktning på
utbildningsinsatser, utveckling och kvalitetssäkring av metoder och arbetssätt till stöd för och
skydd av våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Vidare behövs det fortsatta insatser
riktade till män som utövar våld eller som kan
komma att göra det. Regeringen har under 2011
gett Karolinska universitetssjukhuset i uppdrag
att utveckla och kvalitetssäkra den del av verk53
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samheten vid Centrum för Andrologi och
Sexualmedicin (CASM) som tar emot personer
som utövar eller riskerar att utöva sexuellt våld,
bl.a. genom etablerande av en s.k. stopptelefon
mot sexuellt våld (dnr U2011/2248/JÄM). Regeringen har vidare gett en särskild utredare i
uppdrag att kartlägga omfattningen och analysera eventuella brister i skyddet och stödet gällande utländska kvinnor som har beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning till en man
bosatt i Sverige och som utsätts för våld (dnr
U2011/3616/JÄM, dir. 2011:44).
Länsstyrelserna fortsätter att ha en viktig
samordnande roll på regional nivå, bl.a. genom
att främja samverkan, fördela utvecklingsmedel
och stödja och utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Den kompetens som har
byggts upp vid länsstyrelserna ligger till grund
för det fortsatta utvecklingsarbetet. Regeringen
bedömer att det behövs fortsatt stöd till skyddade boenden för ungdomar som är utsatta för
hedersrelaterat våld och förtryck samt medel till
förebyggande arbete och utbildningsinsatser för
olika yrkesgrupper och ideella verksamheter som
kommer i kontakt med personer som utsätts för
hedersrelaterat våld och förtryck.
Inom ramen för regeringens handlingsplan för
att förebygga och förhindra att unga blir gifta
mot sin vilja (skr. 2009/10:229) genomför Ungdomsstyrelsen en kunskapssammanställning om
traditionella och vigselliknande ceremonier, samt
om ekonomiska förbindelser mellan blivande
makars familjer. Vidare har regeringen gett Länsstyrelsen i Östergötlands län i uppdrag (dnr
U2011/4322/UC) att ta fram och sprida en vägledning gällande stöd till och rehabilitering av
personer som placeras i skyddat boende eller på
annan institution på grund av att de riskerar att
bli eller har blivit gifta mot sin vilja. Regeringen
överväger fortsatta insatser under 2012–2014.
Arbetet med att bekämpa prostitution och
människohandel för sexuella ändamål är fortsatt
angeläget. Handlingsplanen mot prostitution
och människohandel för sexuella ändamål (skr.
2007/08:167), och dess insatser för ökat skydd
och stöd till utsatta, stärkt förebyggande arbete,
stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet,
ökad nationell och internationell samverkan
samt ökad kunskap ligger till grund för fortsatta
insatser.
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Länsstyrelsen i Stockholms län har fått ett
flerårigt uppdrag att stödja nationell samordning
av arbetet som bedrivs av myndigheter mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål, och verka för stärkt samverkan mellan
myndigheter, frivilligorganisationer och andra
aktörer (dnr IJ2010/112/JÄM). Länsstyrelsen
ska även genomföra kompetensutvecklingsinsatser, bedriva operativt metodstöd och arbeta med
tryggt återvändande och rehabilitering för personer som har utsatts för människohandel för
sexuella ändamål.
För att stärka internationellt erfarenhetsutbyte och samarbete mot människohandel stödjer
regeringen arbetet i Östersjöstaternas råd Aktionsgrupp mot människohandel. Aktionsgruppen är en samverkansmodell för informationsutbyte, kunskapsöverföring och genomförande av gemensamma projekt mot människohandel i Östersjöregionen.

5.6
5.6.1

Budgetförslag
3.1 Särskilda jämställdhetsåtgärder

Tabell 5.2 Anslagsutveckling 3.1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
Tusental kronor

2010

Utfall

513 095

2011

Anslag

240 239

2012

Förslag

239 239

2013

Beräknat

239 239

2014

Beräknat

239 239

2015

Beräknat

49 239

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

67 746
251 465

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för att stödja projekt och insatser som främjar jämställdhet mellan kvinnor
och män. Anslaget kan även användas för vissa
administrativa kostnader som är en förutsättning
för genomförandet av uppdragen hos berörda
myndigheter.
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslaget 3.1 Särskilda
jämställdhetsåtgärder ingå ekonomiska åtaganden
som inklusive tidigare gjorda
åtaganden
medför behov av framtida anslag på
högst 239 000 000 kronor 2013 och högst
239 000 000 kronor 2014.

Under mandatperioden satsas totalt 957 miljoner
kronor på åtgärder inom jämställdhetsområdet.
Erfarenheterna från regeringens jämställdhetssatsning under 2007–2010 visar att långsiktighet i

stödet till olika verksamheter är en viktig förutsättning för måluppfyllelsen. För att säkerställa
ett effektivt genomförande av satsningen under
mandatperioden krävs goda planeringsförutsättningar. Vidare behöver myndigheterna tillräckligt med tid för att förbereda genomförandet i
sina verksamheter. Insatser som initieras under
2012 kan komma att medföra ekonomiska åtaganden under kommande budgetår. Regeringen
föreslås därför bemyndigas att under 2012 ingå
ekonomiska åtaganden som medför behov av
framtida anslag på högst 239 000 000 kronor under 2013 och högst 239 000 000 kronor under
2014.

Tabell 5.3 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Ingående åtaganden

–

–

669 000

Nya åtaganden

–
–
–
–

669 000

48 000

–
–

–
–

Infriade åtaganden
Utestående åtaganden
Erhållet/föreslaget bemyndigande

–

-239 000

-239 000

-239 000

669 000

478 000

720 000

478 000

–
–

–
–
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Regeringens överväganden

Tabell 5.4 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 3.1
Särskilda jämställdhetsåtgärder

Regeringen anser att fortsatta reformer är nödvändiga för att påskynda utvecklingsarbetet inom
områden som är strategiskt viktiga för jämställdhetspolitiken. Fortsatta ekonomiska satsningar
bör därför göras under mandatperioden.
Regeringen föreslår därför att ett anslag på
239 239 000 kronor anvisas för 2012. För åren
2013–2014 beräknas anslaget till 239 239 000 kronor per år.

Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

240 239

240 239

240 239

49 239

-1 000

-1 000

-1 000

239 239

239 239

239 239

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Förslag/
beräknat anslag
1

49 239

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
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Målet är jämn könsfördelning

Könsfördelningen i statliga myndigheters
styrelser och insynsråd

Andelen kvinnor bland ledamöterna i de
centrala styrelserna har totalt sett utvecklats
positivt. År 1988 hade styrelserna 28 procent
kvinnor. Tio år senare, 1998, var andelen
44 procent. Årets redovisning avser styrelser
och insynsråd och gäller förhållanden per den
31 december 2010. Då uppgick andelen
kvinnor i de centrala myndigheternas styrelser
och insynsråd till 49 procent och andelen män
till 51 procent. Det är oförändrat jämfört med
december 2009.
Regeringens satsningar för att ge fler
kvinnor förutsättning och verktyg för att ta sig
an styrelseuppdrag har varit framgångsrika.
Bland ledamöter har så gott som målet med
50 procent kvinnor uppnåtts. Andelen kvinnor
bland ordföranden har däremot minskat med
två procentenheter jämfört med 2009 och är
tillbaka på 39 procent som det var i december
2008.
Andelen kvinnor och män i statliga
kommittéer redovisas årligen i kommittéberättelsen.

Sedan 1988 har könsfördelningen i statliga
myndighetsstyrelser på central och regional
nivå redovisats årligen för att ge riksdagen
möjlighet att följa utvecklingen. Eftersom
många styrelser omvandlats till insynsråd
redovisas de tillsammans med styrelserna. Bakgrunden är de mål för kvinnorepresentationen
i statliga organ som riksdagen beslutade om
med anledning av propositionen Jämställdhetspolitiken inför 90-talet (prop. 1987/88:105,
bet. 1987/88:AU17, rskr. 1987/88:364). Det
första etappmålet som angavs i propositionen
om 30 procent kvinnor 1992, uppnåddes
samma år och redovisades i 1992 års budgetproposition (1992/93:100, bilaga 12, s. 337 f.).
Det andra delmålet om 40 procent kvinnor
1995, uppnåddes i de centrala styrelserna och
redovisades i skrivelsen Jämställdhetspolitiken
(skr. 1996/97:41, bilaga 2, bet. 1996/97:AU 8,
rskr. 1996/97:155). Andelen kvinnor uppgick
då till 42 procent. Slutmålet om 50 procent
kvinnor bland ledamöterna i de statliga myndigheternas styrelser 1998 uppnåddes inte.

Tabell 1.1 Ordförande och ledamöter (exkl. personalföreträdare) i styrelser och insynsråd i statliga myndigheter m.m. där
regeringen utser samtliga ledamöter fördelade på departement 2010 och 2009
Antal, könsfördelning (%) och förändring (procentenheter)
Ordförande
Könsfördelning %
Antal
2010

M

Kv

2010

M

Kv

2009

DEP.

Kv

SB

2

0

100

0

100

Ju

11

13

46

54

Ledamöter inkl. ordförande
Könsfördelning %

M

Förändring

Antal 2010

Kv

M

Kv

M

0

0

0

5

6

46

54

0

0

110

Kv

2010

2009

M

Kv

45

55

45

98

53

47

M

Förändring

Kv

M

55

0

0

52

48

1

-1

UD

3

8

27

73

18

82

9

-9

49

57

46

54

42

58

4

-4

Fö

6

7

46

54

54

46

-8

8

32

50

39

61

39

61

0

0

S

8

9

47

53

53

47

-6

6

67

68

50

50

53

47

-3

3

Fi

14

41

25

75

35

65

-10

10

253

265

49

51

49

51

0

0

U

7

20

26

74

37

63

-11

11

213

220

49

51

48

52

1

-1

Jo

4

4

50

50

13

88

37

-37

39

31

56

44

53

47

3

-3

M

11

7

61

39

57

43

4

-4

77

80

49

51

49

51

0

0

N

11

16

41

59

37

63

4

-4

92

106

46

54

48

52

-2

2

IJ

2

4

33

67

38

63

-5

5

33

35

49

51

48

52

1

-1

Ku

10

9

53

47

47

53

6

-6

75

70

52

48

51

49

1

-1

A

5

7

42

58

42

58

0

0

41

46

47

53

45

55

2

-2

94

145

39

61

41

59

-2

2

1086 1132

49

51

49

51

0

0

Totalt
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Tabell 1.2 Ordförande och ledamöter (exkl. personalföreträdare) i styrelser och insynsråd i statliga myndigheter m.m. där
regeringen utser samtliga ledamöter fördelade på centrala myndigheter 2010
Antal och könsfördelning (%)
Ordförande
Antal
CENTRALA MYNDIGHETER M.M.

Antal

Ledamöter inkl. ordförande
Könsfördelning (%)
M
Kv
M

Kv

M

Kv

Svenska institutet för europapolitiska studier; Sieps

1

–

4

3

57

43

Harpsundsnämnden

1

–

1

3

25

75

Statsrådsberedningen

Justitiedepartementet
Brottsförebyggande rådets insynsråd

–

1

3

4

43

57

Brottsoffermyndighetens råd

1

–

4

4

50

50

Datainspektionen

–

1

2

3

40

60

Domarnämnden

–

1

4

3

57

43

Domstolsverkets insynsråd

1

–

7

3

70

30

Ekobrottsmyndigheten

1

–

2

2

50

50

Fideikommissnämnden

–

1

2

4

33

67

Gentekniknämnden

1

–

9

8

53

47

Högsta domstolen

1

–

6

10

38

63

Kriminalvårdsnämnden

1

–

4

1

80

20

Kriminalvårdens insynsråd

–

1

5

4

56

44

–

–

4

3

57

43

–

1

4

2

67

33

Nämnden vid Brottsoffermyndigheten

1

–

3

3

50

50

Regeringsrätten

–

1

10

9

53

47

Rikspolisstyrelsen

–

1

3

5

38

62

Rikspolisstyrelsen: Tjänsteförslagsnämnden

–

1

6

4

60

40

Rättshjälpsnämnden

1

–

4

1

80

20

Rättsmedicinalverket

1

–

4

2

67

33

Migrationsverkets

insynsråd 5

Notarienämnden

Säkerhets- och integritetsnämnden

–

1

6

3

67

33

Tillsynsnämnden i Revisorsnämnden

–

1

4

5

44

56

Valmyndigheten

1

–

2

3

40

60

Åklagarmyndigheten: Tjänsteförslagsnämnden

–

1

6

4

60

40

Åklagarmyndighetens insynsråd

–

1

4

5

56

44

Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag

1

–

2

3

40

60

Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA)

–

1

3

4

43

57

Exportkreditnämnden

–

1

5

5

50

50

Folke Bernadotteakademin: Program- och verksamhetsrådet

–

1

5

9

36

64

Inspektionen för strategiska produkter: Exportkontrollrådet

–

1

6

7

46

54

Utrikesdepartementet

5 Ingen ordförande 2010
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Ordförande
Antal

Antal

Ledamöter inkl. ordförande
Könsfördelning (%)
M
Kv
M

CENTRALA MYNDIGHETER M.M.

Kv

M

Kv

Inspektionen för strategiska produkter: Teknisk-vetenskapliga rådet

–

1

1

6

14

86

Institutet för utvärdering av internationellt
utvecklingssamarbete (Sadev)

1

–

4

4

50

50

Nordiska Afrikainstitutet: Program- och forskningsrådet

1

–

7

5

58

42

Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete)

–

1

4

3

57

43

Sida: Forskningsrådet

–

1

4

4

50

50

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

–

1

5

5

50

50

Svenska institutet (SI)

1

–

5

5

50

50

Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt

1

–

3

5

38

62

Försvarets materielverk

–

1

2

3

40

60

Försvarsdepartementet

Försvarsmaktens nämnd för kvalificerade
skyddsidentiteter

–

1

2

2

50

50

Försvarsunderrättelsedomstolen

–

1

2

4

33

67

Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar

–

1

4

3

57

43

Insynsrådet vid Kustbevakningen

1

–

3

6

33

67

Insynsrådet vid Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap

1

–

3

6

33

67

Insynsrådet vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

1

–

4

4

50

50

Integritetsskyddsrådet vid Försvarets radioanstalt

–

1

1

2

33

67

Riksvärderingsnämnden

1

–

2

3

40

60

Statens inspektion för
försvarsunderrättelseverksamheten

–

1

1

5

17

83

Totalförsvarets folkrättsråd

1

–

4

5

44

56

Totalförsvarets forskningsinstitut

–

1

1

4

20

80

Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden

1

–

2

3

40

60

Arvsfondsdelegationen

1

–

5

2

71

29

Försäkringskassans styrelse

–

1

4

3

57

43

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)

1

–

5

4

56

44

Läkemedelsverkets styrelse

–

1

3

2

60

40

Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam)

–

1

3

3

50

50

Myndigheten för internationella adoptionsfrågors insynsråd

1

–

3

2

60

40

Pensionsmyndighetens styrelse

–

1

2

5

29

71

Provinsialläkarstiftelsens styrelse

–

1

2

2

50

50

Smittskyddsinstitutets insynsråd

–

1

4

4

50

50

Socialstyrelsens insynsråd

–

1

3

4

43

57

Statens beredning för medicinsk utvärdering

1

–

6

5

55

45

Statens folkhälsoinstituts insynsråd

1

–

6

5

55

45

Statens institutionsstyrelses insynsråd

1

–

5

4

56

44

Statens medicinsk-etiska råd (SMER)

–

1

8

12

40

60

Stiftelsen för vård- och allergiforskning

1

–

3

6

33

67

Stiftelsen WHO Collaborating Centre on International
Drug Monitoring

–

1

3

2

60

40

Socialdepartementet
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Ordförande
Antal
CENTRALA MYNDIGHETER M.M.

Kv

Antal
M

Kv

Ledamöter inkl. ordförande
Könsfördelning (%)
M
Kv
M

Finansdepartementet
AP-fonden: Första

1

–

5

4

56

44

AP-fonden: Andra

1

–

5

6

45

55

AP-fonden: Tredje

1

–

5

6

45

55

AP-fonden: Fjärde

–

1

4

5

44

56

AP-fonden: Sjätte

–

1

2

3

40

60

AP-fonden: Sjunde

–

1

5

4

56

44

Arbetsgivarverket

–

1

7

7

50

50

Bokföringsnämnden

–

1

4

6

40

60

Ekonomistyrningsverkets insynsråd

–

1

5

5

50

50

Ekonomistyrningsverkets internrevisionsråd

–

1

5

2

71

29

Ekonomistyrningsverkets redovisningsråd

1

–

6

2

75

25

Finansinspektionen

–

1

2

4

33

67

Finanspolitiska rådet

–

1

2

6

25

75

Forskarskattenämnden

–

1

6

5

55

45

Fortifikationsverket

–

1

3

4

43

57

Kammarkollegiets insynsråd

–

1

2

2

50

50

Kammarkollegiet: Fonddelegationen

–

1

2

5

29

71

Kronofogdemyndighetens insynsråd

1

–

6

6

50

50

Lotteriinspektionen

1

–

3

4

43

57

Länsstyrelsen BLEKINGE

1

–

5

4

56

44

Länsstyrelsen DALARNA

1

–

5

4

56

44

Länsstyrelsen GOTLAND

1

–

5

5

50

50

Länsstyrelsen GÄVLEBORG

–

1

6

7

46

54

Länsstyrelsen VÄSTRA GÖTALAND

–

1

3

6

33

67

Länsstyrelsen HALLAND

–

1

2

7

22

78

Länsstyrelsen JÄMTLAND

1

–

5

7

42

58

Länsstyrelsen JÖNKÖPING

–

1

5

4

56

44

Länsstyrelsen KALMAR

–

1

4

5

44

56

Länsstyrelsen KRONOBERG

–

1

6

7

46

54

Länsstyrelsen NORRBOTTEN

–

1

5

8

38

62

Länsstyrelsen SKÅNE

–

1

5

4

56

44

Länsstyrelsen STOCKHOLM

–

1

10

3

77

23

Länsstyrelsen SÖDERMANLAND

–

1

5

4

56

44

Länsstyrelsen UPPSALA

–

1

4

6

40

60

Länsstyrelsen VÄRMLAND

1

–

6

7

46

54

Länsstyrelsen VÄSTERBOTTEN

–

1

6

7

46

54

Länsstyrelsen VÄSTERNORRLAND

–

1

7

5

58

42

Länsstyrelsen VÄSTMANLAND

–

1

5

8

38

62

Länsstyrelsen ÖREBRO

–

1

6

7

46

54

Länsstyrelsen ÖSTERGÖTLAND

1

–

5

4

56

44

Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut

–

1

4

3

57

43

Riksgäldskontoret

–

1

4

4

50

50

Skatteverkets insynsråd

–

1

6

6

50

50

64
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Ordförande
Antal

Antal

Ledamöter inkl. ordförande
Könsfördelning (%)
M
Kv
M

CENTRALA MYNDIGHETER M.M.

Kv

M

Kv

Skatterättsnämnden för direkt skatt

–

1

5

7

42

58

Skatterättsnämnden för indirekt skatt

1

–

8

3

73

27

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

1

–

3

0

100

0

Statens ansvarsnämnd

–

1

2

3

40

60

Statens bostadskreditnämnd

–

1

2

3

40

60

Statens fastighetsverk

–

1

3

4

43

57

Statens tjänstepensionsverk

–

1

4

4

50

50

Statens personadressregisternämnd

–

1

3

3

50

50

Statens skaderegleringsnämnd

–

1

7

3

70

30

Statens tjänstepensions- och grupplivsnämnd

–

1

4

4

50

50

Statistiska centralbyråns insynsråd

–

1

4

6

40

60

Tullverkets insynsråd

–

1

5

7

42

58

Centrala Etikprövningsnämnden

–

1

3

3

50

50

Centrala Etikprövningsnämnden: Expertgruppen för
oredlighet i forskning

–

1

2

3

40

60

Centrala studiestödsnämnden

1

–

6

5

55

45

Utbildningsdepartementet

Försvarshögskolan

–

1

5

3

62

38

Högskolans avskiljandenämnd

–

1

3

2

60

40

Högskoleverket

–

1

5

4

56

44

Institutet för framtidsstudier

–

1

4

4

50

50

Institutet för rymdfysik

–

1

3

2

60

40

Internationella programkontoret för utbildningsområdet

–

1

3

5

38

62

Kungl. biblioteket

–

1

5

4

56

44

Myndigheten för yrkeshögskolan

1

–

4

5

44

56

Polarforskningssekretariatet

–

1

4

3

57

43

Regionala etikprovningsnämnden i Göteborg

–

1

23

22

51

49

Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

–

1

15

15

50

50

Regionala etikprövningsnämnden i Lund

–

1

20

25

44

56

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm

–

1

37

38

49

51

Regionala etikprövningsnämnden i Umeå

–

1

14

16

47

53

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

–

1

21

24

47

53

Skolväsendets överklagandenämnd

–

1

3

3

50

50

Specialpedagogiska skolmyndigheten

–

1

2

4

33

67

Statens skolverk

1

–

5

4

56

44

Statens skolinspektion

1

–

4

5

44

56

Svenska Unescorådet

1

–

6

6

50

50

Tolk- och översättarinstitutet

–

1

4

3

57

43

Verket för högskoleservice

1

–

4

5

44

56

Överklagandenämnden för högskolan

1

–

4

4

50

50

Överklagandenämnden för studiestöd

–

1

5

3

62

38

1

–

5

3

62

38

Jordbruksdepartementet
Fiskeriverkets insynsråd
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Ordförande
Antal

Antal

Ledamöter inkl. ordförande
Könsfördelning (%)
M
Kv
M

CENTRALA MYNDIGHETER M.M.

Kv

M

Kv

Livsmedelsverkets insynsråd

1

–

5

4

56

44

Skogsstyrelsen

1

–

3

4

43

57

Statens jordbruksverks insynsråd

–

1

5

4

56

44

Statens veterinärmedicinska anstalts insynsråd

–

1

5

4

56

44

Styrelsen för samefonden

1

–

4

2

67

33

Svenska FAO-kommittén

–

1

8

5

62

38

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård

–

1

5

4

56

44

Miljödepartementet
Boverkets insynsråd

1

–

5

5

50

50

Finsk-svenska gränsälvskommissionen

1

–

4

2

67

33

Kemikalieinspektionens insynsråd

1

–

4

4

50

50

Kärnavfallsfonden

1

–

3

3

50

50

Lantmäteriet

–

1

2

3

40

60

Lantmäteriet: Marknads- och konkurrensrådet

–

1

3

5

38

62

Lokala säkerhetsnämnden vid Barsebäcks kärnkraftsverk

1

–

3

4

43

57

Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks kärnkraftsverk

1

–

6

7

46

54

Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftsverk

–

1

4

3

57

43

Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftsverk

–

1

5

6

45

55

Lokala säkerhetsnämnden vid Studsvik AB:s anläggningar

–

1

2

5

29

71

Naturvårdsverkets insynsråd

1

–

3

6

33

67

Naturvårdsverket: Tillsyns- och föreskriftsrådet

–

1

6

4

60

40

Naturvårdsverket: Vetenskapliga rådet för biologisk
mångfald

–

1

6

7

46

54

Stockholm Environment Institute

1

–

6

5

55

45

Strålsäkerhetsmyndighetens insynsråd

1

–

6

3

67

33

Strålsäkerhetsmyndigheten: Delegationen för
finansiering

1

–

5

4

56

44

Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts
insynsråd

1

–

4

4

50

50

Affärsverket svenska kraftnät

–

1

3

5

37

63

Bolagsverkets insynsråd

1

–

4

2

67

33

Elsäkerhetsverket: Elsäkerhetsrådet

–

1

2

8

20

80

Energimarknadsinspektionens insynsråd

1

–

4

4

50

50

Insynsrådet för elberedskapsverksamheten vid
Affärsverket svenska kraftnät

–

1

5

5

50

50

Luftfartsverket

–

1

3

3

50

50

Oljekrisnämnden

–

1

2

3

40

60

Patent- och registreringsverkets insynsråd

1

–

2

4

33

67

Patentombudsnämnden

1

–

3

2

60

40

Post- och Telestyrelsen

–

1

4

6

40

60

Näringsdepartementet

Rederinämnden

1

–

2

2

50

50

Rikstrafiken

1

–

3

4

43

57

Rymdstyrelsen

–

1

3

4

43

57
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Ordförande
Antal

Antal

Ledamöter inkl. ordförande
Könsfördelning (%)
M
Kv
M

CENTRALA MYNDIGHETER M.M.

Kv

M

Kv

Sjöfartsverket

–

1

6

3

67

33

Statens energimyndighets insynsråd

–

1

4

4

50

50

Statens energimyndighet: energiutvecklingsnämnden

–

1

5

6

45

55

Statens energimyndighet: Fjärrvärmenämnden

–

1

1

1

50

50

Statens järnvägar

–

1

2

4

33

67

Statens väg- och transportforskningsinstitut

1

–

4

3

57

43

Stiftelsen Industrifonden

–

1

4

4

50

50

Stiftelsen Norrlandsfonden

–

1

4

5

44

56

Sveriges geologiska undersöknings insynsråd

–

1

3

3

50

50

Tillväxtverket

1

–

4

4

50

50

Tjänsteförslagsnämnden för Patentbesvärsrätten

1

–

3

3

50

50

Trafikverket

1

–

4

6

40

60

Transportstyrelsen

–

1

4

5

44

56

Verket för innovationssystem

1

–

4

3

57

43

Allmänna reklamationsnämnden

1

–

4

4

50

50

Fastighetsmäklarnämnden

1

–

6

6

50

50

Konsumentverkets insynsråd

–

1

5

4

56

44

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Marknadsdomstolen

–

1

7

10

41

59

Nämnden mot diskriminering

–

1

7

6

54

46

1

–

3

3

50

50

Granskningsnämnden för radio och TV

1

–

4

2

67

33

Konstnärsnämnden

1

–

6

5

55

45

Konstnärsnämnden: Styrelsen för Sveriges
bildkonstnärsfond

–

1

7

6

54

46

Nämnden för hemslöjdsfrågor

–

1

5

4

56

44

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

1

–

4

5

44

56

Presstödsnämnden

1

–

5

5

50

50

Myndigheten för Radio och TV

–

1

2

2

50

50

Riksantikvarieämbetet

1

–

3

2

60

40

Riksarkivet

–

1

2

3

40

60

Riksarkivet: Nämnden för enskilda arkiv

–

1

3

4

43

57

Statens konstråd

–

1

3

2

60

40

Kulturdepartementet
Arkitektmuseets insynsråd
Myndigheten för radio och TV:

Statens kulturråd

1

–

5

3

62

38

Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur

1

–

3

3

50

50

Stiftelsen Nordiska museets nämnd

–

1

3

4

43

57

Stiftelsen svenska filminstitutet

–

1

3

6

33

67

Stiftelsen svenska rikskonserter

1

–

5

4

50

50

Talboks- och punktskriftsbiblioteket:
Punktskriftsnämnden

–

1

4

3

57

43

1

–

5

3

62

38

Talboks- och punktskriftsbiblioteket:
Taltidningsnämnden

67
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Ordförande
Antal
CENTRALA MYNDIGHETER M.M.

Antal

Kv

M

Kv

3

1

12

Ledamöter inkl. ordförande
Könsfördelning (%)
M
Kv
M

Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsdomstolen

13

48

52

Arbetsförmedlingen

–

1

4

4

50

50

Arbetsmiljöverket

–

1

3

3

50

50

ILO-Kommittén

–

1

4

5

44

56

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens insynsråd

1

–

4

4

50

50

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

–

1

5

6

45

55

Medlingsinstitutet

–

1

2

2

50

50

Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

1

–

4

5

44

56

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

–

1

3

4

43

57

Statliga myndigheters styrelser och
insynsråd 2010
Av tabell 1.1 och 1.2 ovan framgår att den
genomsnittliga könsfördelningen bland de
ordinarie ledamöterna (inklusive ordförande) i
statliga myndigheters styrelser och insynsråd
är oförändrad sedan december 2009. Andelen
kvinnor är 49 procent och andelen män
51 procent.
Den genomsnittliga andelen kvinnor varierar mellan de olika departementen. Försvarsdepartement är det departement som ligger
lägst med ett genomsnitt på 39 procent
kvinnor. För övriga departement ligger andelen kvinnor i styrelser och insynsråd mellan
45 procent och 56 procent. Tre departement
har myndigheter under sig där styrelser och
insynsråd har en genomsnittlig andel kvinnor
som ligger över 50 procent. Det är Justitie-,
Kultur- och Jordbruksdepartementen. Socialdepartementet har i genomsnitt helt jämn
fördelning mellan kvinnor och män. Av totalt
237 styrelser och insynsråd hade 164 jämn
könsfördelning, dvs. 69 procent. Det är en
försämring med två procentenheter sedan året
innan. År 2009 hade 1 174 av 2 244 styrelser
och insynsråd jämn könsfördelning. De styrelser och insynsråd där antalet ledamöter är
ojämnt och antingen en kvinna eller en man
har den udda platsen (t.ex. en styrelse som har
sju ledamöter inklusive ordförande) betecknas
ha en jämn könsfördelning.

68

Den udda platsen oftast till en man
Det har genom åren varit och är fortfarande
flest män i styrelser och insynsråd, även om
andelen kvinnor ökar. En delförklaring till
detta är att när styrelsen eller insynsrådet
består av ojämnt antal ledamöter innehas den
udda platsen mestadels av en man. Av 108
styrelser och insynsråd med udda antal ledamöter hade 51 stycken (47 procent) fler
kvinnliga ledamöter, inkl. ordföranden, än
manliga och 57 stycken (53 procent) fler
manliga än kvinnliga. Det är en minskning från
föregående år med tre procentenheter av
andelen män.
Statliga myndigheters ordföranden
Den manliga dominansen minskade något
under de senaste åren för att nu åter öka när
det gäller ordförandeposten. Andelen kvinnliga ordföranden har i genomsnitt minskat
med två procentenheter från 41 procent till
39 procent mellan 2009 och 2010, vilket innebär att andelen manliga ordföranden ökat till
61 procent.
I december 2010 hade endast ett departement jämn könsfördelning bland sina myndigheters styrelseordföranden. Det är Jordbruksdepartementet som från att ha haft lägst andel
kvinnliga ordföranden 2009 (13 procent) ökat
till 50 procent 2010. Miljödepartementet är
fortfarande det departement som har flest
kvinnliga ordföranden med 61 procent, vilket
är en ökning från 55 procent jämfört med
2009. Minst andel kvinnliga ordföranden finns
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under Finans-, Utbildnings- och Utrikesdepartementen.
Bland de tolv departementen och Statsrådsberedningen har fyra departement myndig-

heter med styrelser med mindre än 40 procent
kvinnliga ordföranden. Fyra departement har
styrelser med mer än 60 procent manliga
ordföranden.

Tabell 1.3 Ledamöter (exkl. personalföreträdare) i styrelser i centrala myndigheter m.m. där regeringen utser en del av ledamöterna fördelade på departement 2010
Antal och könsfördelning (%)
Ledamöter utsedda
av regeringen
Könsfördelning (%)
DEPARTEMENT

Övriga ledamöter

Samtliga ledamöter

Könsfördelning (%)

Antal

Könsfördelning (%)

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

50

50

67

33

5

3

63

38

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

50

50

43

57

11

13

46

54

Stiftelsen för vård- och allergiföreningen

50

50

29

71

3

6

33

67

43

57

33

67

5

8

38

62

0

100

0

100

0

9

0

100

Statshälsan

50

50

33

67

2

3

40

60

Trygghetsstiftelsen

67

33

67

33

4

2

67

33

Vetenskapsrådet styrelsen

33

67

50

50

4

5

44

56

Vetenskapsrådet: Ämnesrådet för medicin

50

50

44

56

5

6

45

55

50

50

29

71

3

6

33

67

forskning och utbildning (STINT)

50

50

71

29

6

3

67

33

Stiftelsen för kunskap- och kompetensutveckling

50

50

63

38

6

4

60

40

Stiftelsen för strategisk forskning

50

50

38

63

4

6

40

60

Justitiedepartementet
Rikspolisstyrelsen: Personalansvarsnämnden

Socialdepartementet

Finansdepartementet
Offentliga sektorns särskilda nämnd
(SHA-nämnden)
Statistiska Centralbyrån: nämnden för konsumentprisindex

Utbildningsdepartementet

Stiftelsen för forskning inom områden med
anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa
Stiftelsen för internationaliseringen av högre

Jordbruksdepartementet
Institutet för jordbruks- och miljöteknik
(Stiftelsen JTI)
Sveriges lantbruksuniversitet

100

0

0

100

3

4

43

57

44

56

83

17

9

6

60

40

Miljödepartementet
Forskarrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande

60

40

43

57

6

6

50

50

Lantmäteriet: Geodatarådet

67

33

44

56

6

6

50

50

Stiftelsen för internationella institutet för
industriell miljöekonomi vid Lunds universitet

50

50

25

75

4

6

40

60

69
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Ledamöter utsedda
av regeringen
Könsfördelning (%)

Övriga ledamöter

Samtliga ledamöter

Könsfördelning (%)

Antal

Könsfördelning (%)

DEPARTEMENT

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

50

50

63

38

6

4

60

40

50

50

80

20

6

3

67

33

0

100

60

40

6

6

50

50

Riksarkivet: Heraldiska nämnden

67

33

100

0

3

1

75

25

Stiftelsen Skansen

50

50

67

33

4

3

57

43

Styrelsen för Prins Eugens Waldemarsudde

50

50

67

33

4

3

57

43

Stiftelsen för Tekniska museet

60

40

0

100

3

6

33

67

Sveriges författarfond

50

50

58

42

13

10

57

43

Samtliga departement (26 styrelser)

51

49

47

53

131

138

49

51

Kulturdepartementet
Institutet för språk och folkminnen: Nämnden för
klarspråksfrågor
Riksteatern

Statliga myndigheters styrelser där
regeringen endast utser en del av
ledamöterna
Tabell 1.3 ovan innehåller statistik gällande
könsfördelningen i statliga myndigheters styrelser där regeringen endast utser en del av ledamöterna. Redovisningen som avser förhållandena per den 31 december 2010 visar att andelen
kvinnor bland samtliga ledamöter i de 26
styrelserna har ökat med sex procentenheter från
43 procent till 49 procent jämfört med 2009. När
det gäller ordföranden är andelen män
73 procent, alltså en tydlig manlig dominans.
Andelen kvinnliga ordföranden är 27 procent.
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Arbetsmarknad och
arbetsliv
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

godkänner målet för
politiken (avsnitt 3.3),

2.

godkänner målet för arbetslivspolitiken
(avsnitt 4.3),

3.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 3 300 000 000 kronor 2013–
2015 (avsnitt 3.6.3),

4.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall
m.m. ingå ekonomiska åtaganden som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
11 000 000 000 kronor 2013–2015 (avsnitt
3.6.4),

5.

miska åtaganden som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 3 013 540 000 kronor
2013–2016 (avsnitt 3.6.6),

arbetsmarknads-

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:6 Europeiska socialfonden
m.m. för perioden 2007–2013 ingå ekono-

6.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering ingå ekonomiska
åtaganden som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 9 000 000 kronor 2013–2015
(avsnitt 3.6.7),

7.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 2:1 Arbetsmiljöverket ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 18 400 000 kronor 2013
(avsnitt 4.6.1),

8.

för budgetåret 2012 anvisar anslagen under
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning:

11

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 14

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslagstyp

Anslag

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
1:10
1:11
2:1
2:2
2:3
2:4
2:5
Summa

12

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
Lönebidrag och Samhall m.m.
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Bidrag till administration av grundbeloppet
Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
Bidrag till lönegarantiersättning
Arbetsmiljöverket
Arbetsdomstolen
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Internationella arbetsorganisationen (ILO)
Medlingsinstitutet

ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag

7 185 502
34 521 815
8 297 981
16 749 761
109 333
1 537 000
31 616
56 138
53 019
8 303
1 200 000
605 609
30 230
93
32 622
56 686
70 475 708
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2 Arbetsmarknad och arbetsliv

2.1

Omfattning

Utgiftsområdet omfattar områdena Arbetsmarknad och Arbetsliv. Området Arbetsmarknad består i huvudsak av matchning av arbetssökande
och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning, Europeiska socialfonden samt myndigheterna Arbetsförmedlingen (AF), Rådet för
Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESFrådet), Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) och Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU). Området Arbetsliv
omfattar arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning
samt myndigheterna Arbetsmiljöverket (AV),
Arbetsdomstolen (AD), Statens nämnd för
arbetstagares uppfinningar (SNAO), ILOkommittén och Medlingsinstitutet (MI).

2.2

Utgiftsutveckling

Utgifterna har ökat kraftigt 2009 och 2010 i
spåren av finanskrisen som inleddes 2008. År
2010 var utgifterna 7 936 miljoner kronor högre
än 2009, vilket i huvudsak förklaras av fler deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar samt Arbetsförmedlingens ökade förvaltningskostnader. Utgifterna för
arbetslöshetsersättning och lönegarantiersättning minskade dock samtidigt med 3 307 miljoner kronor.
Under 2011 har arbetsmarknaden i viss mån
återhämtat sig, vilket bidrar till att utgifterna
beräknas vara lägre 2011 än 2010. Inbromsningen i svensk ekonomi under andra halvåret 2011
innebär dock att återhämtningen på arbetsmark-

naden stannar av. Detta bidrar till att utgifterna
beräknas öka 2012 och 2013. Från och med 2014
beräknas utgifterna minska i takt med att återhämtningen åter tar fart. Innevarande år bedöms
utgifterna minska med 3 085 miljoner kronor
jämfört med 2010, men förväntas öka 2012 både
på grund av ökad arbetslöshet och till följd av de
reformer inom arbetsmarknadspolitiken som
föreslås i denna budgetproposition. Utfallet
2011 antas bli 4 635 miljoner kronor lägre än
anvisade medel i statens budget för 2011.
Utgifterna överstiger dock den i budgetpropositionen för 2011 beräknade anslagsnivån med
6 457 miljoner kronor 2012, 8 857 miljoner
kronor 2013 och 6 998 miljoner kronor 2014.
Lönegarantiersättningarna förväntas bli högre
än beräknat innevarande år och på ändringsbudget i samband med denna budgetproposition
föreslås därför att anslag 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning ökas med 474 miljoner kronor.
Den del av det förstärkta arbetsmarknadspaketet som belastar utgiftsområdet innebär att
utgifterna ökar med 2 792 miljoner kronor 2012,
1 817 miljoner kronor 2013, 1 061 miljoner kronor 2014 och 421 miljoner kronor 2015 (se
avsnitt 3.5). Samtidigt innebär de ytterligare platserna inom arbetsmarknadspolitiken för personer som lämnat sjukförsäkringen ökade utgifter
om 443 miljoner kronor 2012, 653 miljoner kronor 2013, 400 miljoner kronor 2014 och 54 miljoner kronor 2015 (se avsnitt 3.5.3). Det nuvarande utbildningsuppdraget i IFAU:s instruktion (dvs. utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet) föreslås utvidgas till att även bl.a. omfatta
utvärderingar av effekterna på elevers resultat.
IFAU:s förvaltningsanslag föreslås därför ökas
med 4 miljoner kronor 2012, och beräknas ökas
13
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med 8 miljoner kronor 2013. Från och med 2014
beräknas anslaget öka med 10 miljoner kronor
(se avsnitt 3.6.7).
Sammantaget innebär detta att utgifterna jämfört med 2011 års ekonomiska vårproposition

minskar med 91 miljoner kronor 2011, men blir
9 473 miljoner kronor högre 2012, 12 692 miljoner kronor högre 2013, 11 037 miljoner kronor
högre 2014 och 7 511 miljoner kronor högre
2015.

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Miljoner kronor

Anslag inom området Arbetsmarknad 2
Anslag inom området Arbetsliv
Totalt för utgiftsområdet

3

Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

67 873

69 396

64 788

69 750

67 988

63 377

57 868

682

710

683

725

730

743

761

68 556

70 106

65 471

70 476

68 718

64 120

58 629

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.
1
Inklusive tilläggsbudgetar till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till ändringsbudget i
samband med denna proposition.
2
Utfall 2010 inkluderar äldreanslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006 (2008).
3
Utfall 2010 inkluderar äldreanslaget 23:6 Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet (2008).
.
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2.3

Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2012–2015.
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Miljoner kronor

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

69 632

69 632

69 632

69 632

65

196

344

534

3 015

859

-509

-2 914

-3 334

-2 389

-5 319

-8 527

-28

-937

-928

-928

1 125

1 356

901

832

70 476

68 718

64 120

58 629

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Övrigt
Ny ramnivå
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013-2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

Tabell 2.3 Ramnivån 2012 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Stöd inom utgiftsområdet redovisas i huvudsak
på budgetens utgiftssida men det finns även stöd
på inkomstsidan i form av avvikelser från en likformig beskattning, s.k. skatteutgifter. Dessa
påverkar budgetens saldo och kan därför
jämställas med stöd på utgiftssidan. Utgifter för
Personalvård hör till området Arbetsliv och
övriga området Arbetsmarknad. De sistnämnda
ska dock inte ses som specifika medel inom
arbetsmarknadspolitiken eftersom det handlar
om generella efterfrågestimulerande åtgärder och
rörlighetsstimulanser för anställda. Utgifterna
beskrivs närmare i skrivelsen Redovisning av
skatteutgifter (skr. 2010/11:108).
Tabell 2.4 Skatteutgifter inom utgiftsområde 14
Arbetsmarknad och arbetsliv, netto
Miljoner kronor
2011

Miljoner kronor

Avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfälligt
arbete, dubbel bosättning och hemresor

2012

Transfereringar 1
Verksamhetskostnader
Investeringar 3
Summa ramnivå

60 899
2

Skatteutgifter

Avdrag för resor till och från arbetet 1

9 528
49
70 476

1

Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller
någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetskostnader avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

790

820

4 630

4 860
2

Avdrag för utbildningsresor vid omstrukturering

–

Avdrag för inställelseresor

–

–

Förmån av resa vid anställningsintervju

–

–

Förmån av utbildning vid omstrukturering m.m.

–

–

Personalvård

–

–

–

–

–

–

50

50

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer
13 230
som vid årets ingång inte har fyllt 26 år

13 930

Flyttersättningar från arbetsgivare
Avdrag för resor till och från arbetet

3

Nedsättning av egenavgifter för personer som
vid årets ingång inte har fyllt 26 år

Den realekonomiska fördelningen baseras på
utfall 2010 och kända förändringar av anslagens
användning.. Huvuddelen avser transfereringar i
form av bidrag till arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och lönesubventioner till arbetsgivare.

2012

Generell nedsättning av egenavgifter

1 060

–

1 130

Skattereduktion för RUT-tjänster

1 460

1 610

Skattereduktion för ROT-arbeten

12 000

10 000

Stöd för nystartsjobb

4 617

5 271

Totalt för utgiftsområdet

37 837

37 671

1

Kostnader i tjänst.
Skatteutgiften kan inte beräknas.
3
Kostnader i näringsverksamhet.
2
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3 Arbetsmarknad

3.1

Omfattning

Området Arbetsmarknad består i huvudsak av
matchning av arbetssökande och lediga jobb,
arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning, Europeiska
socialfonden samt myndigheterna Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i
Sverige (Svenska ESF-rådet), Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen (IAF) och Institutet
för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU).

3.2

Utgiftsutveckling

Utgifterna har ökat kraftigt de senaste åren i
spåren av den tidigare finanskrisen som inleddes
2008. Utgifterna 2010 var 7 920 miljoner kronor
högre än 2009, vilket i huvudsak förklaras av fler
deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin och
jobbgarantin för ungdomar samt Arbetsförmedlingens ökade förvaltningskostnader. Utgifterna
för arbetslöshetsersättningen och lönegarantiersättningen minskade samtidigt med 3 307
miljoner kronor.
Under 2011 har arbetsmarknaden i viss mån
återhämtat sig, vilket bidrar till att utgifterna
beräknas vara lägre 2011 än 2010. Inbromsningen i svensk ekonomi under andra halvåret
2011 innebär dock att återhämtningen på arbetsmarknaden stannar av. Detta bidrar till att de
arbetsmarknadsrelaterade utgifterna beräknas
vara på en högre nivå 2012 och 2013 än både
2010 och 2011.
Innevarande år bedöms utgifterna minska
jämfört med 2010 men förväntas öka 2012 både
på grund av ökad arbetslöshet och till följd av

reformer inom arbetsmarknadspolitiken. Utfallet 2011 beräknas också bli 4 608 miljoner kronor mindre än anvisade medel i statens budget
2011. Utgifterna överstiger den beräknade
anslagsnivån i budgetpropositionen för 2011.
Utgifterna under anslaget 1:3 Bidrag till
arbetslöshetsersättning beräknas bli 3 829 miljoner
kronor lägre 2011 jämfört med anvisade medel i
staten budgeten 2011.
Även utgifterna under anslag 1.4 Lönebidrag
och Samhall beräknas bli lägre än 2011 jämfört
med anvisade medel 2011. Utgifterna beräknas
bli 635 miljoner kronor lägre än anvisade medel i
statens budget 2011. Orsaken är främst svårigheten att hitta arbetsgivare som anställer med
lönebidrag som påverkat utgifterna.
Den del av det förstärkta arbetsmarknadspaketet som belastar utgiftsområdet innebär att
utgifterna ökar med 2 792 miljoner kronor 2012,
1 817 miljoner kronor 2013, 1 061 miljoner kronor 2014 och 421 miljoner kronor 2015 (se
avsnitt 3.5). Ökningen sker främst under anslagen 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader,
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd och 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.
Samtidigt innebär de ytterligare platserna
inom arbetsmarknadspolitiken för personer som
lämnat sjukförsäkringen ökade utgifter om 443
miljoner kronor 2012, 653 miljoner kronor 2013,
400 miljoner kronor 2014 och 54 miljoner
kronor 2015 (se avsnitt 3.5.3).
Det nuvarande utbildningsuppdraget i
IFAU:s instruktion (dvs. utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom
utbildningsväsendet) föreslås utvidgas till att
även bl.a. omfatta utvärderingar av effekterna på
elevers resultat. IFAU:s förvaltningsanslag före17
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slås därför ökas med 4 miljoner kronor 2012,
och beräknas ökas med 8 miljoner kronor 2013.
Från och med 2014 beräknas anslaget vara
10 miljoner kronor jämfört med 2011. (se avsnitt
3.6.7).

Lönegarantiersättningarna förväntas dock bli
högre än beräknat innevarande år och på
ändringsbudget i samband med denna budgetproposition föreslås därför att anslag 1:11 Bidrag
till lönegarantiersättning ökas med 474 miljoner
kronor.

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom område Arbetsmarknad
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

Arbetsmarknad
5 852

5 931

5 813

7 186

6 857

6 842

6 608

1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

37 626

36 936

33 107

34 522

32 843

30 360

26 670

1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och
insatser

7 170

7 396

7 393

8 298

8 674

7 198

6 448

14 500

16 089

15 454

16 750

16 889

16 729

16 435

1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013
1:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

103

103

109

112

114

117

1 346

1 323

1 537

1 507

1 122

650

27

27

28

32

36

39

40

1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

54

56

56

56

57

58

60

1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet

52

52

52

53

55

56

57

1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning
2008 13 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden
2001-2006
Summa Arbetsmarknad
1

107
1 140

8

8

8

8

8

8

8

1 338

1 450

1 450

1 200

950

850

775

-1

0

0

0

0

0

0

67 873

69 396

64 788

69 750

67 988

63 377

57 868

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

18
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3.3

Mål

Regeringens förslag: Målet för arbetsmarknads-

politiken är att insatserna ska bidra till en väl
fungerande arbetsmarknad.

Skälen för regeringens förslag: I enlighet med
vad regeringen anför i proposition En
reformerad budgetlag (prop. 2010/11:40), anser
regeringen att det är naturligt och önskvärt att
den politiska viljeinriktningen och de politiska
prioriteringarna formuleras i termer av mål och
att målen underställs riksdagen. De mål som
föreslås bör vara formulerade på ett sådant sätt
att de kan följas upp och ska i enlighet med
budgetlagen (2011:203) utgöra grunden för
regeringens resultatredovisning till riksdagen.
De arbetsmarknadspolitiska resurserna ska
tydligt prioriteras och inriktas mot matchning
mellan arbetssökande och lediga jobb samt mot
dem som står långt från arbetsmarknaden. Den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska utföras effektivt. Uppföljning och utvärdering ska
utvecklas och prioriteras inom berörda myndigheter. Arbetsmarknadspolitiken ska därför
utifrån mål och resurser verka för att:
-

förbättra matchningen mellan dem som
söker arbete och dem som söker arbetskraft,

-

säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen
fungerar som en omställningsförsäkring,
och

-

stadigvarande öka sysselsättningen på lång
sikt.

3.4

Resultat och analys

Målet för området Arbetsmarknad är att insatserna ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. De ska även bidra till den ekonomiska
politikens huvuduppgift och regeringens mål om
full sysselsättning. Det statliga offentliga åtagandet under området utgörs i stor utsträckning av
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten vid
Arbetsförmedlingen och arbetslöshetsförsäkringen. För att nå målet om en väl fungerande
arbetsmarknad ska matchningen förbättras, den
stadigvarande sysselsättningen på sikt öka och
arbetslöshetsförsäkringens roll som omställnings-

försäkring säkerställas. Regeringen gör bedömningen att arbetsmarknadspolitiken har bidragit
till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.
Regeringens långsiktiga sysselsättningspolitik
fokuserar på åtgärder som stärker utbudet av
arbetskraft, eftersom erfarenheten visar att det är
utbudet av arbetskraft som på sikt bestämmer
sysselsättningens storlek. Regeringen har
genomfört reformer inom bl.a. arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken som tillsammans med jobbskatteavdraget ökar incitamenten att delta i arbetskraften och söka jobb samt förbättrar matchningen på arbetsmarknaden. Det bidrar till en
högre varaktig sysselsättningsgrad och lägre jämviktsarbetslöshet. Utöver strukturella reformer
infördes en rad tillfälliga åtgärder i samband med
finanskrisen 2008 i syfte att mildra lågkonjunkturens negativa effekter. Fokus för krisåtgärderna var att dämpa sysselsättningsfallet, förhindra
att arbetslösheten ligger kvar på en hög nivå
under lång tid och hålla uppe arbetskraftsdeltagandet.
En aktiv arbetsmarknadspolitik utgjorde
grunden för att möta den ökade arbetslösheten
under 2009 och 2010. Arbetsmarknadspolitiken
anpassades under det försämrade konjunkturläget genom en kraftfull satsning på aktiva
åtgärder för långtidsarbetslösa, men även för
dem som nyligen blivit arbetslösa. När arbetsmarknadsläget förbättrades under slutet av 2010
och första delen av 2011, var det därför åter
rimligt att de konjunkturberoende åtgärderna
minskade i omfattning. På lång sikt är det främst
de strukturella reformerna som har betydelse för
sysselsättningens utveckling.
Ett tecken på att regeringens reformer har
förbättrat arbetsmarknadens funktionssätt är att
den starka sysselsättningsökningen inte har lett
till några större bristsituationer på arbetsmarknaden. Trots den goda utvecklingen är resursutnyttjandet på arbetsmarknaden lågt och spåren
av finanskrisen som inleddes 2008 syns fortfarande på arbetsmarknaden. Tydligaste tecken
på det är att arbetslösheten fortfarande är hög.
Under andra kvartalet 2011 var arbetslösheten
8,5 procent. Dessutom är sysselsättningsgraden
fortfarande lägre än före krisen till följd av att
befolkningen i arbetsför ålder har ökat snabbare
än sysselsättningen.
Regeringens politik har bidragit till att arbetsmarknaden är mer flexibel i dag än på 1990-talet.
Arbetsmarknadspolitiken innehåller i dag större
19
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inslag av incitament att söka jobb aktivt, vilket
bl.a. bidrar till en effektivare matchningsprocess
på arbetsmarknaden.
Efter denna övergripande inledning följer här
en mer detaljerad redovisning för de olika
insatserna och insatsområdena inom området
Arbetsmarknad.
3.4.1

Arbetsförmedlingen

Matchningen

Matchningen mellan arbetssökande och lediga
platser är av central betydelse för sysselsättningsutvecklingen. Arbetsförmedlingen ska verka för
att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt,
bl.a. genom att effektivt sammanföra dem som
söker arbete med dem som söker arbetskraft.
Enligt Arbetsförmedlingens årsredovisning
för 2010 anmäldes totalt 550 000 lediga platser
till Arbetsförmedlingen, vilket var 142 000 fler
än 2009. Av det totala antalet vakanser i ekonomin beräknas 33 procent ha anmälts till Arbetsförmedlingen. Det kan jämföras med över 50
procent under högkonjunkturen 2008, Arbetsförmedlingens marknadsandel brukar variera
med konjunkturen. Under det första halvåret
2011 fortsatte antalet platser som anmäldes till
Arbetsförmedlingen att öka, och det totala
antalet nyanmälda platser ökade med 100 000
jämfört med samma period 2010.
Enligt Arbetsförmedlingen var under 2010
90 procent av arbetsgivarna som anmält en ledig
plats till Arbetsförmedlingen nöjda med Arbetsförmedlingens service, samtidigt angav 60 procent av de sökande som fått arbete att de har fått
det stöd eller den hjälp som de behövde från
Arbetsförmedlingen.
Både antalet och andelen inskrivna arbetslösa
och programdeltagare som fick ett arbete ökade
under 2010 jämfört med 2009. Antalet inskrivna
arbetslösa och programdeltagare som fick ett
arbete ökade med 97 000 personer (24 procent)
och är nu på samma nivå som under högkonjunkturen 2006 och 2007. Antalet inskrivna
arbetslösa och i program fortsätter att minska
successivt, men situationen på arbetsmarknaden
är fortsatt mindre gynnsam för vissa grupper,
såsom utrikes födda och äldre, samt för personer
med endast förgymnasial utbildning, med långa
inskrivningstider på Arbetsförmedlingen eller
med funktionshinder som medför nedsatt
arbetsförmåga.
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En viktig del i Arbetsförmedlingens matchningsarbete är att tillhandahålla effektiva informationskanaler som sammanför arbetssökande
och arbetsgivare. Arbetsförmedlingen ordnar
bl.a. jobb- och rekryteringsmässor, rekryteringskampanjer och lokala rekryteringsträffar där
arbetsgivare som behöver rekrytera enkelt kan
komma i kontakt med arbetssökande. Under
2010 har Arbetsförmedlingen moderniserat de
webbaserade sökkanalerna, bl.a. platsbanken,
CV-databasen och Yrkeskompassen. Användningen av dessa ökade under 2010. I slutet av
2010 fanns cirka 140 000 presentationer i CVdatabasen och drygt 100 000 arbetsgivare hade
ett konto för att kunna söka i CV-databasen
eller lägga in annonser.
Arbetsgivarkontakter är en annan strategiskt
viktig del för att uppnå en väl fungerande
matchning. Arbetsförmedlingens kontakter med
arbetsgivare är viktiga bl.a. för att kunna föreslå
lämpliga arbetssökande och inrikta yrkesutbildningarna mot rätt yrken. Arbetsförmedlingen
har under 2010 fortsatt att arbeta med s.k.
jobbjakter för att kunna identifiera och söka upp
arbetsgivare som har ett behov av att anställa
men ännu inte annonserat ut den lediga platsen.
Genom satsningen stafetten har Arbetsförmedlingen informerat arbetsgivare om generationsväxlingen och vad Arbetsförmedlingen kan
hjälpa till med. Enligt Arbetsförmedlingens
mätningar kan nu 57 procent av arbetsgivarna
tänka sig att använda myndigheten i samband
med nyrekryteringar.
Ytterligare en viktig del i matchningen är
dialogen mellan arbetsförmedlare och arbetssökande. Det finns positiva effekter i form av
ökad sysselsättning när förmedlingsinsatser
kombineras med kontroll av den arbetslöses
arbetssökande. Det personliga mötet mellan
arbetssökande och arbetsförmedlaren är därför
viktigt. Alla inskrivna hos Arbetsförmedlingen
ska ha en individuell handlingsplan. Den ska
upprättas senast 30 dagar efter inskrivningstillfället. Andelen nyinskrivna som fick en handlingsplan inom 30 dagar har ökat från 43 procent
2009 till 59 procent 2010. Närmare 10 procent
saknar handlingsplan ett år efter inskrivningen.
Handlingsplanen ska uppdateras när den
arbetssökandes förutsättningar förändrats, dock
minst en gång varje sexmånadersperiod. Andelen
som fått sin handlingsplan uppdaterad under de
senaste sex månaderna uppgick till i genomsnitt
71 procent under 2010.
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Enligt Arbetsförmedlingens sökandeundersökning 2010 ansåg cirka 82 procent av de
tillfrågade arbetssökande att handlingsplanen var
ett bra eller ganska bra stöd jämfört med 80
procent 2009. Majoriteten av dem som var
missnöjda med handlingsplanen var oense med
Arbetsförmedlingen
om
handlingsplanens
utformning eller ansåg att de inte behöver någon
handlingsplan. Andra skäl till missnöje var att
den arbetssökande ansåg att den innehöll fel eller
för få aktiviteter, eller att uppföljningen av
handlingsplanen var för dålig. Handlingsplanerna
har enligt ett flertal utredningar generellt sett
varit av låg kvalitet genom att vara för allmänt
hållna, vilket innebär att uppföljningen av om
den sökande fullgjort sina åtaganden försvåras
(A2011/2626). Det finns dock inga specifika
indikatorer vad gäller uppföljningen.
När det gäller kompetensförsörjning och
matchning på längre sikt har Arbetsförmedlingen genom sin verksamhet och närvaro i
landets alla delar en unik kunskap om arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen förmedlar
denna kunskap bl.a. på sin hemsida genom den
s.k. Yrkeskompassen som ger information om
utsikterna vad gäller utbud och efterfrågan inom
olika yrken i olika delar av landet. Informationen
är av betydelse för andra aktörer i tillväxt- och
utvecklingsarbete på olika nivåer, t.ex. för arbetet
i de regionala kompetensplattformarna, och i
olika planeringsprocesser, bl.a. vid dimensionering av utbildningar. Informationen är också till
nytta för enskilda individer som ska besluta om
utbildningsinriktning.
Arbetsförmedlingen har tillsammans med fyra
andra myndigheter ett regeringsuppdrag att
samverka inom kompetensförsörjningsområdet.
Syftet är att stärka förutsättningarna för att
privat och offentlig verksamhet får tillgång till
efterfrågad kompetens och därmed förbättra
konkurrenskraften och bidra till en hållbar
nationell och regional tillväxt.
Arbetssökande som står långt ifrån
arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen ska prioritera arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Arbetslösa som av Arbetsförmedlingen bedömts ha sämre jobbchanser har i större utsträckning fått tidiga programinsatser eller subventionerade anställningar än arbetssökande med
bättre jobbchanser enligt Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen har flera verktyg för att
stödja arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden, bl.a. de arbetsmarknadspolitiska
programmen jobb- och utvecklingsgarantin samt
jobbgarantin för ungdomar. Uppföljningar av
IFAU visar dock på brister i aktivitetsnivån
bland deltagarna i garantierna. Det gäller oavsett
om de deltagit hos kompletterande aktörer eller
Arbetsförmedlingen, men aktivitetsnivån var
högre hos kompletterande aktörer. Våren 2010
startade Arbetsförmedlingen ett särskilt utvecklingsarbete kring jobb- och utvecklingsgarantin
med särskilt fokus på att öka andelen som får del
av arbetsplatsförlagda aktiviteter. När det gäller
jobbgarantin för ungdomar har Arbetsförmedlingen arbetat med att i högre grad individanpassa insatserna. Till följd av att ungdomsarbetslösheten ökade förstärkte regeringen aktiviteterna inom jobbgarantin för ungdomar under
2010 genom bl.a. folkhögskolesatsningen.
Arbetsförmedlingen utnyttjade knappt hälften
av de 4 000 folkhögskoleplatserna 2010, (se
avsnitt 3.4.11 och 3.4.12).
Antalet personer med lönebidrag eller annan
subventionerad anställning uppgick 2010 till
67 500, vilket är 700 fler jämfört med 2009.
Arbetsförmedlingen har tagit fram en handlingsplan för arbetet med personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för att skapa fler ingångar till arbetsmarknaden. Syftet är att fler ska erbjudas anställningar med bl.a. lönebidrag och trygghetsanställning, (se avsnitt 3.4.13).
Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans
samverkan för att erbjuda rehabiliteringsinsatser
för sjukförsäkrade har fortsatt under 2010. Trots
ett bättre arbetsmarknadsläge har färre gått
vidare till arbete eller utbildning jämfört med
2009. Av de tidigare sjukskrivna personer som
skrivits in hos Arbetsförmedlingen har fler än
beräknat visat sig stå längre ifrån arbetsmarknaden och behöva mer omfattande stöd från
Arbetsförmedlingen, (se avsnitt 3.4.15).
Under 2010 förberedde Arbetsförmedlingen
etableringsreformen, som trädde i kraft den 1
december 2010. Förberedelsearbetet bedrevs
bl.a. inom ramen för en försöksverksamhet med
s.k. etableringssamtal som innehållsmässigt haft
många likheter med utformningen av reformen.
Ett annat projekt syftade till att identifiera
framgångsrika metoder för att minska utanförskapet bland utrikes födda kvinnor. I förberedelsearbetet ägde ett nära samarbete rum med andra
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berörda myndigheter och Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL). Ett stort antal s.k. dialogträffar genomfördes med berörda aktörer runtom i landet. Systemstöd och handläggarstöd har
tagits fram för det nya uppdraget och personal
har rekryterats, (se avsnitt 3.4.16).
Kompletterande aktörer

Arbetsförmedlingen ska anlita kompletterande
aktörer för att snabbt och effektivt få arbetssökande i arbete. Deltagare i garantierna, nyanlända flyktingar och invandrare samt personer i
arbetslivsintroduktion kan få tillgång till förmedlingstjänster hos kompletterande aktörer.
Under perioden 2009–2011 kan även personer
som nyligen har blivit arbetslösa få del av dessa
tjänster. Vissa nyanlända invandrare får sedan
den 1 december 2010 enligt ett valfrihetssystem
stöd av en ny typ av kompletterande aktörer, s.k.
etableringslotsar.
Arbetsförmedlingen ska säkerställa att fler
lokala mindre aktörer ingår i myndighetens
tjänsteutbud. Under 2010 har Arbetsförmedlingen haft avtal med 938 kompletterande aktörer.
Tre fjärdedelar av dem var små lokala aktörer.
Drygt 180 000 personer befann sig någon
gång under 2010 hos en kompletterande aktör.
Enligt Arbetsförmedlingens regleringsbrev ska
en tredjedel av deltagarna i jobbgarantin för ungdomar respektive jobb- och utvecklingsgarantins
första och andra fas erbjudas förmedlingstjänster
hos en kompletterande aktör. Under 2010 fick
39 procent av deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantins första och andra fas samt 34 procent av
deltagarna i jobbgarantin för ungdomar del av
förmedlingstjänster hos en kompletterande aktör.
Arbetsförmedlingen har för 2010 ändrat sitt
sätt att beräkna hur många som har erbjudits
upphandlad tjänst hos kompletterande aktörer
och beaktar nu huruvida individen deltagit under
de senaste två åren.
Andelen som har erhållit en anställning eller
påbörjat en reguljär utbildning 90 dagar efter
avslutad aktivitet hos en kompletterande aktör
framgår av tabell 3.2. Andelen som har erhållit
arbete har ökat under 2010.
Arbetsförmedlingens undersökningar visar att
personer som deltar hos kompletterande aktörer
är nöjda med aktiviteterna och aktörernas bemötande och kompetens. Det finns dock inga större
skillnader i andelen som går till arbete bland dem
som varit hos en kompletterande aktör jämfört
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med dem som tagit del av motsvarande tjänster hos
Arbetsförmedlingen (A2011/3114, A2011/ 953).
Tabell 3.2 Antal personer som har erhållit en anställning
eller påbörjat en reguljär utbildning 90 dagar efter avslutad
aktivitet hos kompletterande aktör
Åtgärd
2010 (2009)

Totalt antal

Andel i arbete,
%

Andel i reguljär
utbildning, %

Jobb- och
utvecklingsgarantin

23 131
(21 827)

17
(13)

4
(3)

Jobbgarantin
för ungdomar

16 879
(5 385)

32
(17)

12
(13)

Nyanlända

2 807
(1 059)

16
(17)

5
(6)

Rehabilitering
för arbete

1 363
(268)

19
(10)

1
(1)

Extern coach

68 537

38 (-)

4 (-)

Arbetsförmedlingen har under året skärpt sina
kvalitetssäkringsrutiner avseende upphandling
och uppföljning av kompletterande aktörer.
Under 2010 har Arbetsförmedlingen fått möjlighet att upphandla kompletterande aktörer i ett
valfrihetssystem. Hittills är det möjligt att välja
leverantör enbart när det gäller etableringslots.
Arbetsförmedlingen räknar med att ha nödvändiga systemstöd på plats under hösten 2011.
Arbetsförmedlingens effektivitet

Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska
utföras effektivt. Effektiviteten beror på ett
flertal olika faktorer, bl.a. om de insatser som
erbjuds är ändamålsenligt utformade. Som den
huvudsakliga myndigheten inom det arbetsmarknadspolitiska området, är det av stor vikt
att Arbetsförmedlingen använder befintliga
resurser på ett effektivt sätt.
Arbetsförmedlingen har i enlighet med regleringsbrevet för 2010 lämnat en beskrivning och
analys av verksamhetens kostnadseffektivitet. I
årsredovisningen för 2010 konstaterar Arbetsförmedlingen att möten med såväl arbetsgivare
som arbetssökande är viktiga. En angelägen del i
arbetet med att förbättra kostnadseffektiviteten
är därför enligt Arbetsförmedlingen att effektivisera stöd och ledning av den operativa verksamheten för att kunna lägga så stor del som möjligt
av tillgängliga personalresurser på kundmöten
och genomföra så många kundmöten som möjligt under den tid som finns till förfogande. Vid
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kundmötena ska det, oavsett i vilken form de
genomförs, erbjudas så bra service som möjligt.
I årsredovisningen för 2010 redovisar Arbetsförmedlingen det genomsnittliga antalet kontakter per sökande och kontaktform. Det
uppges att arbetslösa och programdeltagare
igenomsnitt gör drygt ett fysiskt besök vid
Arbetsförmedlingen per månad och att det i
genomsnitt tar cirka 45 minuter. Även uppgifter
om kontakter med arbetsgivare redovisas.
Riksrevisionen bedömer i en revisionsrapport
med anledning av Arbetsförmedlingens årsredovisning, att kvalitetssäkringen av dessa uppgifter
inte har fungerat tillfredsställande (dnr 32-20100702). Riksrevisionen menar att analysen av verksamhetens utveckling skulle öka i värde om prestationen delades upp på olika grupper av arbetssökande, vilket skulle möjliggöra en vidare analys
av Arbetsförmedlingens kostnadseffektivitet.
3.4.2

Analys och slutsats
Arbetsförmedlingen

Det finns positiva effekter i form av ökad sysselsättning när förmedlingsinsatser kombineras
med kontroll av den arbetslöses arbetssökande.
För att undvika långa arbetslöshetstider är det
viktigt att arbetslösa söker arbete aktivt.
Förmedlingsinsatserna och uppföljningen är en
förutsättning för att Arbetsförmedlingen ska
kunna säkerställa individens stödbehov och
arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring. Det personliga mötet mellan
arbetssökande och arbetsförmedlaren är därför
viktigt. Det är därmed önskvärt att förmedlingsinsatserna förstärks och att mötena mellan
arbetssökande och arbetsförmedlarna ökas).
Regeringen bedömer även att det är angeläget att
arbetsgivarkontakterna även fortsättningsvis ges
hög prioritet eftersom de är viktiga för tillgången
till arbetsplatsförlagda insatser och för att
marknadsföra personer som arbetsgivaren inte
skulle välja att anställa i första hand.
Alla som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen
ska ha en individuell handlingsplan. I handlingsplanen ska den arbetssökandes skyldigheter och
planerade aktiviteter anges. Handlingsplanen
fyller en viktig pedagogisk och informativ funktion och klargör vad den arbetssökande ska göra
och vilket stöd som han eller hon ska få hos
Arbetsförmedlingen. Trots att andelen arbetslösa som får en handlingsplan har ökat, kan

regeringen konstatera att andelen är låg. Att inte
samtliga sökande har en handlingsplan kan visa
på en kvalitetsbrist, men också tyda på att
Arbetsförmedlingen bedömt att ett flertal
sökande sannolikt får arbete inom kort och att
det därför inte är nödvändigt att lägga resurser
på att upprätta handlingsplaner för dessa. Den
stora variationen i olika delar av landet indikerar
att det finns utrymme för förbättringar. Regeringen anser att det finns skäl att utveckla arbetet
med handlingsplaner vid Arbetsförmedlingen..
För att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen är samverkan mellan olika aktörer
och myndigheter nödvändig. Som en del av
arbetet med att utveckla yrkesutbildningen och
dess koppling till arbetsmarknaden, kommer
regeringen att ge Skolverket i uppdrag att i samverkan med de nationella branschråden kontinuerligt analysera ungdomars övergång från
yrkesutbildning till arbetsliv. Det är enligt
regeringens mening angeläget att det i dessa
frågor finns ett nära samarbete och kunskapsutbyte mellan Skolverket och Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens insatser för att sprida
kunskap om utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden bidrar till en förbättrad långsiktig
matchning på arbetsmarknaden.
Arbetet med de sökande som står långt ifrån
arbetsmarknaden har försvårats av det höga
antalet inskrivna arbetssökande med långa inskrivningstider. Under 2010 har arbetslösa med
inskrivningstider över två år ökat både i antal
och som andel av det totala antalet arbetslösa
och deltagare i program med aktivitetsstöd.
Regeringen bedömer att Arbetsförmedlingen
behöver vidta ytterligare åtgärder för att höja
aktivitetsnivån i jobb- och utvecklingsgarantin
och jobbgarantin för ungdomar. Det är positivt
att Arbetsförmedlingen har påbörjat ett sådant
arbete. Det är vidare angeläget att användningen
av det särskilda anställningsstödet ökar och att
Arbetsförmedlingen säkerställer kvaliteten i
jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas. Regeringen bedömer även att det är viktigt
att Arbetsförmedlingen vidtar åtgärder för att
andelen deltagare i arbetsplatsförlagda aktiviteter
ska öka i jobbgarantin för ungdomar och att
Arbetsförmedlingen i högre grad utnyttjar folkhögskolesatsningen.
Regeringen anser att Arbetsförmedlingens
arbete med att förbereda etableringsreformen
varit omfattande och av god kvalitet.
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Även Arbetsförmedlingens olika insatser för
personer från sjukförsäkringen har i huvudsak
fungerat väl under året.
Förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga att kunna erhålla arbete måste förbättras. Arbetsförmedlingen behöver vidareutveckla
matchningsarbetet för dessa och i ökad utsträckning använda de resurser som finns för bl.a.
lönebidrag.
Syftet med kompletterande aktörer är att göra
utbudet av förmedlingstjänster större och mer
diversifierat för att på så sätt förbättra matchningen. I ett valfrihetssystem ges den arbetssökande möjlighet att välja den leverantör som
han eller hon uppfattar tillhandahåller den bästa
kvaliteten. Arbetsförmedlingen har sedan 2010
möjlighet att upphandla kompletterande aktörer
i valfrihetssystem, vilket görs när det gäller
etableringslotsar. På sikt anser regeringen att
Arbetsförmedlingen i ökad utsträckning bör tillhandahålla valfrihetssystem i lämpliga arbetsmarknadspolitiska verksamheter.
Det är positivt att Arbetsförmedlingen har
utvecklat kvalitetssäkringsrutiner när det gäller
kompletterande aktörer och det är angeläget att
åtgärder vidtas för att aktivitetsnivåerna i garantierna upprätthålls.
Det är även positivt att Arbetsförmedlingen
nu redovisar uppgifter om kostnadseffektivitet.
Det är angeläget att kvaliteten på uppgifterna
säkras. Regeringen delar Riksrevisionens uppfattning att Arbetsförmedlingen bör redovisa
informationen uppdelad på olika kundgrupper.
Regeringen föreslår också att Arbetsförmedlingen förstärks i syfte att öka kvaliteten i jobboch utvecklingsgarantin och jobbgarantin för
unga samt införa ett nytt arbetssätt för att förhindra långtidsarbetslöshet, se avsnitt 3.5.
3.4.3

Arbetsförmedlingens arbete med
kontrollen inom
arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingen ska säkra att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring. En viktig grund i det arbetet är uppföljningen av arbetssökandet, se avsnitt 3.5.
Arbetsförmedlingen ska informera den arbetssökande om grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen. I Arbetsförmedlingens årsredovisning
(dnr A2011/954) framgår att andelen sökande
24

som anser sig veta vilka krav som ställs för att få
arbetslöshetsersättning har minskat från 88 procent 2009 till 81 procent 2010.
Vidare ska Arbetsförmedlingen skicka en
avanmälan till den sökandes arbetslöshetskassa
om den sökande exempelvis utan giltiga skäl
uteblir från ett överenskommet personligt besök
eller inte är anträffbar på det telefonnummer han
eller hon har uppgivit. Det saknas tillförlitlig
statistik om i vilken utsträckning avanmälningar
görs. Tidigare granskningar på området har dock
visat på stora brister i tillämpningen av
bestämmelserna (dnr A2010/1082).
Arbetsförmedlingen ska också underrätta
arbetslöshetskassan om förhållanden som kan
påverka den sökandes ersättningsrätt. Antalet
underrättelser ökade under perioden 2001–2007,
för att sedan minska markant under 2008 och
2009. Under 2010 ökade antalet underrättelser
marginellt till totalt 3 700 (dnr A2010/2331 och
A2011/1641). Samtidigt var variationen mellan
arbetsmarknadsområdena mycket stor. I vissa
områden ifrågasattes drygt 20 av 1 000 ersättningstagare, medan andelen i andra var ca en per
1 000. Arbetsförmedlingen anger flera orsaker
till det minskade antalet underrättelser, såsom
ett ökat antal arbetslösa och färre lediga platser.
Underrättelser är i sig inte något fullständigt
mått på hur Arbetsförmedlingen arbetar med
uppdraget i arbetslöshetsförsäkringen, men är en
viktig del av kontrollarbetet. Variationen i antalet lämnade underrättelser över tid visar också att
minskningen inte är kopplad till situationen på
arbetsmarknaden. Underrättelser är därmed en
indikator på Arbetsförmedlingens arbete med
kontrollfunktionen och bör även fortsättningsvis analyseras.
Arbetsförmedlingen kan anvisa en sökande en
ledig anställning eller ett arbetsmarknadspolitiskt program. En sökande som får arbetslöshetsersättning är skyldig att söka den anvisade
anställningen eller delta i det anvisade programmet. I annat fall ska arbetsförmedlaren underrätta arbetslöshetskassan. Arbetsförmedlingen
följer upp gjorda anvisningar genom stickprovskontroller hos arbetsgivarna. Kvalitetskontrollerna visar att sju till åtta procent av dem som
rapporterat till Arbetsförmedlingen att de har
sökt anvisat arbete i själva verket inte har gjort
det (dnr A2010/1518). Ytterligare ett problem är
att antalet anvisningar har minskat över tid,
vilket innebär en risk för att jobbsökandet inte i
tillräcklig grad prövas.
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Även om den sökande är placerad hos en
kompletterande aktör, är det Arbetsförmedlingen som ansvarar för kontrollfunktionen. De
kompletterande aktörerna är dock skyldiga att
informera Arbetsförmedlingen om omständigheter som kan påverka den sökandes rätt till
arbetslöshetsersättning. Arbetsförmedlingen har
utvecklat ett systemstöd för sådana s.k. avvikelserapporter. Myndigheten har också arbetat med
informationsinsatser och löpande uppföljningar
av de kompletterande aktörerna för att
ytterligare inskärpa vikten av kontrollaspekten
(dnr A2011/2673).
IAF har haft i uppdrag att granska kontrollfunktionen i relation till kompletterande aktörer.
Granskningen visar att kontrollhanteringen förbättrats, men att det fortfarande saknas underlag
som visar att Arbetsförmedlingen systematiskt
följer upp att kontrollfunktionen säkerställs i
samarbetet med de kompletterande aktörerna
(dnr A2010/2633).
Arbetsförmedlingen har under 2010 arbetat
för att stärka arbetslöshetsförsäkringens roll som
omställningsförsäkring. I det arbetet ingår också
åtgärder för att göra tillämpningen av regelverket
i arbetslöshetsförsäkringen mer enhetlig. IAF
och Arbetsförmedlingen har haft i uppdrag att
följa upp dessa åtgärder (dnr A2011/2673 och
A2011/3114) genom bl.a. metodutveckling,
informationsinsatser, översyn av stödmaterial
och uppbyggnad av nätverk för Arbetsförmedlingens resurspersoner för arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsförmedlingen har även arbetat
med att ta fram indikatorer för arbetet med kontrollfunktionen. Arbetet fortsätter under 2011.
3.4.4

Arbetslöshetskassornas och IAF:s
arbete med kontrollen inom
arbetslöshetsförsäkringen

För de underrättelser som lämnas till arbetslöshetskassorna har sanktionsgraden legat på 84 till
87 procent de senaste fem åren. Sanktionsgraden
för första halvåret 2010 var cirka 81 procent. Det
är i första hand för ärenden rörande de allmänna
villkoren i 9 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring som sanktionsgraden har minskat, dvs.
att den sökande inte har varit beredd att ta ett
lämpligt erbjudet arbete eller kunnat visa att man
varit aktivt arbetssökande. IAF har för avsikt att
återkomma i frågan om den sjunkande sanktionsgraden vid underrättelser (dnr A2011/1641).

IAF har utifrån ett uppdrag i regleringsbrevet
kartlagt hur arbetslöshetsersättning kombineras
med studier (dnr A2011/2313). Arbetslöshetskassornas hantering av studier jämsides med
arbetslöshetsersättning skiljer sig kassorna
emellan. Skillnaderna gäller i huvudsak hur länge
arbetslöshetsersättning kan lämnas samtidigt
med studier, i vilken omfattning deltidsstudier
kan bedrivas och kravet på att den sökande i
förhand intygar att han eller hon är beredd att
avbryta sina studier. Skillnaderna i tillämpningen
gör att likabehandlingen kan ifrågasättas.
Under 2010 granskade IAF handläggningen
av företagarärenden vid sju arbetslöshetskassor.
Granskningen föranledde vissa anmärkningar,
men visade att arbetslöshetskassornas utredningar var tillfredsställande i de granskade ärendena.
Under 2010 och 2011 genomförde IAF granskningar av arbetslöshetskassornas handläggning
av ersättningsärenden. Resultaten klassificerades
enligt en fyragradig skala där handläggningen
kunde vara av mycket god kvalitet, god kvalitet, i
huvudsak god kvalitet och av ej tillfredsställande
kvalitet. Av de 19 arbetslöshetskassor som granskades hade två mycket god kvalitet i sin handläggning, åtta god kvalitet och nio i huvudsak
god kvalitet. Ingen av de granskade arbetslöshetskassorna hade en handläggning av ej
tillfredsställande kvalitet.
3.4.5

Analys och slutsats
kontrollfunktionen

Arbetsförmedlingen har en viktig roll i kontrollen av de allmänna villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Både försäkringens legitimitet och
dess finansiering är beroende av att ersättning
endast betalas till den som är berättigad till
sådan. Av den anledningen har kontrollfunktionen uppmärksammats de senaste åren och
Arbetsförmedlingen har arbetat med kontrollfrågan på flera plan. Regeringen anser att det är
positivt att Arbetsförmedlingen vidtagit aktiva
åtgärder för att förbättra kontrollfunktionen.
Trots det finns det områden som behöver förbättras ytterligare. Det är viktigt att Arbetsförmedlingens uppföljning av arbetssökande
utvecklas ytterligare. Utvecklingen av antalet
underrättelser visar att det, trots en viss ökning,
finns fortsatta svagheter i kontrollen. Det är
också problematiskt att andelen ersättningstagare som inte vet vilka krav som ställs i arbets25
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löshetsförsäkringen ökar. Andra utvecklingsområden inom kontrollfunktionen är hanteringen
av avanmälningar och kontrollen av sökande hos
kompletterande aktörer. För att bättre kunna
följa Arbetsförmedlingens arbete, måste relevanta indikatorer för kontrollarbetet tas fram. En
förutsättning för en välfungerade kontroll är en
tillräcklig uppföljning av arbetssökandet. Regeringen menar därför att det är viktigt att detta
utvecklingsarbete sker integrerat med utvecklingen av Arbetsförmedlingens uppföljning av
arbetssökande.
IAF:s granskningar av arbetslöshetskassornas
handläggning av ersättningsärenden visar att
kvaliteten generellt sett är god. Däremot kan
tillämpningen av regelverket i vissa typer av
ärenden skilja sig åt mellan arbetslöshetskassorna. Det rör sig exempelvis om studier jämsides
med arbetslöshetsersättning. Det är IAF:s uppdrag att identifiera frågor som rör likabehandlingen och att lyfta dem till regeringen.

3.4.6

Arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en
omställningsförsäkring och regeringen har därför under föregående och innevarande mandatperiod genomfört förändringar i syfte att stärka
försäkringens roll som omställningsförsäkring.
Genomförda förändringar 2010

Utöver de förändringar som redovisades i budgetpropositionen för 2011 genomfördes ytterligare två förändringar i arbetslöshetsförsäkringen
2010. I juli ändrades reglerna så att tid då en
arbetssökande varit förhindrad att arbeta på
grund av militär utbildning som rekryt inom
Försvarsmakten ska vara överhoppningsbar i
arbetslöshetsförsäkringen. I december infördes
regler om när en företagare som hyr ut lokaler
och arrenderar ut mark ska anses som arbetslös.
Genomförda förändringar 2011

I januari 2011 infördes en möjlighet för regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer, att meddela föreskrifter om villkor
för fastställande av och rätt till arbetslöshets26

ersättning i andra fall än när en företagare inte
vidtar några åtgärder i näringsverksamheten eller
när näringsverksamheten har upphört definitivt.
Vidare infördes nya regler med anledning av
den etableringsreform som genomförts för vissa
nyanlända invandrare. Arbetslöshetsersättning
kan numera inte lämnas till en arbetssökande
som har rätt till etableringsersättning och tid när
en person har haft rätt till etableringsersättning
ska vara överhoppningsbar.
Därutöver infördes regler i förordning avseende företagare som bedriver fiske för sin
huvudsakliga försörjning vilka tidigare funnits i
föreskrifter meddelade av IAF. Bestämmelserna
innebär bl.a. att företagare som bedriver fiske för
sin huvudsakliga försörjning och som är medlem
i en arbetslöshetskassa med yrkesfiske som verksamhetsområde ska anses som arbetslös vid
tillfälligt avbrott i fisket om det tillfälliga avbrottet beror på ishinder, andra väderleksförhållanden, eller fångstbegränsningar beslutade av
Europeiska unionen eller Havs- och vattenmyndigheten. Bestämmelserna om fångstbegränsningar gäller bara under 2011. Det infördes även en
reglering av hur länge ersättning kan lämnas vid
de olika typerna av tillfälliga avbrott i fisket.
I juli infördes en uttrycklig möjlighet för IAF
att behandla personuppgifter för att tillhandahålla uppgifter till riksdagen eller regeringen eller
till annan för att fullgöra uppgiftslämnande i
enlighet med lag eller förordning. Uppgifterna
får lämnas ut på medium för automatiserad
behandling. Därutöver infördes ett förtydligande
om att IAF får behandla personuppgifter om det
är förenligt med den s.k. finalitetsprincipen i
personuppgiftslagen. IAF fick även möjlighet att
använda sig av ett utvidgat sökbegrepp för
tillsyn, uppföljning, utvärdering och framställning av avidentifierad statistik. Därutöver
infördes en skyldighet för arbetslöshetskassorna
att lämna uppgifter till IAF om personer som får
arbetslöshetsersättning (förordning 1997:836
om arbetslöshetskassor). Tidigare var arbetslöshetskassorna endast skyldiga att lämna uppgifter
om medlemmar som får ersättning. Förändringen innebär att Arbetsförmedlingen får direktåtkomst till dessa uppgifter. Direktåtkomsten
har tidigare bara omfattat dem som är medlemmar och som får ersättning.

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 14

Arbetslöshetskassornas genomströmningstider

Genomströmningstiden (uttryckt som medianvärde) motsvarar tiden i veckor från den arbetssökandes första arbetslösa dag till första utbetalning görs. Genomströmningstiden är fundamental för den ekonomiska trygghet försäkringen
ska ge och följs kontinuerligt upp av IAF. Under
2010 hade IAF i uppdrag att särskilt redovisa
vilka åtgärder arbetslöshetskassorna vidtagit för
att minska de långa genomströmningstiderna.
Redovisningen visar att åtgärder vidtagits inom
områdena ledning och styrning, personal, arbetssätt och rutiner samt inom informationsområdet
(redovisas i IAF:s årsredovisning, dnr A2011/948).
Arbetslöshetskassornas val av åtgärder varierar och
påverkas av kassornas olika förutsättningar, exempelvis i fråga om storlek och verksamhetsområde.
IAF konstaterar att genomströmningstiderna
har varit förhållandevis stabila för ärenden med
inkomstrelaterad ersättning. De låg, före 2007,
på mellan fem och sex veckor och har därefter
ökat till sex till åtta veckor. Det finns dock
tydliga skillnader mellan arbetslöshetskassorna.
Ärenden rörande grundförsäkringen utgjorde
i genomsnitt 16–18 procent av det totala antalet
ersättningsärenden 2008 och 2009. Genomströmningstiden för ärenden med grundbelopp
varierar kraftigt mellan arbetslöshetskassorna. I
genomsnitt ökade den från tio till 15 veckor
mellan 2008 och 2009. Ökningen utgörs dock till
stor del av en mycket kraftig ökning i enstaka
arbetslöshetskassor.
De långa genomströmningstider som arbetslöshetskassorna uppvisade under 2009, framför
allt för ärende med grundbelopp, har under 2010
förkortats vid flera arbetslöshetskassor.

den administrativa verksamheten. En annan förklaring kan vara att de åtgärder som kassorna
vidtagit under 2009 och 2010 har gett resultat.
Med anledning av riksdagens tillkännagivande
om arbetslöshetsförsäkringen avseende 100dagarsregeln och regler för deltidsarbetslösa
(Bet. 2010/11:AU9, rskr. 2010/11:279) bereds
frågan inom Regeringskansliet och regeringen
återkommer senare i denna fråga.
3.4.8

Arbetet med att motverka felaktiga
utbetalningar och bidragsbrott

Arbetsförmedlingens arbete med att motverka
felaktiga utbetalningar och bidragsbrott

Arbetsförmedlingen har under det senaste året
utvecklat den interna styrningen och kontrollen i
syfte att motverka felaktiga utbetalningar och
bidragsbrott. Myndigheten strävar efter att integrera alla nivåer i organisationen i detta arbete.
Metoder och riktlinjer på området har setts över,
kontrollerna av utbetalningar till enskilda,
arbetsgivare och externa leverantörer utökats
och samkörning av data med Skatteverket påbörjats. Dessutom genomförs kvalitetsinspektioner
hos externa leverantörer, stickprovskontroller av
olika slag och regelbunden översyn av avvikelserapporter från kompletterande aktörer.
Under 2011 arbetar Arbetsförmedlingen
vidare med informationsinsatser, riskanalyser
och kontrollplaner. Därutöver har ett arbete för
att ta fram en strategi för arbetet mot bidragsbrott inletts (dnr A2011/3114).
Arbetslöshetskassornas arbete med att motverka
felaktiga utbetalningar och bidragsbrott

3.4.7

Analys och slutsats
arbetslöshetsförsäkringen

Antalet förändringar i arbetslöshetsförsäkringen
har varit begränsat under 2011. Ändringar har
gjorts i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring till följd av reformer inom andra områden,
såsom försvarets personalförsörjning och etableringsreformen.
En förklaring till att arbetslöshetskassornas
genomströmningstider minskade mellan 2009
och 2010 kan vara att ökningen av antalet ersättningssökande stannat av och att införandet av ett
nytt ärendehanteringssystem fått genomslag i

IAF har de senaste åren granskat arbetslöshetskassornas informationssäkerhet och interna
styrning och kontroll. Granskningen 2010 (dnr
A2010/2814) visade att arbetslöshetskassorna
hade planerat och vidtagit åtgärder för att
förbättra den interna styrningen och kontrollen.
Granskningen visade dock även att det återstår
mycket arbete för flertalet arbetslöshetskassor
och att skillnaderna mellan kassorna inte enbart
kan förklaras av de olika kassornas specifika
förutsättningar.
Vad gäller arbetslöshetskassornas informationssäkerhet visade IAF:s uppföljning att de i
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allt väsentligt åtgärdat de brister i informationssäkerheten som framkom i 2008 års granskning.
IAF har också haft i uppdrag att kartlägga och
analysera statsbidragets flöde i arbetslöshetsförsäkringen. Rapporten (dnr A2011/2746) och IAF:s
tidigare granskningar på området visar att återbetalning av felaktigt utbetalat statsbidrag från
arbetslöshetskassorna till Arbetsförmedlingen
inte sker på ett enhetligt sätt och i vissa fall helt
uteblir. De uteblivna återbetalningarna utgör små
belopp i förhållande till hur mycket som betalas
ut i statsbidrag varje år, men IAF framhåller att
det är allvarligt att återbetalning av felaktigt utbetalat statsbidrag inte sker på ett rättssäkert och
effektivt sätt. Dessutom kan de uteblivna återbetalningarna utgöra betydande belopp över tid.
Samverkansuppdraget

Både IAF och Arbetsförmedlingen medverkar i
det samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen som samordnas av
Ekonomistyrningsverket. Uppdraget består av
flera delprojekt – myndighetsgemensamma
risker, gemensam statistik och indikatorer,
modeller för kostnadseffektivitet, elektroniskt
informationsutbyte och underrättelseskyldighet,
omfattningsstudier och gemensamma informationsinsatser – och redovisas årligen. Samverkansuppdraget beskrivs närmare i Förslag till
statens budget, finansplan m.m. avsnitt 12.
3.4.9

Analys och slutsats av arbetet med
att motverka felaktiga utbetalningar
och bidragsbrott

Arbetsförmedlingen arbetar aktivt för att
förbättra den interna styrningen och kontrollen
och förhindra felaktiga utbetalningar. Myndigheten har under 2010 genomfört en rad åtgärder
för att förankra arbetet på alla nivåer inom myndigheten. Arbetet fortsätter under 2011.
Arbetslöshetskassornas interna styrning och
kontroll är av grundläggande betydelse för att
korrekta utbetalningar ska kunna säkerställas. På
samma sätt är en rättssäker hantering av statsbidraget en förutsättning för ett effektivt användande av statens resurser. Det är därför av vikt
att arbetslöshetskassorna arbetar vidare med
dessa frågor.

28

3.4.10 Arbetsmarknadspolitiska insatser

De arbetsmarknadspolitiska programmen ska
bidra till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att underlätta för deltagarna att
hitta ett arbete. Övergripande kan de arbetsmarknadspolitiska insatserna delas in i arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik och subventionerad anställning. Personer som varit arbetslösa under lång tid erbjuds insatser i jobb- och
utvecklingsgarantin. Ungdomar under 25 år
erbjuds insatser i jobbgarantin för ungdomar.
Nystartsjobb är ytterligare en möjlighet för
arbetsgivare att hitta kompetens till en lägre
lönekostnad. Stödet är riktat till alla arbetsgivare
och gäller såväl tillsvidareanställningar som
tidsbegränsade anställningar eller anställning på
deltid för personer som varit borta ifrån arbetslivet en längre tid. Nystartsjobbet behöver inte
ha förmedlats via Arbetsförmedlingen.
För personer med en funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga finns flera
insatser som ska bidra till att underlätta en
anställning. En funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kan kompenseras på
många olika sätt, t.ex. genom ekonomiskt stöd,
ändrad arbetsorganisation, alternativa arbetssätt
eller en fysisk anpassning av arbetsplatsen.
Tekniska hjälpmedel kan också vara att anpassa
en programvara eller ett befintligt datorsystem.
En effekt som kan uppstå i samband med
arbetsmarknadspolitiska program är s.k. undanträngning. Direkt undanträngningseffekt uppkommer då deltagare i arbetsmarknadspolitiska
program och personer med subventionerade anställningar utför arbetsuppgifter på ett sådant
sätt att arbetsgivaren därigenom kan ha färre
reguljärt anställda än vad som annars skulle ha
varit fallet.
Undanträngningen behöver emellertid inte
vara negativ utan kan till och med vara önskvärd
inom arbetsmarknadspolitiken om arbetet går till
en person som har svårare att få ett arbete.
Arbetsförmedlingen har i uppdrag att se till att
minimera undanträngning i de fall det inte är
arbetsmarknadspolitiskt motiverat.
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Jobb- och utvecklingsgarantin

Syftet med jobb- och utvecklingsgarantin är att
erbjuda personer som har varit arbetslösa under
lång tid individuellt utformade insatser för att de
så snabbt som möjligt ska få arbete. Vissa av
aktiviteterna i garantin genomförs i Arbetsförmedlingens egen regi medan andra kan anordnas
av kompletterande aktörer. De kompletterande
aktörernas nytänkande och kunskaper förväntas
bidra till att fler deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin snabbare hittar ett arbete. Regeringen har därför gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att verka för att en tredjedel av deltagarna i
jobb- och utvecklingsgarantins fas ett och två
erbjuds upphandlade tjänster eller tjänster som
kompletterande aktörer på annat sätt är
ansvariga för eller delaktiga i. Arbetsförmedlingen har för 2010 ändrat sitt sätt att beräkna
hur många som erbjudits upphandlad tjänst hos
kompletterande aktörer och beaktar nu huruvida
individen deltagit under de senaste två åren.
Drygt 39 procent av deltagarna har erbjudits
aktiviteter hos kompletterande aktörer under
2009 och 2010, varav 43 procent kvinnor och 57
procent män.
Tabell 3.3 Genomsnittligt antal deltagare per månad
i jobb- och utvecklingsgarantin
2008

Jobb- och
utvecklingsgarantins
samtliga faser

2009

2010

1:a
halvåret
2011

41 300

57 000

78 000

91 200

Andel kvinnor %

50

50

42

46

Andel män %

50

50

58

54

Andel med utländsk
bakgrund %

28

29

27

29

31

31

27

26

Andel med funktionsnedsättning %

Sysselsättningsfasen,
fas tre1

1

4 700

19 600

26 200

Andel kvinnor %

46

49

49

Andel män %

54

51

51

Andel utländsk
bakgrund %

28

29

30

Andel med funktionsnedsättning %

41

38

37

Under våren 2009 påbörjade de första deltagarna sysselsättningsfasen

Under 2010 deltog i genomsnitt 78 000 personer
per månad i jobb- och utvecklingsgarantin (se
tabell 3.3). Det motsvarar 19 procent av de

arbetslösa eller deltagare i arbetsmarknadspolitiska program, vilket är en ökning med
21 000 deltagare per månad jämfört med 2009.
Aktiviteterna i fas ett och två i jobb- och
utvecklingsgarantin ska täcka minst 75 procent
av deltagarnas arbetsutbud. Resterande tid ska
ägnas åt eget jobbsökande. En uppföljning av
IFAU (rapport 2010:15) visar dock att aktivitetsnivån var lägre och att deltagarna endast
ägnade i genomsnitt tolv timmar i veckan åt
programmet, aktiviteter och eget jobbsökande. I
rapporten konstaterar IFAU också att drygt 80
procent av deltagarna var mycket eller ganska
nöjda med sitt deltagande i garantin och att
drygt hälften av deltagarna tyckte att aktiviteterna i mycket eller ganska stor utsträckning var
anpassade efter deras behov.
Arbetsförmedlingen skriver i rapporten Jobboch utvecklingsgarantin – en studie av sannolikheten att få jobb under programtiden (dnr
A2011/265) att 70 procent av de personer som
skrivs in i garantin lämnar programmet före
sysselsättningsfasen, fas tre, och att 61 procent
av de individer som har lämnat jobb- och
utvecklingsgarantin befinner sig i arbete, med
eller utan stöd, 30 dagar efter att de lämnat
programmet. Andelen som har fått arbete utan
stöd är något högre än andelen som har fått
arbete med stöd. Andelen som har arbete
sjunker vid en längre uppföljningsperiod och
efter 180 dagar har 17 procent av dem som
lämnat programmet återinskrivits. Resultaten
baseras på information avseende samtliga
individer som någon gång varit inskrivna i jobboch utvecklingsgarantin sedan starten i juli 2007
till och med den 23 april 2010.
Antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin har ökat kraftigt sedan 2009. För att
bl.a. säkerställa kvaliteten i garantierna fick
Arbetsförmedlingen ett utökat förvaltningsanslag med 300 miljoner kronor för 2009 och
600 miljoner kronor för 2010. Det ledde till att
antalet årsarbetare ökade med cirka 1 600 personer under 2010 jämfört med 2009. Det är dock
oklart i vilken mån dessa resurser har kunnat
styras till garantierna, bl.a. mot bakgrund av det
kraftiga inflödet av nyarbetslösa under perioden.
För 2011 förstärktes Arbetsförmedlingens
förvaltningsanslag med 200 miljoner kronor.
Trots det ökade förvaltningsanslaget under 2009
och 2010 har förmedlartätheten i garantierna
varit låg jämfört med intentionerna med
programmet.
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Arbetsförmedlingen påbörjade under våren
2010 ett utvecklingsarbete gällande jobb- och
utvecklingsgarantin med särskilt fokus på att öka
andelen arbetssökande som får del av arbetsplatsförlagda aktiviteter, exempelvis arbetspraktik, arbetsträning, förstärkt arbetsträning
och arbetsmarknadsutbildning samt utveckla
matchningsarbetet. Syftet har varit att förbättra
innehåll och kvalitet i programmet och öka
utflödet från detsamma.
Tabell 3.4 Andel i arbete med eller utan stöd eller
utbildning 30 dagar efter programslut
Jobb- och utvecklingsgarantins fas
ett och två
Sysselsättningsfasen, fas tre

2009

2010

56 %

37 %

43 %

33 %

40 %

37 %

43 %

1

Totalt jobb- och utvecklingsgarantin
1

2008

56 %

Under våren 2009 påbörjade de första deltagarna sysselsättningsfasen

Under 2010 lämnade 85 000 personer jobb- och
utvecklingsgarantin. Det var en ökning med
29 000 personer jämfört med 2009. Av dem som
lämnade programmet under 2010, hade 43
procent arbete, med eller utan stöd, eller
utbildning 30 dagar senare. Motsvarande andel
2009 var 37 procent (se tabell 3.4).
Under våren 2009 påbörjade de första deltagarna jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas, fas tre. Antalet deltagare har sedan dess
vuxit kraftigt. Under 2010 har i genomsnitt
19 600 personer deltagit per månad, att jämföra
med 4 700 personer i genomsnitt per månad
under 2009 (se tabell 3.3). En stor andel av
deltagarna i den tredje fasen av jobb- och
utvecklingsgarantin är 55 år eller äldre eller har
en funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga. I juni 2011 var drygt 40 procent
av deltagarna 55 år eller äldre och drygt 37
procent hade en funktionsnedsättning.
Under 2010 lämnade 8 200 personer sysselsättningsfasen. Det var en ökning med 7 100
personer jämfört med 2009. Av dem som
lämnade sysselsättningsfasen under 2010, hade
40 procent arbete, med eller utan stöd eller var i
utbildning 30 dagar senare. Motsvarande andel
2009 var 33 procent (se tabell 3.4).
En grupp som har ökat i jobb- och utvecklingsgarantin under 2010 är de som har kvalificerat sig till programmet genom att ha deltagit i
jobbgarantin för ungdomar under 15 månader.
För att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden beslutade regeringen under våren
2011 att ändra kvalificeringstiden för särskilt
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anställningsstöd så att de kan ta del av stödet
redan vid inträdet i jobb- och utvecklingsgarantin (se avsnitt 3.4.11).
Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i
uppdrag (dnr A2010/3165) att genomföra en
fördjupad analys av jobb- och utvecklingsgarantin. Arbetsförmedlingen genomförde under
våren och sommaren 2011 en uppföljning av
samtliga anordnare av sysselsättningsplatser i
sysselsättningsfasen (dnr A2011/3114). Myndigheten har under samma period även genomfört
en deltagarundersökning av deltagare i fas ett
och två och en deltagarundersökning av deltagare i fas tre.
Uppföljningen av anordnarna har resulterat i
att Arbetsförmedlingen i 269 fall har avbrutit
samarbetet med anordnare av sysselsättningsplatser och i ytterligare 270 fall krävt korrigeringar för att samarbetet ska fortsätta.
Av Arbetsförmedlingens deltagarundersökning avseende deltagarna i fas ett och två framgår
att deltagarna i genomsnitt sökt tio arbeten de
senaste 30 dagarna och i genomsnitt under den
senaste veckan varit sysselsatta i aktivitet och
eget jobbsökande i 15 timmar. Av deltagarna är
40 procent mycket eller ganska nöjda med
programmet, medan 25 procent är mycket eller
ganska missnöjda. Närmare hälften anser att
stödet från deras arbetsförmedlare är mycket
eller ganska bra och drygt 25 procent anser att
stödet från deras arbetsförmedlare är ganska eller
mycket dåligt. I Arbetsförmedlingens återrapportering (dnr A2011/3105) framgår att tio
procent i genomsnitt per månad under 2010 inte
haft någon registrerad aktivitet.
Av Arbetsförmedlingens undersökning avseende deltagarna i sysselsättningsfasen framgår att
64 procent av deltagarna tycker att uppgifterna
var ganska eller mycket bra anpassade efter deras
behov och 79 procent att arbetsuppgifterna var
meningsfulla. Av undersökningen framgår också
att 77 procent var helt eller delvis nöjda med sin
sysselsättningsplats. Av dem som inte var nöjda
med sin plats framgår att de främst var missnöjda
på grund av sin ekonomiska ersättning och att
platsen ger dåliga möjligheter till anställning.
Deltagarna i sysselsättningsfasen har i genomsnitt ägnat fem timmar den senaste veckan till
eget jobbsökande och i genomsnitt sökt sex jobb
de senaste 30 dagarna. Avslutningsvis framgår
det att 22 procent av deltagarna anger att de
träffar sin arbetsförmedlare en gång i månaden
eller mer och att drygt 40 procent sällan eller
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aldrig träffar sin arbetsförmedlare. Endast 30
procent av deltagarna anser att stödet de får från
sin arbetsförmedlare är mycket eller ganska bra
medan 45 procent anser att det är mycket eller
ganska dåligt.
I Arbetsförmedlingens återrapportering (dnr
A2011/3114) framgår att av närmare 7 000 anordnare av sysselsättningsplatser i den tredje
fasen av jobb- och utvecklingsgarantin, har
nästan 5 000 tagit emot en deltagare, 1 300 tagit
emot två till fem deltagare, knappt 50 tagit emot
50 till 100 deltagare och 20 tagit emot 100 eller
fler. Bland anordnare med 100 eller fler deltagare
dominerar ett antal stora kommunala verksamheter. Deltagarna återfanns i juni månad 2011
främst hos stiftelser och ideella föreningar (41
procent), kommuner (24 procent) och enskilda
företag (17 procent). Statliga myndigheter och
landsting tog vid mättillfället endast emot 2,5
procent av deltagarna i sysselsättningsfasen. Av
deltagarna var det 16 procent som vid mättillfället saknade en anordnare. Nästan sju av tio
deltagare i sysselsättningsfasen är sysselsatta
inom vaktmästeri, administration, butik, försäljning och service samt vård, skola och omsorg.
Analys och slutsats jobb- och utvecklingsgarantin

Genom åren har det funnits ett antal arbetsmarknadspolitiska program och insatser för personer som stått utanför arbetsmarknaden under
lång tid. När regeringen avskaffade aktivitetsgarantin i juli 2007 och införde jobb- och
utvecklingsgarantin, var syftet bl.a. att bryta
rundgången mellan olika program och öppen
arbetslöshet som tenderade att förlänga arbetslöshetstiderna. Antalet deltagare i jobb- och
utvecklingsgarantin har ökat kraftigt sedan programmet infördes. Det har inneburit att Arbetsförmedlingen har fler deltagare per handläggare
än det var tänkt när reformen genomfördes.
Det finns indikationer på att den inledande
delen av jobb- och utvecklingsgarantin inte har
fungerat som regeringen avsett, dvs. det finns
arbetslösa som anvisats till sysselsättningsfasen
utan att ha fått tillräckligt med stöd tidigare under arbetslöshetsperioden. Den finansiella krisen
som ledde till ett försämrat arbetsmarknadsläge
har bidragit till denna utveckling genom att tillströmningen av arbetssökande till Arbetsförmedlingen har ökat.

Regeringen bedömer att antalet deltagare i
jobb- och utvecklingsgarantins fas ett och två
kommer att fortsätta att öka fram till slutet av
2011 och att antalet deltagare därefter förväntas
minska i antal. Regeringen räknar också med att
antalet deltagare i sysselsättningsfasen kommer
att fortsätta att öka fram till 2015. Ökningen
bedöms dock inte bli lika kraftig som tidigare
prognostiserats.
Utflödet från jobb- och utvecklingsgarantins
samtliga faser till arbete eller studier har ökat
första halvåret 2011 jämfört med första halvåret
2010. Det kan förklaras med att även deltagare i
jobb- och utvecklingsgarantin har fått ta del av
det under senare delen av 2010 och inledande
delen av 2011 förbättrade arbetsmarknadsläget.
Utgångspunkten ska även fortsättningsvis
vara att deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin ska erbjudas individanpassade aktiviteter och
att alla deltagare i sysselsättningsfasen ska erbjudas en sysselsättning. Det är också viktigt att
deltagarna i sysselsättningsfasen får ett fortsatt
stöd från Arbetsförmedlingen och att jobbsökandet i garantins samliga faser upprätthålls på
en hög nivå.
Regeringen ser positivt på att Arbetsförmedlingen under 2010 har påbörjat ett utvecklingsarbete av jobb- och utvecklingsgarantin för att
bl.a. säkerställa kvaliteten och öka aktivitetsnivån
i programmet. Regeringen avser att fortsätta
utveckla jobb- och utvecklingsgarantin (se
avsnitt 3.5).
Särskilt anställningsstöd för deltagare inom jobboch utvecklingsgarantin

Särskilt anställningsstöd är en subventionerad
anställning som lämnas för deltagare inom jobboch utvecklingsgarantin och till vissa nyanlända
invandrare (instegsjobb). Instegsjobb redovisas
under avsnitt 3.4.16.
Anställningsstödet för deltagare i jobb- och
utvecklingsgarantin syftar till att stimulera
arbetsgivare att anställa personer som har varit
utan arbete en längre tid och som har svårigheter
att få ett reguljärt arbete. Antalet personer med
långa arbetslöshetstider har ökat kraftigt till följd
av finanskrisen som inleddes 2008. För att förbättra möjligheterna för dessa personer att återgå
till arbetslivet har det särskilda anställningsstödet
förstärkts tillfälligt under 2011 och 2012. Ersättningstaket till arbetsgivare har höjts från 750
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kronor till 890 kronor per dag och ett ekonomiskt stöd för handledning om 50 kronor per
dag har införts under de tre inledande månaderna av anställningen. För att säkerställa att stödet
når arbetslösa med mycket svag förankring på
arbetsmarknaden har även kvalificeringstiden för
det särskilda anställningsstödet ändrats i samband med förstärkningen av stödet. En person får
anvisas särskilt anställningsstöd efter att ha deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i sammanlagt sex månader, vilket för de allra flesta motsvarar en total arbetslöshetsperiod på ca två år.
Från och med den 1 juli 2011 kan särskilt
anställningsstöd ges till ungdomar redan när de
träder in i jobb- och utvecklingsgarantin d.v.s.
efter 15 månader i jobbgarantin för ungdomar.
Ungdomar som har varit arbetslösa i över 18
månader löper sannolikt risk att fastna i
utanförskap och har stort behov av stöd för att
kunna etablera sig på arbetsmarknaden.
Under 2010 hade i genomsnitt knappt 3 000
personer per månad en anställning med särskilt
anställningsstöd, varav 40 procent kvinnor och
60 procent män. Andelen kvinnor har under det
första halvåret 2011 minskat till 37 procent. Av
deltagarna under 2010 hade 21 procent en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och 33 procent var utrikes födda. Första
halvåret 2011 har andelen med en funktionsnedsättning minskat till 18 procent, medan andelen
utrikes födda var oförändrad. Förändringarna i
andelar mellan 2010 och första halvåret 2011
speglar förändringarna av dessa grupper inom
jobb- och utvecklingsgarantin.
Efter 90 dagar hade 46 procent av dem som
avslutat en anställning med särskilt anställningsstöd ett arbete 2010, vilket var en ökning med
cirka sju procentenheter jämfört med 2009 och
med cirka 14 procentenheter jämfört med 2008.
Flertalet var i nystartsjobb (ca tre fjärdedelar).
Det är mycket positivt att allt fler med stödet
lämnar till ett arbete. Detta visar också att stödet
fungerar som brygga över till nystartsjobb och
till andra arbeten med stöd, som lönebidrag, för
dem som behöver fortsatt stöd under en längre tid.
Under första halvåret 2011 uppgick antalet
personer med särskilt anställningsstöd till ca
3 500 i genomsnitt varje månad, vilket var en
ökning med 23 procent jämfört med samma
period 2010. Antalet personer i särskilt anställningsstöd väntas fortsätta att öka under 2011
och 2012 för att mot slutet av 2012 uppgå till ca
9 000 personer.
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Analys och slutsats särskilt anställningsstöd för
deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin

Regeringen gör bedömningen att det särskilda
anställningsstödet för deltagare inom jobb- och
utvecklingsgarantin bidrar till att förbättra
arbetsmarknadens funktionssätt genom att det
ökar sannolikheten att personer med en svag
anknytning till arbetsmarknaden får ett arbete.
Arbetsförmedlingen ska fortsatt prioritera
arbetet med att öka antalet personer som får
särskilt anställningsstöd för att motverka att en
stor grupp personer med svag förankring på
arbetsmarknaden fastnar i långvarig arbetslöshet.
Utbildning

Arbetsmarknadsutbildning
Arbetsmarknadsutbildningen syftar till att
underlätta för arbetssökande att få eller behålla
ett arbete och motverka arbetskraftsbrist.
Arbetsmarknadsutbildning ges i form av kurser
som upphandlas av Arbetsförmedlingen. Eftersom utbildningen ska leda till arbete ska den vara
yrkesinriktad.
Vid planeringen av arbetsmarknadsutbildningarna använder Arbetsförmedlingen analysoch prognosmaterial som baseras på dels statistiskt material avseende arbetsmarknaden och
dess delmarknader, dels intervjuer med arbetsgivare över hela landet. Vid planeringen beaktas
även den kunskap som inhämtas genom samverkan med bl.a. lokalt näringsliv, utbildningsanordnare och kommunföreträdare.
Under 2010 deltog enligt Arbetsförmedlingens statistik, i genomsnitt 8 800 personer per
månad i en arbetsmarknadsutbildning. Av dessa
omfattades 2 100 personer av jobb- och utvecklingsgarantin och 1 400 av jobbgarantin för ungdomar. Jämfört med 2009 ökade antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning med 2 900 i
genomsnitt per månad, varav 1 500 inom ramen
för garantierna.
Av de 14 900 nya deltagare som påbörjade en
arbetsmarknadsutbildning under 2010, var 37
procent utrikes födda och 15 procent hade en
funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga. Kvinnor utgjorde 34 procent av
deltagarna. Männens andel av utbildningarna
överstiger därmed deras andel av de arbetssökande inskrivna hos Arbetsförmedlingen som
under 2010 uppgick till i genomsnitt 55 procent.
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Männens andel i arbetsmarknadsutbildningarna
har dock sjunkit med drygt tio procentenheter
från 2009, då den uppgick till 77 procent.
Vad gäller utbildningsinriktningar fördelades
de nya deltagarna 2010 enligt följande:
Tabell 3.5 Deltagarnas fördelning mellan
utbildningsinriktning samt andel kvinnor och män
Inriktning

Antal

Andel

Andel
kvinnor

Andel
män

Transport

3 320

22

12

88

Tillverkning

2 650

18

6

94

Maskinoperatörsarbete

1 631

11

21

79

Kundservice

1 512

10

73

27

Kontor/lager

1 127

8

73

27

Bygg/anläggning

974

7

4

96

Vård/omsorg

827

6

75

25

Övrigt

2 830

19

54

46

Totalt

14 871

100

34

66

Källa: Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknadsutbildningarna fortsätter att avspegla traditionella yrkesval vad gäller kvinnorespektive mansdominerade yrken.
En arbetsmarknadsutbildning pågår normalt i
högst sex månader. Under 2010 uppgick den
genomsnittliga utbildningstiden till 4,5 månader
vilket är något kortare än den genomsnittliga
utbildningslängden 2009.
Andelen personer som är i arbete efter avslutad arbetsmarknadsutbildning varierar beroende
på utbildningsinriktning, men uppgick 2010 till i
genomsnitt 38 procent 90 dagar efter avslutad
utbildning, vilket är en ökning med sju procentenheter jämfört med 2009.
Förberedande utbildning
Förberedande eller orienterande utbildning är en
insats som riktar sig till personer som behöver
förbereda sig för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program, t.ex. arbetsmarknadsutbildning.
Det finns även utbildningar i yrkessvenska, förberedande kurser i att starta näringsverksamhet,
kunskapsvalidering och motivationshöjande
kurser.
Förberedande utbildning ingår även som aktivitet inom programmen jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar.
Under 2010 började 24 900 personer en förberedande utbildning. Av dessa var 53 procent
kvinnor och 47 procent män. Knappt hälften, 45
procent, var utrikes födda och 31 procent hade
en funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga.

Totalt har 32 000 personer deltagit i en förberedande utbildning under 2010. Det är en ökning
med 75 procent jämfört med antalet deltagare
2009 som uppgick till 18 511. Den stora ökningen förklaras av att många personer som avslutade
arbetslivsintroduktion övergick till förberedande
eller orienterande utbildning. I genomsnitt deltog 6 600 personer per månad i insatsen under
2010.
Den genomsnittliga utbildningstiden uppgick
2010 till ca två månader. Andelen som gått vidare
till annat program respektive arbete 90 dagar
efter avslutad utbildning uppgick till 45
respektive 12,5 procent.
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten är en svensk
statlig stiftelse som enligt överenskommelse
mellan Finland, Norge och Sverige anordnar
utbildningar sedan 1990. Syftet är att främja
åtgärder som bidrar till att utveckla arbetsmarknaden och stärka det regionala samarbetet
inom i första hand de nordligaste delarna av
Finland, Norge och Sverige. Överenskommelsen
omförhandlas vart fjärde år.
Under hösten 2010 beslutade länderna att
förlänga överenskommelsen mellan länderna i ett
år i stället för att som brukligt, omförhandla
överenskommelsen mellan länderna om fyra år
(dnr A2010/2870). Anledningen var att länderna
ville se över och eventuellt omformulera uppdraget med anledning av den utvärdering som
Ramböll Management Consulting AB lämnade
2010 (dnr A2010/1400).
Sverige beslutade i slutet av 2010 att genomföra en särskild översyn av Stiftelsen Utbildning
Nordkalotten (dnr A2010/2870). Översynen
(dnr A2011/2701) vilken kommer att ligga till
grund för omförhandlingen med Finland och
Norge om en ny överenskommelse.
Under 2011 påbörjas omförhandlingen av
överenskommelsen mellan länderna för perioden
2012–2015.
Analys och slutsats utbildning

Arbetsmarknadsutbildningarna är ett verktyg
som syftar till att rusta den arbetssökande för
arbetsmarknaden och samtidigt motverka bristsituationer på arbetsmarknaden. Enligt regeringens mening ska arbetsmarknadsutbildningar vara
korta, individanpassade och tydligt svara mot
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kompetensbehoven på arbetsmarknaden. Utbildningarna ska huvudsakligen användas för
personer inom jobb- och utvecklingsgarantin
och jobbgarantin för ungdomar och grupper
som bedöms befinna sig långt från arbetsmarknaden samt i situationer där den specifika utbildningsinsatsen svarar mot ett tydligt behov och
därmed leder till ett arbete.
Regeringen noterar att andelen män respektive kvinnor i arbetsmarknadsutbildning under
2010 i högre grad svarar mot fördelningen bland
de arbetssökande än föregående år och förutsätter att denna utveckling fortsätter samt att
Arbetsförmedlingen fortsätter sitt arbete med
att få till stånd en jämnare könsfördelning bland
deltagarna inom de olika utbildningarna.
Andelen i arbete efter genomgången utbildning uppgick 2009 till 31 procent och har under
2010 ökat med sju procentenheter till 38 procent. Att denna andel har ökat är positivt, men
siffran är fortfarande mycket låg. Regeringen
anser att denna andel givet syftet med insatsen
borde vara högre.
Verksamheten vid Stiftelsen Utbildning
Nordkalotten är begränsad, men utifrån ett
gränsöverskridande treländersperspektiv unik.
Regeringen bedömer att stiftelsen bedriver en
verksamhet som är av betydelse för i första hand
Nordkalottområdet och ser positivt på det
arbete som pågår med att utveckla verksamheten.

jobb under 2010, en kraftig ökning jämfört med
2009 då motsvarande antal uppgick till 24 600.
Av de personer som påbörjade ett nystartsjobb
2010 var 34 procent kvinnor och 66 procent
män. Männens andel av dem som får nystartsjobb är därmed större än deras andel av de
arbetslösa som 2010 uppgick till 55 procent.
Andelen utrikes födda uppgick till 38 procent,
vilket är en relativt stor andel jämfört med
andelen utrikes födda i andra insatser. Andelen
som hade en funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga var dock mindre än
andelen med en funktionsnedsättning i de
arbetsmarknadspolitiska programmen generellt.
De som fick nystartsjobb 2010 var liksom
2009 huvudsakligen arbetslösa, deltagare i jobboch utvecklingsgarantin respektive nyanlända
invandrare eller anhöriga till dessa. I tabell 3.6
redovisas kvalificeringsgrunderna för de
personer som kvarstod i nystartsjobb i december
2010.

Tabell 3.6 Kvalificeringsgrunder för personer som hade
nystartsjobb i december 2010
Antal

Andel

25 455

63,0

1 545

3,8

Endast ersättning från sjukförsäkring

1 717

4,3

Nyanlända invandrare/anhöriga

2 899

7,2

Kombination arbetslöshet och Samhall

1 007

2,5

342

0,8

7 148

17,7

273

0,7

40 389

100,0

Endast arbetslöshet
Kombination av arbetslöshet och ersättning från sjukförsäkring

Endast Samhall
Jobb- och utvecklingsgarantin
Övriga kombinationer
Totalt

Nystartsjobb

Källa: Arbetsförmedlingen.

Nystartsjobb syftar till att göra det lättare för
personer med en svag förankring på arbetsmarknaden att få ett arbete. En arbetsgivare som
anställer en person som har stått utanför arbetsmarknaden i minst tolv månader eller kortare för
vissa grupper – t.ex. sex månader för arbetssökande som ej fyllt 26 år – på grund av
exempelvis arbetslöshet eller sjukskrivning, kan
ges en ekonomisk kompensation. I samband
med 2010 års ekonomiska vårproposition,
beslutades om en temporär förkortning av
kvalificeringsperioden för nystartsjobb från tolv
till sex månader för den som fyllt 55 år. Denna
förkortning gäller under perioden 1 juli 2010 till
30 juni 2012.
Under 2010 uppgick antalet personer med
nystartsjobb till i genomsnitt 33 500 per månad.
Totalt har 55 100 personer påbörjat ett nystarts-

Andelen personer med arbete 90 dagar efter
avslutat nystartsjobb uppgick 2010 till 49
procent vilket innebär en ökning med tre
procentenheter jämfört med 2009. De inledande
månaderna 2010 hade den genomsnittliga andelen med arbete 90 dagar efter avslutad insats ökat
till 55 procent.
Den ökning av antalet nystartsjobb som noterades under 2009 fortsatte även under 2010 och
första halvåret 2011. Vid slutet av 2010 uppgick
antalet kvarstående personer i nystartsjobb till
40 400 och vid mitten av augusti 2011 uppgick
antalet personer med ett nystartsjobb till ca
48 000.
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Analys och slutsats nystartsjobb

Regeringen bedömer att nystartsjobben har
bidragit till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att insatsen riktas till dem som
står långt från arbetsmarknaden. Genom en
sänkning av arbetsgivarens kostnader ökar
chanserna för dessa personer att få ett arbete.
Den positiva utvecklingen av antalet nystartsjobb har fortsatt under 2010 och förstärkts av
den stigande efterfrågan på arbetskraft. Nystartsjobbens konstruktion och rutinerna kring
ersättning till arbetsgivare har under året setts
över i syfte att upptäcka och minska riskerna för
att nystartsjobbet nyttjas på ett felaktigt sätt.
Arbetspraktik, praktisk kompetensutveckling och
lyft

För att öka möjligheten att återgå till arbete är
det viktigt att den arbetssökande behåller kontakten med arbetsmarknaden och bibehåller
kompetensen under perioder av arbetslöshet.
Stödet till korttidsarbetslösa består framför allt
av åtgärder för att upprätthålla sökaktiviteten
och erbjuda praktikplatser och aktiviteter till
dem som är i behov av förstärkt kompetens eller
fortsatt kontakt med arbetslivet. Det huvudsakliga syftet med dessa satsningar är att förhindra långtidsarbetslöshet och utslagning från
arbetsmarknaden vilket, väntas främja det långsiktiga arbetskraftsdeltagandet.
Arbetspraktik
Arbetspraktik syftar till att ge deltagarna yrkesorientering och arbetslivserfarenhet och kan
även, under handledning, användas vid förberedelser inför start av näringsverksamhet. Arbetspraktik kan göras hos privata, offentliga och
kommunala arbetsgivare samt hos ideella organisationer. Under 2010 stod privata företag för 55
procent av praktikplatserna, medan kommunerna stod för 20 procent. Kommunernas andel
har ökat något under de senaste åren.
Antalet deltagare i arbetspraktik utanför jobboch utvecklingsgarantin och jobbgarantin för
ungdomar var under 2010 i genomsnitt 13 400
personer per månad, varav 47 procent kvinnor
och 53 procent män. Av dessa hade 16 procent
en funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga och 44 procent var utrikes födda
enligt Arbetsförmedlingens återrapportering
(dnr A2011/3105).

Under 2010 uppgick andelen som hade ett
arbete (subventionerat och osubventionerat) 90
dagar efter att de lämnat arbetspraktik, till i
genomsnitt 43 procent. Det är en ökning med
två procentenheter jämfört med 2009.
Antalet deltagare i arbetspraktik utanför
garantierna minskade under första halvåret 2011
till i genomsnitt 5 800 personer per månad.
Praktisk kompetensutveckling
Praktisk kompetensutveckling, som infördes i
januari 2009 som en del av arbetspraktiken, riktar sig främst till arbetslösa med längre arbetslivserfarenhet och syftar till att ge deltagarna
möjlighet att upprätthålla kontakten med arbetslivet för att bibehålla och utveckla sin yrkeskompetens. Praktisk kompetensutveckling kan
pågå i högst tre månader.
Antalet deltagare i praktisk kompetensutveckling utanför jobb- och utvecklingsgarantin och
jobbgarantin för ungdomar var under 2010
igenomsnitt 2 100 personer per månad, vilket var
en ökning med 250 personer jämfört med
genomsnittet för 2009. Andelen kvinnor var 47
procent och andelen män var 53 procent. Av
dessa hade 15 procent en funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga och 40
procent var utrikes födda (dnr A2011/3105).
Under 2010 uppgick andelen som hade ett
arbete (subventionerat och osubventionerat), 90
dagar efter att de hade lämnat praktisk kompetensutveckling, till i genomsnitt 44 procent. Det
är en ökning med sex procentenheter jämfört
med 2009.
Lyft
Aktiveringsinsatsen lyft var en tillfällig åtgärd
under 2010 med anledning av den ekonomiska
krisen och aviserades av regeringen i budgetpropositionen för 2010. Det huvudsakliga syftet
med lyft var att ge deltagarna en möjlighet att
upprätthålla kontakten med arbetslivet. En lyftdeltagare skulle avsätta 25 procent av tiden till
jobbsökaraktiviteter.
Lyft upphörde vid årsskiftet 2010/11. Det har
dock funnits deltagare i lyft under första halvåret
2011, eftersom Arbetsförmedlingen kunde fatta
beslut fram till årsskiftet 2010/11.
Under 2010 deltog i genomsnitt drygt 1 600
personer per månad i lyft, varav 58 procent kvinnor, 42 procent män och 38 procent utrikes födda.
Under första halvåret 2011 deltog igenomsnitt 260
personer per månad i lyft, varav 63 procent kvinnor, 37 procent män och 44 procent utrikes födda.
35

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 14

Analys och slutsats arbetspraktik, praktisk
kompetensutveckling och lyft

Regeringen bedömer att praktikinsatserna har
bidragit till att de arbetssökande inte har tappat
kontakten med arbetsmarknaden under lågkonjunkturen. Det är viktigt att nivåerna i praktikinsatserna anpassas till konjunkturläget.
3.4.11 Ungdomar

Arbetslösheten bland ungdomar (15–24 år)
ökade kraftigt under finanskrisen som inleddes
2008 och är fortfarande hög, både i jämförelse
med arbetslösheten i befolkningen som helhet
och i jämförelse med nivåerna före krisen. I
början av 2010 började dock ungdomsarbetslösheten att sjunka. Ungdomar är en konjunkturkänslig grupp som drabbas särskilt hårt vid
konjunkturnedgångar, men som också tidigt får
del av återhämtningen på arbetsmarknaden.
Ungdomars arbetslöshetsperioder är ofta korta,
men de negativa arbetsmarknadsrelaterade effekterna kan bli varaktiga för dem som inte lyckas
etablera sig på arbetsmarknaden. Detta gäller
särskilt för unga som inte har avslutat sin
gymnasieutbildning. Under 2010 uppgick arbetslösheten i åldersgruppen 15–24 år till drygt 25
procent. Det är viktigt att poängtera att även
heltidsstuderande som söker arbete ingår i
definitionen av arbetslösa och att ca 45 procent
av de arbetslösa ungdomarna under 2010 var
heltidsstuderande som sökte arbete.
Jobbgarantin för ungdomar

Syftet med jobbgarantin för ungdomar är att
erbjuda arbetslösa ungdomar särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser på ett tidigt stadium
så att de så snabbt som möjligt ska få ett arbete
eller påbörja en utbildning inom det reguljära
utbildningssystemet. Jobbgarantin för ungdomar
riktar sig till ungdomar som har fyllt 16 men inte
25 år, och som under en period om 90 dagar
inom en ramtid av fyra månader har varit arbetslösa och arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.
Ungdomar kan erbjudas insatser inom jobbgarantin under sammanlagt 15 månader. De deltagare som inte har fått arbete eller påbörjat en
reguljär utbildning under denna tid förs över till
jobb- och utvecklingsgarantin. I jobbgarantin för
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ungdomar ska de tre inledande månaderna i
normalfallet ägnas åt intensifierat stöd med
fördjupad kartläggning, studie- och yrkesvägledning samt coachning. Efter den inledande perioden kan matchningen förstärkas med insatser
som t.ex. stöd till start av näringsverksamhet,
arbetspraktik, arbetslivsinriktad rehabilitering
eller den studiemotiverande folkhögskolesatsningen för ungdomar som inte fullföljt gymnasieskolan. På grund av det svåra arbetsmarknadsläget har det under senare tid varit möjligt
för ungdomar att ta del av dessa insatser redan
från den första dagen i garantin.
Under 2010 deltog i genomsnitt 47 000 personer per månad i jobbgarantin för ungdomar,
varav 41 procent var kvinnor och 59 procent
män. Det är en ökning med i genomsnitt 12 000
deltagare per månad jämfört med 2009, då 37
procent var kvinnor och 63 procent män.
Andelen utrikes födda uppgick under 2010 till 13
procent och andelen med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga uppgick
till fyra procent. Antalet deltagare minskade
under första halvåret 2011 till i genomsnitt
42 000 personer per månad.
Aktiviteterna inom jobbgarantin för ungdomar ska täcka den enskildes arbetsutbud och
genomförs i huvudsak i Arbetsförmedlingens
egen regi. En tredjedel av deltagarna bör dock
enligt regeringens uppdrag erbjudas aktivitet hos
en kompletterande aktör. Regeringen menar att
de kompletterande aktörernas kunskap och
nytänkande kommer att kunna bidra till att fler
deltagare snabbare hittar ett arbete. Arbetsförmedlingen har för 2010 ändrat sitt sätt att
beräkna hur många som erbjudits upphandlad
tjänst hos kompletterande aktörer och beaktar
nu huruvida individen deltagit hos en sådan
aktör under de senaste två åren. Under 2010
erbjöds 34 procent av deltagarna, varav 38
procent kvinnor och 62 procent män, aktiviteter
hos kompletterande aktörer, vilket motsvarar
könsfördelningen bland samtliga inskrivna i
jobbgarantin för ungdomar.
Under 2010 uppgick andelen som hade ett
arbete, med eller utan stöd, 30 dagar efter att de
lämnat garantin till 49 procent. Motsvarande
andel som påbörjat en utbildning var 13 procent.
Under 2009 uppgick motsvarande andelar till
50 respektive 17 procent. Antalet som har fått
arbete har dock mer än fördubblats jämfört med
2009 och antalet som gått till en utbildning har
ökat med 50 procent, vilket är mycket positivt.
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Utvecklingen kan sannolikt förklaras av att ungdomarna har gynnats av det förbättrade arbetsmarknadsläget och av regeringens satsningar för
att motivera arbetslösa ungdomar som saknar
fullständig gymnasieutbildning att återgå till
reguljära studier. Även antalet som har fått nystartsjobb har ökat kraftigt under 2010. Under
första halvåret 2011 ökade andelen som gick till
arbete eller utbildning jämfört med motsvarande
period 2010.
IFAU har genomfört en studie (Rapport
2011:1) om huruvida Arbetsförmedlingens insatser för arbetslösa ungdomar leder till att ungdomarna snabbare hittar jobb än vad de skulle ha
gjort om de tagit del av Arbetsförmedlingens
insatser för äldre arbetslösa. Av rapporten framgår att det inte finns några långsiktiga effekter av
att delta i jobbgarantin för ungdomar. På kort
sikt förkortades dock den förväntade tiden till
jobb, ibland som en konsekvens av deltagande i
Arbetsförmedlingens ungdomsinsatser och ibland
som en effekt av vetskapen om att en anvisning
till en ungdomsinsats snart skulle komma, en s.k.
annonseringseffekt.
I en annan studie av IFAU (Rapport 2010:22)
undersöks innehållet och aktivitetsnivån i jobbgarantin för ungdomar. Den visar att aktivitetsnivån i garantin är låg i förhållande till
deltagarnas arbetsutbud. Av deltagarna uppgav
63 procent att de ägnade högst tio timmar i
veckan åt att söka jobb och delta i aktiviteter. I
genomsnitt hade deltagarna tre och en halv
timme organiserade aktiviteter per vecka (eget
jobbsökande inte inkluderat) och kontakten
med handledare eller arbetsförmedlare var
relativt begränsad.
I Arbetsförmedlingens återrapportering (dnr
A2011/3114) redogörs för problematiken med
en hög andel deltagare i jobbgarantin för
ungdomar som saknar registrerad aktivitet. I
genomsnitt saknade tolv procent av deltagarna
per månad en registrerad aktivitet under 2010. I
en deltagarundersökning från våren 2011 uppger
dock hela 43 procent av de tillfrågade att de inte
haft någon aktivitet under den senaste veckan,
vilket är en ökning från motsvarande undersökning 2010. En förklaring kan vara att
deltagarna inte upplever en del aktiviteter, t.ex.
jobbsökaraktivitet med coachning och fördjupad
kartläggning, som aktiviteter eftersom de ofta
inte ställer krav på daglig närvaro hos Arbetsförmedlingen eller hos en kompletterande aktör.
Jobbsökaraktivitet med coachning var under

2010 (liksom 2009) den vanligaste aktiviteten i
jobbgarantin för ungdomar och sysselsatte i
genomsnitt 51 procent per månad av deltagarna.
Andelen deltagare som deltagit i praktik eller
utbildning har ökat under första halvåret 2011 i
förhållande till samma period 2010.
Övriga insatser för ungdomar

Det finns många ungdomar hos Arbetsförmedlingen som har svårt att konkurrera om jobben
oavsett konjunkturläge. Dessa ungdomar har
längre arbetslöshetstider än andra och flera av
dem har kvalificerat sig för deltagande i jobboch utvecklingsgarantin, vilket innebär att de
redan deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15
månader. Under 2010 gick ca 9 000 personer
över från jobbgarantin för ungdomar till jobboch utvecklingsgarantin, vilket är en ökning med
cirka 7 000 personer jämfört med 2009. Av deltagarna som gick över från jobbgarantin för
ungdomar till jobb- och utvecklingsgarantin
under 2010 hade 47 procent inte haft någon
arbetsplatsförlagd aktivitet under deltagandet i
jobbgarantin för ungdomar. Det var samma
andel som under 2009. För att undvika att deltagande i jobbgarantin för ungdomar leder till
passivitet och förlängd arbetslöshet är det viktigt
att ungdomarna – utifrån sina individuella behov
– får ta del av det stöd och de insatser som finns
tillgängliga inom garantin.
För att förbättra möjligheterna för den relativt
stora grupp som gått över från jobbgarantin för
ungdomar till jobb- och utvecklingsgarantin har
kvalificeringstiden för särskilt anställningsstöd
tillfälligt kortats för gruppen. Sedan den 1 juli
2011 kan särskilt anställningsstöd ges till ungdomar direkt vid ingången i jobb- och utvecklingsgarantin.
Unga som saknar fullständig gymnasieutbildning har en särskilt utsatt situation på arbetsmarknaden. Att slutföra grund- och gymnasieskolan är viktigt för att kunna etablera sig på
arbetsmarknaden och det är därför angeläget att
ungdomar som saknar gymnasieutbildning återupptar sina studier. Mot denna bakgrund har
regeringen vidtagit åtgärder för att fler ungdomar ska motiveras att återgå till studier. Sedan
2010 har arbetslösa ungdomar som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan kunnat
ta del av en kortare, studiemotiverande utbildning i folkhögskolornas regi, den s.k. folkhög37

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 14

skolesatsningen. Under 2010 var det enbart
deltagare i jobbgarantin för ungdomar som
kunde ta del av satsningen. Från den 1 januari
2011 har målgruppen utvidgats, vilket möjliggjort för samtliga ungdomar mellan 16 och 25 år
som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och
som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan att ta del av den studiemotiverande
insatsen.
För att ytterligare öka drivkrafterna hos
arbetslösa ungdomar att slutföra sina grundskole- eller gymnasiestudier, kan arbetslösa ungdomar i åldrarna 20–24 år som saknar fullständig
grundskole- eller gymnasieutbildning från den
1 januari 2011 tillfälligt få studiemedel med den
högre bidragsnivån inom studiemedlet för
studier på grundskole- eller gymnasienivå.
Studiemedel med den högre bidragsnivån lämnas
för studier som påbörjas under 2011 och till dess
att slutbetyg erhålls på antingen grundskoleeller gymnasienivå, dock längst under tre år.
Endast ungdomar som har avbrutit sina studier
före halvårsskiftet 2010 och som är inskrivna i
jobbgarantin för ungdomar eller jobb- och
utvecklingsgarantin omfattas av satsningen.
En person som har fyllt 20 men inte 26 år och
som har varit arbetslös i sex månader kvalificerar
sig till nystartsjobb, vilket innebär att arbetsgivaren kompenseras med ett belopp motsvarande
arbetsgivaravgiften. Nystartsjobb i kombination
med de halverade sociala avgifterna för unga
resulterar i knappt 40 procent lägre lönekostnad
för arbetsgivare som anställer en ungdom med
nystartsjobb.
Eftersom lågkonjunkturen som följde på
finanskrisen 2008 begränsade möjligheten för
många skolungdomar att finna sysselsättning
satsade regeringen under sommaren 2010
tillfälligt 100 miljoner kronor på att skapa fler
sommarjobb för skolungdomar i kommuner,
landsting och ideella föreningar. Satsningen
genererade nästan 24 000 sommarjobb. Av
avsatta medel förbrukades 98 miljoner kronor.
3.4.12 Analys och slutsats ungdomar

Ungdomsarbetslösheten har sjunkit under 2010
och första halvåret 2011 och antalet kvarstående
personer i jobbgarantin för ungdomar har
minskat samtidigt som antalet övergångar till
arbete och utbildning ökat. Dock ökar även
antalet ungdomar som går över från jobbgarantin
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för ungdomar till jobb- och utvecklingsgarantin.
Regeringen bedömer att intentionerna med
jobbgarantin för ungdomar inte till fullo har
uppnåtts då bl.a. deltagarnas aktivitetsnivå inte
nått upp till önskad nivå. Arbetsförmedlingen
har under 2010 inte lyckats fylla platserna i
folkhögskolesatsningen, trots vetskapen om att
unga som saknar fullständig gymnasieutbildning
har en särskilt utsatt situation på arbetsmarknaden. Utbildning och andra arbetsplatsförlagda
aktiviteter ger deltagarna möjlighet att pröva sina
kunskaper, skaffa sig erfarenhet och skapa sig ett
nätverk.
En stor andel av deltagarna som gick över från
jobbgarantin för ungdomar till jobb- och
utvecklingsgarantin under 2009 och 2010 fick
varken praktik eller utbildning under deltagandet
i jobbgarantin för ungdomar. En tänkbar förklaring kan vara de höga volymerna i garantin
under dessa år. Mot bakgrund av att så många
ungdomar inte erbjudits arbetsplatsförlagda
aktiviteter inom jobbgarantin för ungdomar, vill
regeringen understryka betydelsen av att Arbetsförmedlingen fortsätter att förbättra kvaliteten i
aktiviteterna inom garantin och att öka möjligheten att erbjuda fler deltagare arbetsplatsförlagda aktiviteter.
Trots den otillfredsställande aktivitetsnivån i
jobbgarantin för ungdomar är utflödet från
garantin till utbildning eller arbete, med eller
utan stöd, fortsatt relativt högt. Regeringen gör
därför bedömningen att jobbgarantin för ungdomar ökar möjligheterna för ungdomar att övergå
från arbetslöshet till arbete eller utbildning.
Utgångspunkten är fortsatt att deltagarna i jobbgarantin för ungdomar ska erbjudas aktiviteter
utifrån individuella behov och att aktiviteterna
ska täcka individens arbetsutbud. Regeringen
bedömer att det ännu är för tidigt att utvärdera
effekten av folkhögskolesatsningen som infördes
under 2010.
Regeringen anser att den tillfälliga satsningen
under 2010 på fler sommarjobb gav bra resultat
och fyllde sitt syfte mot bakgrund av rådande
arbetsmarknadsläge.
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3.4.13 Personer med funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga

Arbetsförmedlingen är sektorsansvarig myndighet för funktionshindersfrågor inom arbetsmarknadspolitiken. Arbetsförmedlingen ska särskilt samverka med Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen och kommuner och
landsting i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet.
Enligt beräkningar från Statistiska centralbyrån (SCB) har ungefär 900 000 personer i
åldern 16–64 år någon form av funktionsnedsättning. Drygt en halv miljon av dessa gör bedömningen att funktionsnedsättningen medför att
deras arbetsförmåga är nedsatt. Rörelsehinder
uppges vara den vanligaste orsaken till funktionsnedsättningen, därefter kommer psykisk funktionsnedsättning, annan funktionsnedsättning
och astma, allergi eller annan överkänslighet.
Personer med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga tillhör arbetskraften i betydligt mindre utsträckning än andra.
Sysselsättningsgraden är också betydligt lägre
och arbetslösheten påtagligt högre. Drygt
168 000 personer med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga var under 2010
inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Ungefär
hälften av dem har varit utan arbete i mer än tre
år och närmare 82 procent i minst ett år, vilket
kan jämföras med 57 procent för övriga
inskrivna hos förmedlingen.
Lönebidrag och andra subventionerade
anställningar

Arbetsförmedlingen kan erbjuda ekonomiskt
stöd till arbetsgivare som anställer personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga, dels genom lönesubventioner,
dels genom stöd som syftar till anpassning av
arbetsförhållandena så att den anställdes nedsatta
arbetsförmåga kan kompenseras. I genomsnitt
under 2010 hade cirka 83 800 personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga en anställning med lönebidrag,
skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA),
skyddat arbete hos Samhall AB eller utvecklingseller trygghetsanställning (se tabell 3.7).

Tabell 3.7 Särskilda insatser för sökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
Lönebidrag

2007

2008

2009

2010

59 525

57125

50 580

46 738

OSA

4 944

4 735

4 449

4 446

Utvecklingsanställning

2 490

2 524

1 908

2 463

Trygghetsanställning

2 498

6 019

9 914

13 908

Samhall AB1

17 423

15 392

15 481

15 094

Totalt

86 880

85 795

82 332

82 649

21 001

19 858

16 537

19 683

OSA

2 263

1 918

1 716

1 839

Utvecklingsanställning

3 866

2 818

2 493

3 653

Trygghetsanställning

3 925

4 967

6 187

6 684

Samhall AB

1 452

1 833

1 939

1 565

32 507

31 394

28 872

33 424

Nya anställda
Lönebidrag

Totalt

Källa: Arbetsförmedlingen och Samhall AB
1
Avser medelantal årsanställda med funktionsnedsättning. Ny princip för beräkning av antalet årsanställda fr.o.m. 2008.

Under 2010 noteras för flertalet av dessa sysselsättningsinsatser en ökning av antalet deltagare
jämfört med 2009. Antalet sysselsatta med lönebidrag fortsätter dock att minska. Under 2010
minskade antalet personer med anställning med
lönebidrag med närmare 4 000 i genomsnitt. Nedgången dämpades under loppet av året men upphörde inte. Samtidigt ökade antalet med trygghetsanställning i genomsnitt med 4 000 personer
och antalet med utvecklingsanställning med närmare 600 personer. Antalet med skyddat arbete hos
offentlig arbetsgivare förblev i stort sett oförändrat.
Genomgående präglas insatserna av en ojämn
könsfördelning, cirka 60 procent av deltagarna är
män och cirka 40 procent kvinnor. En del av förklaringen kan vara att män utgör en större andel
av arbetslösa som har en funktionsnedsättning
än kvinnor.
Det har inte skett några större förändringar av
andelen övergångar till arbete för funktionsnedsatta under 2010. När det gäller övergångar till
arbete utan stöd kunde små ökningar noteras,
utom för utvecklingsanställningar där övergångarna minskat jämfört med 2009. Kravet på att
andelen övergångar från lönebidrag till osubventionerat arbete ska öka jämfört med föregående
år, har uppfyllts.
Övergångar från en typ av anställning med
stöd till en annan förekommer också i viss mån
och har ökat något. När det gäller målgrupperna
för utvecklingsanställning, kan övergång till annan
anställning med stöd vara ett led i arbetsrehabiliteringen. Det gäller även övergång från skyddat
arbete hos offentlig arbetsgivare.
39
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Samhall AB

Samhall AB spelar en viktig roll när det gäller att
erbjuda anställning åt personer med funktionsnedsättning. Samhall AB utvecklar personer med
funktionsnedsättning genom arbete, vilket ger
individen en möjlighet till ökad anställbarhet och
i förlängningen också ökad möjlighet att gå
vidare till andra arbetsgivare.
Den statliga merkostnadsersättningen till
Samhall AB uppgick till 4 405 miljoner kronor
under 2010. Merkostnadsersättningen syftade till
att Samhall AB skulle uppnå de mål som formuleras i det avtal som staten tecknar med bolaget.
Mål som sätts upp är bl.a. att:
-

ge arbete åt personer med funktionsnedsättning motsvarande 24,4 miljoner arbetstimmar,

-

minst 5 procent av antalet tillsvidareanställning ska lämna Samhall för arbete på den
reguljära arbetsmarknaden,

minst 40 procent av rekryteringarna i kärnuppdraget ska vara personer från de prioriterade grupperna med psykisk funktionshinder, utvecklingstörning, neuropsykologiskt funktionshinder eller med mer än ett
funktionshinder som tillsammans medför
nedsättningar i arbetsförmågan.
Samhall AB har, i likhet med föregående år, nått
samtliga uppställda mål under 2010. Under lågkonjunkturen har ett stort antal anställda saknat
arbetsuppgifter och i stället erbjudits kompetensutveckling.
Det ekonomiska resultatet för bolaget försämrades inte i så stor utsträckning som befarat med
anledning av finanskrisen. För 2010 uppvisades
ett positivt rörelseresultat om 156 miljoner kronor.
I slutet av 2010 var cirka 18 400 personer med
funktionsnedsättning anställda hos Samhall AB,
vilket var färre än 2009 då antalet anställda vid
samma tidpunkt var 19 100. Andelen kvinnor uppgick till 40 procent och andelen män till 60 procent.
Antalet personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen som var ombytessökande hos Samhall
AB har ökat något under 2010 jämfört med de
närmast föregående åren. Det gäller också för
den andel som övergick till en osubventionerad
anställning. Rekryteringen ur de prioriterade
grupperna psykiskt funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, neuropsykologisk funktionsnedsättning och personer med mer än en funktionsnedsättning som tillsammans medför om-
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fattande nedsättningar av arbetsförmågan, uppgick till 42 procent, vilket innebär att målet nåtts.
Tabell 3.8 Uppnådda resultat 2006 – 2010
2006

2007

2008

2009

2010

Arbetstimmar (tusen)

24
736

24
424

23
929

24
617

24
410

Övergångar (%)

5,2

5,3

4,9

5,4

5,4

med funktionsnedsättning. (vid årets
slut)

21
219

19
394

19
383

19
141

18
414

Merkostnadsersättning
(miljoner kr)

4 186

4 148

4 220

4 405

4 405

96

90

153

-25

156

Antal anställda

Ekonomiskt resultat

Samhall AB har också uppfyllt målet att, i möjligaste mån, inte säga upp anställda med funktionsnedsättning på grund av arbetsbrist och
under 2010 förekom det inte någon sådan uppsägning. Samhall AB har ett uppdrag att anställa
personer med 75 procents sjukersättning som
Arbetsförmedlingen inte har hittat någon annan
anställning åt inom sex månader. Vid årsskiftet
2010/11 hade Samhall AB 200 anställda med 75
procents sjukersättning.
Samhall AB utförde under 2010, utanför
grunduppdraget, vissa tjänster inom ramen för
Arbetsförmedlingens programverksamhet avseende personer med funktionsnedsättning. Det
var i första hand fråga om förstärkt arbetsträning
och fördjupad bedömning inom ramen för jobboch utvecklingsgarantin.
Andra insatser

Som komplement eller alternativ till subventionerade anställningar har Arbetsförmedlingen
möjlighet att främja sysselsättning för personer
med funktionsnedsättning genom att ge stöd till
arbetshjälpmedel eller personligt biträde, särskilt
introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS)
samt särskilt stöd till start av näringsverksamhet.
En betydande ökning av dessa insatser har
skett under 2010. Störst omfattning har stöd till
personligt biträde och det är också den insatsen
som ökat mest i absoluta tal. Den största ökningen relativt sett, uppvisar dock insatsen SIUS,
där antalet nya beslut ökat med 45 procent. En
förklaring torde vara att antalet nyanställda
arbetsförmedlare med inriktning mot SIUS
ökade under året.
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Fördelningen mellan kvinnor och män varierar mellan stödformerna. Det är en betydande
övervikt för män i både personligt biträde och
SIUS, medan kvinnorna är i majoritet när det
gäller stöd till hjälpmedel och vid start av
näringsverksamhet. Totalt fick 18 075 personer
del av dessa fyra olika stödformer under 2010.
Det är en ökning med 3 243 eller cirka 18
procent jämfört med 2009. Båda åren var andelen
kvinnor 47 procent.
3.4.14 Analys och slutsats personer med
funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga

Arbetsförmedlingen har en viktig roll i arbetet
med att ge personer med funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga möjlighet att
få ett arbete med eller utan stöd. Omfattningen
av de särskilda insatserna för dessa arbetssökande är en viktig indikation på att personer
som står långt från arbetsmarknaden prioriteras.
Det finns anledning för Arbetsförmedlingen att
även fortsättningsvis prioritera arbetet med att få
fler arbetsgivare att anställa personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga med lönesubventioner och andra stöd,
och att fortsätta arbetet för att uppnå en jämnare
könsfördelning avseende insatserna för målgruppen. Regeringen bedömer att det är synnerligen viktigt att personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga får
det stöd de behöver av Arbetsförmedlingen för
att finna, få och behålla ett arbete.
3.4.15 Insatser för sjukskrivnas återgång
till arbete

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att bedriva
arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser. Målgruppen är arbetssökande som har nedsatt arbetsförmåga på
grund av ohälsa eller funktionsnedsättning. Målsättningen är att den arbetssökande ska finna, få
och behålla ett arbete. Arbetsförmedlingens
samlade utbud av tjänster är tillgängligt för målgruppen. Kunskap och kompetens hos kompletterande aktörer ska tas till vara i verksamheten.
Arbetsförmedlingens uppdrag att i samverkan
med Försäkringskassan underlätta övergång från

ersättning via sjukförsäkringen till aktivt arbetssökande och nytt arbete, är en central del i den
arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Ett välfungerande samarbete minskar risken för att individer
faller mellan stolarna. Reformerna i sjukförsäkringen ökar behovet av samarbete mellan myndigheterna för att erbjuda individen stöd i
rehabiliteringsprocessen. En förutsättning är att
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bedriver ett utvecklingsarbete om rutiner och
ansvarsfördelning för att säkerställa det gemensamma uppdraget att ge ett bra stöd till individen
i övergången från sjukförsäkring till aktiv
arbetsmarknadspolitik.
Arbetslivsintroduktion

I syfte att tillgodose behovet hos de personer
vars dagar med sjukpenning eller månader med
sjukersättning har tagit slut infördes den 1 januari 2010 det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion. Syftet är att erbjuda
deltagarna individuellt anpassade arbetsmarknadspolitiska insatser för att fastställa behovet av
stöd inför en övergång till arbete. Arbetslivsintroduktionen kan pågå som längst tre
månader. Under denna tid får deltagarna aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Deltagaren
ska efter arbetslivsintroduktionen gå vidare till
annan aktivitet av något slag; annan insats inom
Arbetsförmedlingen, utbildning eller arbete.
De flesta som lämnade sjukförsäkringen efter
att ha uppnått maximal tid har skrivit in sig hos
Arbetsförmedlingen. Enligt en uppföljning (dnr
A2011/2106) var det drygt 38 000 av de 42 000
individer som lämnade sjukförsäkringen som påbörjade programmet under 2010. Under januari
t.o.m. 2011 var motsvarande siffra närmare
10 300 individer. Av samtliga som påbörjade
arbetslivsintroduktionen uppgick andelen kvinnor till närmare 70 procent. Kvinnors överrepresentation motsvarar deras större andel bland
långtidssjukskrivna. Knappt hälften hade
gymnasieutbildning och närmare 70 procent var
mellan 35 och 54 år.
Deltagarna i arbetslivsintroduktionen har i
genomsnitt varit sjukskrivna under två och ett
halvt år eller mer och har skiftande behov av
insatser och olika förutsättningar att ta del av
aktiviteter som Arbetsförmedlingen kan erbjuda.
Andelen deltagare med funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga uppgick till
41

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 14

omkring 40 procent. Psykisk ohälsa och rörelsehinder är de vanligaste diagnoserna. Insatserna
för målgruppen inriktas mot att ge varje
deltagare adekvat stöd i syfte att de på sikt ska
kunna få ett arbete.
Av dem som påbörjade arbetslivsintroduktionen under 2010, hade omkring hälften inte
återvänt i någon omfattning till sjukförsäkringen
efter det att programmet avslutats. Av dem som
fanns kvar hos Arbetsförmedlingen hade den 31
maj 2011 cirka 25 procent arbete, varav merparten arbete med stöd. Närmare 50 procent var
inskrivna i program med aktivitetsstöd, medan
cirka åtta procent betecknades som öppet arbetslösa och bedömdes stå till arbetsmarknadens
förfogande. Majoriteten av dem som är i program med aktivitetsstöd är inskrivna i programmet arbetslivsinriktad rehabilitering, ett program
som syftar till att hjälpa individer som bedöms
vara i behov av omfattande stöd. De individer
som påbörjade arbetslivsintroduktionen under
2011 finns i stor utsträckning kvar i program
eller andra förberedande insatser.
Handlingsplanssamverkan

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har,
sedan 2003 haft i uppdrag av regeringen att i
samverkan årligen upprätta en nationell handlingsplan för rehabiliteringsinsatser. Syftet är att
myndigheterna ska säkerställa att den enskilde
får det stöd som behövs under processen, från
sjukskrivning till återgång i arbete. Under den
tid deltagaren befinner sig i handlingsplanssamverkan, utgår rehabiliteringsersättning från
sjukförsäkringen.
Målgruppen för handlingsplanssamverkan har
successivt utvidgats. Regeringen har i Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans regleringsbrev för 2011 angett att handlingsplanssamverkan är ett viktigt instrument för att vid behov
underlätta omställning till annat arbete och för
att vidta nödvändiga rehabiliteringsinsatser i
anslutning till den s.k. rehabiliteringskedjans
tidsgränser. Särskilt prioriterade grupper är
personer som varit sjukskrivna mer än 90 dagar,
personer med sjukersättning, unga med aktivitetsersättning och personer vars sjukpenning
eller sjukersättning kommer att upphöra.
Antalet sjukskrivna som under 2010 påbörjade insatser inom ramen för handlingsplanssamverkan var 12 500 personer att jämföra med
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16 000 personer 2009. Det ökade inflödet under
2009 berodde på att personer vars tid med ersättning från sjukförsäkringen beräknades ta slut
under 2010, skrevs in i samverkan under hösten
2009. Av de inskrivna deltagarna har cirka 65
procent en registrerad funktionsnedsättning. De
dominerande
funktionsnedsättningarna
är
rörelsehinder och psykiska funktionshinder.
Resultatet tolv månader efter påbörjat insats var
28 procent i arbete eller utbildning. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans nationella
mål var 40 procent. Jämförs resultaten för de
olika målgrupperna, har målgrupperna anställda
och unga de bästa resultaten med 34 respektive
32 procent till arbete eller utbildning. Det
försämrade resultatet kan enligt myndigheterna
främst förklaras av att resurser och kompetens
från handlingsplanssamverkan togs i anspråk för
att klara det gemensamma uppdraget i programmet arbetslivsintroduktion.
Inflödet av nya deltagare under första halvåret
2011 minskade med cirka 30 procent jämfört
med samma period föregående år. Andelen som
fått arbete eller utbildning under de första sex
månaderna 2011 uppgick till 26 procent, vilket
kan jämföras med myndigheternas mål om 35
procent. Enligt myndigheterna kan en förklaring
till att målet inte nåddes vara att deltagarna i
samverkan står långt ifrån arbetsmarknaden. Till
exempel har andelen med någon form av
funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga ökat från 65 procent 2010 till 75
procent.
För 2010 har 460 miljoner kronor tilldelats för
handlingsplanssamverkan mellan myndigheterna. Kostnaderna belastar det under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom
och handikapp uppförda anslaget 1:1
Sjukpenning och rehabilitering m.m. Det totala
utfallet för Arbetsförmedlingens kostnader för
samverkan 2010 uppgick till närmare 507 miljoner kronor, varav 272 miljoner kronor i förvaltningskostnader som finansierats via sjukpenninganslaget och 235 miljoner för kostnader för
insatser och alternativa stöd till individen som
belastat förmedlingens ordinarie anslag.
För 2011 avsattes totalt 314 miljoner kronor
för samverkan. Det totala utfallet för Arbetsförmedlingens kostnader fr.o.m. januari t.o.m. april
2011 uppgick till 117 miljoner kronor, varav 66
miljoner kronor i förvaltningskostnader som
finansierats via sjukpenninganslaget och 51 miljoner kronor belastat förmedlingens ordinarie anslag.
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Finansiell samordning genom samordningsförbund

Sedan 2004 ger lagen (2003:1210) om finansiell
samordning
inom
rehabiliteringsområdet
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och landsting möjlighet att samordna sina
resurser. Den finansiella samordningen sker
genom ett s.k. samordningsförbund där de samverkande parterna är representerade. Syftet är att
förstärka de ekonomiska incitamenten för att
förbättra samverkan. Målgruppen är personer
som har behov av samordnade insatser eller stöd
från flera aktörer. Ett viktigt syfte är att förhindra att människor hamnar i en gråzon mellan
olika aktörer. Främst gäller samverkan arbetslösa, sjukskrivna och personer som har kommunalt försörjningsstöd.
Under 2010 fanns 87 samordningsförbund
representerade i 172 av landets 290 kommuner. I
juni 2011 uppgick antalet samordningsförbund
till 82 stycken i 213 kommuner. Minskningen
från 87 till 82 förbund förklaras av att flera
mindre samordningsförbund har slagits samman.
Antalet kommuner som ingår i samordningsförbunden har dock ökat under samma period.
Utöver samordningsförbunden och dess huvudmän finns även andra aktörer som arbetar med
rehabilitering, t.ex. arbetsgivare, sociala företag,
ideella organisationer, vuxenutbildningen och
andra privata och offentliga aktörer. Under 2010
har samordningsförbunden finansierat drygt 590
aktiviteter, vilka nästan 34 000 personer har tagit
del av.
Regeringen har i regleringsbreven för 2011
gett Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
i uppdrag att, i samverkan med berörda aktörer
och inom ramen för samordningsförbundens
verksamhet, utveckla stödet till unga med aktivitetsersättning för att underlätta återgång i arbete.
Myndigheterna konstaterar att unga med aktivitetsersättning ofta har komplexa rehabiliteringsbehov och att många myndigheter och rehabiliteringsaktörer är inblandade eller behöver involveras i individens rehabiliteringsprocess. Myndigheterna bedömer att ett ökat antal insatser i
samordningsförbundens regi kan utgöra ett
komplement till arbetslivsinriktad rehabilitering.
Erfarenheterna visar att tidigare insatser är
viktiga för att göra fler redo för vidare arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser i samverkan.
Försäkringskassan bidrar med statens andel
med motsvarande hälften av medlen till samord-

ningsförbundens verksamhet, medan landsting
och kommuner bidrar med var sin fjärdedel. För
2010 tilldelades samordningsförbunden 250 miljoner kronor och 2011 260 miljoner kronor.
Kostnaderna belastar det under utgiftsområdet
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
handikapp uppförda anslaget 1:1 Sjukpenning
och rehabilitering m.m.
Samverkan mellan dag 91 och 180 för anställda

I samband med rehabiliteringskedjans ikraftträdande den 1 juli 2008, infördes ett nytt
gemensamt möte, s.k. kontaktmöte, mellan den
försäkrade, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. En viktig punkt i rehabiliteringskedjan är att sjukskrivna ska kunna erbjudas
kontakt med Arbetsförmedlingen i ett tidigt
skede av sjukskrivningen. Målgruppen för kontaktmöten är sjukskrivna anställda mellan dag 91
och 180 i rehabiliteringskedjan som kan behöva
byta anställning på grund av ohälsa, om de bedöms ha arbetsförmåga på den reguljära arbetsmarknaden och därmed får sin sjukpenning
indragen.
Under 2010 har Försäkringskassan erbjudit
1 600 individer möjligheten att delta i kontaktmöte, varav 38 procent avböjt. Under perioden
januari t.o.m. april 2011 har närmare 1 800
individer erbjudits kontaktmöte, varav 36
procent avböjt. Enligt myndigheterna kan en
förklaring till att antalet kontaktmöten är få vara
dels att resultatet av införandet av rehabiliteringskedjan framför allt inneburit återgång till
befintlig anställning, dels att Försäkringskassan
inte alltid får in underlag från bl.a. arbetsgivare
för att hinna göra bedömning i rätt tid.
Analys och slutsats insatser för sjukskrivnas
återgång till arbete

Den reformerade sjukförsäkringen har medfört
ett utökat behov av samverkan och ett mer aktivt
förhållningssätt, med fler och tidigare övergångar från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Myndigheterna har utvecklat samarbetsrutiner och mötesformer vid de olika tidpunkterna i rehabiliteringskedjan. För den som är i
behov av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser under tid med ersättning från sjukförsäkringen erbjuder myndigheterna individuella
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rehabiliteringsinsatser inom ramen för den s.k.
handlingsplanssamverkan. Regeringen anser att
samverkan mellan myndigheterna har utvecklats
mycket positivt de senaste åren och i många
avseenden fungerar allt bättre. De utredande och
vägledande insatserna inom programmet arbetslivsintroduktion är också positiva. Likväl finns
det behov av att ständigt utveckla arbetet. Med
anledning av förändringarna inom sjukförsäkringen, har regeringen uppdragit åt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att gemensamt analysera behovet av gemensamma rehabiliteringsinsatser i samverkan efter 2011. Myndigheterna har lämnat en gemensam viljeinriktning
om hur gemensamma insatser kan utvecklas för
att skapa flera vägar tillbaka till arbetsmarknaden
för den enskilde. Regeringen bedömer att
myndigheternas viljeinriktning ligger väl i linje
med det förslag om tidiga och aktiva rehabiliteringsinsatser i samverkan som lämnas i översyn
av sjukförsäkringen – förslag till förbättring (Ds
2011:18). Fler människor skulle genom tidiga,
aktiva och individuellt anpassade rehabiliteringsinsatser snabbare kunna återgå i arbete. De delar
av samverkan mellan Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan som behöver vidareutvecklas
är arbetsformer för att fler sjukskrivna ska ges
utökade möjligheter att pröva på ett nytt arbete i
enlighet med prövningen av arbetsförmågan i
rehabiliteringskedjan, (se vidare avsnitt 3.5).
3.4.16 Insatser för ökad integration

Alltför många utrikes födda har svårigheter att
etablera sig på arbetsmarknaden. Den låga
sysselsättningen bland utrikes födda innebär att
det finns en stor arbetskraftspotential i denna
grupp som skulle kunna ge ett avsevärt tillskott
till den samlade sysselsättningen. En närmare
beskrivning av utrikes föddas situation på arbetsmarknaden ges i avsnitt 3.4.1 under utgiftsområde 13, Uppföljning av integrationspolitiken.
Enighet råder om vikten av tidiga insatser för nyanlända invandrare för att öka sysselsättningen
och förkorta arbetslöshetstiderna för utrikes
födda. Det är också utgångspunkten för reformen om nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering, som trädde i kraft den 1 december
2010.
Arbetet med att förbereda reformen har
präglat mycket av Arbetsförmedlingens arbete
med etablering och integration under 2010. För44

beredelsearbetet har bl.a. bedrivits inom ramen
för en försöksverksamhet med s.k. etableringssamtal som innehållsmässigt hade många likheter
med reformen. Ett annat projekt har syftat till
att identifiera framgångsrika metoder för att
minska utanförskapet bland utrikes födda
kvinnor.
I förberedelsearbetet har ett nära samarbete
ägt rum med övriga berörda myndigheter och
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Ett
stort antal s.k. dialogträffar – 140 stycken med
totalt 2 500 deltagare – har genomförts för berörda aktörer runtom i landet. Systemstöd och
handläggarstöd har tagits fram för det nya
uppdraget och personal har rekryterats.
Samverkan med andra berörda myndigheter
och SKL har, enligt Arbetsförmedlingen stärkts
under 2010, genom den samverkansdelegation
som förmedlingen är sammankallande för.
Till och med juni 2011 hade 4 100 nyanlända
invandrare som omfattas av reformen, registrerats hos Arbetsförmedlingen. Inflödet har varit
lägre än förväntat, vilket förklaras av att antalet
beslut om uppehållstillstånd för målgruppen för
reformen understigit tidigare prognoser. Hittills
gjorda erfarenheter visar att en omfattande samverkan mellan alla berörda aktörer är en förutsättning för att Arbetsförmedlingen på ett
framgångsrikt sätt ska kunna samordna reformens olika delar. Former för sådan samverkan
finns etablerade på olika nivåer och en kontinuerlig utveckling sker utifrån gemensamt identifierade utvecklingsområden. Ett exempel på
samverkan är lokala överenskommelser som
Arbetsförmedlingen tecknar med kommunerna.
Arbetsförmedlingen redovisar i sin återrapportering Nyanländas etablering – reformens första
sju månader (dnr A2011/3121) vilka olika faktorer myndigheten anser påverkar utfallet av
verksamheten. Exempel är – förutom samverkan
– tillgång på bostäder, barnomsorg, sfi samt vård,
rehabilitering och hälsofrämjande insatser.
Beträffande insatser som Arbetsförmedlingen
själv rår över, redovisas att tid för det första
samtalet hos Arbetsförmedlingen bokas in i
anslutning till att en nyanländ som ansökt om
uppehållstillstånd i Sverige, delges beslut om
tillstånd. För kvotflyktingar och anhöriginvandrare tillämpas andra rutiner. En etableringsplan
ska minst innehålla utbildning i svenska för
invandrare (sfi), samhällsorientering och aktiviteter för att påskynda etableringen i samhällsoch arbetslivet. Arbetsförmedlingen pekar på
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vikten av att vårdande, rehabiliterande och hälsofrämjande insatser kan ske parallellt med övriga
aktiviteter, vilket man menar kräver ett mer
utvecklat samarbete mellan berörda aktörer. De
vanligaste insatserna i planen har varit kompetenskartläggning eller validering, sfi, samhällsorientering och lots. Ett femtiotal nyanlända har
dock haft anställning, flertalet med hjälp av
instegsjobb. Inga anmärkningsvärda skillnader
mellan könen har observerats när det gäller
insatser och ledtider. Bland de nyanlända med
etableringsplan, hade 69 procent av männen och
65 av kvinnorna tillgång till lots i juni 2011,
vilket är en rättighet för nyanlända. I juni fanns
totalt 151 lotsföretag att välja mellan fördelade
på 784 olika verksamhetsadresser i 169 kommuner. I de kommuner som saknar lots är antalet
nyanlända begränsat. Arbetsförmedlingen ansvarar i dessa fall själv för att tillhandahålla motsvarande tjänst. Sedan december 2010 har 2 900
personer (inklusive barn) begärt hjälp från
Arbetsförmedlingen med bosättning, 1 270 anvisats plats för bosättning och 760 bosatt sig.
Redovisning av erfarenheter av reformen finns
också i avsnitt 3.4.2 under utgiftsområde 13.
Arbetet hos Arbetsförmedlingen inriktades
redan före reformen mot att insatser och
program ska erbjudas de nyanlända så tidigt som
möjligt efter beviljat uppehållstillstånd och
parallellt med undervisning i sfi. Nyanlända
invandrare som deltagit i den kommunala introduktionen har erbjudits möjlighet att ta del av
insatser från kompletterande aktörer. Det mål
som Arbetsförmedlingen själv satt upp för
arbetet 2010 med nyanlända invandrare uppnåddes inte. Andelen nyanlända till arbete eller
reguljär utbildning ar 5,8 procent medan målet
var 7,1 procent.
Övriga utrikes födda har erbjudits stöd och
service utifrån sin situation på arbetsmarknaden
och inom ramen för de generella insatser och
program Arbetsförmedlingen har till sitt förfogande. Andelen inskrivna med en inskrivningstid
på över 420 dagar, var 2010 högre för utrikes
födda än genomsnittet för alla arbetssökande,
vilket är en tydlig indikator på att även utrikes
födda som inte är nyanlända har behov av förstärkta insatser från Arbetsförmedlingen.
Under 2010 var 7 000 personer någon gång
under året anställda med stöd av instegsjobb,
vilket är en ökning med 700 personer jämfört
med 2009. Uppföljning 90 dagar efter att
anställningen avslutats visar att nystartsjobb

spelar en fortsatt viktig roll för etableringen på
arbetsmarknaden. Andelen personer som efter
avslutat instegjobb 2010 gått vidare till arbete,
var 50 procent, varav nyststartsjobb utgjorde 40
procent. Nya regler för instegjobb trädde i kraft
den 1 februari 2011. Ersättning till arbetsgivaren
höjdes från 75 till 80 procent av lönekostnaden
från högst 750 kronor till högst 800 kronor per
dag. Dessutom infördes ekonomiskt stöd till
handledning i tre månader.
3.4.17 Analys och slutsats för insatser för
ökad integration

Det är ännu för tidigt att bedöma resultat och
effekter av etableringsreformen i december 2010.
Arbetsförmedlingens arbete och efter reformen
har varit omfattande och av huvudsak god
kvalitet. Arbetsförmedlingen har kommit igång
bra med verksamheten, även om kort tid ännu
förflutit sedan reformen för att några bestämda
slutsatser ska kunna dras. Arbetsmarknadsdepartementet följer genomförandet noga, bland
annat genom återkommande träffar med Arbetsförmedlingen och via skriftliga återrapporteringar. Hittills gjorda erfarenheter från reformen
visar att särskild uppmärksamhet framöver bör
ägnas utveckling av arbets- och samverkansformer för bedömning av nyanländas prestationsförmåga och hälsofrämjande insatser. Även
bosättningsarbetet, tillgången till flexibel sfi,
lotsmarknaden och informationen till de nyanlända om olika ersättningar, är områden som
kontinuerligt behöver utvecklas.
I vilken mån Arbetsförmedlingens samlade insatser för utrikes födda påverkat sysselsättning
och arbetslöshet för gruppen, är svårt att bedöma.
Resultaten av instegsjobben är fortsatt mycket
positiva, men utrymme finns för att öka volymerna. Nystartsjobben har kommit att spela en
allt större roll för nyanländas möjlighet till
fortsatt arbete efter avslutat instegsjobb.
En viktig uppgift för Arbetsförmedlingen är,
förutom fortsatt arbete med etableringsreformen, att säkerställa att även de nyanlända som
inte omfattas av reformen och övriga utrikes
födda får erforderlig service.

45

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 14

3.4.18 Europeiska socialfonden

Det nationella strukturfondsprogrammet för
regional konkurrenskraft och sysselsättning
2007–2013 ska bidra till att uppnå EU:s integrerade riktlinjer för tillväxt och sysselsättning
inom Lissabonstrategin, numera EU2020-strategin, och målen för sammanhållningspolitiken.
Programmet omfattas av Europeiska socialfonden och är indelat i de prioriterade områdena
Kompetensförsörjning och Ökat arbetsutbud,
med 30 respektive 70 procent av programmedlen. Insatserna inom programmet ska bidra
till kompetensutveckling som underlättar för
sysselsatta att utvecklas i takt med arbetslivets
krav och till att personer som står långt från
arbetsmarknaden utvecklas och får arbete.
Vidare ska insatserna bidra till likabehandling i
arbetslivet och underlätta för unga och personer
med utländsk bakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden. Insatserna ska även bidra till en
återgång i arbetslivet för personer som är eller
har varit långtidssjukskrivna. Programbidraget
från Europeiska socialfonden, inklusive s.k.
tekniskt stöd, uppgår till cirka 6 224 miljoner
kronor. Nationell medfinansiering med motsvarande belopp tillkommer.
Våren 2008 fattade Svenska ESF-rådet de
första projektbesluten och t.o.m. juni 2011 har
1 150 projekt som avser kompetensutveckling av
sysselsatta beviljats medel. Det planerade antalet
deltagare i projekten är 323 000, varav 51 procent
kvinnor och 49 procent män. Totalt 130 000
personer, fördelade på cirka 29 000 arbetsställen,
har påbörjat deltagande i projekten. Det
motsvarar 54 procent av målet för programperioden som helhet. Vidare har drygt 700
projekt som i första hand riktar sig till personer
som står långt från arbetsmarknaden beviljats
medel. Det planerade antalet deltagare i
projekten är 106 000, varav drygt 50 procent
kvinnor och knappt 50 procent män. Antalet
personer som har påbörjat deltagande uppgår till
49 000, vilket motsvarar 65 procent av målet för
programperioden.
Svenska ESF-rådet har med de redovisade
projektbesluten intecknat 4 578 miljoner kronor
eller 74 procent av programbidraget från Socialfonden. Ett visst återflöde från projekten i form
av icke utnyttjade socialfondsmedel förekommer
dock. De utbetalda medlen uppgår t.o.m. juni
2011 till 1 854 miljoner kronor, vilket utgör 30
procent av programbidraget.
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I det nationella strukturfondsprogrammet
läggs stor vikt vid uppföljning och utvärdering,
bl.a. för att främja lärande. Ett konsultföretag
har haft i uppdrag av Svenska ESF-rådet och
Tillväxtverket att utvärdera genomförandet av
det nationella strukturfondsprogrammet. Regeringen har i budgetpropositionerna för 2010 och
2011 redogjort för sammanlagt fyra utvärderingsrapporter. I den femte och avslutande
rapporten På väg mot smidiga, smarta och
slagkraftiga program? från oktober 2010 gör
utvärderaren bedömningen att genomförandet
av det nationella strukturfondsprogrammet nu
fungerar relativt väl. Samarbetsklimatet mellan
Svenska ESF-rådet och strukturfondspartnerskapen, som har i uppgift att prioritera mellan
godkända projekt, har utvecklats påtagligt i
positiv riktning sedan 2008. Det finns därför
enligt utvärderaren inte skäl till förändringar av
organisationen under nuvarande programperiod.
Merparten av lärdomarna bör i stället tillvaratas
inför en eventuellt kommande programperiod
och det skulle då finnas skäl att se över organisationen för bl.a. en ökad tydlighet i rollerna.
Utvärderaren konstaterar dock vad gäller
nuvarande program att det finns utrymme för
förbättringar i lärandesystemen, på kort sikt för
att stärka möjligheterna till lärande av utvärderingarna av projekten.
Utvärderingen av det nationella strukturfondsprogrammet inriktas fortsättningsvis på
dess resultat och mervärde.
På EU-nivå har det förberedande arbetet inför
nästa programperiod för sammanhållningspolitiken, 2014–2020, inletts. Som ett första steg i
detta arbete presenterade Europeiska kommissionen i november 2010 den femte sammanhållningsrapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Rapporten innehåller ett
antal centrala förslag vad gäller den framtida
politiken. Kommissionen planerar att i oktober
2011 lämna förslag till nya rådsförordningar avseende sammanhållningspolitiken. Med ledning
av dessa förslag kommer regeringen att ta initiativ till förberedelser för programverksamhet inom Europeiska socialfonden för den nya perioden.
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3.4.19

Analys och slutsats Europeiska
socialfonden

Regeringen bedömer att det nationella strukturfondsprogrammet med inriktning på kompetensutveckling för sysselsatta och på personer
som står långt från arbetsmarknaden, har kunnat
möta väsentliga behov i den ekonomiska krisen.
Programmet kompletterar ordinarie arbetsmarknadspolitiska insatser vad gäller kompetensförsörjning och nyskapande insatser för personer
som står långt från arbetsmarknaden.
I en oberoende utvärdering har slutsatsen
dragits att det nationella strukturfondsprogrammet nu fungerar relativt väl och att förändringar
av organisationen inte bör göras under innevarande programperiod. Regeringen avser att i
det förberedande arbetet för nästa programperiod 2014–2020 ta till vara erfarenheterna av
det nuvarande programmet.

3.5

Politikens inriktning

Arbetsmarknadspolitiken är en central del av
regeringens politik och en av de viktigaste komponenterna för att uppnå målet om full sysselsättning. Arbetsmarknadspolitikens mål är att
bidra till en väl fungerande arbetsmarknad för att
bryta utanförskapet och uppnå en varaktigt högre
sysselsättning. Regeringen har under de senaste
åren reformerat arbetsmarknadspolitiken. Det
har skett mot bakgrund av behovet av att vidta
kraftfulla åtgärder så att alla som kan och vill ska
kunna arbeta. Reformerna som genomförts har
inneburit att fokus lagts på att matchningen mellan arbetssökande och arbetstillfällen ska fungera
och att de som står långt ifrån arbetsmarknaden
får det stöd de behöver. Men förändringarna har
inte bara genomförts inom arbetsmarknadspolitiken utan även inom andra politikområden
för att förbättra förutsättningarna för att målet
om full sysselsättning ska kunna nås.
När regeringen under hösten 2006 påbörjade
reformarbetet skedde det mot bakgrund av att
långtidsarbetslösa tidigare gömdes undan i en
rundgång mellan ersättningssystem och passiva
åtgärder. Regeringen vände den utvecklingen
genom ett antal olika åtgärder som syftade till att
stärka arbetslinjen. Jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar utformades

för att stödja dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Den finansiella krisen som inleddes hösten
2008 ledde till en snabb tillströmning av nya
arbetslösa. Regeringen hanterade krisen genom
ett antal olika åtgärder som sammantaget har lett
till att återhämtningen i svensk ekonomi varit
stark och snabb. Arbetsmarknaden har därefter
utvecklats positivt och återhämtningen på arbetsmarknaden har varit starkare än vad regeringen
bedömde i budgetpropositionen för 2011.
Långtidsarbetslösheten är dock fortsatt hög.
Samtidigt har regeringens reformer inneburit att
nya grupper som varit borta från arbetsmarknaden lång tid kommit in på arbetsmarknaden.
Allt fler människor tar avgörande steg från utanförskap och närmar sig arbetslivet. Detta är mycket positivt eftersom jobbchanserna är betydligt
större för personer som ingår i arbetskraften än
för dem som står utanför. Många personer i
dessa grupper har dock en nedsatt arbetsförmåga
och riskerar långtidsarbetslöshet. De är därför i
stort behov av stöd från Arbetsförmedlingen för
att få en förankring på arbetsmarknaden.
Trots en stark förbättring av arbetsmarknadsläget under 2010 och första halvåret 2011, finns
det fortfarande stora utmaningar på arbetsmarknaden och dessa kommer att bli fler när arbetsmarknadsutvecklingen nu blir betydligt svagare.
Den kraftiga inbromsningen som sker i ekonomin gör att företagens behov av att öka antalet
anställda snabbt kommer att minska. Prognosen
visar att arbetslösheten kommer att öka 2012 till
7,8 procent i årsgenomsnitt och stannar kvar på
denna nivå även under 2013. Den svaga arbetsmarknadsutvecklingen medför att de problem
som finns på arbetsmarknaden riskerar att förvärras. Långtidsarbetslösheten är fortfarande hög
och antalet långtidsarbetslösa kommer sannolikt
att öka de närmaste åren. Personer födda utanför
Europa, äldre personer med högst förgymnasial
utbildning samt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
kommer att få det ännu svårare att få jobb när
konjunkturen återförsvagas.
Regeringens prioritering är att de arbetsmarknadspolitiska insatserna ska riktas till dem med
störst behov, dvs. de långtidsarbetslösa. Samtidigt bedömer regeringen att fler åtgärder bör
vidtas tidigt i arbetslöshetsperioden för att
motverka att fler blir långtidsarbetslösa. Det bör
främst ske genom förmedlingsinsatser och förbättrad uppföljning av korttidsarbetslösas jobb47
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sökande, men även i form av fler programplatser
till dem som riskerar långtidsarbetslöshet. Samtidigt bör stödet till långtidsarbetslösa förbättras
genom en höjd aktivitet och kvalitet i garantierna. Regeringen föreslår därför ett arbetsmarknadspaket som innehåller både strukturella
åtgärder för att motverka långtidsarbetslösheten
och temporära åtgärder för att möta inbromsningen på arbetsmarknaden.
Arbetsförmedlaren har en avgörande roll i att
bedöma vilka arbetslösa som löper stor risk att
fastna i arbetslöshet och vilka som behöver tidiga
insatser. Förmedlarens förmåga att motivera den
arbetssökande och matcha med jobb är av stor
vikt. Även förmedlarens förmåga att hitta t.ex.
en lämplig praktikplats är viktig för de individer
som står längre ifrån arbetsmarknaden. Regeringens strukturella reformer utgår därför från
den enskilda förmedlarens professionalism och
kompetens.
De strukturella reformerna kompletteras 2012
och 2013 med en rad tillfälliga satsningar. Satsningarna inriktas på ytterligare ökat stöd till
långtidsarbetslösa, fler platser för personer som
riskerar långtidsarbetslöshet, fler i reguljär
utbildning och åtgärder jobb- och utvecklingsgarantins fas tre.
Det är även angeläget att de särskilda insatser
som finns för de grupper som står långt ifrån
arbetsmarknaden fungerar effektivt. Det är synnerligen viktigt att personer som på grund av
ohälsa eller med en funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga, ungdomar och
utrikes födda får det stöd de behöver för att
underlätta inträdet och etableringen på arbetsmarknaden. Etableringsreformen, som möjliggör en snabbare etablering för nyanlända invandrare, är väsentlig i detta sammanhang. Arbetsgivare måste bidra till att skapa möjligheter för
dessa grupper att få inträde på arbetsmarknaden.
En effektiv Arbetsförmedling är en förutsättning för en väl fungerande arbetsmarknadspolitik. För att effektivisera verksamheten kommer Arbetsförmedlingen att införa ett nytt
ärendehanteringssystem. Det nya systemstödet
kommer att vara på plats vid halvårsskiftet 2013.
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Ekonomiska konsekvenser av satsningarna inom
arbetsmarknadspolitiken

I tabell 3.9 redovisas det beräknade antalet årsplatser och de beräknade beloppen som regeringens satsning sammantaget innebär. Reformerna
redovisas närmare i efterföljande avsnitt 3.5.13.5.5 och i avsnitt 3.6.
Tabell 3.9 a Beräknade årsplatser
Antal platser
2012

2013

2014

Insatser för pers. som riskerar
långtidsarbetslöshet:
programplatser*

2 200

2 600

1 600

9 00

Tidigarelagt tillträde till jobb- o
utv.garantin för oförsäkrade*

1 900

1 600

1 400

1 400

500

1 100

0

0

0

3 000

500

0
0

Nystartsjobb för äldre (kortare
kval.tid)
Förlängd förstärkning av särsk.
anställningsstöd
A-utbildning i fas tre

2015

1 000

0

0

Förhöjt handledarstöd i särsk.
anst.stöd för deltagare i fas tre

1 400

1 400

200

0

Fler praktikplatser

4 300

450

0

0

Fler platser i a-utbildning

1 150

100

0

0

Förlängd folkhögskolesatsning

1 000

1 000

0

0

Yrkesvux (UO16)

5 000

1 000

0

0

Yrkeshögskolan (UO16)

1 000

500

0

0

Fler platser för personer som
lämnar sjukförsäkringen

2 200

3 000

1 700

0

Åtgärder för personer som haft
aktivitetsersättning*

0

400

400

400

Totalt

21 650

16 150

5 800

2 700

varav ökning platser UO141

15 150

13 550

5 800

2 700

*Strukturella satsningar
1
Platserna i tabellen motsvarar i vissa fall inte en nettoökning av den totala
programvolymen eftersom en del av platserna innebär lägre volymer i andra program. Vidare exkluderas här platserna som berör UO15 och UO16 samt nystartsjobb.
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3.5.1

Tabell 3.9 b Beräknade utgifter totalt och per åtgärd
Miljoner kronor (netto)
2012

2013

2014

Insatser för att bryta
långtidsarbetslöshet

2015

Ökat stöd till långtidsarbetslösa
Insatser för att bryta
långtidsarbetslöshet:
Ökad kvalitet och aktivitet i
garantierna (fler förmedlare)*

329

319

314

-45

Fler förmedlare i jobb- o
utv.garantin1

343

0

0

0

Fler prog.insatser i jobb- o
utv.garantins tidiga faser

200

0

0

0

Förlängd förstärkning av särsk.
anställningsstöd

0

366

130

0

Tidigarelagt tillträde till jobbo utv.garantin för oförsäkrade*

186

164

154

160

A-utbildning i fas tre

144

0

0

0

Förhöjt handledarstöd i särsk.
anst.stöd för deltagare i fas tre

98

102

15

0

Förlängd folkhögskolesatsning

84

84

0

0

600

150

0

0

Höjt studiebidrag för unga
(UO15)

80

40

20

0

Nystartsjobb för äldre (kortare
kval.tid)2

70

150

0

0

2 064

1 225

633

115

Fler platser i Yrkesvux/
Yrkeshögskola (UO16)

Summa
Insatser för att förhindra
långtidsarbetslöshet:
Förstärkta förmedlingsinsatser
och ökad uppföljning*

292

292

224

182

Tidigare programinsatser*

310

377

223

123

Fler pl. i praktik och a-utb.

580

52

0

0

AF:s IT-system

226

62

0

0

1 408

783

447

304

443

599

346

0

0

54

54

54

443

653

400

54

4

8

10

10

Totalt

3 918

2 668

1 492

485

varav UO14 Arbetsmarknad

3 239

2 478

1 471

485

varav AF:s förvaltningsanslag

1 214

695

559

158

Summa
Insatser för sjukskrivnas
återgång till arbete:
Fler platser för personer som
lämnar sjukförsäkringen
Åtgärder för personer som haft
aktivitetsersättning*
Summa
Övrigt:
Utvidgat uppdrag IFAU

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med
summan.
*Strukturella satsningar.
1
Varav 139 miljoner kronor avser fas tre.
2
Skatteutgift som belastar budgetens inkomstsida och därför inte ingår i
tabellens summeringar.

Jobben är regeringens viktigaste fråga. Ytterligare åtgärder måste vidtas för att underlätta för
långtidsarbetslösa att komma i arbete. Att fler
långtidsarbetslösa hittar vägar till jobb är avgörande för att nå målet om full sysselsättning.
Aktivitetsnivån under 2010 inom jobb- och
utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar har inte varit tillräcklig. Deltagarna lägger
betydligt mindre tid på att söka jobb och delta i
aktiviteter än vad intentionerna varit. Det har
medfört att alla möjligheter att erbjuda en lämplig arbetsmarknadspolitisk insats i de inledande
delarna av jobb- och utvecklingsgarantin inte alltid har uttömts innan deltagarna kommit till fas
tre. Det är av stor vikt att långtidsarbetslösa erbjuds tillräckliga insatser inom jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar.
För att kunna höja aktivitetsnivån i garantierna
och ge deltagarna mer aktivt stöd i deras arbetssökande, krävs tätare förmedlingskontakter. En
högre handläggartäthet är direkt avgörande för
arbetsgivarkontakterna och är viktiga för denna
grupp. Regeringen avser att öka handläggartätheten i jobb- och utvecklingsgarantin, liksom i
jobbgarantin för ungdomar, genom att anslaget
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
föreslås ökas med 672 miljoner kronor under
2012 och 319 miljoner kronor under 2013. Samtidigt menar regeringen att arbetet i garantierna
bör fortsätta att effektiviseras. För 2012 föreslås
även 200 miljoner kronor tillföras för fler programinsatser inom de tidiga faserna av jobb- och
utvecklingsgarantin.
Arbetsförmedlingen ska fortsättningsvis utveckla utbudet av tjänster från kompletterande
aktörer och därmed också öka valfriheten för de
arbetssökande. Det är angeläget att Arbetsförmedlingen fortsätter att utveckla sin upphandling och använder sig av de möjligheter som
finns i ett valfrihetssystem, för att säkerställa att
resurserna mer effektivt bidrar till att förbättra
matchningen.
Subventionerade anställningar är viktiga för
att möjliggöra för personer som har svårt att
konkurrera om jobben att få ett fotfäste på
arbetsmarknaden. När en person har varit
arbetslös under lång tid finns möjlighet till ett
särskilt anställningsstöd. För 2011 och 2012
49
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förstärktes stödet genom att ersättningstaket
höjdes och ett ekonomiskt stöd för handledning
infördes. Denna förstärkning börjar nu få avsedd
effekt genom att fler arbetsgivare utnyttjar
möjligheten att anställa. Satsningen bör därför
förlängas så att den gäller även 2013.
Möjligheten att använda nystartsjobb är också
viktig för att ge långtidsarbetslösa chansen att
komma in på arbetsmarknaden. Den tillfälligt
förkortade kvalificeringstiden för äldre arbetslösa bör därför förlängas till att gälla även 2012
och 2013.
Samtidigt som regeringen avser att förbättra
innehållet och stödet i garantierna, bör Arbetsförmedlingens stöd till dem som saknar ersättning från arbetslöshetsförsäkringen ytterligare
säkerställas. I dag tar det i genomsnitt 14 månader för en person som är berättigad till arbetslöshetsförsäkring att kvalificera sig för jobb- och
utvecklingsgarantin. Motsvarande tid för oförsäkrade är 18 månader. Regeringen avser att
genomföra ändringar som innebär att även oförsäkrade får tillgång till garantin efter 14 månader.
Det är viktigt med en ändamålsenlig och
effektiv kontroll inom garantierna. Samtidigt
som regelverket ska följas, bör administrationen
vara effektiv. Regeringen kommer därför att göra
en översyn så att bestämmelserna om återinträde
och återkallande av anvisningar i jobb- och
utvecklingsgarantin respektive jobbgarantin för
ungdomar blir enhetliga.
Satsningar i sysselsättningsfasen

Sedan sysselsättningsfasen, fas tre, i jobb- och
utvecklingsgarantin infördes våren 2009, har
regeringen kontinuerligt följt utvecklingen och
gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att kontrollera verksamheten. Behov av förbättringar och
förändringar av systemet har identifierats av regeringen och även uppmärksammats av riksdagen (bet. 20110/11:AU11, rskr. 2010/11:287).
Regeringen har vidtagit vissa förändringar. I maj
2011 infördes en möjlighet för Arbetsförmedlingen att under 2011 använda arbetsmarknadsutbildning för deltagare som är sysselsatta i den
tredje fasen inom jobb- och utvecklingsgarantin.
För att höja kvaliteten i insatsen och öka
möjligheterna att lämna denna för arbete eller
utbildning bör flera åtgärder vidtas. Regeringen
föreslår därför att resurser tillförs för att under
2012 öka handläggartätheten i fas tre. Vidare bör
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möjligheten för deltagare i fas tre att påbörja
arbetsmarknadsutbildning som infördes under
2011 förlängas under 2012. Det är viktigt att det
särskilda anställningsstödet även når personer i
fas tre med mycket långa arbetslöshetsperioder.
Regeringen föreslår därför att den allmänna förstärkningen av stödet under 2012 och 2013
kompletteras med en ytterligare höjning av det
ekonomiska stödet för handledning för vissa
personer i fas tre. Det särskilda anställningsstödet kan då fungera som en brygga från fas tre
till arbete utan stöd och till nystartsjobb och
lönebidrag för dem som behöver fortsatt stöd
under en längre tid.
Eftersom en funktionsnedsättning ökar risken
för långa inskrivningstider på Arbetsförmedlingen, kan en förstärkning av det särskilda anställningsstödet vara särskilt betydelsefullt för denna
grupp.
Arbetsförmedlingen har under våren och
sommaren 2011 genomfört en omfattande
granskning av jobb- och utvecklingsgarantins
sysselsättningsfas. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen fortsätter med kontrollarbetet av
anordnare för att insatsen inte missbrukas av
oseriösa arbetsgivare. Det ekonomiska stödet till
anordnare i fas tre kommer att analyseras av
Arbetsförmedlingen. Regeringen följer noga
Arbetsförmedlingens arbete.
Idag kan varje sysselsättningsperiod i fas tre
pågå i högst två år. Regeringen vill betona vikten
av att Arbetsförmedlingen vid beslut om placering gör en väl avvägd bedömning om lämplig
längd på sysselsättningsperioden grundad på
individens behov och risken för inlåsning.
Insatser för ungdomar

Genom det förstärkta arbetsmarknadspaketet
tillförs Arbetsförmedlingen betydande medel för
att öka antalet förmedlare. Detta ger förutsättningar för att förbättra stödet även till ungdomar. Stödet till deltagarna i jobbgarantin för
ungdomar är, liksom en hög aktivitetsnivå och
god kvalitet i insatserna, viktigt för att deltagarna
så snabbt som möjligt ska få ett arbete eller
påbörja en utbildning inom det reguljära utbildningssystemet. Mot bakgrund av risken för att
arbetsmarknadsutvecklingen blir betydligt svagare, föreslår regeringen en satsning på fler platser
inom den yrkesinriktade gymnasiala vuxenutbildningen (yrkesvux) och Yrkeshögskolan (se
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utg.omr. 16 avsnitt 3.5.2. Ungdomar som saknar
fullständig gymnasieutbildning har en särskilt
utsatt position på arbetsmarknaden. Att slutföra
grund- och gymnasieskolan är viktigt för att
kunna etablera sig på arbetsmarknaden och det
är därför angeläget att ungdomar som saknar
gymnasieutbildning återupptar sina studier. Den
tidigare satsningen på det högre studiebidraget
inom studiemedlen för deltagare i jobbgarantin
för ungdomar och i jobb- och utvecklingsgarantin som inte slutfört sin gymnasieutbildning före
halvårsskiftet 2010 bör därför förlängas. Under
2010 och 2011 genomförs också en studiemotiverande satsning inom folkhögskolorna för
ungdomar som saknar slutbetyg från grund- eller
gymnasieskolan. Även den satsningen kommer
att förlängas under 2012 och 2013. Folkhögskolesatsningen ska även fortsättningsvis vara
tillgänglig för målgruppen redan från första
dagen i arbetslöshet.
3.5.2

Insatser för att förhindra
långtidsarbetslöshet

Insatser tidigt i arbetslösheten

Erfarenheten visar att det finns positiva effekter i
form av ökad sysselsättning när förmedlingsinsatser kombineras med kontroll av den arbetslöses arbetssökande. För att undvika långa
arbetslöshetstider är det nödvändigt att verka för
att de arbetslösa söker arbete aktivt. Förmedlingsinsatserna och uppföljningen är en förutsättning för att Arbetsförmedlingen ska kunna
säkerställa individens stödbehov och arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring. Det personliga mötet mellan arbetssökande
och arbetsförmedlaren blir därför viktigt.
Arbetsförmedlaren har en avgörande roll för att
bedöma vilka arbetslösa som löper hög risk att
fastna i arbetslöshet och därför behöver tidiga
insatser. Individanpassat stöd i form av framför
allt förstärkta förmedlingsinsatser, men även
programinsatser i begränsad utsträckning, bör
kunna ges tidigt i arbetslösheten till personer
som riskerar att fastna i långvarigt utanförskap.
Regeringen bedömer att det kommer att vara en
begränsad grupp som tar del av dessa insatser.
På grund av att arbetsmarknadsutvecklingen
nu kan komma att försvagas och risken för att
antalet långtidsarbetslösa ökar de närmaste åren,
föreslår regeringen förstärkningar av de arbets-

marknadspolitiska insatser som kan ges tidigt i
en arbetslöshetsperiod. Resurserna till arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik som kan
ske i form av praktisk kompetensutveckling bör
därför ökas under 2012 med motsvarande 1 150
respektive 4 300 årsplatser.
Regeringen anser att det individuellt anpassade stödet måste utvecklas inom Arbetsförmedlingen. Profilering kan vara ett viktigt stöd vid
bedömning av de arbetssökandes jobbchanser
och de insatser som är lämpliga för att undvika
långtidsarbetslöshet.
Handlingsplanen är ett viktigt stöd i arbetet
för att undvika långa tider i arbetslöshet. Den
behöver följas upp och uppdateras regelbundet
eftersom den arbetslöses situation kan förändras
till följd av längre tid i arbetslöshet eller Arbetsförmedlingens insatser. Arbetssökande som bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden bör få
tätare och mer fördjupat förmedlingsstöd tidigt i
sökprocessen, vilket bör framgå av handlingsplanen. Handlingsplanen utgör också en viktig
utgångspunkt vid bedömningen av om den arbetslöse är aktivt arbetssökande och dess roll bör
stärkas. Det är viktigt att det tydligt framgår av
handlingsplanen vilken inriktning den arbetssökande ska ha för att lösa sin arbetslöshetssituation.
Sammantaget bör handlingsplanernas kvalitet
öka. För personer som inte bedöms riskera långvarig arbetslöshet bör dock en förenklad handlingsplan kunna räcka de första månaderna.
Arbetsförmedlingen har aktivt sökt förbättra
sin kontrollfunktion, men det finns fortfarande
indikationer på att kontrollen av att arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande inte
fungerar ändamålsenligt. En god uppföljning av
arbetssökandet är en förutsättning för att förbättra kontrollfunktionen. Handlingsplanen bör
kompletteras med en aktivitetsrapport som införs samtidigt som uppföljningsåtgärderna i arbetslöshetsförsäkringen förändras. I aktivitetsrapporten ska den sökande redogöra för vilka åtgärder
han eller hon vidtagit för att ta sig ur arbetslösheten. Det är den enskilde som ska visa sin aktivitet. Den enskilde ska aktivt försöka ta sig ur
arbetslösheten från dag ett. När några månader
har gått utan att personen har fått jobb blir uppföljningen av arbetssökandet av ännu större vikt.
Det personliga mötet mellan arbetssökande
och arbetsförmedlare är viktigt ur både ett stödoch ett kontrollperspektiv. Täta möten utgör ett
viktigt stöd för den enskilde, men också ett
grundläggande steg för förbättrad uppföljning.
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Enligt Arbetsförmedlingen besökte en arbetssökande Arbetsförmedlingen i genomsnitt en
gång per månad under 2010, antingen i samband
med ett möte med en förmedlare eller för att
söka arbete på egen hand. Regeringen bedömer
att antalet möten mellan arbetsförmedlare och
arbetssökande bör öka.
Regeringen föreslår att anslaget 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader tillförs totalt
292 miljoner kronor för förstärkt förmedlingsstöd och ökad uppföljning under 2012 och att
anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser förstärks med 39 miljoner kronor under samma år för tidiga programinsatser. Regeringen bedömer även att medel för
den strukturella satsningen kommer att behöva
tillföras 2013–2015.
Det finns indikationer på att uppföljningsåtgärderna i arbetslöshetsförsäkringen uppfattas
som komplicerade och trubbiga. Det gör att
regelverket blir svåröverskådligt och arbetet med
kontrollfunktionen mindre effektivt. Regelverket bör därför ses över så att det blir tydligare,
mer enhetligt och genom fler men mildare uppföljningsåtgärder på ett bättre sätt understödjer
Arbetsförmedlingens förmedlingsinsatser och
villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Forskningen visar att mildare åtgärder används av
förmedlaren i högre utsträckning. Det är viktigt
att det är tydligt att den enskilde ska visa sin
aktivitet. Syftet med översynen är att öka försäkringens transparens, legitimitet och rättsäkerhet
samt att förstärka den enskildes sökaktivitet.
En effektivare Arbetsförmedling

Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska
utföras effektivt. Effektiviteten beror på ett
flertal olika faktorer, bl.a. att de insatser som
erbjuds är ändamålsenligt utformade. Som den
huvudsakliga myndigheten inom det arbetsmarknadspolitiska området, är det av stor vikt
att Arbetsförmedlingen använder befintliga
resurser på ett effektivt sätt. De förslag som
presenteras i budgetpropositionen för 2012 kan
få konsekvenser för ärendehanteringen vid
Arbetsförmedlingen. Myndigheten har nyligen
getts möjlighet att i en databas hantera vissa s.k.
känsliga och ömtåliga personuppgifter utan samtycke från den enskilde. Sådana personuppgifter
får dock endast behandlas i databaser där behö-
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righeten kan begränsas tekniskt till de personer
som behöver uppgifterna.
I Arbetsförmedlingens nuvarande ärendehanteringssystem går det inte att göra de tekniska
begränsningar av tillgången till personuppgifter
som krävs för att garantera ett fullgott integritetsskydd vid hanteringen av personuppgifterna.
Ett nytt modernare ärendehanteringssystem
måste därför utvecklas och förändrade rutiner
och metoder införas. Regeringen har i regleringsbrevet för 2011 gett myndigheten i uppdrag
att utveckla och införa ett nytt ärendehanteringssystem. Införandet av de nya uppföljningsåtgärderna förutsätter att det nya ärendehanteringssystemet är på plats. För att systemet ska
kunna införas senast den 30 juni 2013 föreslås att
anslaget 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader tillförs 226 miljoner kronor 2012 och
62 miljoner kronor 2013.
I sin årsredovisning för 2010 konstaterar
Arbetsförmedlingen att en viktig del av att förbättra kostnadseffektiviteten är att kunna lägga
så stor del som möjligt av tillgängliga personalresurser på kundmöten genom att effektivisera
stöd och ledning. I syfte att få ett bättre underlag
för hur förvaltningsresurserna används och en
förbättrad uppföljning, avser regeringen att ge en
extern aktör i uppdrag att analysera Arbetsförmedlingens resursanvändning.
3.5.3

Insatser för sjukskrivnas återgång
till arbete

Den reformerade sjukförsäkringen innebär en
ambitionshöjning när det gäller att tidigt ta till
vara människors förmåga till arbete och uppmärksamma individers behov av omställning.
Det ställer höga krav på att samspelet mellan
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan fungerar väl. För att stödja individens återgång till
arbete erbjuder myndigheterna rehabiliteringsinsatser inom ramen för myndigheternas samverkan. Regeringen bedömer att myndigheternas
samlade stöd till den enskilde behöver förstärkas
för att skapa fler vägar tillbaka till arbetsmarknaden och för att tillvarata människors förmåga
till arbete. Myndigheterna ska tillsammans, på
ett tidigare stadium och mer systematiskt än i
dag, klargöra individens förutsättningar för
arbete och behov av insatser. Det gäller både
tidigt i sjukfallen i anslutning till tidsgränserna
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90 och 180 dagar och senare för de sjukfall som
blir längre än ett år.
Hittills har samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och den finansiella
samordningen som bedrivs av samordningsförbund inom rehabiliteringsområdet finansierats
via de s.k. samverkansmedlen som utgör fem
procent av sjukpenninganslaget. De tilldelade
resurserna har därmed fluktuerat som en konsekvens av sjukpenningkostnadernas utveckling.
Denna osäkerhet har gjort det svårt att etablera
en kontinuitet och långsiktighet i samverkansaktiviteterna. För att skapa bättre transparens
och en längre planeringshorisont för verksamheten, föreslår regeringen att kopplingen till
sjukpenninganslaget slopas. Medel för samverkan mellan sjukskrivningsprocessens aktörer bör
i stället tilldelas via ett eget anslag 1:7 Bidrag för
sjukskrivningsprocessen (se vidare utg.omr. 10
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp).
Regeringens bedömning är att ytterligare
förstärkningar bör göras för att bättre kunna leva
upp till den ökade ambitionen om förstärkta
rehabiliteringsinsatser. För 2012 föreslås därför
att 738 miljoner kronor avsätts. Det är en
förstärkning med 424 miljoner kronor jämfört
med 2011. Regeringen anser att det är viktigt att
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ges
långsiktiga planeringsförutsättningar i sitt arbete.
Det bör på sikt prövas om dessa medel ska
utgöra delar av myndigheternas ordinarie
verksamhet. För 2013 beräknas kostnaderna för
samverkan mellan myndigheterna uppgå till 738
miljoner kronor, för 2014 till 738 miljoner
kronor och för 2015 till 738 miljoner kronor.
Regeringen anser att samordningsförbunden
är viktiga aktörer inom rehabiliteringsområdet
och att det är viktigt att planeringsförutsättningarna för dessa stärks. Under 2011 har regeringen genom uppdrag i Arbetsförmedlingens
och Försäkringskassans regleringsbrev pekat på
samordningsförbundens verksamhet när det
gäller ungdomar som uppbär aktivitetsersättning.
För 2012 föreslår därför regeringen att 280 miljoner kronor avsätts för samordningsförbundens
verksamhet, vilket är en ökning med 20 miljoner
kronor jämfört med 2011. Utgifterna för åren
2013–2015 beräknas till 280 miljoner kronor
respektive år.
Kunskaperna om hur tidiga och aktiva rehabiliteringsinsatser påverkar sjukfallslängderna i den
sjukskrivnes möjligheter att utveckla arbetsförmåga är emellertid otillräckliga. Mot denna bak-

grund, anser regeringen att rehabiliteringssatsningen i samverkan ska genomföras på ett sådant
sätt att verksamhetens effekter kan utvärderas
vetenskapligt.
Regeringen har i 2011 års ekonomiska vårproposition aviserat medel för ytterligare platser
inom arbetsmarknadspolitiken för personer som
lämnar sjukförsäkringen. Många som efter lång
tid lämnar sjukförsäkringen har en särskilt svag
förankring på arbetsmarknaden och det är inte
ovanligt att de har någon typ av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
Därför avser regeringen att vidta åtgärder som
skapar fler möjligheter för dem som lämnar
sjukförsäkringen och har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som gör
att de har svårt att konkurrera på den vanliga
arbetsmarknaden. Satsningen innefattar dels
lönebidragsanställningar i kultursektorn (Kulturarvslyftet) 2012 till 2014, dels tidsbegränsade
anställningar i Samhall. Målgruppen för satsningarna är personer som har lämnat sjukförsäkringen, deltagit i arbetslivsintroduktion och som
bedöms stå mycket långt ifrån arbetsmarknaden.
Kulturarvslyftet innebär att medel avsätts för
lönebidrag till personer i målgruppen som arbetar med kunskapsuppbyggnad, vård och tillgängliggörande av kulturarv samt för bidrag avseende
ersättning för handledarstöd till dem som får
dessa lönebidragsanställningar. I dag finns en
liknande verksamhet i liten skala inom Kulturarvs-IT. Riksantikvarieämbetet får i uppdrag att
administrera satsningen. Regeringen bedömer att
1 200 platser kommer att kunna anordnas inom
ramen för satsningen Kulturarvslyftet under
2012 och 2014 samt 2 000 platser under 2013.
Samhall bör ges möjlighet att erbjuda tillfälliga
anställningar till personer i målgruppen. Samhall
bör få ett ekonomiskt stöd till anordnare för
dessa anställningar. Anställningarna i Samhall
bör föregås av en utbildnings- och vägledningsfas på tre månader och övergår sedan i en
anställning under ett år med möjlighet till ett års
förlängning. Regeringen bedömer att det inom
ramen för denna satsning kommer att kunna
anordnas 1 000 platser per år under 2012 och
2013 samt 500 platser under 2014.
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3.5.4

Satsningar för personer med
funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga

Regeringen anser att det är synnerligen viktigt
att personer med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga får det stöd de
behöver för att kunna finna, få och behålla ett
arbete. För att förbättra förutsättningarna för
personer med funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga att få ett arbete behöver
en rad åtgärder vidtas inom flera områden (se
även utg.omr. 9). Det handlar dels om att säkerställa att de arbetsmarknadspolitiska insatserna
fungerar effektivt och ändamålsenligt och att
arbetssökande med funktionsnedsättning får det
förmedlingsstöd de behöver, dels om ökad information och kunskap hos såväl arbetsförmedlare
som arbetsgivare samt att i dialog med dessa
skapa fler vägar till arbete för personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga.
Regeringen har vidtagit flera åtgärder på
området under denna och föregående mandatperiod. Ytterligare resurser för anställningar med
lönebidrag och anställningar vid Samhall har
tillförts Arbetsförmedlingen. Ytterligare förvaltningsmedel har dessutom tillförts Arbetsförmedlingen för att säkra kvaliteten i stödet till
personer med funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga.
Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att
genomföra en informationskampanj för att uppmärksamma arbetsgivare om vilka insatser som i
dag finns för anställning av personer med
funktionsnedsättning. Informationskampanjen
ska bl.a. bidra till att skapa kunskap och trygghet
om sådant som kan upplevas som främmande. I
det avseendet är syftet även att förändra
eventuella negativa attityder till att anställa
personer med funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga. Kampanjen startar i
september 2011.
Vidare har regeringen under 2010 och våren
2011 fört samtal med arbetsmarknadens parter
om hur regeringen och parterna tillsammans kan
förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga att komma in på arbetsmarknaden.
Under hösten 2011 kommer regeringen att fortsätta samtalen med arbetsmarknadens parter och
även med funktionshindersorganisationer.
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Regeringen har i juni 2011 tillsatt en särskild
utredare som ska se över insatserna för personer
med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga. Utredaren ska lämna ett samlat
förslag till hur dessa insatser bör utformas för att
på ett effektivt sätt bidra till att personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga i ökad utsträckning kan få och
behålla ett arbete (Dir. 2011:59). Utredaren ska
även ta ställning till ett antal frågor som rör
Samhall AB. Uppdraget omfattar att föreslå såväl
förändringar av nuvarande insatser, som eventuella nya insatser. Utredaren ska bl.a. genomföra
särskilda samtal med ledande företrädare för det
privata näringslivet i syfte att identifiera vad
företagen kan göra för att bereda fler personer
med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga möjlighet till arbete eller praktik
och ta fram idéer till hur enskilda företag och det
offentliga bättre kan samverka i detta avseende.
Uppdraget ska redovisas senast den 16 april
2012.
3.5.5

Nyanländas etablering

Etableringsreformen har inneburit ett utvidgat
uppdrag för Arbetsförmedlingen. Förutom uppdraget att samordna insatser från olika aktörer
har Arbetsförmedlingen utvecklat arbetsformer
och rutiner för helt nya uppdrag, som att anvisa
till bosättning, erbjuda lots enligt ett valfrihetssystem och besluta om den ersättning som
staten lämnar till den nyanlända. Hittills gjorda
erfarenheter visar att berörda myndigheter
genom nära samverkan på ett konstruktivt sätt
försökt hitta lösningar på olika problem som
uppdagats under reformens första månader.
Regeringens bedömning är att även om verksamheten förefaller ha kommit igång bra, är det även
fortsättningsvis nödvändigt att noga uppmärksamma eventuella problem för att förhindra att
etableringsprocessen drar ut på tiden. För att
reformens olika delar ska fungera optimalt tillsammans, krävs också att tid och kraft läggs på
att hålla hög kvalitet i de samverkansformer som
finns mellan berörda aktörer. Regeringen anser
att Arbetsförmedlingen har en central roll i detta
arbete.
För att öka drivkrafterna tillarbete föreslår
regeringen att en nyanländ som har ett arbete
inom etableringsplanen ska få behålla etableringsersättningen (se utg. omr. 13, avsnitt 3.5).
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3.6

Budgetförslag

3.6.1

1:1 Arbetsförmedlingens
förvaltningskostnader

Tabell 3.10 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

5 851 896
1

2011

Anslag

5 931 062

2012

Förslag

7 185 502

2013

Beräknat

6 856 659

2

2014

Beräknat

6 842 044

3

2015

Beräknat

6 608 083

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

36 269
5 813 089

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99. bet
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition
Motsvarar 6 732 267 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 6 579 312 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 6 189 540 tkr i 2012 års prisnivå.
2

Ändamålet för anslaget är Arbetsförmedlingens
förvaltningskostnader och viss medfinansiering
som svarar mot utbetalningar från anslaget 1:6
Europeiska socialfonden m.m. för perioden
2007–2013.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 3.11 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

27 600

24 600

3 000

Prognos 2011

22 700

22 300

400

Budget 2012

34 600

34 500

100

bedömer att arbetslösheten kommer öka något
2012 och ligga kvar på samma nivå 2013. Först
under 2014 och 2015 bedöms sysselsättningen
öka, samtidigt som arbetslösheten sjunker till 5,5
procent 2015. Av denna anledning är det angeläget att förstärka stödet såväl till långtidsarbetslösa som till dem som riskerar långtidsarbetslöshet samt öka uppföljningen av arbetssökande.
För att genomföra detta krävs en ökad förmedlartäthet på arbetsförmedlingarna. Regeringen
bedömer att det finns behov av att förstärka
Arbetsförmedlingen. Anslaget ökas därför med
988 miljoner kronor 2012, 633 miljoner kronor
2013, 559 miljoner kronor 2014 och 158 miljoner kronor 2015. Det är viktigt att resurserna
används effektivt och att prestationer kan redovisas på ett tillfredställande sätt.
Arbetsförmedlingens ärendehanteringssystem
behöver utvecklas för att klara de krav som ställs.
Regeringen har i regleringsbrevet för 2011 gett
myndigheten i uppdrag att utveckla och införa ett
nytt ärendehanteringssystem. För att systemet
ska kunna införas senast den 30 juni 2013 ökas
anslaget med 226 miljoner kronor 2012 och 62
miljoner kronor 2013.
Därutöver minskas anslaget med 22 miljoner
kronor 2012 i enlighet med vad som aviserats i
tidigare budgetpropositioner.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 7 185 502 000 kronor för 2012.
Tabell 3.12 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
Tusental kronor
2012

2013

2014

2015

5 931 062

5 931 062

5 931 062

5 931 062

56 506

167 138

295 608

461 391

Beslut

1 191 870

751 596

617 154

217 456

Övrigt

6 064

6 863

-1 779

-1 827

7 185 502

6 856 659

6 842 044

6 608 083

Anvisat 2011

Tjänsteexporten finansieras av SIDA och EU.
Verksamheten sker i enlighet med inriktningen
för det svenska biståndet och EU:s prioriterade
områden. Insatserna består i att utveckla styrning, organisation, tjänster och metoder på
arbetsförmedlingar inklusive arbetslivsinriktad
rehabilitering.

1

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Förslag/
beräknat
anslag
1

Regeringens överväganden

Anslagssparandet uppgick till 36 miljoner
kronor 2010.
Inbromsningen i svensk ekonomi under andra
halvåret 2011 innebär att återhämtningen på
arbetsmarknaden stannar av. Långtidsarbetslösheten är fortfarande hög och regeringen

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
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3.6.2

1:2 Bidrag till
arbetslöshetsersättning
och aktivitetsstöd

Tabell 3.13 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

37 625 710

2011

Anslag

36 936 325

2012

Förslag

34 521 815

2013

Beräknat

32 843 035

2014

Beräknat

30 360 446

2015

Beräknat

26 669 541

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

16 080 000
33 107 334

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

Ändamålen för anslaget är bidrag till arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd och utvecklingsersättning för deltagare i arbetsmarknadspolitiska
program, bidrag till arbetslöshetskassor samt
statliga ålderspensionsavgifter. Utgifterna påverkas främst av antalet arbetslösa med arbetslöshetsersättning, omfattningen av programmen
och ersättningsnivåerna.
Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning får
även användas för viss nationell medfinansiering
som svarar mot utbetalningar från anslaget 1:6
Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–
2013. Av medlen under anslaget får högst 400
miljoner kronor användas för utgifter enligt
ändamålet för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser. Syftet är
att Arbetsförmedlingen ska kunna ha en viss
flexibilitet i medelsanvändningen i avvägningen
mellan programplatser med aktivitetsstöd och
kostnader för arbetsmarknadspolitiska program
och insatser.
Bidrag till arbetslöshetsersättning

Under 2010 fick i genomsnitt 104 000 personer i
månaden arbetslöshetsersättning vid heltidsarbetslöshet och 41 000 vid deltidsarbetslöshet.
Som deltidsarbetslös räknas den som någon gång
under månaden arbetat och fått arbetslöshetsersättning under en och samma vecka. Antalet
heltidsarbetslösa under 2010 var 5 000 färre än
2009 och deltidsarbetslösa 10 000 färre. År 2010
utbetalades totalt 17 646 miljoner kronor i
arbetslöshetsersättning, vilket var en minskning
med 1 681 miljoner kronor jämfört med 2009.
Under 2010 och 2011 har regeringen, med stöd
av 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskas56

sor, lämnat ett bidrag om 11 miljoner respektive
10 miljoner kronor till små arbetslöshetskassor
för att kompensera deras höga administrativa
kostnader per medlem.
Utgifterna under 2011 beräknas uppgå till
14 711 miljoner kronor, vilket är 3 131 miljoner
kronor lägre än avsatta medel för ändamålet.
Jämfört med bedömningen i 2011 års ekonomiska vårproposition beräknas utgifterna för
arbetslöshetsersättning bli 146 miljoner kronor
lägre 2011, 2 625 miljoner kronor högre 2012,
3 913 miljoner kronor högre 2013, 2 692 miljoner kronor högre 2014 och 1 431 miljoner
kronor högre 2015.
Aktivitetsstöd

Under 2010 uppgick antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program som berättigar till
aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning till i
genomsnitt 180 000 personer per månad, vilket
var en ökning med 60 000 personer jämfört med
2009. Under 2010 var det 8 400 programdeltagare i genomsnitt per månad som inte uppbar aktivitetsstöd, vilket var knappt 3 000 färre än 2009.
Dessa personer deltog huvudsakligen i arbetslivsinriktad rehabilitering och fick sin försörjning via det under utgiftsområde 10 Ekonomisk
trygghet vid sjukdom och handikapp uppförda
anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
Utgifterna för aktivitetsstöd, inklusive utvecklingsersättning, uppgick till 16 156 miljoner
kronor 2010, vilket var en ökning med 5 886 miljoner kronor jämfört med 2009. I mars 2011
beslutade regeringen att omfördela 800 miljoner
kronor från medel avsatta för arbetslöshetsersättning till aktivitetsstöd. Anledningen var att
behovet av programplatser inom jobb- och
utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar blivit större än vad som tidigare beräknats. Utgifterna för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning under 2011 beräknas uppgå till
15 816 miljoner kronor, vilket är 698 miljoner
kronor lägre än avsatta medel för ändamålet.
Jämfört med bedömningen i 2011 års ekonomiska vårproposition beräknas utgifterna för
aktivitetsstöd och utvecklingsersättning bli 470
miljoner kronor lägre 2011, 2 905 miljoner
kronor högre 2012, 4 486 miljoner kronor högre
2013, 5 122 miljoner kronor högre 2014 och
4 076 miljoner kronor högre 2015.

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 14

Statliga ålderspensionsavgifter

Arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd är belagda med statliga ålderspensionsavgifter som
uppgår till cirka tio procent av den utbetalade ersättningen. Det preliminära beloppet som beräknas årligen, korrigeras med två års eftersläpning
utifrån utfall genom ett s.k. regleringsbelopp.
Avsatta medel för avgiften utbetalas med en
tolftedel av beloppet varje månad från Arbetsförmedlingen till Försäkringskassan. Under 2010
betalades 3 823 miljoner kronor i statliga ålderspensionsavgifter, vilket inkluderar regleringsbeloppet för budgetåret 2007. Utgifterna för
statliga ålderspensionsavgifter 2011 kommer att
uppgå till 2 581 miljoner kronor, vilket inkluderar regleringsbeloppet för 2008 som motsvarar
ett negativt saldo om 726 miljoner kronor. För
2012 beräknas utgifterna bli 2 430 miljoner
kronor varav regleringsbeloppet för 2009 uppgår
till ett negativt saldo om 609 miljoner kronor.

Regeringen bedömer att det inte föreligger
behov av ett särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden för anslaget.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 34 521 815 000 kronor för 2012.
Av detta belopp beräknas 16 248 miljoner kronor för bidrag till arbetslöshetsersättning, 15 844
miljoner kronor för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning och 2 430 miljoner kronor för
statliga ålderspensionsavgifter.
Tabell 3.14 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning
Tusental kronor
2013

2014

2015

36 936 325

36 936 325

36 936 325

36 936 325

266 612

-1 363 832

-823 304

-822 637

-3 571 176

-2 967 840

-5 714 364

-8 515 730

Volymer

-28 334

-936 724

-928 491

-928 417

Övrigt

918 388

1 175 106

890 280

0

Förslag/beräknat
anslag
34 521 815

32 843 035

30 360 446

26 669 541

Anvisat 2011

Förändring till följd av:
Beslut
2008-2013
Övriga makroekonomiska
förutsättningar

Regeringens överväganden

Under budgetåret 2010 uppgick anslagssparandet till 16 080 miljoner kronor. Detta anslagssparande har förts bort som en indragning av
anslagsbelopp. Jämfört med anvisade medel i
statsbudgeten för 2011 beräknas utgifterna bli
3 829 miljoner kronor lägre, vilket innebär ett
anslagssparande även 2011. För 2012 antas utgifterna bli 3 081 miljoner kronor högre än bedömningen i budgetpropositionen för 2011, för 2013
bli 5 312 miljoner kronor högre och för 2014
5 049 miljoner kronor högre. De åtgärder som
redovisas under avsnitt 3.5 innebär att utgifterna
under anslaget ökar med 608 miljoner kronor
2012, 48 miljoner kronor 2013, 313 miljoner
kronor 2014 och 360 miljoner kronor 2015.
Effekter av tidigare beslutade reformer redovisas som beslut i tabellen nedan. Makroförändringar är t.ex. effekten av ändrade antaganden
om antalet arbetslösa och antalet deltagare i
arbetsmarknadspolitiska program.
Jämfört med 2011 års ekonomiska vårproposition, beräknas utgifterna under anslaget bli
616 miljoner kronor lägre 2011, 6 090 miljoner
kronor högre 2012, 9 156 miljoner kronor högre
2013, 8 437 miljoner kronor högre 2014 och
6 020 miljoner kronor högre 2015.

2012
1

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

3.6.3

1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

Tabell 3.15 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

7 169 676

2011

Anslag

7 396 479

2012

Förslag

8 297 981

2013

Beräknat

8 674 007

2014

Beräknat

7 198 187

2015

Beräknat

6 448 279

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 108 640
7 393 141

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

Ändamålen för anslaget är i huvudsak kostnader
för jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin
för ungdomar, arbetsmarknadsutbildning, anställningsstöd inklusive bidrag till instegsjobb,
förberedande utbildning och övriga kringkostnader vid arbetsmarknadspolitiska program. Av
anslaget får högst 400 miljoner kronor användas
för ändamål enligt anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd. Syftet är att
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Arbetsförmedlingen ska kunna ha en viss flexibilitet i medelsanvändningen mellan programplatser med aktivitetsstöd och andra programkostnader. Anslaget får även användas för jobbcoachning i Arbetsförmedlingens regi och för viss
nationell medfinansiering som svarar mot utbetalningar från anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013. Anslaget
får dessutom användas för medfinansiering av de
regionala tillväxtprogrammen och de lokala utvecklingsavtalen inom storstadspolitiken, t.ex.
för att vidareutveckla de samverkansöverenskommelser som träffats. Vidare beräknas under
anslaget utgifter för delfinansiering av ett
OECD-program som ska mäta den vuxna befolkningens kunskaper och kompetens som
pågår under 2008–2013 (PIAAC).
Utgifterna under anslaget påverkas främst av
omfattningen av de arbetsmarknadspolitiska
programmen.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslaget 1:3 Kostnader för
arbetsmarknadspolitiska program och insatser ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 3 300 000 000 kronor under 2013–2015.

Skälen för regeringens förslag: Arbetsmarknadspolitiska program och insatser där det
lämnas ersättning för kringkostnader pågår
normalt cirka sex månader, men kan pågå längre,
vilket medför utgifter för kommande budgetår.

Tabell 3.16 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

Ingående åtaganden

1 889 973

2 494 238

2 294 238

–

–

–

Nya åtaganden

1 915 722

1 500 000

2 500 000

–

–

–

-1 311 457

-1 700 000

-1 494 238

-1 600 000

-1 600 000

-100 000

Utestående åtaganden

2 494 238

2 294 238

3 300 000

–

–

–

Erhållet/föreslaget bemyndigande

3 700 000

3 675 000

3 300 000

–

–

–

Infriade åtaganden

Anmärkning Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan
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Regeringens överväganden

Utgifterna under anslaget ökade med 2 771 miljoner kronor under 2010 jämfört med 2009 och
uppgick till sammanlagt 7 170 miljoner kronor.
Utgiftsökningen förklaras i huvudsak av fler deltagare i arbetsmarknadspolitiska program och
uppgick till i genomsnitt 185 000 personer per
månad under 2010. Jämfört med 2009 är det en
ökning med 58 000 personer.
Av anslagssparandet från budgetåret 2010 får
80 miljoner kronor disponeras under 2011 för
utgifter avseende ekonomiskt stöd till anordnare
av lyft m.m. Resterande belopp har förts bort
som en indragning av anslagsbelopp.
Under första halvåret 2011 utbetalades 3 503
miljoner kronor under anslaget, vilket var 182
miljoner kronor högre än utgifterna under samma period i fjol.
Omfattningen av de arbetsmarknadspolitiska
programmen beräknas i år minska till i genomsnitt 177 000 personer per månad, inklusive
7 500 platser i form av anställningsstöd.
Utgifterna under 2011 beräknas uppgå till sammanlagt 7 393 miljoner kronor. Detta är 223
miljoner kronor högre än utgifterna 2010.
Anledningen till att utgifterna ökar, trots att den
totala programvolymen minskar, är att det
framför allt är program förknippade med låga
verksamhetskostnader, exempelvis arbetspraktik,
som minskar.
Under 2012 beräknas 182 000 personer per
månad delta i arbetsmarknadspolitiska program.
I tabell 3.17 redovisas programvolymerna och
utgifterna under anslaget för perioden 2012–2015.

Beloppen och volymerna ovan är beräknade och
ska indikera resursutrymmet för arbetsmarknadspolitiska insatser vid Arbetsförmedlingen.
I enlighet med vad regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2009 beräknas 21 miljoner
kronor under perioden 2009–2013 under
anslaget för delfinansiering av ett OECDprogram som ska mäta den vuxna befolkningens
kunskap och kompetens (PIAAC).
De åtgärder som redovisas i avsnitt 3.5
innebär att utgifterna under anslaget ökar med
994 miljoner kronor 2012, 1 153 miljoner kronor
2013, 243 miljoner kronor 2014 och minskar
med 43 miljoner kronor 2015. Utöver detta
redovisas som beslut i följande tabell även effekter av tidigare beslutade reformer. De negativa
beloppen för 2014 och 2015 beror på att de tillfälliga satsningarna upphör dessa år.
Övriga förändringar beror på effekter av prisoch löneökningar samt volymförändringar som
inte sker på grund av reformer.
Sammantaget innebär detta att utgifterna under anslaget jämfört med 2011 års ekonomiska
vårproposition ökar med 1 286 miljoner kronor
under 2012. Jämfört med vårpropositionen beräknas utgifterna öka med 1 983 miljoner kronor
under 2013, 1 465 miljoner kronor under 2014
och 1 102 miljoner kronor under 2015.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 8 297 981 000 kronor för 2012.
Tabell 3.18 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och
insatser
Tusental kronor

Anvisat 2011

Tabell 3.17 Volymer och utgifter arbetsmarknadspolitiska
program
2012

2013

2014

2015

Deltagare med aktivitetsstöd 1

164

157

143

116

Deltagare utan aktivitetsstöd 2

18

20

14

14

182

178

157

130

2012

2013

2014

2015

7 396 479

7 396 479

7 396 479

7 396 479

Förändring till följd av:

Volymer (tusental)

Summa

1

Beslut

865 033

631 984

-690 764

-1 058 004

Övriga makroeknomiska
förutsättningar

36 469

645 544

492 472

109 804

Förslag/
beräknat anslag

8 297 981

8 674 007

7 198 187

6 448 279

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Utgifter (miljoner
kronor)
Verksamhet m.m.
Aktivitetsstöd
Summa

3

8 298

8 674

7 198

6 448

17 296

16 783

15 912

13 640

25 594

25 457

23 110

20 088

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid
med summan.
1
Inklusive utvecklingsersättning.
2
Programdeltagare med rehabiliteringspenning och etableringsersättning samt
personer med anställningsstöd.
3
Inklusive statliga ålderspensionsavgifter.
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3.6.4

1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.

Tabell 3.19 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

14 499 629

2011

Anslag

16 089 355

2012

Förslag

16 749 761

2013

Beräknat

16 888 926

2014

Beräknat

16 729 191

2015

Beräknat

16 435 035

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

715 777
15 454 355

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

Ändamålen för anslaget är i huvudsak bidrag till
anställningar med lönebidrag, bidrag till skyddat
arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA), utvecklingsanställning, trygghetsanställning och
bidrag till Samhall AB. Vidare lämnas under anslaget bidrag för särskilt introduktions- och
uppföljningsstöd, projektmedel för personer
med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga, stöd till hjälpmedel och personligt biträde på arbetsplatsen, särskilda insatser
för syn- och hörselskadade, särskilt stöd till start
av näringsverksamhet samt för att utveckla ny
teknik och datorbaserade hjälpmedel åt personer
med funktionsnedsättning som medför nedsatt

arbetsförmåga. Anslaget får även användas för
viss nationell medfinansiering som svarar mot
utbetalningar från anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013.
Utgifterna under anslaget påverkas främst av
omfattningen av antalet lönebidrag och anställda
vid Samhall AB och av den genomsnittliga bidragsnivån för de stöd som utbetalas under anslaget.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2012 för ramanslaget 1:4 Lönebidrag och
Samhall m.m. ingå ekonomiska åtaganden som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov om framtida anslag på högst
11 000 000 000 kronor under 2013–2015.

Skälen för regeringens förslag: Beslut om
insatser under anslaget omfattar normalt ett år,
men kan vara längre, vilket medför utgifter för
kommande budgetår.

Tabell 3.20 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

Ingående åtaganden

7 937 545

8 634 856

9 434 856

-

-

-

Nya åtaganden

7 157 350

8 000 000

8 000 000

Infriade åtaganden

-

- 6 460 039

-7 200 000

-7 200 000

-8 500 000

-1 734 856

-765 144

Utestående åtaganden

8 634 856

9 434 856

10 234 856

-

-

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

11 000 000

11 000 000

11 000 000

-

-

-

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan
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Regeringens överväganden

Utgifterna under anslaget ökade med 612 miljoner kronor 2010 jämfört med 2009 och uppgick
till 14 500 miljoner kronor. Trots detta uppgick
anslagssparandet till 716 miljoner kronor, vilket
förts bort som en indragning av anslagsbelopp.
Under 2010 hade i genomsnitt 82 600 personer per månad en anställning med lönebidrag,
skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare, utvecklingsanställning, trygghetsanställning eller
anställning i Samhall AB (se vidare avsnitt
3.4.13).
Omfattningen av insatserna inklusive Samhall
AB beräknas under 2011 uppgå till drygt 87 600
personer i genomsnitt per månad, att jämföra
med den i budgetpropositionen för 2011 beräknade omfattningen på 93 600 personer igenomsnitt per månad under 2011. Detta motsvarar
96 000 personer med den tidigare definitionen
för årsanställda vid Samhall AB . Utgifterna 2011
beräknas uppgå till 15 454 miljoner kronor,
vilket är 635 miljoner kronor lägre än vad som
anvisats på statsbudgeten för 2011. Jämfört med
beräknade anslag i budgetpropositionen för
2011, antas utgifterna bli cirka 418 miljoner
kronor högre 2012, cirka 575 miljoner kronor
högre 2013 och ca 346 miljoner kronor högre
2014. Antalet anställda med funktionsnedsättning vid Samhall AB har under 2010 varit i det
närmaste oförändrat och medelantalet årsanställda uppgick till 15 500 personer (enligt den
definition för beräkning av medeltal årsanställda
Samhall AB tillämpar fr.o.m. december 2009).
För 2010 uppvisar Samhall AB ett positivt
rörelseresultat om 156 miljoner kronor. Detta
kan jämföras med ett negativt ekonomiskt resultat motsvarande 25 miljoner kronor under 2009.
Enligt avtalet staten tecknat med Samhall AB
skulle bidraget 2010 motsvara 24,4 miljoner
arbetstimmar. Utfallet uppgick till det avtalade
24,4 miljoner arbetstimmar.
Tabell 3.21 Program för personer med funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga (Samhall AB och lönebidrag m.m.)

Volymer (tusental)
Utgifter (Mnkr)

1

2012

2013

2014

2015

95

96

95

93

16 750

16 889

16 729

16 435

Inom ramen för resurserna finns en flexibilitet
för Arbetsförmedlingen att utifrån enskilda
arbetssökandes behov välja olika typer av insatser. Detta innebär att ovanstående tabell inte ska
tolkas som mer än en beräknad fördelning av de
totala resurser regeringen föreslår och beräknar
för särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 2012–2015.
De tillfälliga satsningarna på subventionerade
arbeten för personer som lämnar sjukförsäkringen och står långt från arbetsmarknaden, Kulturarvslyftet och tidsbegränsade anställningar i
Samhall, innebär att utgifterna under anslaget
beräknas öka med 335 miljoner kronor 2012, 443
miljoner kronor 2013 och 272 miljoner kronor
2014. I dessa belopp ingår lönebidrag för de
anställda och ekonomiskt stöd till anordnare för
dem som får tidsbegränsade anställningar på
Samhall. Utöver det beräknas Riksantikvarieämbetet inom satsningen Kulturarvslyftet, få använda 74 miljoner kronor 2012 för bidrag avseende
ersättning för handledarstöd för personer som
lämnar sjukförsäkringen och för administration
av bidragshanteringen. År 2013 och 2014 beräknas Riksantikvarieämbetet få använda 122 respektive 74 miljoner kronor till samma ändamål.
Dessutom beräknas Samhall få 10 miljoner 2012
och 2013 för administration, kartläggning och
utbildningsinsatser för de personer som får del
av de tillfälliga anställningarna.
Jämfört med 2011 års ekonomiska vårproposition beräknas utgifterna under anslaget minska
med 70 miljoner kronor 2011 men öka med 418
miljoner kronor 2012, 575 miljoner kronor 2013
och 345 miljoner kronor 2014 samt vara oförändrade 2015.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 16 749 761 000 kronor för 2012.
Av dessa medel beräknas 4 415 miljoner kronor
för bidrag till Samhall AB i syfte att sysselsätta
personer med funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga.

1

Volym för Samhall AB avser medelantal årsanställda funktions enligt den
beräkningsprinciper bolaget tillämpade fr.o.m. dec 2009 som följer
Bokföringsnämndens vägledning.
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Tabell 3.22 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.

Regeringens överväganden

Tusental kronor

I beräkningarna av anslaget har hänsyn tagits till
att medel har avsatts inom programbudgeten för
det nationella strukturfondsprogrammet för s.k.
tekniskt stöd som får täcka vissa administrativa
kostnader. Detta stöd ska medfinansieras under
anslaget. Hänsyn har även tagits till vissa administrativa medel inom Europeiska fonden för
integration av tredjelandsmedborgare.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 109 333 000 kronor för 2012.

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

16 089 355

16 089 355

16 089 355

16 089 355

Förändring till följd av:
Beslut

683 303

839 894

610 914

265 000

Övriga makroekonomiska
förutsättningar

-22 897

-40 323

28 922

80 680

16 749 761

16 888 926

16 729 191

16 435 035

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Tabell 3.24 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Tusental kronor

3.6.5

1.5 Rådet för Europeiska
socialfonden i Sverige

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

102 893

102 893

102 893

102 893

1 107

3 334

5 523

8 303

5 333

5 859

5 822

5 971

109 333

112 086

114 238

117 167

Förändring till följd av:
Tabell 3.23 Anslagsutveckling

Pris- och löneomräkning 2

Tusental kronor

2010

Utfall

107 338

2011

Anslag

102 893

2012

Förslag

109 333

2013

Beräknat

112 086

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Beslut

428

Övrigt3

102 781

Förslag/
beräknat
anslag

2

2014

Beräknat

114 238

3

2015

Beräknat

117 167

4

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
Motsvarar 109 736 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 109 585 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 109 585 tkr i 2012 års prisnivå.

2

Ändamålen för anslaget är förvaltningskostnader
vid Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
(Svenska ESF-rådet) och kostnader för nationell
medfinansiering av s.k. tekniskt stöd inom Europeiska socialfonden. Svenska ESF-rådet är förvaltande och attesterande myndighet för det nationella strukturfondsprogrammet för regional
konkurrenskraft och sysselsättning avseende
programperioden 2007–2013. Svenska ESF-rådet
är även ansvarig myndighet för Europeiska
fonden för integration av tredjelandsmedborgare
inom EU:s ramprogram för solidaritet och hantering av migrationsströmmar. En redogörelse
för denna fond lämnas under utgiftsområde 13
Integration och jämställdhet.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter. Vidare minskas anslaget med 158 tkr 2014 till följd av
beräknade samordningsvinster i samband med att ett e-förvaltningsprojekt
kommer att genomföras i statsförvaltningen.

3.6.6

1:6 Europeiska socialfonden m.m.
för perioden 2007-2013

Tabell 3.25 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

1 140 034

2011

Anslag

1 346 000

2012

Förslag

1 537 000

2013

Beräknat

1 507 000

2014

Beräknat

1 122 000

2015

Beräknat

649 697

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 474 997
1 322 729

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

Ändamålet för anslaget är utbetalningar av stöd
från Europeiska socialfonden för programperioden 2007–2013. Utbetalningarna avser delfinansiering av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsätt62
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ning. Från anslaget utbetalas även den statliga
medfinansieringen av insatser inom programmet
för kompetensutveckling av sysselsatta. Svenska
ESF-rådet svarar för utbetalningarna under
anslaget.
Bidraget från Europeiska socialfonden uppgår
till cirka 691,5 miljoner euro under programperioden. Beräknat på en valutakurs om 9 kronor
per euro enligt gällande förordning (1999:710)
om valutakurs vid stöd från EG:s strukturfonder
motsvarar detta belopp cirka 6 224 miljoner kronor. På anslaget tillkommer den statliga medfinansieringen av insatser inom programmet för
kompetensutveckling av sysselsatta om totalt
cirka 1 793 miljoner kronor för programperioden.
De utbetalade medlen under anslaget, inklusive den berörda statliga medfinansieringen,
uppgår t.o.m. 2010 till totalt 1 850 miljoner
kronor.
Under det första halvåret 2011 har 659 miljoner kronor betalats ut. Utgifterna under 2011
beräknas uppgå till 1 323 miljoner kronor, vilket
är 23 miljoner kronor mindre än vad som anvisats i budgeten för 2011. Jämfört med beräknade anslag i budgetpropositionen för 2011 antas
utgifterna bli 25 miljoner kronor lägre 2012,
69 miljoner kronor lägre 2013 och 212 miljoner

kronor lägre 2014. Jämfört med 2011 års ekonomiska vårproposition beräknas utgifterna under
anslaget minska med 131 miljoner kronor 2011,
73 miljoner kronor 2012 och 55 miljoner kronor
2013. För 2014 och 2015 beräknas utgifterna
däremot öka med 40 respektive 191 miljoner
kronor.
Av anslagssparandet har 1 311 miljoner
kronor förts bort som en indragning av anslagsbelopp.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslaget 1:6 Europeiska
socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 3 013 540 000 kronor under
2013–2016.

Skälen för regeringens förslag: Verksamheten
inom det nationella strukturfondsprogrammet
omfattar bl.a. fleråriga projekt som medför
utgifter för kommande budgetår.

Tabell 3.26 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015–2016

Ingående åtaganden

2 596 741

2 880 863

3 733 048

–

–

–

Nya åtaganden

1 652 830

2 429 000

1 082 649

–

–

–

Infriade åtaganden

-1 368 708

-1 576 815

-1 802 157

-1 356 093

-1 037 500

- 619 947

Utestående åtaganden

2 880 863

3 733 048

3 013 540

–

–

–

Erhållet/föreslaget bemyndigande

2 950 000

3 750 000

3 013 540

–

–

–
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Regeringens överväganden

Då anslagsnivåer för programperioden 2014–2020
ännu inte kan fastställas med säkerhet före kommande förhandlingar inom EU, avser regeringen
att återkomma till riksdagen angående beräknade
belopp för berörda anslag.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 1 537 000 000 kronor för 2012.
Tabell 3.27 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

1 346 000

1 346 000

1 346 000

1 346 000

Förändring till följd av:
Beslut

0

0

-225 000

-1 518 000

Övrigt

191 000

161 000

1 000

821 697

1 537 000

1 507 000

1 122 000

649 697

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
Anmärkning: Anslagsnivån för 2014 och 2015 utgör resultatet av budgettekniska
justeringar till följd av övergången till förändrade budgeteringsprinciper.
Justeringarna är neutrala sett över hela programperioden.

3.6.7

Ändamålet för anslaget är förvaltningskostnader
och finansieringsbidrag för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU).
IFAU:s uppdrag är att främja, stödja och
genomföra uppföljningar och utvärderingar av
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,
studier av arbetsmarknadens funktionssätt, utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av
åtgärder inom utbildningsväsendet och utvärdering av socialförsäkringens effekter på arbetsmarknaden. Myndigheten ska särskilt fokusera
på de samlade effekterna av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och de reformer och
särskilda uppdrag regeringen beslutar om inom
detta område.
Myndigheten ska vidare sprida information
om resultaten av sina uppföljningar, utvärderingar och studier till andra myndigheter och
intressenter.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under ramanslaget 1:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering ingå ekonomiska
åtaganden som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 9 000 000 kronor under 2013–2015.

1:7 Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Tabell 3.28 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

27 072
1

2011

Anslag

27 408

2012

Förslag

31 616

2013

Beräknat

36 208

2

2014

Beräknat

38 930

3

2015

Beräknat

39 964

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

816
27 576

Skälen för regeringens förslag: IFAU beviljar
bidrag för externa projekt som kan pågå längre
än ett år, vilket medför utgifter för kommande
budgetår.

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 35 543 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 37 427 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 37 427 tkr i 2012 års prisnivå.

Tabell 3.29 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden
Utestående åtaganden
Erhållet/föreslaget bemyndigande

Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015–

7 650

7 634

7 734

-

-

-

6 080

5 700

5 800

-

-

-

-5 914

-5 600

-5 600

-5 700

-2 000

-1 300

7 634

7 734

7 934

-

-

-

10 800

10 800

9 000

-

-

-

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan
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Regeringens överväganden

3.6.8

Arbetsmarknadspolitiska program utgör en stor
offentlig utgift. Det är därför viktigt att följa upp
och utvärdera insatsernas och Arbetsförmedlingens effektivitet. IFAU utgör en viktig resurs i
detta arbete. IFAU ska även genomföra utvärderingar av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet samt utvärdera
socialförsäkringens effekter på arbetsmarknaden.
En utvärderingsfunktion för utbildningsområdet bör inrättas. Ett utvidgat uppdrag till
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) bedöms sammantaget vara det mest
ändamålsenliga alternativet. Det nuvarande utbildningsuppdraget i IFAU:s instruktion (dvs.
utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av
åtgärder inom utbildningsväsendet) föreslås utvidgas till att även bl.a. omfatta utvärderingar av
effekterna på elevers resultat. IFAU:s förvaltningsanslag föreslås därför ökas med 4 miljoner
kronor 2012, och beräknas ökas med 8 miljoner
kronor 2013. Från och med 2014 beräknas
anslaget öka med 10 miljoner kronor.
IFAU har under 2010 genomfört sitt uppdrag
med goda resultat. De rapporter och Working
Papers som myndigheten publicerat under 2010
har haft hög trovärdighet och kvalitet.
IFAU får åta sig såväl bidragsfinansierade som
avgiftsbelagda utvärderingsuppdrag. Under 2010
finansierade IFAU 20 procent av sin verksamhet
med hjälp av externa anslag och avgifter, vilket
var mer än 2009 då andelen uppgick till 18
procent. Ökningen förklaras framförallt av en
kraftig uppgång i uppdragsforskning.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 31 616 000 kronor för 2012.

Tabell 3.31 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2011

Anslag

55 561

2012

Förslag

56 138

2013

Beräknat

57 249

2

2014

Beräknat

58 362

3

2015

Beräknat

59 888

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 915
56 017

Ändamålet för anslaget är förvaltningskostnader
vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
(IAF). IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen av arbetslöshetsförsäkringen och ska utöva
tillsyn över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens hantering av ärenden som påverkar arbetslöshetsförsäkringen. Av anslagssparandet för 2010 har cirka 300 000 kr förts bort som
en indragning av anslagsbelopp.
Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 56 138 000 kronor för 2012.
Tabell 3.32 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

Pris- och löneomräkning 2
Övrigt

2013

2014

2015

27 408

27 408

27 408

27 408

208

725

1 317

2 080

Beslut

4 000

8 075

10 245

10 517

Övrigt

0

0

-40

-41

31 616

36 208

38 930

39 964

Förändring till följd av:

Förslag/ beräknat anslag

54 138

2012

2013

2014

2015

55 561

55 561

55 561

55 561

577

1 688

2 882

4 410

0

0

-81

-83

56 138

57 249

58 362

59 888

Förändring till följd av:

2012

Pris- och löne- omräkning 2

Utfall

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 56 138 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 56 060 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 56 061 tkr i 2012 års prisnivå.

Tusental kronor

Anvisat 2011

2010

1

Tabell 3.30 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

1

1:8 Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen

Förslag/
beräknat anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
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3.6.9

1:9 Bidrag till administration av
grundbeloppet

Tabell 3.34 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet
Tusental kronor
2012

2013

2014

2015

52 444

52 444

52 444

52 444

575

2 166

3 226

4 498

0

0

-77

-79

53 019

54 610

55 593

56 863

Tabell 3.33 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Anvisat 2011

2010

Utfall

52 008

2011

Anslag

52 444

2012

Förslag

53 019

2013

Beräknat

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Förändring till följd av:

0

Pris- och löneomräkning 2

52 444

Övrigt

54 610

2

2014

Beräknat

55 593

3

2015

Beräknat

56 863

4

Förslag/ beräknat
anslag
1

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 53 019 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 52 946 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 52 945 tkr i 2012 års prisnivå.

Ändamålet för anslaget är bidrag till förvaltningskostnader i den kompletterande arbetslöshetskassan Alfa. Utgifterna avser administrationen av grundbeloppet för de personer som
inte är anslutna till någon arbetslöshetskassa.

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

3.6.10 1:10 Bidrag till Stiftelsen
Utbildning Nordkalotten
Tabell 3.35 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Regeringens överväganden

Under 2010 fick totalt 36 800 personer ersättning från Alfakassan, varav 15 500 personer var
anslutna och 21 300 ej anslutna till kassan.
Antalet anslutna ersättningstagare minskade
med elva procent och icke anslutna med 15 procent mellan 2009 och 2010. Minskningen av
antalet ersättningstagare var en konsekvens av
den minskande arbetslösheten. Under 2009
präglades Alfakassan av långa handläggningstider, särskilt för gruppen som inte var ansluten
till Alfakassan, men under 2010 har handläggningstiden successivt avtagit för att under hösten
2010 stabiliseras på mer normala nivåer. Administrationsavgiften som tas ut av dem som inte är
anslutna till Alfakassan uppgick under första
halvåret 2010 till 17 kronor, för att därefter öka
till 24 kronor per ersättningsdag.
Regeringen förslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 53 019 000 kronor för 2012.
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1

2010

Utfall

8 303

2011

Anslag

8 303

2012

Förslag

8 303

2013

Beräknat

8 303

2014

Beräknat

8 303

2015

Beräknat

8 303

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
8 303

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

Ändamålet för anslaget är bidrag till Stiftelsen
Utbildning Nordkalotten för de åtaganden svenska staten har för verksamheten och kompensation för de ökade kostnader som uppstår för
Finland och Norge till följd av att utbildningstjänsterna är mervärdesskattepliktiga i Sverige.
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten är en
svensk statlig stiftelse som enligt en överenskommelse med Finland och Norge sedan 1990
anordnar utbildningar. Syftet är att främja åtgärder som bidrar till att utveckla arbetsmarknaden
och att stärka det regionala samarbetet för i första hand de nordligaste delarna av Finland,
Norge och Sverige. För att uppnå detta ska stiftelsen bl.a. utveckla, organisera och genomföra
utbildningar inom avtalade områden. Samtliga
medverkande länder har en riksrekrytering till
utbildningarna. Förutom statsbidraget finansierar stiftelsen verksamheten genom intäkter från
kurs- och uppdragsverksamhet. Utöver stiftelsens
stadgar regleras verksamheten av en överens-
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kommelse mellan länderna som omförhandlas
vart fjärde år.
Under hösten 2010 beslutade Finland, Norge
och Sverige att förlänga överenskommelsen mellan länderna i ett år, i stället för att som brukligt,
omförhandla överenskommelsen mellan länderna efter fyra år (dnr A2010/2870). Under 2011
påbörjas en omförhandling av överenskommelsen mellan länderna för perioden 2012–2015 (se
avsnitt 3.4.10).
Regeringens överväganden

Verksamheten under 2010 har i huvudsak avsett
tillhandahållande av arbetsmarknadsutbildningar,
gymnasieutbildningar och anpassade företagsutbildningar. Under 2010 har elevtillströmningen
på stiftelsens 335 avtalade utbildningsplatser
varit något sämre än tidigare år och den totala
beläggningen har uppgått till 97 procent. Den
minskade beläggningen beror på att ökningen av
avtalade utbildningsplatser inte har kunnat
nyttjas fullt ut (dnr A2011/2836). Avtalade årsplatser har utifrån överenskommelsen från 2006
fördelats mellan länderna på följande sätt:
Finland 80, Norge 70 och Sverige 185 årsplatser.
För verksamhetsåret 2010 redovisar stiftelsen en
omsättning på cirka 77 miljoner kronor.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 8 303 000 kronor för 2012.
3.6.11 1:11 Bidrag till
lönegarantiersättning
Tabell 3.36 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

1 338 498

2011

Anslag

1 450 000

2012

Förslag

1 200 000

2013

Beräknat

950 000

2014

Beräknat

850 000

2015

Beräknat

775 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 081 502
1 450 000

1
Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

Ändamålet för anslaget är ersättningar till arbetstagare för lönefordringar enligt lönegarantilagen
(1992:497) vid konkurs och företagsrekonstruktion. Anslaget ska även täcka administrativa kostnader hos Kammarkollegiet för förvaltning av
anslaget. Från anslaget ersätts också länsstyrel-

serna för arbetet med att betala ut ersättning för
lönefordringar.
Lönegarantiersättningen utgör ett skydd om
arbetsgivaren går i konkurs eller genomgår en
företagsrekonstruktion och den anställde har
utestående lönefordringar. Anslaget är nettobudgeterat, vilket innebär att belopp som återkrävs
vid konkurser och företagsrekonstruktioner förs
till anslaget och får användas för utbetalning av
ersättning. De viktigaste utgiftsstyrande faktorerna för anslaget är utvecklingen av antalet konkurser och företagsrekonstruktioner, antalet anställda och deras lönenivåer, liksom antalet dagar
som lönegarantiersättningen utbetalas. En begränsning av utgifterna utgörs av det lagstadgade
maximibeloppet som motsvarar fyra gånger basbeloppet per person. Inkomstsidan påverkas av
hur stora tillgångar som återkrävs vid konkurser
och företagsrekonstruktioner.
Regeringens överväganden

För 2010 uppgick bruttoutgifterna på anslaget
för lönegarantiersättningen till 1 772 miljoner
kronor, de administrativa utgifterna till knappt
13 miljoner kronor (de administrativa utgifterna
belastar anslaget nästkommande budgetår) och
inkomsterna till 433 miljoner kronor. Inkomsterna har under första halvåret 2011 minskat
med en halv procent och bruttoutgifterna har
minskat med tre procent jämfört med motsvarande period 2010 (se tabell 3.37). Nettoutgifterna har därmed minskat med knappt fyra
procent första halvåret 2011 jämfört med
motsvarande period 2010. Anslagssparandet från
2010 har förts bort som en indragning av anslagsbelopp.
Tabell 3.37 Nettoutgifter m.m. för anslaget 1:11 Bidrag till
lönegarantiersättning första halvåret 2010 respektive 2011
Miljoner kronor
Bruttoutgifter

Inkomster

Nettoutgifter

1:a halvåret 2010

928

191

737

1:a halvåret 2011

900

190

709

Antalet konkurser uppgick till drygt 3 700 under
första halvåret 2011 (se tabell 3.38), vilket är en
minskning med knappt tre procent jämfört med
motsvarande period 2010. Antalet anställda i de
aktuella företagen uppgick till drygt 9 400, vilket
är en minskning med 17 procent jämfört med
motsvarande period 2010.
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Lönegaranti vid företagsrekonstruktion infördes den 1 juni 2005. Antalet rekonstruktioner
uppgick till 194 under 2010 och har därmed
minskat med 20 procent jämfört med 2009.
Antalet berörda anställda i företagsrekonstruktioner uppgick till drygt 4 300 personer och har
därmed minskat med drygt 60 procent jämfört
med 2009. Antalet personer som har fått lönegarantiersättning vid konkurs eller företagsrekonstruktion uppgick till 24 300 under perioden
juli 2010–juni 2011 (se tabell 3.39), vilket är en
minskning med 24 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den genomsnittliga
ersättningen per person, inklusive arbetsgivaravgift, uppgick till drygt 66 600 kronor under
denna period och har därmed ökat med drygt
fyra procent jämfört med motsvarande period
2009/2010. Det genomsnittliga antalet dagar
med lönegarantiersättning vid konkurs eller företagsrekonstruktion uppgick till 52, vilket är sex
dagar fler jämfört med motsvarande period
2009/2010 (se tabell 3.39).
Tabell 3.38 Företagskonkurser m.m. budgetåret 2008–
första halvåret 2011
2008

2009

2010

Antal företagskonkurser

6 300

7 600

7 300

Antal
företagsrekonstruktioner

146

243

194

Antal anställda berörda av
företagskonkurser

19 400

29 100

21 200

Antal anställda berörda av
företagsrekonstruktioner

5 100

11 400

4 300

Första
halv
året
2011

3 700

9 400

Tabell 3.40 Antal personer med lönegarantiersättning m.m.
uppdelat på företagskonkurs och företagsrekonstruktion
2010–juli 2010/juni 2011

Antal personer med lönegarantiersättning vid konkurs
Antal personer med lönegarantiersättning företagsrekonstruktion
Genomsnittlig ersättning per person
vid konkurs
Genomsnittlig ersättning per person
vid företagsrekonstruktion
Genomsnittlig antal ersättningsdagar
per person vid konkurs
Genomsnittligt antal ersättningsdagar
per person vid företagsrekonstruktion

22 100

20 400

4 300

5 100

69 800

70 700

51 500

54 500

48

52

39

38

Jämfört med anvisade medel på statsbudgeten
för 2011 beräknas utgifterna bli 474 miljoner
kronor högre på grund av att utgifterna för
lönegarantiersättningen under 2011 inte har
utvecklats i den riktning som tidigare bedömdes.
Därför föreslås anslaget ökas med 474 miljoner
kronor på ändringsbudget i samband med denna
proposition. Jämfört med 2011 års ekonomiska
vårproposition beräknas utgifterna bli 489 miljoner kronor högre 2012, 302 miljoner kronor
högre 2013, 162 miljoner kronor högre 2014 och
i det närmaste oförändrade 2015.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 1 200 000 kronor för 2012.
Tabell 3.41 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

976 000

976 000

976 000

976 000

Förändring till följd av:

Tabell 3.39 Antal personer med lönegarantiersättning m.m.
2008– juli 2010/juni 2011
2008

2009

2010

Juli 2010–
Juni 2011

Antal personer med
lönegarantiersättning

23 000

39 200

25 400

24 300

Genomsnittlig ersättning per person

56 300

79 300

65 900

66 600

Genomsnittligt antal
ersättningsdagar per
person

45

61

49

52

68

Juli 2010 –
Juni 2011

Källa: Kammarkollegiet.

Källa: Tillväxtanalys och Kammarkollegiet.
Anm. Statistik för företagsrekonstruktioner första halvåret 2011 finns ej
tillgänglig.

Källa: Kammarkollegiet.

2010

1

Övriga makroekonomiska
förutsättningar

224 000

-26 000

-126 000

-201 000

Förslag/
beräknat anslag

1 200 000

950 000

850 000

775 000

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
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4 Arbetsliv

4.1

Omfattning

Arbetslivspolitiken är indelad i områdena
Arbetsmiljö, Arbetsrätt och Lönebildning.
Arbetsmiljö

Arbetsmiljöområdet omfattar insatser för ett väl
fungerande arbetsmiljöarbete. I området ingår
verksamhet vid Arbetsmiljöverket (AV). Stöd
till den regionala skyddsombudsverksamheten
omfattas också. Resultat inom arbetsmiljöområdet redovisas under avsnitt 4.4.1.
Verksamheten vid AV redovisas på anslagsnivå
under avsnitt 4.6.1.

Lönebildning

Lönebildningsområdet avser insatser för en väl
fungerande lönebildning och medling i arbetstvister. I området ingår Medlingsinstitutets (MI)
verksamhet, som bl.a. avser kostnader för medling, informationsarbete och statistikproduktion.
Resultat inom lönebildningsområdet redovisas
under avsnitt 4.4.5. Verksamheten vid MI
redovisas på anslagsnivå under avsnitt 4.6.5.

Arbetsrätt

Arbetsrättsområdet behandlar de arbetsrättsliga
frågorna, utom den del som avser statlig
arbetsrätt (se redovisning av Statliga arbetsgivarfrågor inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning). Resultat redovisas
under avsnitt 4.4.3. Verksamheterna vid
Arbetsdomstolen och Statens nämnd för
arbetstagares uppfinningar redovisas på anslagsnivå under avsnitten 4.6.2 och 4.6.3.
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4.2

Utgiftsutveckling

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom område Arbetsliv
Miljoner kronor
Utfall
2010 1

Budget
2011 2

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

2:1 Arbetsmiljöverket

579

591

578

606

608

620

636

2:2 Arbetsdomstolen

28

30

28

30

31

31

32

0

0

0

0

0

0

0

2:4 Internationella arbetsorganisationen (ILO)

29

33

28

33

33

33

33

2:5 Medlingsinstitutet

46

56

49

57

58

59

61

682

710

683

725

730

743

761

2:3 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

Summa område Arbetsliv

Anm. Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summa.
1
Utfall 2010 inkluderar det under budgetåret 2008 uppförda anslaget 23:6 Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet.
2
Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

Utgifterna för arbetslivspolitiken 2011 beräknas
bli marginellt högre jämfört med utgifterna för
2010. I jämförelse med anvisade medel i statens
budget för 2011 förväntas de prognostiserade
utgifterna för 2011 bli 27 miljoner kronor lägre,
vilket beror på allmänt lägre utgifter inom
området. Jämfört med 2011 års ekonomiska
vårproposition beräknas de totala utgifterna för
området Arbetsliv bli 31 miljoner kronor lägre
2011, vilket främst beror på att utgifterna för
anslag 2:1 Arbetsmiljöverket beräknas bli lägre.
Därefter beräknas utgifterna för området bli i de
närmaste oförändrade för perioden 2012–2015
jämfört med 2011 års ekonomiska vårproposition.

4.3

Mål

Regeringens förslag: Målet för arbetslivspolitiken
är goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.

Skälen för regeringens förslag: I enlighet med
regeringens proposition En reformerad budgetlag (prop. 2010/11:40), anser regeringen att det
är naturligt och önskvärt att den politiska viljeinriktningen och de politiska prioriteringarna formuleras i termer av mål och underställs
riksdagen. Målen bör vara formulerade på ett
sådant sätt att de kan följas upp och ska i
enlighet med budgetlagen (2011:203) utgöra
grunden för regeringens resultatredovisning till
riksdagen. Målen är oförändrade jämfört med
vad regeringen tidigare beslutat. Arbetslivspoli70

tiken ska bidra till att nå målen för den ekonomiska politiken och därmed även medverka till
att skapa förutsättningar för en hög och hållbar
tillväxt och full sysselsättning.
Mål för arbetslivspolitikens tre delområden

Arbetsmiljö: En arbetsmiljö som förebygger
ohälsa, olycksfall och motverkar att människor
utestängs från arbetet och tar hänsyn till
människors olika förutsättningar och bidrar till
utvecklingen av både individer och verksamhet.
Arbetsrätt: En arbetsrätt som skapar förutsättningar för ett arbetsliv som tillgodoser både
arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov av flexibilitet, trygghet och inflytande.
Lönebildning: En lönebildning i samhällsekonomisk balans och arbetsfred.
Resultatredovisningen i det följande görs i
förhållande till målen inom arbetslivspolitiken
(se vidare avsnitten 4.4.1, 4.4.3 och 4.4.5).
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4.4

Resultatredovisning

4.4.1

Arbetsmiljö

hög grad inom jord- och skogsbruk. Sverige har,
enligt statistik från Eurostat, förhållandevis få
dödsolyckor i ett internationellt perspektiv.
Antalet dödsolyckor per 100 000 sysselsatta
uppgick till cirka 1,4 personer jämfört med cirka
2,2 personer under 2007 i länderna inom EU15.

Indikatorer och andra bedömningsgrunder
för redovisningen

De indikatorer för arbetsmiljön som används för
att redovisa resultaten inom verksamhetsområdet är följande:
- Antal dödsfall i arbetsolyckor.
- Antal anmälda arbetsolyckor med frånvaro.
- Antal anmälda arbetssjukdomar.
- Andel av sjukfrånvaron som uppges bero
på arbetsorsakade besvär.
- Anställda och ohälsa.
- Krav och kontroll i arbetslivet, andel som
inte kan koppla bort tankarna från arbetet
när de är lediga och som har lågt handlingsutrymme.
Antal anmälda arbetsolyckor inom EU15 har
inte uppdaterats jämfört med budgetpropositionen för 2011 och redovisas därför inte i denna
proposition.
Resultat
Diagram 4.1 Antal dödsfall i arbetsolyckor 1995–2010
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Diagram 4.2 Antal anmälda arbetsolyckor med frånvaro
1995–2010
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12
Män

10

Kvinnor
8
6
4
2
0
95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Källa: Arbetsmiljöverket.

Antalet arbetsolyckor minskade kraftigt under
perioden 2003–2009, främst bland män, men
ökade något under 2010. Preliminära siffror tyder på att fallolyckor orsakade av snö och is
ligger bakom omkring hälften av ökningen. Efter
en uppgång i slutet av 1990-talet och början av
2000-talet ligger frekvensen anmälda arbetsolyckor på en lägre nivå än i mitten av 1990-talet
(se diagram 4.2). Anmälda olyckor, som inte har
gett upphov till sjukfrånvaro ökade 2010 för män
och låg kvar på ungefär samma nivå som 2009
för kvinnor. Bland kvinnor är det främst
fallolyckor som har resulterat i flest olycksfall,
med drygt en tredjedel av anmälningarna. Bland
män är förlorad kontroll över transportmedel
och handverktyg den vanligaste orsaken, med
42 procent av alla anmälningar.

10

Källa: Arbetsmiljöverket.

Dödsolyckorna har historiskt sett minskat och
2009 uppmättes den lägsta nivån dödsfall i
arbetsolyckor i modern tid. Mellan 2009 och
2010 ökade dock antalet dödsolyckor med
14 personer till totalt 54 personer. Av dessa var
53 män och 1 kvinna. Flest dödsolyckor bland
förvärvsarbetande inträffade inom byggverksamhet, som tillsammans med tillverkningsindustri, transportrelaterade arbeten och jordoch skogsbruk, står för 70 procent av dödsfallen.
Dödsolyckor bland egenföretagare inträffar i

Diagram 4.3 Antal anmälda arbetssjukdomar 1995–2010
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Källor: Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån (AKU).

71

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 14

Antalet anmälda arbetssjukdomar har minskat
kraftigt sedan 2003. Mellan 2003 och 2009 var
nedgången cirka 65 procent för både män och
kvinnor. Under 2010 ökade antalet anmälda
arbetssjukdomar igen med cirka en procent (se
diagram 4.3). Ungefär hälften av sjukdomsanmälningarna orsakas av belastningsfaktorer. Var
femte anmälan beror på organisatoriska och
sociala faktorer. Sjukdomar orsakade av buller
eller kemiska eller biologiska faktorer svarar för
drygt en tiondel av sjukdomsanmälningarna.

Ofta trött
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Besvär med sömnen
Ängslan, oro
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Källor: Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån (ULF).
Anm. Från och med 2006 ändrades datainsamlingen i undersökningen rörande
Anställda och ohälsa, vilket betyder betydligt färre svarande jämfört med tidigare
år. Förändringar fr.o.m. 2006 bör därför tolkas med försiktighet.
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Diagram 4.4 Andel av sjukfrånvaron som uppges bero på
arbetsorsakade besvär 1997–2010
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Diagram 4.6 Anställda och ohälsa, upplevda besvär hos män
1997–2009
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Källor: Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån (AKU).
Anm. Uppgifterna bygger på den egna bedömningen av dem som ingår i
undersökningen arbetsorsakade besvär.

Från mitten av 1990-talet fram till och med 2003
ökade den andel av sjukfrånvaron som uppgavs
vara arbetsrelaterad. Därefter har denna andel
mer än halverats. Särskilt markant var minskningen för män mellan 2006 och 2010 (se
diagram 4.4).

Ovanstående diagram illustrerar upplevda besvär
avseende olika symptom hos förvärvsarbetande
som kan ha en koppling till arbetslivet. Som
framgår finns det skillnader mellan kvinnor
(diagram 4.5) och män (diagram 4.6), då kvinnor
i högre utsträckning än män upplever sig ha
besvär i samtliga fall. Mellan 2007 och 2008 minskade andelen kvinnor som ofta är trötta eller
har värk i skuldror och axlar markant. Denna
andel har åter ökat något under 2009. Andelen
kvinnor som har besvär med sömnen eller
upplever ängslan och oro har däremot fortsatt
att minska. Andelen män som har värk i skuldror
och axlar har minskat något 2009, medan
andelen med övriga besvär är ungefär densamma
som tidigare.

Diagram 4.5 Anställda och ohälsa, upplevda besvär hos
kvinnor 1997–2009

Diagram 4.7 Andel som inte kan koppla bort tankarna från
arbetet när man är ledig och som har lågt
handlingsutrymme 1991–2009
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Källa: Arbetsmiljöverket.
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Ovanstående diagram är baserat på fyra olika
frågor ur Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning. Frågorna belyser olika aspekter av
egenkontroll. Brist på inflytande eller egenkontroll är en faktor som kan bidra till stress.
Kombinationen av höga krav och låg egenkontroll anses som en väsentlig riskfaktor för ohälsa.
Jämfört med män anger knappt dubbelt så
många kvinnor att de har lågt handlingsutrymme
och svårt att koppla bort tankarna från jobbet.
Antalet kvinnor som ansåg sig ha denna situation ökade kraftigt under 1990-talet. Uppgången
bröts i början av 2000-talet och minskade något
fram till 2007. Mellan 2007 och 2009 kan en viss
ökning utläsas, men är inte signifikant, varken
för kvinnor eller män.
Verksamhet vid Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets (AV) kärnuppgift är tillsyn
över efterlevnaden av arbetsmiljölagen m.m. AV
meddelar också föreskrifter och allmänna råd
med stöd av i första hand arbetsmiljölagen,
ansvarar för införlivandet av ett antal EUdirektiv och bedriver informationsverksamhet
inom arbetsmiljöområdet. I det följande ges en
kortfattad beskrivning av verksamheten.
Vid planering och prioritering av inspektionsverksamheten väljs de arbetsställen ut som bedöms ha de största arbetsmiljöriskerna. Därutöver avser en del insatser s.k. obligatorisk tillsyn,
som föranleds av initiativ av skyddsombud,
olycksfallsutredningar m.m. Arbetsställebesök
används som samlingsnamn för de besök på
arbetsplatser som sker för att genomföra inspektion, uppföljning, utredning, samverkan,
samråd eller information. Av tabellerna 4.2 och
4.3 framgår utvecklingen avseende antalet
arbetsställebesök respektive antalet inspektioner
de tre senaste åren.
Tabell 4.2 Antal arbetsställebesök 2008–2010
År

Antal besök

2008

2009

2010

33 200

30 000

33 500

Källa: Arbetsmiljöverket.

Tabell 4.3 Antal inspektioner 2008–2010
År

Antal besök
Källa: Arbetsmiljöverket.

2008

2009

2010

19 200

19 200

20 400

AV:s anslag minskade under perioden 2007–
2009, vilket innebar ett minskat antal inspektioner och färre arbetsställebesök. Samtidigt har ett
mål för AV varit att öka den del av inspektörernas tid som används till inspektion. För 2010 har
det inneburit att antalet inspektioner och
arbetsställebesök åter har ökat.
Antalet arbetsställebesök per inspektör ökade
med 16 procent under 2010, varför målet om att
öka inspektörernas tid till inspektion anses ha
uppnåtts. Antalet förelägganden och förbud
minskade något under 2009, men ökade igen
med cirka sex procent under 2010.
Vid nästan hälften av alla inspektioner görs ett
uppföljningsbesök. För att minska administrationen för både myndighet och arbetsgivare, bedömer AV vid vissa inspektioner på prov, att
arbetsgivaren inte behöver lämna något skriftligt
svar efter att AV har ställt krav vid första
besöket. Åtgärderna följs i stället upp vid ett
uppföljningsbesök. Ytterligare en fördel är att
både arbetsgivarna och skyddsombuden får
ytterligare ett tillfälle att stämma av sitt arbetsmiljöarbete med en inspektör.
Genom större och bredare tillsynsaktiviteter
nås ett ökat genomslag för förbättrande arbetsmiljöåtgärder och samtidigt underlättas för- och
efterarbetet för dem som utför inspektionen.
Nationella tillsynsinsatser har gjorts avseende
hot, våld och jämställdhet i detaljhandeln, riskbedömning inom tillverkningsindustrin, överbeläggningar inom sjukvården och unga i arbete.
Under 2010 har AV påbörjat arbetet med att
testa en ny tillsynsmodell som innebär att
samtliga arbetsställen inom en bransch ska
genomgå inspektion, s.k. screening. AV har tagit
fram dokumentation och tekniskt stöd och
skickat ut information om screeningen till samtliga arbetsgivare i den grafiska branschen.
Marknadskontroll av olika produkter är en
annan viktig del i AV:s arbete. Under året öppnades cirka 150 marknadskontrollärenden och
65 avslutades.
Genom revidering av befintliga föreskrifter
utfärdades fyra nya författningar under året och
en författning upphävdes. Därtill har AV deltagit
i ett omfattande internationellt och nationellt
standardiseringsarbete.
På informationsområdet har de interaktiva
tjänster som skapades under 2009 utvecklats. De
tre mest besökta utbildningarna är systematiskt
arbetsmiljöarbete (21 000 besök), riskbedömning (11 000 besök) och byggarbetsmiljö (6 000
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besök). Information om arbetsmiljö har översatts till 20 språk varav fyra har publicerats på
hemsidan. Boken ”Utstationering – regler för
utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid” har tryckts i en omarbetad upplaga till
följd av nya regler på området med anledning av
Laval-domen. Boken har översatts till engelska
och har skickats till samtliga utländska ambassader i Sverige och till svenska ambassader
utomlands. Informationssatsningen för att nå
nystartade och små företag fortsatte. Under
2010 har bl. a. fyra kunskapsöversikter publicerats och presenterats vid olika seminarier.
AV har också en viktig roll i regeringens
arbete med att minska de administrativa
kostnaderna för organisationer och företag.
Inom Arbetsmarknadsdepartementets områden
har de administrativa kostnaderna för regler som
belastar företag minskat med 255 miljoner
kronor eller 3,9 procent under perioden 2006–
2010 (Tillväxtverket 2011: Resultat från
mätperioden 2006–2010). Cirka hälften av
minskningen är resultat av arbete inom AV. När
ett behov uppstår överväger man noga om en
föreskrift behövs eller om man kan lösa
problemen på annat sätt, t.ex. genom
information. Sedan 1996 har antalet paragrafer
minskat med två tredjedelar.
Genom de aktiviteter som har redovisats ovan
är den sammantagna bilden att AV använder sina
tilldelade resurser i linje med sitt uppdrag på ett
effektivt och väl avvägt sätt.
Skyddsombudens roll

Skyddsombuden är en viktig del av det svenska
arbetsmiljösystemet. De regionala skyddsombudens uppgift är att aktivera och vara ett stöd för
arbetstagarsidan i det lokala arbetsmiljöarbetet,
främst på mindre arbetsställen där det saknas
skyddskommittéer. Staten ger årligen ett bidrag
till den regionala skyddsombudsverksamheten.
Regeringen gav den 2 april 2009 Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att se över rutinerna för administration och redovisning av hur
det statliga stödet på drygt 100 miljoner kronor
används och vid behov utarbeta nya rutiner.
Uppdraget redovisades den 18 september 2009.
Rapporten
har
remissbehandlats
(dnr
A2009/2948/ARM). Regeringen gav den 3 mars
2011, i enlighet med ESV:s förslag, AV i uppdrag
att fastställa vilka prestationer arbetstagarorgani74

sationerna årligen ska återrapportera med
anledning av att statligt stöd till den regionala
skyddsombudsverksamheten betalats ut.
Särskild satsning på arbetsmiljö

I budgetpropositionen för 2009 avsattes
33 miljoner kronor 2009 och aviserades
45 miljoner kronor 2010 samt 47 miljoner
kronor per år från och med 2011 för extra
arbetsmiljöinsatser. Satsningen utgår från inriktningen för den förnyade arbetsmiljöpolitiken,
som innebär att politiken ska bidra till den
samlade jobbpolitiken och lyfta fram
arbetsmiljöns potential för ökad konkurrenskraft. AV har därför tillförts extra medel inom
tre områden; informations- och kunskapssatsning, förstärkt information till utländska företag
och arbetstagare samt marknadskontroll och
standardiseringsarbete. AV har utnyttjat de
avsatta beloppen till fullo och det kan
konstateras att denna satsning har fått stor
inverkan på vad som har kunnat göras när det
gäller såväl omfattning, som utformning på
samtliga områden som har pekats ut i uppdraget.
Informations- och kunskapssatsning
Syftet är att förstärka AV:s informations- och
kunskapsspridning om arbetsmiljöfrågor så att
fler arbetsplatser, även de minsta, stimuleras till
ett effektivt arbetsmiljöarbete. För att följa
utvecklingen när det gäller kunskap och
motivation i arbetsmiljöarbetet, har verket låtit
göra undersökningar bland arbetsgivare och
arbetstagare under 2005, 2007 och 2010.
Resultaten tyder på att kunskapen och intresset
för grundläggande arbetsmiljöfrågor fortsätter
att öka. Under året har ytterligare arbete med att
målgruppanpassa myndighetens information
genomförts och särskilda satsningar gjorts för
att i högre utsträckning nå även de mindre
företagen. Inom ramen för uppdraget har AV
under 2010 publicerat fyra kunskapsöversikter
där välrenommerade forskare sammanfattat
kunskapsläget inom olika forskningsområden
och ytterligare tretton stycken har beställts.
Förstärkt information till utländska företag och
arbetstagare
Satsningen innebär att informationen om bl.a.
arbetsmiljöregler till utländska företagare och
arbetstagare ökar. För att förstärka informatio-

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 14

nen har AV under 2010 arbetat vidare med att
identifiera målgrupper för information och ta
fram strategier för hur verket bäst kan nå dessa
målgrupper. Ytterligare insatser vad gäller
utstationering, se vidare Anmälningsskyldighet
vid utstationering avsnitt 4.4.3.
Marknadskontroll och standardiseringsarbete
Deltagande i standardiseringsarbetet är en viktig
del i regelarbetet. De extra medlen syftar till att
förstärka AV:s insatser inom dessa områden. AV
är marknadskontrollmyndighet för fem produktområden: maskiner, personlig skyddsutrustning, enkla tryckkärl, tryckbärande anordningar och utrustning för explosionsfarlig miljö.
Det handlar om produkter som är avsedda för
användning både inom arbetslivet och privat.
Under året har AV utvecklat sina arbetsmetoder
och bland annat startat ett videonätverk i syfte
att nå ökad enhetlighet och samordning av
arbetet. Uppföljningssystem för att följa upp
ärenden har testats och verket arbetar med en
revidering av interna rutiner för marknadskontroll. När det gäller standardiseringsarbetet har
verket under året bl.a. deltagit i standardisering
när det gäller säkerhet i vindkraftverk och
lantbruksmaskiner.
Pilotprojekt för att utveckla tillsynsmetoder

I budgetpropositionen för 2010 föreslogs en
satsning under perioden 2010–2012 på sammanlagt 24 miljoner kronor för att i ett pilotprojekt
utveckla och prova en tillsynsmetod genom s.k.
screening (en genomgång av samtliga arbetsställen i en bransch genom besök). AV har i samråd
med arbetsmarknadens parter valt den grafiska
branschen för detta projekt. Tillsynen inom
projektet startade hösten 2010 och beräknas
omfatta cirka 1 500 arbetsställen. En utvärdering
av projektets resultat kommer att genomföras
under hösten 2012. Se vidare under avsnitt 4.5.3.
Direktiv om stick- och skärskador inom
hälso- och sjukvården

I maj 2010 antogs Europaparlamentets och
rådets direktiv 2010/32/EU av den 10 maj 2010
om ramavtalet mellan Hospeem och Epsu om
förebyggande av stick- och skärskador i hälsooch sjukvården (EUT L 134, 1.6.2010 s. 66-72).

Direktivet är baserat på ett avtal mellan arbetsmarknadens parter på EU-nivå och anger
minimiregler för skyddet av arbetstagare mot
risker för stick- och skärskador. Skälet för
regleringen är att sådana skador i vissa fall kan
leda till överföring av blodsmitta. Vissa ändringar
i svensk rätt torde krävas för att genomföra
direktivet. AV har fått i uppdrag att genomföra
det i svensk rätt senast den 11 maj 2013.
Arbetsmiljöpolitisk handlingsplan

I september 2010 överlämnade regeringen
skrivelsen En förnyad arbetsmiljöpolitik med en
nationell handlingsplan 2010–2015 till riksdagen
(Skr. 2009/10:248). Riksdagen behandlade och
godkände skrivelsen i mars 2011(rskr.
2010/11:187). Den nationella handlingsplanen
gäller under perioden 2010–2015, med en
halvtidsavstämning 2013. En utvärdering ska
redovisas till riksdagen under våren 2016.
Resultaten i form av genomförda åtgärder ska
årligen redovisas i budgetpropositionen.
Handlingsplanen har som huvudsakligt syfte
att peka på i vilken riktning utvecklingen inom
arbetsmiljöområdet bör gå och vilka områden
som bör prioriteras för kommande insatser. En
grundläggande utgångspunkt för den nationella
handlingsplanen är att arbetsmiljön inte ska ses
enbart som en källa till risker för individen, utan
också visa på de positiva möjligheter som ligger i
en bra arbetsmiljö. I detta ligger positiva värden
både för individen, verksamheten och samhället.
Regeringens syn i dessa frågor utvecklas vidare
under avsnitt 4.5.2.
Inriktningen för framtida insatser inom
arbetsmiljöområdet beskrivs i handlingsplanen
utifrån nedanstående punkter. Avsikten är att
konkreta åtgärder ska preciseras efter hand.
• Systemen för att minska riskerna i
arbetsmiljön ska förbättras samtidigt som
arbetsmiljöns möjligheter att bidra till
hälsa och välbefinnande i högre grad ska
uppmärksammas och utvecklas.
• Arbetsmiljöförutsättningar ska beaktas
som en viktig komponent i arbetet med att
minska utanförskapet.
• Arbetsmiljö som en viktig konkurrensoch lönsamhetsfaktor ska synliggöras och
därmed förstärkas.
• Medvetenhet och kunskap om arbetsmiljöfrågor ska öka i hela samhället.
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Regeringen har under 2010 och 2011 vidtagit
ett antal åtgärder i syfte att uppnå ovanstående.
De särskilda insatser som vidtagits inom ramen
för utgiftsområdet redovisas nedan. Utöver detta
har också insatser av betydelse för handlingsplanens målsättningar genomförts inom andra områden, som t. ex. jord- och skogsbruk och
skolan. Exempelvis har kunskapsområdena
arbetsmiljö, arbetsmarknad och arbetsrätt tydliggjorts i kursplanerna i samhällskunskap för
grundskolan och motsvarande skolformer och i
gymnasieskolans nya ämnesplan för samhällskunskap. Detta kan på sikt ge förutsättningar att
öka medvetenheten och kunskapen om arbetsmiljöfrågor.
Arbetsmiljöpolitiskt kunskapsråd
Regeringen tillsatte i september 2008 ett
arbetsmiljöpolitiskt kunskapsråd (dir. 2008:101).
Under 2009 förlängdes rådets uppdrag till den 1
september 2011. Rådets uppgift har varit att
förse regeringen med kunskapsunderlag inom
arbetsmiljöområdet. I rådet har ingått forskare
och experter från forskningsrelaterade myndigheter och organisationer. Kunskapsrådet har bl.a.
publicerat tre skrifter, God arbetsmiljö- en
framgångsfaktor (SOU 2009:47), Inkluderande
arbetsliv (SOU 2009:93) och Ett nationellt kunskapscenter för arbetsmiljö – behov och förutsättningar (SOU 2011:60). Det arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet har bidragit med värdefull
kunskap till regeringens arbete för att förnya
arbetsmiljöpolitiken.
IT-verktyg för bedömning av arbetsmiljö
Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och
vidta de åtgärder som föranleds av detta. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt på det
sätt som arbetsgivaren anser är lämpligt. AV har
stödmaterial på sin hemsida.
För att förenkla och samtidigt höja kvaliteten
på riskbedömningarna gav regeringen hösten
2010 AV i uppdrag att undersöka möjligheterna
att erbjuda företag ett frivilligt IT-verktyg. Det
finns ett EU-samarbete att bygga vidare på där
IT-verktyget innehåller branschspecifika checklistor, något som uppskattas av företagen.
I redovisningen av uppdraget framgår att EUsamarbetet är välskött och att IT-verktyget
fungerar bra. AV föreslår att arbetsmarknadens
parter eller en branschorganisation ska ha ansvaret i Sverige för IT-verktyget, en modell som
fungerar väl i Nederländerna.
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Hot och våld i arbetslivet
Under 2009 gav regeringen AV i uppdrag att
genomföra en kunskaps- och informationssatsning för att främja jämställdhet och motverka
hot och våld i arbetslivet. För perioden 2009–
2010 avsattes sammanlagt 14 miljoner kronor
under utgiftsområde 13 Integration och
jämställdhet till AV för genomförandet. Ett
syfte med satsningen är att ge ökad kunskap, hos
AV:s personal, arbetsgivare och andra arbetsmiljöansvariga, om hur risker för hot och våld
bättre kan förebyggas när skilda förutsättningar
för kvinnor och män i de aktuella miljöerna och
situationerna uppmärksammas. Uppdraget har
resulterat i ett stort antal aktiviteter som
omfattar olika former för kunskapsinsamling
och kunskapsspridning. AV har samlat resultaten på sin webbplats under en särskild temasida
om hot och våld. Här finns bland annat
forskningsbaserade kunskapsöversikter som rör
olika aspekter på hot och våld i arbetslivet och en
interaktiv webbutbildning för förebyggande
arbete på arbetsplatser.
Den 24 februari 2011 gav regeringen AV i
uppdrag att fortsätta satsningen även under
2011. Det nya uppdraget innebär att projektet
utvidgas till ytterligare några ur jämställdhetssynpunkt angelägna branscher och att ytterligare
aspekter på hot och våld ur ett jämställdhetsperspektiv fördjupas. För genomförandet av uppdraget har 3,2 miljoner kronor avsatts under
utgiftsområde 13, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder.
Kvinnors arbetsmiljö
Trots att den fysiska arbetsmiljön stadigt förbättrats, kvarstår ändå avsevärda problem. Det
gäller bland annat inom vissa kvinnodominerade
yrken och branscher. Problem i form av tunga
lyft, besvärliga arbetsställningar och ensidiga
arbetsmoment är alltför vanligt förekommande.
Som framgår under avsnittet resultat är det fler
kvinnor än män som anmäler att de har drabbats
av arbetssjukdom och som uppger att de har
besvär med värk i skuldror och axlar. Det är
också fler kvinnor som uppger sin sjukfrånvaro
som arbetsrelaterad.
Under 2011 gav regeringen AV i uppdrag att
utveckla och genomföra särskilda insatser för att
förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på
grund av arbetsmiljörelaterade problem. Uppdraget som ska pågå under perioden 2011–2014,
ska fokusera på att förebygga förslitningsskador
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på grund av felaktig arbetsbelastning. Uppdraget
ska ge en ökad kunskap om kvinnors arbetsmiljö
och bättre metoder för att i tillsynsarbetet
uppmärksamma risker för belastningsskador.
Satsningen ska omfatta kunskapsinhämtning,
information, utbildning av inspektörer och
genomförande av en nationell tillsynsaktivitet.
För genomförande av uppdraget har totalt 20,5
miljoner kronor avsatts under utgiftsområde 13,
anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder.
Ändrade skyddskommittéregler
Riksdagen beslutade i maj 2011 om ändringar i
arbetsmiljölagen (prop. 2010/11:89). Ändringarna är en del i regelförenklingsarbetet. De
trädde i kraft den 1 augusti 2011 och innebär i
korthet att det genom kollektivavtal kan bestämmas att en skyddskommitté kan utgöras av
ett samrådsorgan med annan benämning, även
om detta organ också behandlar andra frågor än
arbetsmiljöfrågor. Enligt Tillväxtverkets beräkningar sänks de administrativa kostnaderna för
företagen med sammanlagt 168 miljoner kronor
per år. Genom lagändringen möjliggörs att
skyddskommittébehandling och MBL-behandling av en fråga kan ske samtidigt, varigenom
dubbelbehandling undviks.
Sanktionsutredningen
I mars 2010 förordnades en särskild utredare för
att se över arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningens regler om föreläggande, förbud, straffsanktion och sanktionsavgifter med syfte att
åstadkomma en klarare och effektivare reglering
(dir. 2010:20). Målet med utredningen var att
samhällets resurser ska användas mer effektivt
och att genomdrivandet av lagstiftningens krav
ska bli effektivare. Uppdraget ska ses bl.a. mot
bakgrund av att ärenden hos polis- och
åklagarmyndigheterna som gäller brott mot
arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen i många
fall lagts ned, framför allt på grund av bristande
bevisning och ibland efter långa utredningstider.
Brottsbalkens regler om straff för arbetsmiljöbrott omfattades inte av utredningsuppdraget.
Utredaren redovisade sitt uppdrag den 1 juli
2011 i betänkandet En bättre arbetsmiljö genom
effektivare sanktioner (SOU 2011:57). I utredningen sägs i huvudsak följande. Dagens system
med straffsanktion är i många fall ineffektivt. En
stor del av ärendena läggs ner. Det tar tid innan
en reaktion kommer och påföljden blir oftast ett
lågt bötesstraff. Anledningen är ofta bevissvårigheter. Dagens system innebär ofta dubbelarbete,

eftersom flera myndigheter är inblandade.
Området där sanktionsavgifter kan användas bör
därför utökas och sanktionsavgifter användas i
betydligt större omfattning än i dag. Detta skulle
innebära att straffsanktionen tas bort för flertalet
av de överträdelser som i dag är straffbelagda.
Med sanktionsavgifter räcker det att visa att en
regel inte har följts, det behöver inte bevisas att
detta beror på att någon varit oaktsam. Högsta
beloppet för en sanktionsavgift på arbetsmiljöområdet bör höjas från 100 000 kronor till
1 miljon kronor.
Utredningen konstaterar vidare att de förelägganden och förbud som AV meddelar är
effektiva. Dessa sanktioner bör användas i större
utsträckning än i dag. För att göra sanktionssystemet tydligare och mer enhetligt, bör
förelägganden och förbud alltid förenas med
vite. Sanktionsavgift bör kunna tas ut för
förfluten tid samtidigt som AV kan ingripa med
föreläggande eller förbud för att få till stånd
rättelse för framtiden.
Arbetsmiljö och lönsamhet
I syfte att stimulera till en ökad forskning inom
området arbetsmiljö och lönsamhet gav
regeringen i samband med budgetpropositionen
för 2009 Institutet för arbetsmarknadspolitisk
utvärdering (IFAU) i uppdrag att utlysa ett särskilt forskningsbidrag. Totalt avsattes 9 miljoner
kronor för ändamålet under perioden 2009–
2010. Medlen har fördelats på fyra olika forskningsprojekt motsvarande bidrag om sammantaget 4,4 miljoner kronor. Resultaten från dessa
projekt har på grund av förseningar ännu inte
publicerats.
Ny indikator för att följa utvecklingen av goda
arbetsmiljöer
Enligt regeringen kan en god arbetsmiljö främja
flexibilitet, produktivitet och konkurrens. I
samband med budgetpropositionen för 2010
gavs AV därför i uppdrag att se över möjligheterna att följa utvecklingen av goda arbetsmiljöer
avseende förbättrad produktivitet och konkurrens. Regeringens ambition att redan i budgetpropositionen för 2012 presentera en sådan
indikator kan dock inte uppfyllas. Att bygga upp
en indikator av detta slag kräver långsiktighet.
Det är viktigt att indikatorn utformas på en bas
av kunskap och att mätningen kan ske på ett
tillförlitligt sätt. AV kommer därför att fortsätta
detta arbete under 2012.
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Coacher över tröskeln – försöksverksamhet för
minskat utanförskap och bättre psykosocial
arbetsmiljö
I samband med budgetpropositionen för 2011
gav regeringen Arbetsförmedlingen och AV i
uppdrag att i samverkan genomföra ett försök
med coacher över tröskeln dvs. coacher med särskild arbetsmiljökompetens upphandlade som
kompletterande aktörer till stöd för både arbetsgivare och arbetstagare. Försöket ska genomföras under perioden 2011–2013 och syftar till att
öka möjligheterna för arbetssökande med
långvarig frånvaro från arbetsmarknaden att
behålla sin praktikplats eller anställning. Särskild
uppmärksamhet ska ges till utformningen av den
psykosociala arbetsmiljön och särskilda individuella behov för att underlätta en introduktion
på arbetsplatsen. Arbetsgivare ska också erbjudas
att ingå i ett nätverk för erfarenhetsutbyte och
kunskapsstöd. Arbetsförmedlingen och AV har
gemensamt tagit fram en plan för uppdragets
genomförande. I planen definieras målgruppen
för försöket, tjänstens innehåll och vilka
kompetenskrav som ska ställas på de
upphandlade coacherna. Vidare beskrivs hur
myndigheterna ska samverka i det praktiska
arbetet med nätverken och hur uppdraget kan
utvärderas. Försöket kommer att genomföras i
Göteborg, Östersund och Örnsköldsvik med
planerad start under sista kvartalet 2011.
Minska olyckstalen i jord- och skogsbruk
Regeringen har genomfört flera insatser i syfte
att motverka de höga olyckstalen i jord- och
skogsbruket. Under perioden 2008–2009 avsatte
regeringen 10 miljoner kronor till att stärka rådgivningen till lantbrukare. Sveriges lantbruksuniversitet och Institutet för jordbruks- och
miljöteknik gavs i uppdrag att i samråd med
Lantbrukarnas riksförbund utveckla ett rådgivningskoncept och utbilda rådgivare. Satsningen
har resulterat i det gårdsbaserade rådgivningsprojektet, Säkert bondförnuft, vars mål är att
halvera olycksfallen inom jordbruket till 2013.
Fortsatt finansiering av projektet sker med
medel från Sveriges Landsbygdsprogram.
Regeringen har tydliggjort att arbetsmiljö är ett
prioriterat område i Sveriges Landsbygdsprogram under perioden 2007–2013.
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4.4.2

Analys och slutsatser Arbetsmiljö

De flesta indikatorer inom arbetsmiljöområdet
pekar på en positiv utveckling över tiden. Om
jämförelsen görs enbart med föregående mätning, har fler dödsolyckor inträffat och antalet
anmälningar av arbetsolyckor ökat något för
män, se avsnitt 4.4.1. Antalet anmälda arbetssjukdomar och den andel av sjukskrivningarna
som beror på arbetsorsakade besvär, ligger på
ungefär samma nivå som tidigare. Inga signifikanta förändringar har heller uppmätts när det
gäller andelen som har lågt handlingsutrymme
och inte heller kan koppla bort tankarna från
arbetet när de är lediga.
Utvecklingen inom arbetsmiljöområdet påverkas sannolikt av konjunkturella faktorer. Den
ekonomiska krisen under 2008–2009 och dess
effekter på arbetsmarknaden kan ha bidragit till
att antalet dödsolyckor och anmälda skador
minskade.
Antalet dödsolyckor i arbetet har minskat
under en lång period. Räknar man både arbetstagare och egenföretagare, omkom i genomsnitt
138 personer årligen under 1980-talet, 95 under
1990-talet och hittills under 2000-talet har i
medeltal 61 personer förolyckats per år. Under
2010 inträffade 54 dödsolyckor, vilket är fler än
året innan, men den näst lägsta siffran vid mätningar i modern tid. Inom t.ex. tillverkningsindustrin kan den långsiktiga minskningen delvis
förklaras av att färre jobbar inom näringsgrenen.
Inom byggverksamheten har dock antalet
sysselsatta legat på ungefär samma nivå.
Under senare år har antalet arbetsolyckor med
sjukfrånvaro som anmälts till Försäkringskassan
minskat. Anmälningarna under 2010 är dock fler
än 2009. Preliminära data tyder på att fallolyckor
orsakade av snö och is ligger bakom hälften av
ökningen. Jämför man med genomsnittet för
den föregående femårsperioden, har antalet
anmälningar för män minskat med sex procent
och för kvinnor ökat med en procent. Antalet
arbetsolyckor utan sjukfrånvaro har ökat något,
både för kvinnor och män.
Sedan 2003 har det skett en kraftig nedgång i
antalet anmälda arbetssjukdomar. Under 2010
ökade antalet anmälningar med knappt 200
jämfört med 2009, vilket relativt sysselsättningen
innebär en ökning på knappt en procent. På
senare år har inga förändringar i sjuk- och
arbetsskadeförsäkringarna gjorts som i väsentlig
grad kan förväntas ha påverkat anmälningsbenä-
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genheten. Det skulle tala för att det är färre personer som drabbas av arbetssjukdomar i dag än
för några år sedan.
Andelen kvinnor som uppgav att de hade
arbetsrelaterade besvär som hade orsakats av
annat än olycksfall minskade mellan 2003 och
2010 från 30 till 21 procent. För män minskade
andelen från 22 till 15 procent. För såväl män
som kvinnor är det fysisk belastning samt stress
och andra psykiska orsaker som dominerar bland
de angivna orsakerna. Beräkningar indikerar att
åtminstone 800 dödsfall i cancer, lungsjukdom
eller hjärtinfarkt årligen är arbetsrelaterade
(Arbetsmiljöverket, rapport 2010:3). Analysen
har då begränsats till åldrarna 25–74 år. Andelen
av sjukfrånvaron som beror på arbetsorsakade
besvär ökade fram till 2003/2004. Därefter har
utvecklingen visat en snabbt nedåtgående tendens. Stress och fysisk belastning dominerar
bland angivna orsaker. Kvinnor uppger dessa besvär i högre utsträckning än män.
Den sammantagna bedömningen är att utvecklingen inom arbetsmiljöområdet är fortsatt
positiv. Det finns dock anledning att utifrån ett
riskförebyggande perspektiv noga följa och analysera utvecklingen när det gäller antalet dödsolyckor och arbetsolyckor. Ett antal av de
satsningar som har vidtagits har ett direkt fokus
på konkreta risker i arbetsmiljön som hot och
våld och belastningsskador. Dessa tillsammans
med andra satsningar av mer långsiktig karaktär,
såsom ökad information och kunskapsförmedling, syftar till ett förbättrat riskförebyggande
arbete.

Resultat

Den vanligen arbetade tiden för heltidsarbetande
kvinnor och män uppgick 2010 till drygt
40 timmar i veckan, vilket var oförändrat jämfört
med de senaste åren. Vanligen arbetad tid för
heltidsarbetande avser den tid som heltidsarbetande personer (mer än 34 timmars arbetstid)
uppger att de arbetar en vanlig vecka. Den faktiskt arbetade tiden är lägre än den vanligen
arbetade tiden, framför allt för kvinnor. Det
beror på att den mäts för alla i arbete oavsett
arbetstid. Till följd av att det är fler kvinnor än
män som arbetar deltid är därmed den faktiskt
arbetade tiden betydligt lägre för kvinnor än för
män (se diagram 4.8). Under 2010 uppgick den
faktiskt arbetade tiden per vecka till i genomsnitt
drygt 33 timmar för kvinnor och knappt
39 timmar för män, vilket var en ökning för både
kvinnor och män jämfört med 2009. Faktisk
arbetad tid beräknas bland sysselsatta som är i
arbete, dvs. som inte av någon anledning är
frånvarande från arbetet.
Diagram 4.8 Veckoarbetstid (15–74 år), 2010
Timmar
45
40

Kvinnor

Män

35
30
25
20
15
10

4.4.3

Arbetsrätt

Indikatorer och andra bedömningsgrunder
för redovisningen

Inom arbetsrätten är det komplicerat att genom
indikatorer fullt ut visa hur reglerna på det
arbetsrättsliga området fungerar. De indikatorer
som används kan dock ge en bild av hur olika
anställningsformer enligt lag och avtal nyttjas på
den svenska arbetsmarknaden.
Följande resultatindikatorer redovisas inom
arbetsrättens område:
- veckoarbetstid,
- deltidsarbete,
- tidsbegränsad anställning.

5
0
Vanligen arbetad tid för heltidsarbetande Faktisk arbetad tid för personer i arbete
Källa: SCB (AKU).

Källa: Statistiska centralbyrån (AKU).
Anm. Eftersom män arbetar heltid i större utsträckning än kvinnor representerar
diagrammet för vanligen arbetad tid för heltidsarbetande betydligt färre kvinnor
än män. Den faktiskt arbetade tiden är den tid personerna arbetade under SCB:s
mätvecka, oavsett vad deras vanligen arbetade tid är. I gruppen ingår både
heltids- och deltidsarbetande.

Av samtliga sysselsatta kvinnor arbetade knappt
35 procent deltid jämfört med drygt 13 procent
av samtliga sysselsatta män under 2010. Under
2010 minskade dock andelen deltidsarbetande
kvinnor
betydlig
mer
än
andelen
deltidsarbetande män. Totalt arbetade knappt var
fjärde sysselsatt deltid under 2010 (se tabell 4.4).
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Tabell 4.4 Deltidsarbete (15–74 år), 2005–2010
Andel deltidsarbetande i procent av samtliga sysselsatta
År

Kvinnor

Män

2005

36,4

12,7

2006

36,5

12,6

2007

36,4

12,6

2008

35,9

12,8

2009

35,8

13,5

2010

34,7

13,3

Källa: Statistiska centralbyrån (AKU).
Anm. Deltidsarbete definieras som arbete upp till och med 34 timmar per vecka.

Kvinnor har i en något större omfattning än män
tidsbegränsade anställningar (se tabell 4.5). Det
senaste året ökade dock andelen män med
tidsbegränsad anställning, medan andelen
kvinnor var oförändrad jämfört med 2009.
Tabell 4.5 Tidsbegränsad anställning (15–74 år),
2005–2010
Andel anställda som har tidsbegränsad anställning i procent av
samtliga anställda
År

Kvinnor

Män

2005

17,8

14,4

2006

19,1

15,4

2007

19,9

15,0

2008

18,7

13,4

2009

17,6

12,9

2010

17,6

14,0

Källa: Statistiska centralbyrån (AKU).

Genomförande av direktiv om
bemanningsföretag

I november 2008 antogs Europaparlamentets
och rådets direktiv 2008/104/EG av den
19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut
av bemanningsföretag (EUT L 327, 5.12.2008,
s. 9). Direktivet ställer krav på att medlemsstaterna efter samråd med arbetsmarknadens parter
ska göra en översyn av eventuella begränsningar
eller förbud mot arbete som utförs av personal
som hyrs ut av bemanningsföretag. Direktivet
innehåller också en likabehandlingsprincip som
innebär att en arbetstagare som hyrs ut av
bemanningsföretag ska, under den tid som uppdraget varar, ha minst samma grundläggande
arbets- och anställningsvillkor som om arbetstagaren hade anställts direkt av kundföretaget för
att inneha samma tjänst. Direktivet medger dock
att medlemsstaterna under vissa angivna förutsättningar inför eller behåller alternativa
80

lösningar för regleringen av arbets- och anställningsvillkor för bemanningsföretagsanställda i
bl.a. kollektivavtal. Direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna senast den 5 december
2011.
Regeringen gav den 24 september 2009 en
särskild utredare i uppdrag (dir. 2009:85) att
överväga och lämna förslag på åtgärder som
behöver vidtas för att genomföra direktivet om
arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag i
svensk rätt. Inom ramen för uppdraget låg också
att enligt artikel 4 i direktivet, granska om det
finns begränsningar eller förbud mot att anlita
arbetskraft som hyrs ut av bemanningsföretag i
nationell lagstiftning eller praxis och att pröva
om eventuella begränsningar eller förbud är
förenliga med direktivets regler och i förekommande fall lämna förslag till ändringar.
Bemanningsutredningen överlämnade sitt
betänkande den 24 januari 2011 (SOU 2011:5). I
betänkandet föreslås att bemanningsdirektivet
genomförs i Sverige genom en ny lag om uthyrning av arbetstagare. Kärnan i den föreslagna
lagen är en likabehandlingsprincip, som motsvarar den som finns i direktivet. Utredaren
föreslår viktiga undantag från likabehandlingsprincipen. Bland annat ska arbetsmarknadens
parter få ingå kollektivavtal som avviker från
likabehandlingsprincipen under förutsättning att
det övergripande skyddet för uthyrda arbetstagare respekteras. Vidare föreslås ändringar i
lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, som innebär att utstationerade uthyrda
arbetstagare kan göra anspråk på mer förmånliga
villkor än andra utstationerade arbetstagare.
Betänkandet har remitterats och frågan bereds
för närvarande inom Regeringskansliet.
Anmälningsskyldighet vid utstationering

En departementspromemoria Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt
anställningsskyddslagen (Ds 2011:22) har under
våren 2011 utarbetats inom Regeringskansliet. I
promemorian föreslås bl.a. att det införs bestämmelser i utstationeringslagen om att utländska
arbetsgivare som utstationerar arbetstagare i
Sverige ska vara skyldiga att göra en anmälan till
Arbetsmiljöverket (AV) om utstationeringen
och utse en kontaktperson i Sverige. Kontaktpersonen ska vara behörig att ta emot delgiv-
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ningar för arbetsgivarens räkning och kunna
tillhandahålla sådana handlingar som visar att
kraven i utstationeringslagen är uppfyllda.
Undantag föreslås om verksamheten i Sverige
pågår under högst fem dagar. Vissa bemyndiganden ges enligt förslagen till regeringen vad
avser möjlighet att göra undantag från bestämmelserna och meddela närmare föreskrifter om
vad en anmälan ska innehålla. Anmälan bör vara
enkel och i huvudsak internetbaserad och bara
innehålla sådana uppgifter som är nödvändiga för
att syftet med regleringen ska uppfyllas. AV ska
enligt förslagen utöva tillsyn över reglerna. Sanktionen för den som underlåter att göra anmälan
eller utse en kontaktperson ska enligt förslagen
vara en sanktionsavgift. En arbetsgivare som
underlåter att anmäla förändringar av verksamheten, gör en oriktig eller bristfällig anmälan
eller har en kontaktperson som inte uppfyller
sina åligganden, ska kunna föreläggas vid vite att
vidta rättelse. Promemorian har remitterats och
remisstiden löper ut den 14 oktober 2011.
Förtydligande i anställningsskyddslagen med
anledning av direktiv om ramavtalet om
visstidsarbete

Den 22 mars 2010 fick Sverige en formell
underrättelse av Europeiska kommissionen
angående Sveriges införlivande av rådets direktiv
1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet
om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE
och CEEP (EGT L 175 10.7.1999, s. 43).
Departementspromemorian
Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande
avseende missbruk av visstidsanställningar enligt
anställningsskyddslagen (Ds 2011:22) innehåller
förslag till förtydligande av rättsläget på så sätt
att det direkt av lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) ska framgå att om tidsbegränsade anställningar respektive provanställning enligt LAS kombineras på ett sätt som utgör ett
missbruk, kan arbetstagaren få domstols förklaring om att avtalet ska gälla tills vidare.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 15 juni
2012. Promemorian har remitterats och remisstiden löper ut den 14 oktober 2011.

Genomförande av direktiv om europeiska
företagsråd

I februari i år beslutade regeringen propositionen
Ny lag om europeiska företagsråd (prop.
2010/11:60). Riksdagen har beslutat i enlighet
med regeringens förslag (bet. 2010/11:AU6),
vilket innebär att en ny lag om europeiska
företagsråd trädde i kraft den 6 juni 2011. Den
nya lagen genomför Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/38/EG av den 6 maj 2009
om inrättande av ett europeiskt företagsråd eller
ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper
av gemenskapsföretag för information till och
samråd med arbetstagare (EUT L 122, 16.5.2009,
s. 28). Den nya lagen ersätter den nu gällande
lagen om europeiska företagsråd från 1996.
Genomförande av direktiv om
föräldraledighet

Arbetsmarknadens parter inom EU enades den
18 juni 2009 om att ändra det ramavtal om
föräldraledighet från 1995 som genomförts som
direktiv 96/34/EG. Europaparlamentet och rådet
antog efter förslag från kommissionen ett direktiv om föräldraledighet för att genomföra det
nya avtalet, rådets direktiv 2010/18/EU av den
8 mars 2010 om genomförandet av det ändrade
ramavtalet om föräldraledighet som ingåtts av
BUSINESSEUROPE, UEAPME, ECPE och
EFS och om upphävandet av direktiv 96/34/EG
(EUT L 68, 18.3.2010, s. 13–20). Direktivet
innehåller minimiregler och innebär att rätten till
föräldraledighet förlängs från tre till fyra månader för vardera föräldern. En av dessa månader
kan inte överlåtas till den andra föräldern.
Avtalet innebär inte att ersättning måste utgå
under ledigheten. I avtalet har även reglerna som
rör skydd för anställningsförmåner, ickediskriminering och återgång i arbete ändrats.
Genomförandet av direktivet har analyserats i
departementspromemorian, Genomförandet av
det nya föräldraledighetsdirektivet (Ds 2010:44),
som också remitterats (dnr A2010/1519/ARM).
Regeringen gör bedömningen att Sverige redan
uppfyller de krav som ställs i direktivet. I
samband med remitteringen väcktes dock frågan
om föräldrar till barn med funktionshinder i
utökad utsträckning bör ha rätt till förkortning
av sin arbetstid. Ärendet bereds för närvarande
inom Regeringskansliet.
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Direktiv om mammaledighet

Hösten 2008 presenterade EU-kommissionen
ett förslag till ändring av Europaparlamentets
och rådets direktiv 92/85/EEG av den
19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra
säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller
ammar. Ändringsförslaget innebär en utökad
barnledighet för mamman från 14 till 18 veckor,
varav sex veckor ska vara obligatoriska efter
förlossningen. Kommissionen anser att kvinnor
ska ha rätt till 100 procent av lönen vid denna
barnledighet, men medlemsstaterna kan sätta ett
tak som motsvarar ersättningen vid sjukdom.
Även skyddet mot uppsägning och rätten att få
tillbaka samma arbete eller ett arbete med
motsvarande villkor efter mammaledigheten
föreslås bli starkare. Hösten 2010 behandlade
Europaparlamentet förslaget i en första läsning.
Förslaget har därefter diskuterats i rådet under
våren 2011 och förhandlingarna väntas fortsätta
under det kommande året. Någon gemensam
ståndpunkt har ännu inte antagits av rådet.
Ändrade regler om övertid

Riksdagen har i maj 2011 beslutat om ändringar i
arbetstidslagen. Ändringarna är en del i regelförenklingsarbetet. De trädde i kraft den 1 augusti
2011 och innebär i korthet att dispensförfarandet hos AV för uttag av extra övertid och extra
mertid tagits bort. I stället lagregleras att uttag
får ske med högst 150 timmar per arbetstagare
och år vid särskilda omständigheter under förutsättning att situationen inte har gått att lösa på
annat rimligt sätt. Skyldigheten att söka dispens
för nödfallsövertidsarbete som överstiger två
dygn har också tagits bort. Skyddsombud får
kontrollera att bestämmelserna om extra övertid,
extra mertid och nödfallsövertid följs.
Samtidigt har möjligheten att få dispens från
kravet att underrätta facklig organisation om
nödfallsövertidsarbete avskaffats. Även möjligheten att få dispens från begränsningen av övertidsuttag per kalendermånad och fyraveckorsperiod har upphävts.
Förändringarna berör endast de arbetsgivare
som inte är bundna av kollektivavtal som reglerar
ifrågavarande slag av övertid och mertid. Det
tidigare förfarandet var administrativt betungande för arbetsgivarna och det kan antas att reg82

lerna följdes dåligt, eftersom få ansökningar kom
in till AV.
Översyn av ledighetslagstiftningen

Den 28 januari 2010 beslutade regeringen lagrådsremissen En enklare ledighetslagstiftning.
Vissa förslag till ändringar av förslaget till ny lag
om rätt till ledighet för utbildning beslutades i en
lagrådsremiss den 5 maj 2011. Förslagen innefattar ändringar i åtta ledighetslagar, bland andra
föräldraledighetslagen (1995:584) och lagen
(1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för
utbildning. Syftet är att förenkla lagarna och
minska företagens administrativa kostnader.
Vissa lagar med innehåll som ligger nära varandra
föreslås samordnas till en lag. Antalet ledighetslagar minskar enligt förslaget till fem. Det
materiella innehållet i lagarna påverkas endast i
mindre grad. Ärendet bereds för närvarande
inom Regeringskansliet.
Gymnasial lärlingsanställning

Riksdagen fattade i maj 2009 beslut om att det
från och med hösten 2011 ska vara möjligt att
inom ramen för yrkesprogrammen gå gymnasial
lärlingsutbildning, där utbildningen i huvudsak
är förlagd till en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutredningen lämnade i mars 2010 sitt betänkande Lärling – en bro mellan skola och arbetsliv
(SOU 2010:19), där man bland annat granskade
förutsättningarna för att inom gymnasial lärlingsutbildning kombinera anställning och studier. Elever som går en lärlingsutbildning på
gymnasienivå ska ingå ett skriftligt utbildningskontrakt med arbetsplatsen där de är lärlingar
(prop. 2010/11:104).
Det är möjligt att påbörja gymnasial lärlingsutbildning från och med skolåret 2011/2012.
Frågan om en ny anställningsform för den som
går en gymnasial lärlingsutbildning bereds inom
Regeringskansliet.
Utredning om lärlingsprovanställning

I budgetpropositionen för 2011 aviserades att
regeringen vill inrätta lärlingsprovanställningar
som ska underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden. Regeringen har för avsikt att tillkalla en
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särskild utredare med uppdrag att utreda och föreslå lösningar avseende den nya anställningsformen. Ärendet bereds för närvarande inom
Regeringskansliet.
Utredning om kostnader för arbetsgivare vid
tvist om uppsägning

I budgetpropositionen för 2011 aviserades att
regeringen vill minska arbetsgivarnas kostnader
vid tvist om uppsägning. Regeringen har därför
för avsikt att ge en särskild utredare i uppdrag
(dir. 2011:76) att se över reglerna om tvister i
samband med uppsägning och lämna förslag på
hur kostnaderna kan begränsas. Syftet med de
regeländringar som ska föreslås är att nyanställningar ska främjas.
Utredning om rätten att kvarstå i anställning
till 69 år

Den 14 april 2011 utsåg regeringen en särskild
utredare (dir. 2011:34) med uppdrag att analysera hur den genomsnittliga pensionsåldern kan
höjas och att ta fram konkreta förslag till åtgärder för att fler ska kunna arbeta längre. Uppdraget omfattar frågan om möjligheterna till höjd
ålder för rätten att kvarstå i anställning från 67
till 69 år. Utredaren ska redovisa uppdraget
genom ett delbetänkande senast den 16 januari
2012 och ett slutbetänkande senast den 1 april
2013. Se vidare i budgetpropositionen volym 6,
avsnitt Ålderspensionssystemet vid sidan av
statens budget.
Uppdrag till Medlingsinstitutet

Enligt budgetpropositionen för 2011 ska
Medlingsinstitutet (MI) ges ett tydligt uppdrag
att informera företagare om rådande regler om
arbetsrätt och kollektivavtal. Avsikten är att
genomföra satsningen under mandatperioden.
Under 2011 gavs MI därför uppdraget att lämna
ett förslag till regeringen hur en sådan informationstjänst kan utformas.
I sin redovisning av uppdraget (dnr
A2011/2396/ARM) framhåller MI att även om
det finns en del information om arbetsrätt och
kollektivavtal publicerade av vissa myndigheter,
finns ändå möjligheter till betydande

förbättringar. Exempelvis saknas en fullständig
sammanställning över vilka kollektivavtal som
finns, när de löper ut och vilka de avtalsslutande
parterna är. MI föreslår att behoven fylls genom
en ökad ambitionsnivå på den egna webbplatsen,
men också genom att MI tar ett större ansvar för
informationen om arbetsrätt och kollektivavtal i
informationssystem som kommit till i
samarbeten mellan andra myndigheter. Främst
avses webbplatsen (verksamt.se) som är ett
samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och
Tillväxtverket.
Även andra än företagare behöver information
om arbetsrätt och kollektivavtal och målgruppen
för informationen är inte begränsad till företagare. Med utgångspunkt i MI:s förslag avser
regeringen att bygga upp en informationsservice
om rådande regler om arbetsrätt och
kollektivavtal hos MI.
Internationella arbetsorganisationen (ILO)

ILO:s beslutande organ, Internationella arbetskonferensen, antog i juni 2011 en konvention
och en rekommendation om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare. Konventionen kommer inom högst 18 månader efter antagandet
och sedan den analyserats i förhållande till svensk
lagstiftning, att underställas riksdagen med
förslag huruvida konventionen ska ratificeras.
Vid junimötet beslutades vidare att förhandlingar om en rekommendation om grundläggande sociala förmåner ska inledas vid nästa
arbetskonferens 2012. Dessutom antog arbetskonferensen slutsatser med uppmaning till
medlemsstaterna att stärka och effektivisera sina
arbetsmarknadsmyndigheter och yrkesinspektioner i syfte att tackla nya utmaningar till följd
av den ekonomiska krisen och ett förändrat arbetsliv.
Verksamhet vid Arbetsdomstolen

Antalet mål som kom in till Arbetsdomstolen
var färre under 2010 jämfört med 2008 och 2009.
Cirka 65 procent av målen var s.k. A-mål (den
typ av mål i vilka talan väcks direkt hos
Arbetsdomstolen), vilket var något lägre jämfört
med tidigare år. Även antalet avgjorda mål och
inneliggande mål minskade jämfört med föregående år, se tabell 4.6.
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Tabell 4.6 Målstatistik för Arbetsdomstolen 2008–2010
Antal
2008

2009

2010

403

432

374

Avgjorda mål

411

450

408

Antal domar och särskilt uppsatta beslut

110

98

96

Inneliggande mål vid årets slut

257

245

205

Inkomna mål

Källa: Arbetsdomstolen.

Genomströmningstiderna (handläggningstiderna)
är av stor betydelse för att bedöma om arbetsrättsliga tvister avgörs inom rimlig tid. Genomströmningstiderna har varit relativt konstanta
under perioden 2008–2010. Det gäller såväl för
avgjorda A- och B-mål (B-mål är den typ av mål
som först har prövats i tingsrätt och sen
överklagats till Arbetsdomstolen).
Tabell 4.7 Genomströmningstid för mål vid Arbetsdomstolen
2008–2010
Antal månader

A-mål totalt
A-mål avgjorda efter dom eller särskilt
uppsatta beslut
B-mål totalt
B-mål avgjorda efter dom eller särskilt
beslut

2008

2009

2010

8

7

7

14

13

13

3

3

2

12

13

13

Källa: Arbetsdomstolen.

4.4.4

Analys och slutsatser Arbetsrätt

De insatser som har gjorts inom arbetsrättsområdet är liksom tidigare år i första hand kopplade
till lagstiftningsåtgärder, dels i form av nationella
initiativ, dels som en följd av det internationella
samarbetet.
Den svenska modellen utgör, enligt regeringens mening, en god grund för en väl fungerande
arbetsmarknad. De arbetsrättsliga reglerna i
Sverige ger goda förutsättningar för att kombinera trygga förhållanden på arbetsmarknaden
med en hög sysselsättningsnivå. Grunderna för
arbetsrätten bör därför bestå också framöver.
Vissa grupper såsom unga och utrikes födda kan
dock, till följd av utformningen av vissa delar av
arbetsrätten, möta svårigheter att etablera sig på
arbetsmarknaden. Ett antal mindre justeringar av
gällande regler för att minska dessa problem aviserades därför i budgetpropositionen för 2011.
En särskild anställningsform skulle introduceras
för gymnasielärlingar och lärlingsprovanställningar inrättas. Därutöver aviserades att arbets84

givarnas kostnader vid tvist om uppsägning
skulle begränsas och MI ges ett tydligt uppdrag
att informera företagare om rådande regler om
arbetsrätt och kollektivavtal. Vidare skulle det,
genom dialog i Pensionsgruppen, undersökas
om det fanns möjlighet till höjd ålder för rätten
att kvarstå i anställningen från 67 till 69 år, i syfte
att höja utträdesåldern och därmed förbättra
hållbarheten i de offentliga finanserna.
Under året har genomförandet av de åtgärder
som aviserades i budgetpropositionen för 2011
påbörjats, dels genom utredningsuppdrag, dels
genom att regeringen avser att ge MI i uppdrag
att förbättra informationen om arbetsrätt och
kollektivavtal.
Det ska vara lätt att anställa och tillsvidareanställningar ska vara grunden på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt spelar tidsbegränsade
anställningar en viktig roll. Det kan konstateras
att den andel av samtliga anställda som har en
tidsbegränsad anställning ökade med drygt en
procentenhet när det gäller män mellan 2009 och
2010, men var oförändrad när det gäller kvinnor.
Samtidigt som tidsbegränsade anställningar
kan vara en viktig bro in i arbetslivet är det viktigt att de inte missbrukas. En departementspromemoria med bl. a. förslag till en ändring i
lagen (1982:80) om anställningsskydd har remitterats. Remisstiden går ut den 14 oktober 2011.
Ändringen avser att förtydliga att tidsbegränsade
anställningar respektive provanställning enligt
anställningsskyddslagen som kombineras på ett
sätt som utgör ett missbruk, kan av domstol
förklaras.
Avseende de regelförändringar som föranleds
av EU-rätten kan särskilt nämnas att en del särskilda skyddsregler kommer att införas i den nationella lagstiftningen genom bemanningsföretagsdirektivets genomförande. Samtidigt är avsikten att genomförandet ska göras på ett sätt
som ansluter till den svenska arbetsmarknadsmodellen.
I en departementspromemoria som har utarbetats inom Regeringskansliet under våren, föreslås bestämmelser i utstationeringslagen om att
utländska arbetsgivare som utstationerar arbetstagare i Sverige ska vara skyldiga att göra en
anmälan till AV om utstationeringen och utse en
kontaktperson i Sverige. Syftet med förslagen är
att tillgodose de behov som svenska arbetstagarorganisationer och myndigheter har av att
kunna komma i kontakt med utländska arbetsgivare som utstationerar arbetstagare i Sverige. Det
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bedöms som nödvändigt för att utstationeringslagens regler ska fungera i praktiken och för att
säkerställa att utstationerade arbetstagare omfattas av de rättigheter som följer av utstationeringsdirektivet.
Regeringens bedömning är att de insatser som
har gjorts inom området förväntas bidra till målet för arbetsrätten på ett bra sätt; en arbetsrätt
som skapar förutsättningar för ett arbetsliv som
tillgodoser både arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov av flexibilitet, trygghet och inflytande.
4.4.5

Lönebildning

Indikatorer och andra bedömningsgrunder
för redovisningen

Fyra indikatorer utgör en del i bedömningsunderlaget för insatser inom lönebildningsområdet.
- Antal förlorade arbetsdagar på grund av
konflikt,
- Antal medlingsärenden i riksavtalsförhandlingar där MI har förordnat
medlare 2001–2010, år med omfattande
avtalsrörelser,
- Löneutvecklingen per timme för hela arbetsmarknaden,
- Arbetskraftskostnadsutvecklingen
per
timme inom näringslivet i förhållande till
euroområdet och USA.
Resultat

Avtalsförhandlingarna 2010 var de mest omfattande hittills under 2000-talet. Närmare 3,3 miljoner arbetstagare fick nya avtal under 2010. Det
finns sammanlagt cirka 650 centrala kollektivavtal (förbundsavtal) och 550 av dessa löpte ut
under 2010. Merparten av de drygt 60 fackliga
organisationerna och 50 arbetsgivarorganisationerna var parter i 2010 års avtalsrörelse. De allra
flesta avtal löpte ut den 31 mars 2010. Bland
dessa märktes flertalet avtal inom industrin,
byggavtalen och delar av el- och energisektorns
avtal. Även avtalen mellan Svensk Handel och
Handelsanställdas förbund, Almega och IT- &
Telekomföretagens avtal och flera avtal för flyget
löpte ut den 31 mars, liksom avtalet mellan
Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska
Kommunalarbetareförbundet. Inför avtalsrörelsen yrkade arbetsgivarsidan på nollavtal på

central nivå med hänvisning till den allvarliga
krisen i industrin och låga avtal i omvärlden.
Från LO m. fl. krävdes löneökningar på 2,6
procent per tolvmånadersperiod, låglönesatsningar och förstärkt fackligt inflytande vid inhyrning av personal från bemanningsföretag.
Resultatet av 2010 års avtalsförhandlingar blev
en tydlig nedväxling i löneökningstakten jämfört
med föregående avtalsperiod. De första avtalen
inom industrin, som sedan kom att bli normerande för resten av arbetsmarknaden, gav löneökningar på 2,6 procent på 18 månader, cirka 1,8
procent räknat över en tolvmånadersperiod.
Avtalen inom industrin och stora delar av den
övriga privata arbetsmarknaden, fick en tydlig
baktung profil med mycket låga påslag i början
av avtalsperioden och högre i slutet av perioden.
Överenskommelsen inom detaljhandeln innebar
att en något högre norm än i industrin etablerades för typiska låglöneområden. Löneökningarna
i det tvååriga detaljhandelsavtalet uppgick till 4,7
procent, men olika besparingar medförde att avtalet kostnadsberäknades till 3,8 procent, cirka
1,9 procent räknat över en tolvmånadersperiod.
Motsvarande besparingar gjordes senare på
många andra områden där löneökningarna översteg normen. Avtalsperiodens längd varierade
avsevärt. Den vanligaste perioden var två år.
Industrins avtal blev 18 till 22 månader medan
t.ex. Byggavtalet slöts på 35 månader.
Sedan 1997 finns ett avtal mellan tolv arbetsgivarförbund och sju fackförbund inom industrin om industriell utveckling och lönebildning,
det s.k. Industriavtalet. Det omfattar cirka
600 000 löntagare. Konjunkturinstitutet har bedömt att avtalet har bidragit till få konflikter och
till att den konkurrensutsatta industrin varit
lönenormerande. Industriavtalet har varit utsatt
för tryck de senaste två avtalsrörelserna och 2010
kunde inte avtalen för arbetare och tjänstemän
hållas ihop. Teknikföretagen gjorde först upp
med Unionen och Sveriges ingenjörer. Metall,
som såg frågan med bemanningsföretag och
löptid som viktiga, gjorde upp fem dagar senare.
I april 2010 sa Teknikföretagen upp Industriavtalet med Metall. Ett nytt industriavtal undertecknades dock i juni 2011 (se vidare avsnitt
4.4.6).
Antal förlorade arbetsdagar
Totalt förlorades knappt 28 900 arbetsdagar
under 2010 på grund av konflikter på arbetsmarknaden. Av dessa var 26 450 dagar hänförliga
85
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till strejk inom massa- och pappersindustrin. Vid
konflikter inom processindustri med tre skift per
dygn, blir det många förlorade dagar även om
konflikten varar en kort kalendertid. Strejken var
den första verkställda konflikten inom industrin
sedan industriavtalets tillkomst 1997. De återstående 2 400 förlorade dagarna under avtalsrörelsen är betydligt färre än tidigare år med omfattande avtalsrörelser. Antalet förlorade arbetsdagar till följd av arbetsmarknadskonflikter under
perioden 2006–2010 redovisas i nedanstående
tabell. Såväl lovliga konflikter (då kollektivavtal
löpt ut) som olovliga konflikter (då kollektivavtalens fredsplikt gäller) ingår.
Tabell 4.8 Antal förlorade arbetsdagar på grund av konflikt
2006–2010
Antal
År

Antal

2006

2007

2008

2009

2010

1 971

13 666

106 760

1 560

28 892

Källa: Medlingsinstitutet.

En internationell jämförelse visar att Sverige har
ett lågt antal förlorade arbetsdagar i genomsnitt
per 1 000 arbetstagare, färre än tio förlorade
dagar per år under perioden 2005–2009. Endast
fem av EU:s medlemsstater har färre förlorade
dagar. Det bör framhållas att redovisningen i
konfliktstatistiken av förlorade dagar inte är
exakt. Omfattningen av arbetsnedläggelser i
samband med förhandlingar om branschvisa avtal går det att få en relativt god uppfattning om,
men andra konflikter utanför avtalsförhållanden
är det svårare att kvantifiera. I många länder har
det t. ex. under 2009 och 2010 förekommit politiskt motiverad arbetsnedläggelse där det har
varit frivilligt att delta.
Antal medlingsärenden
Under 2010 har medlare utsetts i 27 avtalsförhandlingar av de totalt 550 avtalsförhandlingarna
mellan nationella förbundsparter. I 16 av de
27 tvisterna utfärdades varsel om stridsåtgärder,
som verkställdes i sju fall. Utanför MI:s
verksamhet att medla i arbetstvister, ligger
områden där parterna har träffat avtal om
förhandlingsordning. Industriavtalet (se ovan) är
ett sådant avtal. Där utser parterna egna medlare,
s.k. opartiska ordföranden. Till skillnad från alla
tidigare avtalsrörelser sedan 1997, förekom
denna gång flera varsel inom industrin och för
första gången verkställdes stridsåtgärder.
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Diagram 4.9 Antal medlingsärenden i
riksavtalsförhandlingar där MI har förordnat medlare,
2001–2010, år med omfattande avtalsrörelser
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Källa: Medlingsinstitutet.

För medling i lokala tvister har MI till sitt
förfogande fem fasta medlare med varsitt
geografiskt verksamhetsområde. De handlägger i
första hand tvister mellan ett fackförbund och en
oorganiserad arbetsgivare, ofta om tecknande av
kollektivavtal, s.k. hängavtal. Under 2008 kunde
en dramatisk minskning av sådana tvister noteras. Även om en ökning har skett under 2009
och 2010, ligger antalet avtalstvister alltjämt på
en historiskt låg nivå och betydligt under
genomsnittet för 2000-talet. År 2010 medlades
det i 17 lokala tvister. Trots att varsel om
stridsåtgärder är regel i de lokala tvisterna om
tecknande av kollektivavtal, har ett fåtal varsel
trätt i kraft eftersom tvisterna vanligtvis får sin
lösning under varseltiden. Sett till det totala antalet kollektivavtalsanslutningar som årligen sker
på den svenska arbetsmarknaden, tillkommer en
försvinnande liten del efter varsel och medling.
Löneutvecklingen per timme för hela
arbetsmarknaden
Löneökningstakten bromsade in påtagligt under
2010. Enligt preliminära utfall från konjunkturlönestatistiken för 2010 uppgick löneökningarna
till 2,4 procent för hela arbetsmarknaden, att
jämföras med 3,4 procent 2009.
Tabell 4.9 Löneutveckling per timme för hela
arbetsmarknaden, 2006–2010
Procentuell förändring från föregående år
År

2006

2007

2008

2009

2010

Timlön

3,1

3,3

4,3

3, 4

2,4

Källa: Medlingsinstitutet, konjunkturlönestatistiken.
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Arbetskraftskostnadsutvecklingen per timme
Arbetskraftskostnadsutvecklingen i Sverige har
rört sig ned mot nivåerna i de viktiga konkurrentländerna. Inbromsningen i arbetskostnadernas ökningstakt som en följd av finanskrisen
gick dock snabbare i omvärlden än i Sverige, där
de relativt höga avtalen från 2007 fortfarande
gällde en bit in i 2010. Detta medförde att arbetskostnaderna återigen ökade något mer i
Sverige än i konkurrentländerna under 2009 och
2010.

Diagram 4.10 Kvinnors genomsnittslön i procent av mäns
genomsnittslön efter sektor, med hänsyn tagen till
könsskillnader i yrke, ålder och arbetstid
Procent
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Tabell 4.10 Arbetskraftskostnadsutvecklingen per timme
inom näringslivet, 2006–2010
Procentuell förändring från föregående år

Kommuner

Landsting

Stat

Privat (arbetare)

Privat
(tjänstemän)

Källa: Medlingsinstitutet.

Sverige

Euroområdet1

USA

2006

1, 7

2, 4

2, 9

2007

3, 4

2, 6

3, 1

2008

2, 4

3, 6

2, 9

2009

3, 8

2, 9

1, 5

2010

1, 9

1, 4

1, 9

År

80

Källa: Eurostat m.fl.
1
Vägt med KIX.

Löneskillnader mellan kvinnor och män
MI ska enligt sin instruktion analysera löneutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. En
jämförelse av kvinnors och mäns genomsnittliga
löner för hela arbetsmarknaden visar att kvinnor
hade 85,2 procent av mäns lön 2009, skillnaden
var alltså 14,8 procent. Om man med hjälp av
den statistiska metoden standardvägning tar
hänsyn till skillnader i yrke, sektor, ålder, utbildning och arbetstid blir löneskillnaden 6,0
procent. Denna skillnad kallas ofta för
oförklarad löneskillnad och kan bero på
lönediskriminering eller annat som inte låter sig
fångas i mätbara variabler. Diagrammet nedan
visar att det under 2010 fanns skillnader på upp
till åtta procentenheter mellan olika sektorer.
Under 2010 var kvinnornas genomsnittslön 99
procent av männens lön inom kommuner medan
kvinnornas genomsnittslön var 91 procent av
männens lön för tjänstemän inom privat sektor.
Resultaten visar dock på en utveckling med svagt
minskade löneskillnader mellan kvinnor och män
under 2006–2010, särskilt inom staten och privat
sektor.

MI har i en fördjupad analys visat att för
ledningsarbete i privat sektor, det yrkesområde
som har högst genomsnittslön, har andelen
kvinnor ökat markant under 2000-talet.
Ledningsarbete inom privat sektor är dock den
sektor som har det största ovägda lönegapet.
Kvinnor tjänar i genomsnitt 83,4 procent av det
män tjänar.
Hur kollektivavtalen utformas har betydelse
för kvinnors och mäns löner. Den övervägande
majoriteten av kollektivavtalen föreskriver att
lönen ska vara individuell och differentierad.
Detta ska genomföras av de lokala parterna i de
former och efter de riktlinjer som anges i förbundsavtalen. Avtalsrörelserna 2004 och 2007
resulterade överlag i att avtalen i olika avseenden
tillfördes skrivningar som syftar till att åstadkomma en lönesättning som är sakligt motiverad
och fri från diskriminering. När 2010 års
avtalsrörelse summeras, kan det konstateras att
avtalen ändrats i mycket liten omfattning i de
delar som handlar om jämställda löner. Det har
inrättats nya arbetsgrupper och påbörjats partsgemensamma projekt.
Verksamhet vid Medlingsinstitutet

Verksamheten vid MI präglades 2010 av den
omfattande avtalsrörelsen. Inför och under avtalsrörelsen har MI haft överläggningar med
flertalet parter för att uppmärksamma dem på de
samhällsekonomiska förutsättningarna. MI har
under slutet av 2009 och början av 2010
arrangerat 20 konferenser och seminarier för
arbetsmarknadens
parter,
medlare
och
massmedia. Viktiga aktörer som Riksbanken och
Konjunkturinstitutet valde att förlägga sina pre87
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sentationer om lönebildningens samhällsekonomiska förutsättningar till MI:s seminarier. Detta
har bidragit till att MI:s seminarier ses som
viktiga evenemang där alla aktörer deltar. MI har
förutom detta medverkat i ett stort antal konferenser och seminarier arrangerade av bl.a. arbetsmarknadens parter. Myndigheten har därigenom
förmedlat förutsättningarna för avtalsförhandlingarna och därigenom bidragit till en väl
fungerande lönebildning.
4.4.6

Analys och slutsatser Lönebildning

Löneökningstakten under 2010 uppgick till 2,4
procent för hela ekonomin, vilket kan jämföras
med 3,4 procent 2009. Minskningen är en återspegling av försämringen på arbetsmarknaden
under 2009. Reallöneutvecklingen sjönk från 3,9
procent 2009 till 1,3 procent 2010 på grund av
stigande inflation och lägre nominella löneökningar.
Arbetskraftskostnaderna i Sverige ökade mer
än i omvärlden under 2009 och 2010. Under
2009 försvagades samtidigt produktiviteten mer
än i konkurrentländerna, vilket också bidrog till
att kostnaden per producerad enhet ökade
snabbare i Sverige än i omvärlden. Den kraftiga
försvagningen av kronan under 2009 innebar
dock att konkurrenskraften ändå stärktes något
detta år.
Utvecklingen under 2010 var delvis den omvända mot 2009. En snabbare ökning av produktiviteten i Sverige än i konkurrentländerna,
samtidigt som kronan återhämtades, innebar att
konkurrenskraften försvagades under 2010. Sett
över en längre tidsperiod framstår emellertid den
svenska konkurrenskraften som fortsatt god.
Även om arbetskraftskostnaderna i Sverige ökat
något mer än i EU och euroområdet, har skillnaden trendmässigt minskat över tiden. I spåren
av finanskrisen ökade dock skillnaden återigen
när arbetskostnaderna bromsade in kraftigt i omvärlden, medan anpassningen i löner gick långsammare i Sverige som en följd av att de förhållandevis höga avtalen från 2007 års avtalsrörelse
fortfarande gällde under 2009 och en bit in i 2010.
En viktig aspekt av lönebildningen är dess inverkan på sysselsättningen. En väl fungerande
lönebildning möjliggör en långsiktigt högre sysselsättning och en lägre jämviktsarbetslöshet.
Detta kan ske utan att utvecklingen av den långsiktiga reallönenivån påverkas. Det finns lång88

siktiga tecken som indikerar att lönebildningen
under de senaste tio åren har haft en positiv inverkan på sysselsättningen.
Avtalsrörelsen under 2010 var mycket omfattande. Helhetsintrycket är att parterna har tagit
sitt ansvar för lönebildningen. De avtalade löneökningarna låg i linje med de samhällsekonomiska förutsättningarna. Den konkurrensutsatta
industrin har haft en lönenormerande roll. Antalet förlorade arbetsdagar på grund av konflikter
var få. Positivt är också att det har skett en liten
minskning av löneskillnader mellan kvinnor och
män. Det är dock för tidigt för att veta om detta
är en trend. Den standardvägda löneskillnaden
mellan kvinnor och män har varit i stort sett
oförändrad de senaste 15 åren.
Sedan 1997 finns ett avtal mellan parterna
inom industrin avseende utvecklingsinsatser och
förhandlingsordning, det s.k. Industriavtalet.
Avtalet har troligen bidragit till få konflikter
inom industrin och till att den konkurrensutsatta
industrins avtal har varit normgivande. I april
2010 sade en av parterna på arbetsgivarsidan upp
Industriavtalet. Samordning inom industrin ansågs dock viktig för parterna och i juni 2011
tecknades ett nytt industriavtal mellan fem fackliga organisationer och tolv arbetsgivarförbund.

4.5

Politikens inriktning

4.5.1

Utgångspunkter för områdena
arbetsmiljö och arbetsrätt

Ett långsiktigt hållbart arbetsliv

Alla människor som kan arbeta ska få möjlighet
att göra det utifrån sina förutsättningar. Arbetsmiljön och övriga arbetsvillkor har stor betydelse
för att göra detta möjligt. Arbetsmiljöarbetet ska
förebygga ohälsa och olycksfall, men också bidra
till att utveckla verksamhet och individer. Arbetsrätten ska skapa förutsättningar för ett arbetsliv
som tillgodoser både arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov av flexibilitet, trygghet och inflytande. Grunderna för arbetsrätten bör bestå även
framöver. Arbetsvillkoren kan därmed främja ett
långsiktigt och hållbart arbetsliv som gör det möjligt för så många som möjligt att träda in, utvecklas och kvarstå på arbetsmarknaden. Arbetsförhållandena måste vara sådana att de inte utestänger vissa grupper eller personer från arbete.
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Ett arbetsliv i förändring

Sverige utgör en del av den globaliserade ekonomin med ett ökat internationellt beroende,
vilket innebär möjligheter, men också utmaningar. En stor utmaning ligger i att framgångsrikt och långsiktigt ta vara på all tillgänglig arbetskraft och att bryta utanförskapet för dem
som står utanför arbetsmarknaden och arbetslivet. I detta syfte behöver flera olika politikområden samverka. Arbetsförhållanden och arbetsvillkor har en stor betydelse för att kunna möta
utvecklingen på ett bra sätt, både på kort och på
lång sikt. Utformningen av det arbetsrättsliga
regelverket har en viktig roll i det avseendet.
4.5.2

Arbetsmiljö

Regeringens insatser när det gäller arbetsmiljö
ska bidra till den övergripande prioriteringen att
bryta utanförskapet. Arbetsmiljöinsatser ska
motverka utslagning och öka möjligheterna till
inträde i arbetslivet. På arbetslivsområdet är lagstiftning det huvudsakliga medlet för att slå fast
de grundläggande kraven för att skapa trygghet
och flexibilitet i arbetslivet och för att förebygga
ohälsa och olycksfall och skapa en bra
arbetsmiljö i övrigt. I det fortsatta arbetet med
lagstiftningen behöver även regelförenklingsfrågorna beaktas. Det är viktigt att innebörd och
sammanhang tydligt framgår för dem som reglerna riktar sig till. Det är i det lokala arbetet på
arbetsplatserna i samverkan mellan arbetsmarknadens parter som arbetsvillkoren närmare
utformas. Arbetsmarknadens parter har en viktig
roll genom möjligheterna att anpassa och komplettera lagstiftningen genom avtal. De har även
betydelsefulla uppgifter när det gäller utbildning,
opinionsbildning, informationsverksamhet, kunskapsbildning och kunskapsspridning. Det är
angeläget att de enskilda individernas ansvar,
inflytande och skaparkraft samtidigt tas till vara.
Med en ökad globalisering och större rörlighet
mellan olika länder följer ökad invandring,
liksom ökad utstationering av arbetskraft. Denna
utveckling är i huvudsak positiv, men medför
vissa risker för en selekterad arbetsmarknad med
sämre arbetsförhållanden för en del av de utifrån
kommande arbetstagarna. Arbetsmiljökraven
måste upprätthållas på hela arbetsmarknaden.
Tillsyn inom detta område är viktig för att

skyddet för arbetstagarna ska upprätthållas och
rättvis konkurrens råda.
Inom EU-samarbetet på arbetsmiljöområdet
bör höga arbetsmiljökrav värnas mot bakgrund
av principen att en bristfällig arbetsmiljö inte får
vara ett konkurrensmedel på marknaden, vare sig
nationellt eller inom EU:s gemensamma marknad.
4.5.3

En nationell handlingsplan för
arbetsmiljöområdet 2010–2015

Den handlingsplan som regeringen har
tagit fram inom arbetsmiljöområdet (Skr.
2009/10:249) ska utgöra en grund för arbetsmiljöarbetet under de närmaste fem åren.
Det svenska arbetsmiljöarbetet har varit framgångsrikt och bidragit till att riskerna i arbetslivet minskat. Den nu framtagna nationella handlingsplanen utgår ifrån detta och innebär inte
någon tvär omkastning av hur arbetsmiljöarbetet
bör bedrivas. Samtidigt menar regeringen att det
behövs ett nytänkande. Insatser för att förbättra
arbetsmiljön är betydelsefulla för att minska
utanförskapet genom att motverka utslagning
från arbetslivet och öka möjligheterna till
inträde, men bidrar också till att skapa gynnsamma förutsättningar för tillväxt och hälsa. Det
ska inte enbart handla om att förhindra en dålig
arbetsmiljö, utan i högre grad än tidigare om att
se arbetsmiljön som utvecklande för såväl
individer som verksamhet. Det innebär inte att
de mer traditionella arbetsmiljöfrågorna tonas
ned. En viktig del i arbetet är att arbetsmiljön ska
bli bättre genom att åstadkomma säkrare jobb
med minsta möjliga risk för att drabbas av
arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar.
I handlingsplanen lyfts ett antal viktiga områden fram. Det första området behandlar arbetslivets risker och möjligheter; systemen för att
minska riskerna i arbetsmiljön ska förbättras
samtidigt som arbetsmiljöns möjligheter att bidra till hälsa och välbefinnande i högre grad ska
uppmärksammas och utvecklas. Det andra området behandlar utanförskapet; arbetsmiljöförutsättningar ska beaktas som en viktig komponent i arbetet med att minska utanförskapet. Det
tredje området behandlar konkurrens- och lönsamhet; arbetsmiljö som en viktig konkurrensoch lönsamhetsfaktor ska synliggöras och därmed förstärkas. Det fjärde området behandlar
slutligen frågor om medvetenhet och kunskap
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inom arbetsmiljöområdet; medvetenhet och
kunskap om arbetsmiljöfrågor ska öka i hela
samhället.
Utöver de insatser som konkretiserades i
handlingsplanen, har ytterligare satsningar i linje
med denna tagits fram och påbörjats under året.
Dessa insatser har redovisats samlat under
avsnitt 4.4.1.
Områden för fortsatta insatser
Fortsatta insatser till stöd för utveckling inom de
olika områden som lyfts fram i handlingsplanen
kommer efterhand att preciseras.
Ett område som regeringen avser att återkomma till rör eventuella behov och förutsättningar
för en sammanhållande aktör för kunskapsförmedling inom arbetsmiljöområdet. De tankar
och bedömningar i frågan som det arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet redovisar i Ett
nationellt kunskapscenter för arbetsmiljö – behov och förutsättningar (SOU 2011:60) kommer att utgöra underlag för fortsatt beredning
inom Regeringskansliet.
I handlingsplanen har också aviserats att
regeringen avser att återkomma i frågan om utformningen av arbetsmiljötillsynen. AV:s pilotprojekt att utveckla och pröva tillsynsmetod
enligt s.k. screening (en genomgång av samtliga
arbetsställen i en bransch) kommer under 2012
att avslutas och utvärderas. Utvärderingen av
pilotprojektet kommer att ligga till grund för
regeringens ställningstaganden angående eventuella förändringar.
4.5.4

Jämställdhet i arbetslivet

Regeringen avser att tillkalla en delegation som
ska bidra till att öka jämställdheten i arbetslivet.
Delegationen ska sammanställa och tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns olika villkor och möjligheter i arbetslivet, liksom de förhållanden som är grunden för dessa skillnader.
4.5.5

Arbetsrätt

Regeringens främsta mål under mandatperioden
är att föra Sverige mot full sysselsättning och
därigenom minska utanförskapet. Centralt är att
underlätta tillskapandet av nya anställningar för
grupper med svårigheter att etablera sig på
arbetsmarknaden och att skapa möjligheter att
90

kvarstå i arbete. Målet för arbetsrätten är att
skapa förutsättningar för ett arbetsliv som tillgodoser både arbetstagarnas och arbetsgivarnas
behov av flexibilitet, trygghet och inflytande.
Ett väl balanserat och förutsägbart arbetsrättsligt system är även en viktig förutsättning för
hållbar tillväxt och hög sysselsättning. Den
arbetsrättsliga lagstiftningen ska utgöra en stabil
grund för förhållandena på arbetsmarknaden. Ett
sunt och vitalt arbetsliv trygghet för arbetstagarna är avgörande beståndsdelar för tillväxt.
Det är viktigt med goda relationer på arbetsmarknaden, så att arbetstagarna är trygga och
arbetsgivarna vågar anställa. Det arbetsrättsliga
regelverket ska vara utformat på ett sätt som
både arbetsgivare och arbetstagare i så stor utsträckning som möjligt kan ställa sig bakom. Arbetsmarknadens parter ska i stor utsträckning ha
möjlighet att göra anpassningar av gällande regler
genom kollektivavtal.
Alla människor som kan och vill arbeta ska
ges möjlighet att göra det utifrån sina förutsättningar. De arbetsrättsliga reglerna i Sverige ska
ge förutsättningar för att kombinera trygga förhållanden på arbetsmarknaden med hög sysselsättning.
Det ska vara enkelt att anställa. Tillsvidareanställningar ska vara grunden på arbetsmarknaden. Samtidigt spelar också tidsbegränsade anställningar en viktig roll.
Regeringen anser att grunderna för arbetsrätten bör bestå också framöver. Regeringen slår
vakt om den svenska modellen, där förhållandena på arbetsmarknaden i stor utsträckning regleras genom avtal mellan arbetsmarknadens parter.
I föregående års budgetproposition finns dock
aviserat vissa mindre förändringar av det arbetsrättsliga regelverket. Arbetet med dessa förändringar har inletts, vilket redovisas i resultatavsnittet 4.4.3.
Med anledning av riksdagens tillkännagivande
om Lex Laval m.m. (Bet. 2010/11:AU10, rskr.
2010/11:299) bereds frågan för närvarande inom
Regeringskansliet och regeringen avser att
återkomma i frågan.
Inom EU-samarbetet är regeringens utgångspunkt på det arbetsrättsliga området, att fokus
främst bör läggas på ett effektivt genomförande
av existerande regelverk. Eventuellt kan revidering eller förenkling av vissa direktiv vara aktuell.
Det är vidare viktigt att gemensamt identifiera
framtida utmaningar och att fortsätta att
analysera och utbyta erfarenheter.
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4.5.6

Lönebildning

Lönebildningen har en avgörande betydelse för
konkurrenskraft, sysselsättning, inflation och
andra viktiga delar av den samhällsekonomiska
utvecklingen. En väl fungerande lönebildning
kännetecknas av att mål som hög sysselsättning,
prisstabilitet och god reallönetillväxt, blir möjliga
att förena.
Regeringen anser att lönebildningen är en
fråga för arbetsmarknadens parter. Avtal mellan
parterna är att föredra framför lagstiftning, eftersom samförstånd mellan parterna skapar legitimitet och stabilitet för träffade överenskommelser. Statens roll inskränker sig till att skapa ett
grundläggande regelverk. I lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet finns regler om
stridsåtgärder, tvister och statlig medling. I
diskrimineringslagen (2008:567) finns förbud
mot lönediskriminering. I Arbetsdomstolen löses tvister om tolkningar av kollektivavtal.
Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande
lönebildning. Detta åstadkoms, förutom genom
medlarnas arbete, genom publicering av statistik
och analyser och genom informationssatsningar
som konferenser och seminarier.

4.6

Den del av utgifterna under anslaget som
avser AV:s förvaltning uppgick till 473 miljoner
kronor 2010, vilket var 16 miljoner kronor mer
än 2009. Anslagssparandet för 2010 uppgick till
knappt 8 miljoner kronor. Antalet årsarbetskrafter uppgick till i medeltal 527 under 2010,
vilket är en ökning med 18 årsarbetskrafter
jämfört med 2009. Sedan 2006 har antalet årsarbetskrafter minskat med 267.
Utgifterna för den regionala skyddsombudsverksamheten uppgick till 101 miljoner kronor
under 2010, vilket motsvarar 2009 års förbrukning. De medel som har avsatts för företagshälsovårdsutbildning under regeringens disposition
och kunskapsbildning inom området arbetsmiljö
och lönsamhet till Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärderings disposition, har avslutats
under 2010. Anslagssparandet utöver AV:s
förvaltning uppgick till knappt 5 miljoner kronor
och har förts bort som en indragning av anslagsbelopp.
För 2011 har AV tilldelats drygt 489 miljoner
kronor för förvaltningskostnader. Drygt
101 miljoner kronor tilldelades den regionala
skyddsombudsverksamheten 2011, vilket var
oförändrat jämfört med 2010.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Budgetförslag

Tabell 4.12 Uppdragsverksamhet

4.6.1

2:1 Arbetsmiljöverket

Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

14 979

15 284

-305

Tabell 4.11 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

578 824
1

2011

Anslag

591 037

2012

Förslag

605 609

2013

Beräknat

607 856

2

2014

Beräknat

619 563

3

2015

Beräknat

635 505

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

12 554
578 126

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 595 080 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 594 250 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 594 251 tkr i 2012 års prisnivå.

Prognos 2011

13 500

13 500

0

Budget 2012

11 500

11 500

0

Uppdragsverksamheten omfattar huvudsakligen
den särskilda informationsverksamheten, men
även försäljning från informationssystemet om
arbetsskador (ISA). Den särskilda informationsverksamheten består främst av försäljning av
verkets föreskrifter.

Ändamålet för anslaget är förvaltningskostnader
vid Arbetsmiljöverket (AV) och vissa utgifter
för bidrag till den regionala skyddsombudsverksamheten. Den huvudsakliga verksamheten är
tillsynsverksamhet, kunskapsbildning och informationsverksamhet och kriterieverksamhet.
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under ramanslaget 2:1 Arbetsmiljöverket besluta
om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 18 400 000 kronor under 2013.

Skälen för regeringens förslag:
Arbetsmiljöverket beslutar om bidrag under anslaget för den regionala skyddsombudsverksamheten som medför utgifter kommande budgetår.

Tabell 4.13 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

18 016

18 391

18 400

18 391

18 400

18 400

-18 016

-18 391

-18 400

Utestående åtaganden

18 391

18 400

18 400

Erhållet/föreslaget bemyndigande

18 400

18 400

18 400

Infriade åtaganden

92

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

-18 400

0

0
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Regeringens överväganden

Med anledning av de förslag till nya bestämmelser i utstationeringslagen att utländska arbetsgivare som utstationerar arbetstagare i Sverige ska
vara skyldiga att göra en anmälan till AV och att
verket ska utöva tillsyn över reglerna, föreslår
regeringen att anslaget tillfälligt ökas med 4,8
miljoner kronor 2012. Se vidare avsnitt 4.4.3.
I samband med budgetpropositionen för 2010
gjordes en satsning på 8 miljoner kronor per år
under perioden 2010–2012 för att i ett pilotprojekt utveckla och prova screening som metod i
tillsynsverksamheten. Finansiering sker genom
att anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och
aktivitetsstöd minskas med motsvarande belopp.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 605 609 000 kronor för 2012.

Ändamålet för anslaget är förvaltningskostnader
vid Arbetsdomstolen. Verksamheten består i att
pröva arbetsrättsliga tvister, dvs. tvister mellan
arbetsgivare och arbetstagare.
Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 30 230 000 kronor för 2012.
Tabell 4.16 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
2:2 Arbetsdomstolen
Tusental kronor

Anvisat 2011

Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Övrigt

Tusental kronor

Anvisat 2011 1

2013

2014

2015

591 037

591 037

591 037

591 037

Förändring till följd av:
Pris- och löne
omräkning 2

5 213

18 014

30 611

46 606

Beslut

4 679

-8 245

-8 415

-8 632

4 680

7 050

6 331

6 493

605 609

607 856

619 563

635 505

Övrigt

3

Förslag/beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas 2014 och 2015 till
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att ett e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

4.6.2

1

28 302

2011

Anslag

30 239

2012

Förslag

30 230

2013

Beräknat

30 801

2

2014

Beräknat

31 406

3

2015

Beräknat

32 241

4

1

-568
28 393

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 30 230 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 30 188 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 30 187 tkr i 2012 års prisnivå.

2014

2015

30 239

30 239

30 239

30 239

-10

561

1 210

2 046

1

1

1

1

0

0

-44

-45

30 230

30 801

31 406

32 241

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas 2014 och 2015 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att ett e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

4.6.3

2:3 Statens nämnd för
arbetstagares uppfinningar

Tabell 4.17 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Tusental kronor

Utfall

2013

1

Tabell 4.15 Anslagsutveckling

2010

3

Förslag/beräk
nat anslag

2:2 Arbetsdomstolen

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2012

Förändring till följd av:

Tabell 4.14 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
2:1 Arbetsmiljöverket
2012

1

2010

Utfall

73

2011

Anslag

92

1

2012

Förslag

93

2013

Beräknat

95

2

2014

Beräknat

97

2

2015

Beräknat

99

2

Anslagssparande
Utgiftsprognos

22
88

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 93 tkr i 2012 års prisnivå.

Ändamålet för anslaget är kostnader för verksamheten vid Statens nämnd för arbetstagares
uppfinningar. Kostnaderna består huvudsakligen
av arvoden och ersättningar.
Nämnden har under 2010 inte hållit något
sammanträde i plenum, men däremot avgjort ett
ärende som föredrogs för nämnden under 2009.
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För närvarande finns två pågående ärenden i
nämnden som gäller av arbetstagare begärda utlåtanden enligt lagen (1949:345) om rätten till
arbetstagares uppfinningar.
Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 93 000 kronor för 2012.

oförändrat jämfört med 2011. Sveriges medlemsavgift för 2012 beräknas därmed till 3,9 miljoner
schweizerfranc, vilket är 0,1 miljoner schweizerfranc högre jämfört med 2011. Medlemsavgiften
i svenska kronor bestäms av den svenska
kronans växelkurs mot schweizerfrancen vid
utbetalningsdagen i början av 2012. I det
närmaste hela anslagssparandet från 2010 har
förts bort som en indragning av anslagsbelopp.

Tabell 4.18 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
2:3 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

Regeringens överväganden

Tusental kronor

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 32 622 000 kronor för 2012.

2012

2013

2014

2015

92

92

92

92

Pris- och löneomräkning 2

1

3

5

7

Förslag/beräk
nat anslag

93

95

97

99

Anvisat 2011 1
Förändring till följd av:

4.6.5

2:5 Medlingsinstitutet

Tabell 4.20 Anslagsutveckling
Tusental kronor

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

4.6.4

2:4 Internationella
arbetsorganisationen (ILO)

29 039

2011

Anslag

32 622

2012

Förslag

32 622

2013

Beräknat

32 622

2014

Beräknat

32 622

2015

Beräknat

32 622

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 627
27 600

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Ändamålet för anslaget är huvudsakligen kostnader för Sveriges medlemsavgift till
Internationella arbetsorganisationen (ILO). En
mindre del utgör kostnader för deltagande i
ILO:s verksamhet och för ILO-kommittén.
ILO:s beslutande organ, Internationella
arbetskonferensen, antog i juni 2011 arbetsprogram och budget för perioden 2012–2013, omfattande 861,6 miljoner schweizerfranc. Enligt
beslut av internationella arbetskonferensen i juni
2011 utgör Sveriges andel av budgeten 1,065
procent av ILO:s budget för 2012, vilket är
94

46 005

2011

Anslag

56 024

2012

Förslag

56 686

2013

Beräknat

58 157

2

2014

Beräknat

59 240

3

2015

Beräknat

60 676

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

10 982
48 954

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 56 686 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 56 607 tkr i 2012 års prisnivå.

Tusental kronor

Utfall

Utfall

1

Tabell 4.19 Anslagsutveckling

2010

2010

Ändamålet för anslaget är förvaltningskostnader
och kostnader för lönestatistik för Medlingsinstitutet (MI). Den huvudsakliga verksamheten
är medling i arbetstvister och ansvar för den
officiella svenska lönestatistiken och att verka
för en väl fungerande lönebildning. Under 2010
uppgick kostnaderna för medling till knappt
8 miljoner kronor och kostnaderna för analys
och information till drygt 38 miljoner kronor.
Av anslagssparandet har drygt 9 miljoner kronor
förts bort som en indragning av anslagsbelopp.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringens överväganden

Tabell 4.21 Uppdragsverksamhet

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 56 686 000 kronor för 2012.

Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2010

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

0

0

0

Prognos 2011

3 000

3 000

0

Budget 2012

3 500

3 500

0

Tabell 4.22 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
2:5 Medlingsinstitutet
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

56 024

56 024

56 024

56 024

662

2 133

3 298

4 736

0

0

-82

-84

56 686

58 157

59 240

60 676

Förändring till följd av:

MI får efter överenskommelse med Sida delta i
ett treårigt förvaltningsbiståndsprojekt i Ukraina
som syftar till att utveckla en myndighet med
liknande uppgifter som de MI har.

Pris- och löneomräkning 2
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas 2014 och 2015 till
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att ett eförvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

antar förslaget till lag om ändring i budgetlagen (2011:203) (avsnitt 2.1 och 3.8.3),

2.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:5 Bidrag till vissa studiesociala
ändamål beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 7 000 000 kronor 2013 (avsnitt
3.8.5),

3.

bemyndigar regeringen att under 2012 ta
upp lån i Riksgäldskontoret för studielån
intill ett belopp av 176 600 000 000 kronor
(avsnitt 3.8.6),

4.

för budgetåret 2012 anvisar anslagen under
utgiftsområde 15 Studiestöd enligt följande
uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

Anslagstyp

1:1
1:2
1:3
1:4

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

1:5
1:6
1:7

Studiehjälp m.m.
Studiemedel m.m.
Studiemedelsräntor m.m.
Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss
föräldrautbildning i teckenspråk
Bidrag till vissa studiesociala ändamål
Centrala studiestödsnämnden m.m.
Överklagandenämnden för studiestöd

Summa

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

3 665 092
13 779 499
4 308 454
61 150
30 500
326 938
12 189
22 183 822
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2 Lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1

Förslag till lag om ändring i budgetlagen (2011:203)

Härigenom föreskrivs att punkterna 5 och 6 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till budgetlagen (2011:203) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5. Bestämmelserna i 6 kap. 4 §
tillämpas i fråga om utlåning från
och med den 1 januari 2012.

5. Bestämmelserna i 6 kap. 4 §
tillämpas i fråga om utlåning från
och med den 1 januari 2012. För
studielån
enligt
studiestödslagen
(1999:1395) tillämpas dock dessa
bestämmelser
från
och
med
den 1 januari 2013.
6. Bestämmelserna i 6 kap. 5 §
tillämpas från och med den 1 januari
2012.
För
studielån
enligt
studiestödslagen
(1999:1395)
tillämpas dock dessa bestämmelser
från och med den 1 januari 2013.

6. Bestämmelserna i 6 kap. 5 §
tillämpas från och med den 1 januari
2012.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

9

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 15

10

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 15

3 Utgiftsområde 15 Studiestöd

3.1

Omfattning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för olika
former av ekonomiskt stöd till enskilda under
studier och utgifter för vissa studiesociala
insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala
studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för
studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.
Inom utgiftsområdet föreslås att medel ska
anvisas för:
-

studiehjälp i form av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg för studerande inom främst gymnasieskolan,

-

studiemedel i form av studiebidrag och
tilläggsbidrag för studerande med barn,

-

räntor för studielån tagna i Riksgäldskontoret,

-

inleverans av kapital till Riksgäldskontoret
till följd av avskrivning av studielån,

-

bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i
teckenspråk,

-

bidrag till vissa studiesociala ändamål,

-

administration av studiestöd, och

-

hantering av överklaganden vid ÖKS.

för vissa andra studiestöd begränsas av anvisade
eller tilldelade medel och efterfrågan på dessa
stöd.
Bestämmelserna som reglerar rätten till
studiehjälp och studiemedel samt återbetalningen av studielån finns främst i studiestödslagen (1999:1395) och studiestödsförordningen (2000:655) samt i CSN:s
föreskrifter. Bidrag till kostnader för viss
gymnasieutbildning regleras i förordningen
(1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan. Bidrag till
kostnader för viss föräldrautbildning i teckenspråk regleras i förordningen (1997:1158) om
statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa
föräldrar.

Vissa studiestöd är rättighetsstyrda. Detta innebär att anslagsbelastningen, förutom av reglerna
för lån och bidrag, främst är beroende av antalet
studerande i utbildningar som berättigar till
studiestöd, de studerandes val att ansöka om
studiestöd och räntekostnader för den totala
studielåneskulden i Riksgäldskontoret. Utgiften
11
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3.2

Utgiftsutveckling

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 15 Studiestöd
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

1:1 Studiehjälp m.m.

4 004

3 889

3 864

3 665

3 449

3 270

3 157

1:2 Studiemedel m.m.

12 347

14 017

12 428

13 779

13 429

13 445

13 781

5 822

5 137

5 110

4 308

4 133

4 730

6 125

1:4 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning
och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk

58

61

59

61

61

61

61

1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål

22

31

30

31

29

29

29

316

324

317

327

333

343

351

12

12

12

12

12

13

14

22 580

23 472

21 819

22 184

21 447

21 890

23 519

1:3 Studiemedelsräntor m.m.

1:6 Centrala studiestödsnämnden m.m.
1:7 Överklagandenämnden för studiestöd
Totalt för utgiftsområde 15 Studiestöd
1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

Tabell 3.2 Härledning av ramnivån 2012–2015.
Utgiftsområde 15 Studiestöd
Miljoner kronor
2012

2013

2014

2015

23 472

23 472

23 472

23 472

3

12

19

28

Beslut

-950

-1 285

-1 346

-1 443

Övriga makroekonomiska
förutsättningar

-306

-152

943

2 486

Volymer

-123

-475

-1 026

-1 043

2

2

2

2

86

-126

-173

17

22 184

21 447

21 890

23 519

Anvisat 2011 1

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Överföring
till/från andra
utgiftsområden
Övrigt

3

Ny ramnivå
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Vissa anslag minskas (från 2014)
även till följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för studiestöd, framförallt studiehjälp och studiemedel.
De samlade kostnaderna inom utgiftsområdet
uppgick 2010 till 22,6 miljarder kronor. Prognosen för 2011 visar på en minskning med
0,8 miljarder kronor. Föreslagen anslagsnivå för
utgiftsområdet 2012 är 22,2 miljarder kronor.

12

Anslagsförändringar till följd av föreslagna och
beslutade reformer och besparingar
På grund av föreslagna satsningar och de
satsningar som riksdagen tidigare har beslutat
om, av vilka flera tillfälliga satsningar har
avslutats, bedöms utgifterna för studiemedel och
studiemedelsräntor minska med 950 miljoner
kronor 2012. Åren 2013, 2014 och 2015
beräknas utgifterna minska med 1 285, 1 346
respektive 1 443 miljoner kronor.
Anslagsförändringar till följd av förändrade
makroekonomiska förutsättningar
Jämfört med de beräkningar som gjordes i
budgetpropositionen för 2011 bedöms utgifterna
för 2012 minska med 306 miljoner kronor på
grund av prisbasbelopps- och ränteförändringar.
Minskningen för 2013 beräknas uppgå till
152 miljoner kronor. För 2014 och 2015
beräknas utgifterna öka med 943 respektive
2 486 miljoner kronor.
Anslagsförändringar till följd av förändrade
volymer och övriga anslagsförändringar
Utgifterna bedöms minska med 123 miljoner
kronor 2012 samt beräknas minska med 475,
1 026 respektive 1 043 miljoner kronor för 2013,
2014 och 2015 på grund av förändrade volymer.
Vidare bedöms utgifterna öka med
86 miljoner kronor 2012 på grund av förändringen av regleringsbeloppen när det gäller den
statliga
ålderspensionsavgiften.
Utgifterna
beräknas minska med 126 miljoner kronor 2013
och 173 miljoner kronor 2014 samt öka med
17 miljoner kronor 2015.

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 15

3.4
Tabell 3.3 Ramnivå 2012 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 15 Studiestöd
Miljoner kronor
2012

Transfereringar

1

Verksamhetskostnader

17 386
2

Investeringar 3
Summa ramnivå

4 797
0,8
22 184

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2010 samt kända förändringar
av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller
någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

3.3

Verksamhet

I följande avsnitt presenteras studiestödsverksamheten, dvs. studiestödet och studiestödsadministrationen.
Studiestödet finansierar huvudsakligen de
studerandes levnadsomkostnader under studietiden. För att möta skilda behov finns det olika
former av studiestöd.
Stöden är till stor del generella på så sätt att
alla får lika stora belopp. Stöden lämnas direkt
till den studerande och i huvudsak oberoende av
föräldrarnas eller familjens ekonomi.
Under 2010 fick drygt 920 000 studerande
någon form av studiestöd. Det totala antalet låntagare uppgick till drygt 1,4 miljoner. Utgifterna
på statsbudgeten för verksamheten uppgick
under 2010 till cirka 22,6 miljarder kronor.
För 2012 beräknas utgifterna uppgå till drygt
22 miljarder kronor och utgörs främst av
transfereringar i form av bidrag och räntor på de
studielån som har upptagits i Riksgäldskontoret.
Eftersom studielånen finansieras genom lån i
Riksgäldskontoret, ingår lånen inte i de takbegränsade utgifterna.
De olika stöden hanterades under 2010 av
CSN, Talboks- och punktskriftsbiblioteket och
Specialpedagogiska skolmyndigheten. CSN
hanterade även återbetalningen av studielån.
ÖKS hanterade överklaganden av beslut om
studiestöd.

Mål

Målen för studiestödet slogs fast i samband med
studiestödsreformen 2001 (prop. 1999/2000:10,
bet. 1999/2000:UbU7, rskr. 1999/2000:96).
Studiestödet i form av bidrag och lån är en del av
utbildningspolitiken. Studiestödet ska verka
rekryterande och därmed bidra till ett högt
deltagande i utbildning. Det ska vidare utjämna
skillnader mellan individer och grupper i befolkningen och i och med det bidra till ökad social
rättvisa. Studiestödet ska ha en god effekt på
samhällsekonomin över tiden.
Målen ska uppnås genom ett effektivt,
sammanhållet, flexibelt och rättssäkert studiestödssystem som ska vara enhetligt och överblickbart för den enskilde. De utbetalningar som
görs från systemet ska vara riktiga, och den del
av studiestödet som utgörs av lån ska återbetalas
till fullo.

13
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Kort beskrivning av verksamheten
Studiehjälp
Studiehjälp består i huvudsak av studiebidrag
som lämnas till heltidsstuderande i gymnasieskolan, extra tillägg som kan lämnas till studerande från inkomstsvaga hushåll och inackorderingstillägg som kan lämnas till vissa studerande
som måste bo inackorderade på skolorten.
Studiebidrag lämnas med 1 050 kronor per
månad under tio månader per år. Storleken på
det extra tillägget är beroende av elevens och
föräldrarnas sammanlagda inkomster och
förmögenhet. Inackorderingstillägget lämnas
med ett belopp som är beroende av avståndet
mellan föräldrahemmet och skolan.
Bidrag till vissa funktionshindrade elever i
gymnasieskolan (Rg-bidrag)
Rg-bidrag lämnas för kostnader för mat, boende
och hemresor vid viss gymnasieutbildning för
döva och hörselskadade elever vid riksgymnasierna i Örebro samt till svårt rörelsehindrade elever i särskilt anpassad utbildning.
Inom Rg-bidraget finns ett tilläggsbidrag som
kan lämnas till elever som förutom Rg-bidrag får
aktivitetsersättning och som därför inte har rätt
till studiemedel.
Studiemedel
Studerande som uppfyller vissa grundvillkor har
rätt till studiemedel. Studiemedel består av
studiebidrag och studielån. Totalbeloppet
(bidrag och lån) per studiemånad uppgår från
den 1 juli 2011 till cirka 9 400 kronor för
heltidsstudier. Det finns två olika bidragsnivåer,
en generell och en högre nivå. Den generella
bidragsnivån utgör 31,4 procent av totalbeloppet
medan den högre nivån utgör 73 procent.
Studiemedel med den högre bidragsnivån kan
lämnas för studier på grundskolenivå och
gymnasial nivå till vuxna studerande som saknar
fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning.
Vidare kan arbetslösa ungdomar under 25 år
tillfälligt och under vissa förutsättningar få det
högre bidraget från och med den 1 januari 2011.
Studiebidraget är skattefritt och pensionsgrundande. I vissa fall kan den studerande även
få tilläggsbidrag, tilläggslån och lån för vissa
merkostnader. Tilläggsbidraget lämnas till studerande med barn och utgör ett differentierat
kompletterande stöd beroende på antal barn.
Tilläggslån kan lämnas till studerande över 25 år
14

som har haft en viss arbetsinkomst kalenderåret
närmast före studiestarten. Lån kan även lämnas
för vissa merkostnader som den studerande har i
samband med sina studier.
Återbetalning av studielån
Det finns för närvarande tre olika återbetalningssystem i bruk. I varje system finns det särskilda
återbetalnings- och trygghetsregler som under
vissa förutsättningar kan ge möjlighet till bl.a.
nedsättning av årsbeloppet och avskrivning av
studielån. Mer information om studielånesystemet finns i faktarutan som redovisas i det
följande.
Bidrag vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (s.k. TUFF-ersättning)
Föräldrar till barn som använder teckenspråk,
och med föräldrar likställda personer, kan få
ersättning när de deltar i utbildning i teckenspråk.
Studielitteratur till vissa högskolestuderande
Högskolestuderande med synskada eller annat
läshandikapp kan få låna studielitteratur genom
Talboks- och punktskriftsbiblioteket.
Utländska medborgare
En studerande som inte är svensk medborgare
kan under vissa förutsättningar få studiestöd för
studier i Sverige. Vissa medborgare i EU- och
EES-området samt i Schweiz ska jämställas med
svenska medborgare. Det rör sig om migrerande
arbetstagare,
egenföretagare
och
deras
familjemedlemmar. Även EU-medborgare med
permanent uppehållsrätt i Sverige och
tredjelandsmedborgare med ställning som varaktigt bosatta i Sverige ska jämställas med
svenska medborgare. Även vissa tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd för
forskning i Sverige och deras familjemedlemmar
ska jämställas med svenska medborgare vad
gäller rätt till studiehjälp. Vidare kan utländska
medborgare med permanent uppehållstillstånd i
Sverige och som har bosatt sig här i huvudsakligen annat syfte än att genomgå utbildning få
studiestöd.
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Kort beskrivning av studielånesystemet
Tre olika lånesystem
Det finns för närvarande tre olika lånesystem.
Det totala antalet låntagare i de tre
återbetalningssystemen uppgår till drygt
1,4 miljoner 2010. Låntagarnas skuld består av
lån och kapitaliserade räntor samt administrativa
avgifter. Låntagarnas totala skuld uppgick vid
utgången av 2010 till 187 miljarder kronor.
Diagram 3.1 visar hur den totala skulden för de
olika låneformerna har utvecklats under de fyra
senaste åren. Knappt 4 procent avsåg återbetalningspliktiga studiemedel tagna före 1989,
43 procent studielån tagna mellan 1989 och 2001
och 53 procent annuitetslån tagna efter den
1 juli 2001.
Diagram 3.1 Låntagarnas skuld 2007–2010 (mdkr)
120
Studiemedel, före 1989

Studielån, 1989-2001

Annuitetslån, efter 2001

nyutlåning respektive årets amortering av lån
inklusive kapitaliserad ränta. Som framgår av
diagrammet är lånebeloppet i Riksgäldskontoret
lägre än låntagarnas totala skuld på 187 miljarder
kronor. Skillnaden beror på att skulden
inkluderar kapitaliserade räntor samt att delar av
skulden består av studiemedel som togs före
1989 och som därmed inte finansierades genom
lån i Riksgäldskontoret.
Diagram 3.2 Lånekrediter i Riksgäldskontoret 2007–2010
(mdkr)
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Lån hos Riksgäldskontoret
Sedan 1989 finansierar CSN studielånen genom
upplåning hos Riksgäldskontoret.
Amorteringar från låntagarna som motsvarar
upplånade medel reducerar CSN:s låneskuld hos
Riksgäldskontoret. Vid avskrivningar av lånefordringar minskar CSN skulden hos Riksgäldskontoret via anslag på statsbudgeten. De
räntor som påförs låntagarna och som är
obetalda vid årsskiftet kapitaliseras och ökar den
enskildes skuld. Den del av den enskildes skuld
som utgörs av kapitaliserade räntor är inte
upplånad hos Riksgäldskontoret utan motsvaras
i
CSN:s
balansräkning
av
balanserad
kapitalförändring för låneverksamheten. Samtliga amorteringar av kapitaliserade räntor från
låntagare med studielån återredovisas mot
statsbudgeten via inkomsttitlar. Amorteringar av
räntor för studielån reducerar den balanserade
kapitalförändringen för låneverksamheten. I
skalan till höger i diagram 3.2 redovisas ingående
balans för lån 2007–2010. I skalan till vänster i
samma diagram redovisas omfattningen av årets

Anslaget 1:3 Studiemedelsräntor m.m. används
för ränteutgifter för lån i Riksgäldskontoret.
Räntesatsen för 2010 var 3,38 procent. Därutöver används anslaget för att täcka utgifter för
avskrivningar av lån tagna efter 1988. Avskrivningar av studielån uppgår till cirka
360 miljoner kronor per år.
Låntagare betalar en subventionerad ränta på
sina studielån och annuitetslån till CSN. Räntesatsen är 70 procent av den ränta som CSN
betalar till Riksgäldskontoret, dvs. 2,4 procent
för 2010. I diagram 3.3 visas anslagsutvecklingen
för anslag 1:2 Studiemedel m.m., anslag
1:3 Studiemedelsräntor m.m. och ränteinkomster
2007−2010.
Diagram 3.3 Studiemedel, studiemedelsräntor m.m. samt
inkomsträntor på studielån 2007–2010 (mnkr)
1:2 Studiemedel
1:3 Räntekostnad inkl. avsk.
Ränteinkomster studielån

14 000

10 000

6 000

2 000

-2 000

2007

2008

2009

2010

-6 000
Källa: CSN
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3.5

Resultatredovisning

Tabell 3.4 Antal studiestödstagare och utbetalda belopp, 2008–20101
Antal personer, miljoner kronor

Studiehjälp

Antal

2008
Kvinnor
(%)

Män
(%)

Antal

2009
Kvinnor
(%)

Män
(%)

Antal

2010
Kvinnor
(%)

Män
(%)

Utbetalt
bidrag2

487 700

49

51

490 830

49

51

484 700

49

51

4 005

960

69

31

950

68

32

1 010

66

34

9

Utbetalt
lån

varav
utland
Studiemedel

440 300

479 200

502 340

12 344

12 630

varav
Grundskolenivå
Gymnasial nivå
Eftergymnasial nivå
Utlandsstudier

22 910

74

26

24 160

71

29

24 130

69

31

625

109

90 630

65

35

104 740

62

38

114 070

61

39

2 884

1 525

299 160

60

40

320 930

59

41

333 380

59

41

8 224

9 203

27 610

60

40

29 380

60

40

30 770

59

41

611

1 794

Studiemedelsräntor
och avskrivningar
Bidrag till vissa
funktionshindrade i
gymnasieskolan
och bidrag vid viss
föräldrautbildning i
teckenspråk

5 822
666

52

48

678

53

47

684

52

48

58

Studielitteratur

2 000

68

32

1 910

68

32

1 390

69

31

22

Korttidsstöd

8 000

55

45

Totalt

938 666

972 618

989 114

22 251

12 630

Källor: CSN, SPSM och TPB.
1
Tabellen visar det bruttoräknade antalet stödtagare per studiestöd. När antalet stödtagare redovisas fördelat per bidrags- eller utbildningsnivå och sedan summeras
blir de som fått utbetalningar på fler än en nivå under året dubbelräknade.
2
Belopp för studiemedel och bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk inkluderar statlig ålderspensionsavgift.
Belopp för studiemedel inkluderar tilläggsbidrag.

I detta avsnitt redovisas resultatet av statens
insatser inom studiestödsverksamheten.
Resultaten för varje studiestöd redovisas per
studerandegrupp fördelat på grundskolenivå och
gymnasial nivå (t.ex. kommunal vuxenutbildning
och folkhögskoleutbildning) respektive eftergymnasial nivå (t.ex. högskoleutbildning, yrkeshögskoleutbildning eller motsvarande). Vidare
redogörs särskilt för studieekonomi, studerande
utomlands, studerande med barn, lånebenägenhet och den enskildes skuldsättning, låntagare
och den totala studieskulden samt studiestödsadministrationen.

Studiehjälp

Under 2010 fick 483 700 studerande studiehjälp
för studier i Sverige , vilket är en minskning med
cirka 1 procent jämfört med tidigare år. Av dessa
var 49 procent kvinnor och 51 procent män.
Diagram 3.4 Antal studerande med studiehjälp, 2008–
2010
600 000
Kvinnor

500 000

Män

400 000
300 000

3.5.1

Unga studerande på gymnasienivå i
Sverige

200 000
100 000

De studiestöd som lämnas till unga studerande
på gymnasienivå i Sverige är studiehjälp och
bidrag till vissa funktionshindrade elever.
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Under 2010 betalade CSN ut cirka 3,8 miljarder
kronor i studiebidrag. Av dem som har
studiebidrag studerar tre fjärdedelar på
kommunala gymnasieskolor och 23 procent vid
fristående gymnasieskolor. Cirka 11 700
studerande fick inackorderingstillägg under
2010, vilket motsvarar drygt 2 procent av
samtliga studerande med studiehjälp. Av dessa
var 61 procent kvinnor och 39 procent män.
Jämfört med 2009 har antalet studerande med
inackorderingstillägg ökat med 2 procent. Under
2010 utbetalades 108 miljoner kronor i
inackorderingstillägg till studerande i Sverige,
vilket är en ökning med knappt 5 procent
jämfört med 2009. Av dem som studerar på
fristående gymnasieskolor har 7 procent
inackorderingstillägg, vilket motsvarar 8 500
personer. Därutöver är det 3 000 studerande på
folkhögskolor och ett mindre antal studerande
på bland annat kompletterande utbildningar som
har inackorderingstillägg.
Även antalet studerande med extra tillägg
ökade under 2010 då cirka 15 500 studerande
fick sådant stöd. Detta är en ökning med cirka
8 procent jämfört med tidigare år. Av dessa var
43 procent kvinnor och 57 procent män. Under
2010 lämnades extra tillägg till drygt 3 procent av
samtliga studerande med studiehjälp. Extra
tillägg kan lämnas med 855, 570 eller 285 kronor
i månaden beroende på familjens inkomst.
Under 2010 fick 88 procent av de studerande
med extra tillägg den högsta bidragsnivån,
855 kronor per månad. Den bidragsnivån får
personer i hushåll vars inkomst understiger
85 000 kronor. Utbetalningarna uppgick till
92 miljoner kronor, vilket är en ökning med
11 procent jämfört med 2009.
Antalet studerande som har fått sin studiehjälp indragen på grund av olovlig frånvaro har
ökat med cirka 10 procent och uppgick under
2010 till 14 700 personer. Det motsvarar
3 procent av det totala antalet studerande med
studiehjälp. Motsvarande andel för 2009 var
2,7 procent. Det var fler män än kvinnor som
fick indragen studiehjälp, 37 procent kvinnor
och 63 procent män. Den som av sin skola
rapporteras ha olovlig frånvaro drabbas ofta av
ett återkrav av den studiehjälp som redan har
hunnit betalas ut. Mer än hälften av dem som
rapporterats ha olovlig frånvaro får normalt ett
återkrav. Ungefär 60 procent av återkraven riktas
till elevens vårdnadshavare och 40 procent av
återkraven riktas till eleven själv.

Under 2010 var det totalt cirka 21 600 utländska
medborgare som fick studiehjälp för studier i
Sverige. Detta är en ökning med drygt
10 procent.
Utgiften för studiehjälpen uppgick till cirka
4 miljarder kronor under 2010, vilket är en
minskning med cirka 50 miljoner kronor jämfört
med föregående år.
Bidrag till vissa funktionshindrade elever i
gymnasieskolan (Rg-bidrag)

Under 2010 fick 510 studerande Rg-bidrag,
vilket är en ökning med 9 personer jämfört med
året innan. Av de studerande som fick Rg-bidrag
var 48 procent kvinnor och 52 procent män.
Den totala utgiften för Rg-bidraget inklusive
tilläggsbidrag under 2010 var cirka 45 miljoner
kronor. Nivån var i stort sett oförändrad jämfört
med tidigare år.
3.5.2

Vuxna studerande på grundskolenivå och gymnasial nivå i Sverige

Vuxna studerande kan få studiemedel för studier
på grundskolenivå och gymnasial nivå.
Studiemedel

Under 2010 fick cirka 24 100 studerande studiemedel för studier på grundskolenivå, vilket i
stort sett är i nivå med året innan. Av dessa var
69 procent kvinnor och 31 procent män. Cirka
13 600 studerande fick studiemedel med den
högre bidragsnivån under 2010, vilket motsvarar
cirka 56 procent av stödtagarna på grundskolenivå. Antalet studerande som fick studiemedel
med den högre bidragsnivån under 2010 är
detsamma som föregående år. Nästan 36 procent
av stödtagarna hade studielån under 2010, vilket
är en ökning med en procent jämfört med året
innan.
De flesta vuxenstuderande med studiemedel
på grundskolenivå, nästan 89 procent, återfanns
inom den kommunala vuxenutbildningen.
Resterande studerade på folkhögskola.
En majoritet av studiemedelstagarna på
grundskolenivå, 71 procent, har invandrat till
Sverige. De som studerar med studiemedel på
grundskolenivå är äldre än studerande på andra
17
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nivåer. Under 2010 var 56 procent av de
studerande äldre än 30 år, medan 20 procent var
äldre än 40 år.
Inom den kommunala vuxenutbildningen på
grundskolenivå hade cirka 71 procent av de
studerande studiemedel under 2010, vilket är en
ökning jämfört med tidigare.
Under 2010 uppgick antalet personer med
studiemedel för studier på gymnasial nivå till
cirka 114 000, vilket motsvarar en ökning med
8 procent jämfört med 2009. Av dessa var
61 procent kvinnor och 39 procent män.
Cirka 33 400 studerande fick under året
studiemedel med den högre bidragsnivån, vilket
är en ökning med cirka 4 900 personer jämfört
med 2009. Andelen studerande med den högre
bidragsnivån har ökat jämfört med 2009, från
25 procent till 29 procent av stödtagarna. Under
2010 tog cirka 56 procent studielån, vilket är en
marginell ökning jämfört med 2009.
Diagram 3.5 Antal studerande på grundskolenivå och
gymnasial nivå med studiemedel, fördelat på folkhögskolor
och komvux, 2008–2010
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Källa: CSN

Av dem som studerade med studiemedel på
gymnasial nivå under 2010 läste cirka 68 procent
inom kommunal vuxenutbildning.
En majoritet av de studerande – 52 procent –
är yngre än 25 år, medan 29 procent är 30 år eller
äldre och 12 procent är 40 år eller äldre.
Åldersfördelningen har varit förhållandevis
oförändrad de senaste åren.
Totalt sett hade cirka 71 procent av de
studerande inom den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå studiemedel
under 2010, vilket är en ökning jämfört med
tidigare.
Studerande som läser en yrkesinriktad
gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux) har till
och med utgången av 2010 kunnat få studie18

medel med den högre bidragsnivån, antingen
enligt de ordinarie bestämmelserna för sådant
studiemedel eller enligt bestämmelserna om en
tillfällig satsning på yrkesvux för arbetslösa.
CSN har först prövat den studerandes rätt till
högre bidrag enligt ordinarie bestämmelser och i
andra hand enligt de tillfälliga bestämmelserna.
Under 2010 beviljades det högre bidraget till
cirka 4 000 personer som studerade på en
yrkesvuxutbildning och som sedan tidigare hade
en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande,
dvs. i den särskilda kvotgruppen för yrkesvux.
Det är en ökning med cirka 2 400 studerande
jämfört med 2009. Utöver detta bedömer CSN
att cirka 6 200 personer som studerade på en
yrkesvuxutbildning fick det ordinarie högre
bidraget under 2010. Av de studerande inom
yrkesvux fick 9 100 generellt bidrag, vilket i de
flesta fall berodde på att de var yngre än 25 år.
Under 2011 kan det högre bidraget lämnas till
vissa arbetslösa ungdomar i åldern 20–24 år för
vissa studier på grundskole- eller gymnasial nivå
eller folkhögskola. Under första halvåret 2011
har 807 ungdomar fått utbetalning av det högre
bidraget. Av dessa var det 419 som även fick
grundlån och 81 personer fick tilläggsbidrag för
barn. Ett fåtal studerande beviljades även
merkostnadslån. Satsningen har fungerat
utjämnande ur ett jämställdhetsperspektiv då fler
män än kvinnor fått det högre bidraget. Under
2010 fick 43 procent kvinnor och 57 procent
män det högre bidraget.
Under 2010 var det närmare 23 900 utländska
medborgare som fick studiemedel för studier på
grundskolenivå eller gymnasial nivå, vilket är en
ökning med 3 700 personer jämfört med 2009.
Den totala utgiften för studiebidrag till vuxna
studerande på grundskolenivå och gymnasial
nivå uppgick 2010 till drygt 3,5 miljarder kronor,
vilket är en ökning med cirka 500 miljoner
kronor jämfört med 2009.
Bidrag vid viss föräldrautbildning i teckenspråk
(TUFF-ersättning)

Under 2010 fick 174 föräldrar TUFF-ersättning,
varav 63 procent kvinnor och 37 procent män.
Detta är en minskning med 3 personer jämfört
med
året
innan.
Totalt
utbetalades
467 000 kronor i bidrag till deltagare under 2010.
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3.5.3

Studerande på eftergymnasial nivå i
Sverige

Det studiestöd som lämnas till studerande på
eftergymnasial nivå i Sverige är studiemedel. Till
högskolestuderande med synskada eller annat
läshandikapp ges även möjlighet att låna studielitteratur.

Diagram 3.7 Antal studerande på eftergymnasial nivå med
studiemedel, uppdelat på skolform, 2008–2010
400 000
Kompletterande utb. och övriga
KY- och YH-utbildning 1)
Högskola/univ.

350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000

Studiemedel

50 000

Under 2010 studerade cirka 333 400 personer på
eftergymnasial nivå i Sverige med studiemedel,
vilket var fler än det tidigare rekordåret 2004. Av
dessa var 59 procent kvinnor och 41 procent
män. Under 2010 ökade antalet studerande med
4 procent. Det innebär att ökningstakten avtog
jämfört med 2009 då antalet studiemedelstagare
ökade med 7 procent.
Diagram 3.6 Antal studerande på eftergymnasial nivå med
studiemedel, 2008–2010
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De allra flesta studiemedelstagare på eftergymnasial nivå under 2010, cirka 87 procent,
studerade vid universitet eller högskola. Cirka
10 procent var registrerade som studerande vid
yrkeshögskoleutbildning eller kvalificerad yrkesutbildning. Resterande andel studerade inom
mindre skolformer som t.ex. kompletterande
utbildningar.
Den
antalsmässigt
största
ökningen av studerande skedde inom högskolan.
Andelsmässigt ökade de studerande inom
högskolan ungefär lika mycket som inom den
kvalificerade yrkesutbildningen och yrkeshögskolan.

0
2008

2009

2010

Källa: CSN
1

) Yrkeshögskoleutbildning fr.o.m. 2009.

Av de studerande på eftergymnasial nivå var
57 procent yngre än 25 år och 17 procent 30 år
eller äldre. Andelen studerande under 25 år har
ökat med 2 procentenheter mellan 2009 och
2010.
Personer som studerar på eftergymnasial nivå
kan som regel endast få studiemedel med den
generella
bidragsnivån.
Fram
till
den
1 januari 2011 har dock studiemedel med den
högre bidragsnivån kunnat lämnas till studerande
vid eftergymnasiala utbildningar som leder fram
till specialpedagogexamen, specialpedagogisk påbyggnadsexamen eller en motsvarande äldre
examen. Cirka 500 studerande fick under 2010
det högre bidraget för sådana studier. Den totala
utgiften för det högre studiebidraget till
studerande på eftergymnasial nivå uppgick till
drygt 13 miljoner kronor.
Under 2010 var det totalt cirka 7 100
utländska medborgare som uppbar studiemedel
för studier på eftergymnasial nivå, vilket är en
minskning med cirka 11 procent jämfört med
2008.
Den totala utgiften för studiebidrag till studerande på eftergymnasial nivå uppgick under 2010
till drygt 8,2 miljarder kronor, vilket är en
ökning med cirka 500 miljoner kronor jämfört
med tidigare år. 1
Studielån
Av studiemedelstagarna på eftergymnasial nivå
hade nästan 72 procent studielån under 2010.

1 Beloppet inkluderar statlig ålderspensionsavgift och tilläggsbidrag för

studerande med barn.
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Benägenheten att ta studielån är densamma för
både kvinnor och män.

Diagram 3.10 Antal studerande på eftergymnasial nivå med
merkostnadslån, 2008–2010
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Diagram 3.8 Antal studerande på eftergymnasial nivå med
studielån, 2008–2010
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Studielitteratur till vissa högskolestuderande

Tilläggslån
Under 2010 fick drygt 17 600 personer tilläggslån för studier på eftergymnasial nivå i Sverige,
vilket är en minskning med 9 procent jämfört
med 2009. Av dessa var 61 procent kvinnor och
39 procent män. Utbetalt belopp var cirka
197 miljoner kronor.
Diagram 3.9 Antal studerande på eftergymnasial nivå med
tilläggslån, 2008–2010
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Högskolestuderande med synskada eller annat
läshandikapp kan få låna studielitteratur genom
Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Under
2010 fick cirka 1 400 personer låna studielitteratur på detta sätt, varav 69 procent kvinnor
och 31 procent män. Antalet personer som fick
låna studielitteratur minskade med drygt
26 procent jämfört med föregående år. Den
genomsnittliga kostnaden per studerande under
2010 var cirka 27 400 kronor, en ökning med
cirka 1 900 kronor sedan 2009.
Den totala utgiften för produktion av studielitteratur till vissa högskolestuderande uppgick
till cirka 22 miljoner kronor 2010.
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Merkostnadslån
Antalet stödtagare med merkostnadslån för t.ex.
undervisningsavgifter, dubbel bosättning eller
resor mellan hemorten och studieorten för
studier i Sverige minskade 2010 för åttonde året i
rad. Under året hade cirka 4 950 personer merkostnadslån för studier på eftergymnasial nivå i
Sverige. Av dessa var 66 procent kvinnor och
34 procent män. Utbetalt belopp var cirka
73 miljoner kronor, viket är en minskning med
knappt 8 miljoner kronor jämfört med 2009.
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Studerande utomlands

Det huvudsakliga stödet till studerande utomlands är studiemedel. Till unga studerande kan i
vissa fall studiehjälp lämnas.
Studiehjälp

Studerande under 20 år kan i vissa fall få studiehjälp för gymnasiestudier utomlands, vilket cirka
1 000 unga studerande fick under 2010. Antalet
har ökat något sedan 2009. Av dessa fick 230
personer inackorderingstillägg och ett fåtal
personer fick extra tillägg eller ersättning för
dagliga resor.
Under 2010 var det 250 utländska medborgare
som uppbar studiehjälp för studier utomlands.
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Den totala utgiften för studiehjälp för studier
utomlands uppgick till 9 miljoner kronor 2010,
vilket är i nivå med föregående år.
Studiemedel

Studiemedel kan lämnas för gymnasiala och
eftergymnasiala studier utomlands. Rätten till
studiemedel för studier på gymnasial nivå
utomlands är dock mycket begränsad. Förutom
ordinarie bidrag och lån kan även merkostnadslån för bl.a. undervisningsavgifter och resor
lämnas. Under 2010 fick 550 personer, varav
46 procent kvinnor och 54 procent män
studiemedel för gymnasiala studier utomlands.
Antalet utlandsstuderande i eftergymnasial
utbildning uppgick till drygt 30 000 studerande
per år under 1998–2002. Därefter minskade
antalet och noteringen 2008 på 27 600
studerande var den lägsta sedan 2002. Den
nedåtgående trenden bröts dock under 2009 och
2010 fick cirka 30 300 personer, varav 59 procent
kvinnor och 41 procent män, studiemedel för
eftergymnasiala studier utomlands. Detta är en
ökning med knappt fem procent jämfört med
föregående år. Cirka 9 procent av samtliga
studerande med studiemedel på eftergymnasial
nivå studerade således utomlands under 2010.

64 procent. Gruppen studerande inom ramen för
utbytesprogram utgjorde cirka 23 procent och
gruppen som läste en icke akademisk språkkurs
utgjorde cirka 13 procent. Både antalet fritt
utresande och antalet studerande inom ramen
för utbytesprogram ökade med lite mer än
5 procent mellan 2009 och 2010. Antalet
språkstuderande minskade dock och har
halverats sedan studiestödsreformen 2001. De
fritt utresande är den grupp som har ökat mest.
En särskild grupp som har ökat stadigt är antalet
läkarstuderande utomlands. Antalet har mer än
fyrdubblats sedan 2002 då antalet läkarstuderande utomlands var cirka 760 personer.
Under 2010 uppgick antalet till cirka 3 180
personer.
Cirka 65 procent av de utlandsstuderande på
eftergymnasial nivå under 2010 studerade inom
Europa. Cirka 12 procent av dessa studerande
läste i ett nordiskt land, 51 procent inom övriga
EU-länder och 3 procent i ett annat europeiskt
land. Ingen större förändring har skett av den
geografiska spridningen sedan 2009.
Diagram 3.12 Studerande utomlands med studiemedel,
fördelade efter världsdel, 2010
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Diagram 3.11 Antal studerande på gymnasial och eftergymnasial nivå utomlands med studiemedel, 2008–2010
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Av det totala antalet studerande utomlands med
studiemedel under 2010 läste drygt 98 procent
på eftergymnasial nivå och knappt 2 procent på
gymnasial nivå. Av de studerande på
eftergymnasial nivå utgjorde gruppen fritt
utresande studenter (dvs. studerande som på
eget initiativ studerar utomlands utan stöd av
något avtal mellan lärosäten, tidigare kallade free
mover-studenter) den största andelen med cirka

Den andel som studerar i ett annat EU-land har
varit relativt oförändrad de senaste åren. Andelen
studerande med studiemedel i Asien, Nordamerika och Norden har ökat mellan 2006 och
2010. Den andel av studiemedelstagarna som
studerar i Australien och Nya Zeeland har dock
minskat. Det är fortfarande endast ett litet antal
som väljer att studera i Afrika och Sydamerika.
De länder som tar emot flest svenska studerande
är Storbritannien, USA, Danmark, Spanien och
Frankrike. Antalet studiemedelstagare i Polen
har fördubblats på fem år och Japan har tagit en
plats bland de tio största länderna på bekostnad
av Italien.
21
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Det är främst yngre studiemedelstagare som
väljer utlandsstudier. Av de utlandsstuderande på
eftergymnasial nivå under 2010 var 65 procent
under 24 år och bara 7 procent 30 år eller äldre.
Få utlandsstuderande har barn. Under 2010 var
det 2 procent av de studerande utomlands som
fick tilläggsbidrag för barn. Könsfördelningen
bland utlandsstuderande är i princip samma som
vid eftergymnasiala studier i Sverige, dvs.
betydligt fler kvinnor än män. I flera länder är
det nästan dubbelt så många kvinnor som män
som studerar. Undantaget är Japan där männen
är mer än dubbelt så många som kvinnorna av de
svenska studerande.
Under 2010 var det totalt cirka 480 utländska
medborgare som fick studiemedel för studier
utomlands, vilket är en ökning med cirka
4 procent jämfört med tidigare år.
Utlandsstuderande är den grupp som oftast
tar merkostnadslån. Andelen utlandsstuderande
med studielån som tog merkostnadslån under
2010 var 59 procent. Merkostnadslån till utlandsstuderande kan lämnas för resor, försäkring och
undervisningsavgifter. Cirka 12 400 studerande
fick under 2010 lån till undervisningsavgifter
medan lån till resor lämnades till cirka 7 200
studerande och lån till försäkring lämnades till
cirka 6 300 studerande. Utbetalt belopp för merkostnadslån till utlandsstuderande (oavsett nivå)
uppgick under 2010 till knappt 453 miljoner
kronor, vilket är en ökning med knappt
28 miljoner kronor jämfört med 2009.
Utlandsstuderande beviljades merkostnadslån
för
undervisningsavgifter
motsvarande
372 miljoner kronor under 2010.
Den totala utgiften2 under 2010 för
studiebidrag vid studier utomlands var cirka
611 miljoner kronor, vilket är en ökning med
cirka 47 miljoner kronor jämfört med 2009.
Regeringen tillsatte i december 2009 en
särskild utredare i syfte att se över hur systemet
för studiemedel vid studier utomlands kan förenklas, förbättras och effektiviseras för att öka
den internationella rörligheten bland studerande
(dir. 2009:124, dir. 2010:59 och dir. 2010:110).
Utredningen antog namnet Utredningen om ett
rättvisare och enklare studiemedelssystem för
utlandsstudier i en globaliserad värld.
Utredningen överlämnade den 11 augusti 2010

2 Beloppet inkluderar statlig ålderspensionsavgift och tilläggsbidrag.
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delbetänkandet Förbättrad återbetalning av
studieskulder (SOU 2010:54) till regeringen.
Slutbetänkandet Studiemedel för gränslös
kunskap (SOU 2011:26) överlämnades till
regeringen den 1 april 2011. Slutbetänkandet
remissbehandlas för närvarande och ska därefter
beredas i Regeringskansliet.
Utredningen gav CSN i uppdrag att under
hösten 2010 genomföra en enkätundersökning
om bland annat orsakerna till utlandsstudier,
utlandsstudiernas värde och studiemedlen för
utlandsstuderande. När de gäller orsaker till
utlandsstudier visade undersökningen att de tre
vanligaste orsakerna till utlandsstudier är att den
studerande vill byta miljö och testa något nytt,
förbättra sina språkkunskaper eller genom
studierna vill förbättra sina möjligheter på
arbetsmarknaden. I fråga om utlandsstudiernas
värde har utlandsstuderande en positiv
uppfattning om kvaliteten på den utbildning
som de läste utomlands. För en majoritet av dem
som studerar utomlands har studierna också
positiva effekter. Studiemedlen har också en
något starkare rekryterande effekt när det gäller
utlandsstudier jämfört med studier i Sverige. Av
de utlandsstuderande anger 74 procent att de
inte eller troligen inte skulle ha studerat
utomlands om de inte hade kunnat få
studiemedel. Vidare anser två tredjedelar av de
utlandsstuderande att utlandsstudierna har gjort
deras situation på arbetsmarknaden bättre eller
mycket bättre. Utredningen gav även Statistiska
centralbyrån (SCB) i uppdrag att studera om det
finns inkomstskillnader mellan högskoleexaminerade som har utlandsstuderat och
högskoleexaminerade som inte har gjort det.
Resultaten visar att oavsett vilket studieland som
individerna bedrivit utlandsstudier i finns
signifikant positiva inkomstskillnader jämfört
med gruppen individer som inte varit utomlands,
om allt annat är lika. Inkomsteffekten av
utlandsstudier är dock olika stor beroende på
vilken typ av utlandsstudier som bedrivits, var de
skett i världen och hur länge de pågått.
Utredningen anger även att det inte är säkert
att det är utlandsstudierna i sig som orsakar de
högre inkomsterna. Det kan exempelvis tänkas
att drivna och företagsamma studerande i större
utsträckning väljer utlandsstudier och att dessa
personer i kraft av sin företagsamhet hade haft
högre inkomst även om de inte studerat
utomlands.
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3.5.5

Studieekonomi

CSN har under de senaste åren ökat sin kunskap
om de studerandes ekonomiska och sociala
situation. När CSN undersöker hur mycket
studiemedlen räcker till används flera olika
metoder, bl.a. genomför CSN vartannat år en
större enkätundersökning. För att mäta
studiemedlens allmänna köpkraft görs dessutom
en jämförelse med konsumentprisindex.
Senast en enkätundersökning gjordes var
hösten 2009, Studerandes ekonomiska och sociala
situation. Undersökningen visade att en femtedel
av studiemedelstagarna ansåg att studiemedlen
helt täckte deras levnadsomkostnader och
56 procent tyckte att studiemedlen täckte mer än
75 procent av levnadsomkostnaderna. Andelen
studerande som upplevde att studiemedlen helt
täckte deras levnadsomkostnader hade ökat
något sedan 2007. Vid enkätundersökningens
genomförande hade dock inte den beslutade
höjningen av studiemedlen den 1 januari 2010
trätt i kraft.
Studiemedlens allmänna köpkraft var 2010
högre än någonsin sedan det moderna
studiemedelssystemet infördes 1965 vid en
jämförelse med konsumentprisindex (KPI). Den
höga köpkraften kan framför allt förklaras med
de höjningar av studiemedlen som har gjorts de
senaste åren. Riksdagen har även beslutat om
ytterligare en höjning av studiemedlens totalbelopp med 498 kronor per studiemånad från
och med den 1 juli 2011. Detta kommer
ytterligare stärka studiemedlens köpkraft. För
att följa den allmänna prisutvecklingen i
samhället är också studiemedlens olika beloppsnivåer kopplade till prisbasbeloppet.
För att få en klarare bild av hur de studerandes
ekonomiska situation ser ut genomförde CSN
en undersökning under 2010 i syfte att kartlägga
vilka utgifter de högskolestuderande i praktiken
har, Studerandes utgifter. En kartläggning av
högskolestuderandes månadsutgifter. Den kanske
viktigaste observationen som gjordes i
undersökningen var att utgifterna varierar väldigt
mycket mellan olika grupper av studerande.
Detta beror på att hela studerandegruppen är
heterogen. Skiljelinjer går dels mellan äldre och
yngre, dels mellan studerande med barn och
studerande utan barn. Äldre studerande har
avsevärt högre levnadsomkostnader än yngre
studerande och studerande med barn har mycket
högre månadsutgifter än studerande utan barn.

Boendet är den enskilt största utgiften för
samtliga studerandegrupper. Boendets andel av
utgifterna varierar mellan 27 och 37 procent
beroende på studerandegrupp. Den näst största
utgiften efter boendet är för livsmedel, förutom
för den grupp där de studerande bor med sina
föräldrar.
3.5.6

Studerande med barn

För att underlätta för personer med barn att
studera kan tilläggsbidrag lämnas. Bidraget
lämnas som ett differentierat stöd beroende på
antal barn. Under 2010 fick cirka 81 400
studerande med studiemedel tilläggsbidrag,
vilket är en ökning med drygt 1 400 personer
jämfört med 2009.
Diagram 3.13 Antal studerande med tilläggsbidrag, 2008–
2010
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Utbetalt belopp uppgick till cirka 385 miljoner
kronor, vilket är en ökning med 2 miljoner
kronor jämfört med föregående år. Av det totala
antalet kvinnor som hade studiemedel fick cirka
24 procent tilläggsbidrag, medan motsvarande
andel för männen var nära 8 procent.
Andelen studerande med studiemedel på
grundskolenivå och gymnasial nivå som fick
tilläggsbidrag under 2010 var 52 respektive
28 procent, medan andelen på eftergymnasial
nivå var 13 procent. Av dem som studerade med
det högre bidraget fick 58 procent tilläggsbidrag.
Motsvarande andel för dem som studerade med
det generella bidraget var 13,6 procent. Skillnaderna i andelen med tilläggsbidrag kan främst
förklaras av att det skiljer i ålder mellan de olika
grupperna och att äldre studerande oftare har
barn.
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3.5.7

Lånebenägenhet och den enskildes
skuldsättning

Lånebenägenhet

Antalet studerande som tog studielån i förhållande till antalet studerande med studiebidrag,
dvs.
lånebenägenheten,
har
minskat
kontinuerligt sedan studiestödsreformen 2001.
Mellan 2009 och 2010 var minskningen dock
marginell. Lånebenägenheten för samtliga
utbildningsnivåer var 67,3 procent under 2010
jämfört med 67,5 procent 2009. Det var bara
bland studerande på eftergymnasial nivå som
lånebenägenheten minskade. Bland studerande
på grundskolenivå och gymnasial nivå samt
bland utlandsstuderande har lånebenägenheten i
stället ökat något de senaste två åren. Det stora
antalet studerande på eftergymnasial nivå i
Sverige innebär dock att lånebenägenheten totalt
sett har minskat.
Lånebenägenheten varierade inte enbart
mellan studerande på olika studienivåer utan
även mellan olika åldersgrupper. De yngsta och
de äldsta studiemedelstagarna var de som i minst
omfattning valde att ta studielån. För ungdomar
i åldrarna 20–24 år uppgick lånebenägenheten till
65 procent under 2010. Mest lånade studerande i
åldrarna 25–29 år, där 78 procent tog lån. En
bidragande orsak till att lånebenägenheten har
minskat de senaste åren är att andelen yngre
studerande i högskolan har ökat.
Diagram 3.14 Studerandes lånebenägenhet i olika
åldersgrupper 2010
Procent
90

som även har tilläggslån och merkostnadslån
minskade under 2010.
Lånebenägenheten vid studier på eftergymnasial nivå i Sverige minskade marginellt jämfört
med föregående år och uppgick till cirka
72 procent under 2010. Andelen studerande med
studielån på eftergymnasial nivå som även tog
merkostnadslån var 2,1 procent, vilket är en
minskning jämfört med tidigare år. Även
andelen studerande med tilläggslån var lägre än
föregående år. I genomsnitt tog 7,4 procent av
de studerande med studielån tilläggslån under
2010.
Diagram 3.15 Studerandes lånebenägenhet i olika
utbildningsnivåer 2010
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Utlandsstuderande är mer benägna att ta lån än
de som studerar i Sverige. Under 2010 var
andelen utlandsstuderande som hade studielån
cirka 82 procent, vilket är oförändrat jämfört
med föregående år.
Bland studerande på grundskolenivå och
gymnasial nivå var lånebenägenheten lägre för
kvinnor än för män. Inom den eftergymnasiala
nivån fanns ingen sådan skillnad.
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Lånebenägenheten vid studier på grundskolenivå
var 36 procent under 2010. Motsvarande andel
för de som läser på gymnasial nivå var knappt
56 procent. Antalet studerande med studielån
24

Utbildning ger avkastning både för den enskilde
och för samhället i stort. Kostnaderna för
utbildning ska därför delas mellan den enskilde
och samhället. Studiemedlen består således av en
bidragsdel och en frivillig lånedel där lånet ska
avse den investering som den enskilde gör.
Ett sätt att mäta skuldsättningen är att titta på
hur stor skuld de studerande har vid
återbetalningens början, dvs. direkt efter
studierna. Skuldsättningen skiljer sig mycket
mellan studerande på olika nivåer.
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Diagram 3.16 Genomsnittlig skuld på annuitetslån för nya
återbetalningsskyldiga 2011, fördelat på studienivå och kön
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De studerande på eftergymnasial nivå i Sverige
har en genomsnittlig skuld vid återbetalningens
början på 142 500 kronor. Bortser man från lån
tagna vid utlandsstudier är den genomsnittliga
skulden 126 400 kronor. De som helt eller delvis
studerade utomlands hade en genomsnittlig
skuld på 230 200 kronor. Utlandsstuderande är
mer benägna att ta studielån än de som studerar i
Sverige.
Av samtliga låntagare som blev återbetalningsskyldiga den 1 januari 2011 hade 82 procent en
skuld som var lägre än 200 000 kronor. Av
låntagarna hade mindre än en procent en skuld
på 500 000 kronor eller mer. Skuldsättningen har
minskat för samtliga nivåer jämfört med de som
blev återbetalningsskyldiga den 1 januari 2010.
Undantaget är dock studier på grundskolenivå.
3.5.8

Låntagare och den totala
studieskulden

Det totala antalet låntagare i de tre
återbetalningssystemen uppgick till drygt
1,4 miljoner vid utgången av 2010. Cirka 160 000
personer hade lån i båda de två senaste återbetalningssystemen och cirka 3 400 personer
hade lån i alla tre återbetalningssystemen.
Antalet låntagare fortsatte att öka under 2010.
Ökningen jämfört med 2009 var cirka 14 500
personer.
Återbetalningen av studielån ökade under
2010. Jämfört med 2009 betalades det in cirka
0,6 miljarder kronor mer till CSN. Totalt
betalades 12,9 miljarder kronor inklusive räntor
och avgifter in. Av dessa var cirka 1,4 miljarder
kronor extra inbetalningar, dvs. sådana
inbetalningar som låntagarna har betalat utöver

återbetalningsplan. Trenden att inbetalningarna
överstiger nyutlåningen fortsätter eftersom
nyutlåningen under 2009 var 12,6 miljarder
kronor. Att inbetalningarna överstiger utbetalningarna kan ge sken av att lånesystemet är i
balans, men så är inte fallet med anledning av att
riksdagen årligen anvisar ett anslag för räntor på
CSN:s lån hos Riksgäldskontoret. Belastningen
på detta anslag var 5,8 miljarder kronor under
2010.
Den totala studieskulden vad avser studielån
ökade under 2010 från 183 till 187 miljarder
kronor. Ökningen beror på att antalet personer
med annuitetslån stiger för varje år, vilket ger
effekter på den totala studieskulden.
Av den totala studieskulden på cirka
187 miljarder kronor 2010 bedömer CSN att
cirka 24,2 miljarder kronor, eller cirka
13 procent, utgörs av osäkra fordringar som
riskerar att skrivas av. Den osäkra fordran har
minskat med 0,1 miljoner kronor jämfört med
2009.
Av den totala utestående fordran på cirka
1,2 miljarder kronor vad gäller återkrav av
studiestöd bedömer CSN att ett belopp på cirka
600 miljoner kronor är osäkert.
Diagram 3.17 Osäkra fordringar fördelat på lånetyp och
återkrav 2008–2010
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Lånetypen studielån, dvs. lån som tagits mellan
1989 och 2001, står med cirka 18 miljarder
kronor för den största osäkerheten. Risken för
framtida avskrivningar är störst inom detta
lånesystem, 22 procent av den fordran bedöms
vara osäker. De beräknade osäkra fordringarna
har under 2010 minskat med 0,2 miljarder
kronor. Beräkningen av osäkerheten i CSN:s
lånefordringar görs utifrån tre värderingsprinciper: reservation utifrån de personer som
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missköter sina betalningar, reservation utifrån de
trygghetsregler som finns vid återbetalning och
reservation utifrån framtida förluster på grund av
dödsfall. Jämfört med föregående år har CSN
inte gjort några förändringar i beräkningsmodellen. De osäkra fordringar som beror på
personer som missköter sina betalningar uppgick
till 5,7 miljarder kronor under 2010, vilket är en
ökning med 0,4 miljarder kronor sedan 2009.
Andelen osäkra fordringar till följd av att
låntagaren missköter sin återbetalning var
12,7 procent för personer med adress utomlands.
Bland personer utan aktuell adress var andelen
misskötta lån 72,5 procent. För låntagare med
aktuell adress i Sverige var andelen endast
2,7 procent. De osäkra fordringar som kan
härledas till de trygghetsregler som finns
uppgick till 15,5 miljarder kronor under 2010,
vilket är en minskning med 0,8 miljarder kronor
sedan 2009. De osäkra fordringar som avser
beräknade framtida dödsfall uppgick till
3,4 miljarder kronor under 2010, vilket är en
minskning med 0,2 miljarder kronor sedan 2009.
Räntan har också påverkan vad gäller de osäkra
fordringarna. Räntan beräknas numera som ett
genomsnitt av de senaste sex årens ränta.
Genomsnittsräntan för 2010 är 2,2 procent, en
minskning med 0,2 procent jämfört med 2009.
Denna ränteförändring minskar det osäkra
beloppet med 0,8 miljarder kronor.
Antalet personer som CSN saknade adresser
till uppgick vid slutet av 2010 till cirka 16 000.
Detta är en minskning med cirka 2 200 personer
jämfört med vid ingången av 2010. Den totala
utestående fordran för dessa låntagare uppgick
vid årsskiftet 2010/2011 till 1,5 miljarder kronor.
Nuvarande lånesystem, det s.k. annuitetslånet,
har varit i drift i tio år. CSN har under året gjort
en större uppföljning av annuitetslånet. I
rapporten Annuitetslån för studier – tio år efter
studiestödsreformen redovisar CSN slutsatser om
lånet. Annuitetslånet är långsiktigt hållbart
eftersom riskerna för framtida förluster har
minskat avsevärt. Bland vissa grupper av
återbetalare finns dock stora problem, speciellt
vad gäller de som är bosatta utomlands och
bland återbetalare utan aktuell adress hos CSN.
Bland dessa är misskötseln av återbetalning
väsentligt större än för återbetalare bosatta i
Sverige. En annan slutsats som CSN drar är att
annuitetslånet främjar rekryteringen till studier
och därmed bidrar till minskade inkomstskillnader mellan män och kvinnor. Ju lägre nivå
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på studierna desto större andel av låntagarna får
dock betalningsproblem. En förhållandevis stor
del av de låntagare med i förhållande till
årsbeloppet låg inkomst, avstår från möjligheten
att få nedsättning av årsbeloppet. CSN menar
även att medvetenheten om att lånet ska betalas
tillbaka har ökat.
I
syfte
att
ytterligare
effektivisera
återbetalningen av studielån har riksdagen med
anledning av regeringens förslag i propositionen
Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning
inom studiestödssystemet beslutat att förlänga
preskriptionstiden för studieskulder till 25 år
samt att det införs en skyldighet för låntagare
och återbetalningsskyldiga för återkrav av
studiestöd att lämna aktuell adress till CSN
(prop. 2010/11:113, bet. 2010/11:UbU18, rskr.
2010/11:311).
Skuldsättning

Den genomsnittliga skulden beror både på hur
mycket de studerande lånar samt hur mycket
låntagarna betalar på sina skulder. Den
genomsnittliga skulden för annuitetslån var
116 100 kronor den 1 januari 2011. Den genomsnittliga skulden ökar inte längre lika mycket
som tidigare. Ökningen under 2010 var
4 procent jämfört med 2009. Att ökningstakten
avtar beror på att en allt lägre andel av låntagarna
studerar och tar lån löpande. När en högre andel
av låntagarna har studerat färdigt börjar de
normalt betala av på skulden och då stabiliseras
den genomsnittliga skuldstorleken.
Efter införandet av det nuvarande lånesystemet 2001 ökade skulderna på annuitetslånet
kraftigt men avtog dock snabbt. Ökningstakten
har de senaste åren varit lägre för annuitetslånet
än den var för studielånet lika lång tid efter
införandet av de båda lånen. Detta tyder på att
den genomsnittliga skulden på annuitetslånet
inte kommer att bli lika hög som den som gäller
för studielån, som vid ingången av 2011 var
140 900 kronor.
Nedsättning av årsbelopp

En person kan ansöka om att få det belopp som
han eller hon ska betala tillbaka under året nedsatt. Det finns tre huvudsakliga skäl till att en
återbetalare får nedsatt årsbelopp: nedsättning på
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grund av låg inkomst, nedsättning på grund av
studier och nedsättning med hänsyn till
synnerliga skäl. Återigen sjunker antalet
personer som får beslut om nedsättning. Under
2010 fick nästan 169 000 personer beslut om
nedsättning, vilket var cirka 38 000 färre än
under 2009. Värdet av nedsättningarna är
1,17 miljarder kronor, vilket är en minskning
med 151 miljoner kronor jämfört med 2009.
Avskrivningar

Avskrivning av lån kan ske främst på grund av
åldersregler, dödsfall, behörighetsgivande studier, sjukdom eller synnerliga skäl. Dessutom
skriver CSN av skulder som vid ett årsskifte är
100 kronor eller lägre, vilket redovisas som små
belopp i diagram 3.18.
Diagram 3.18 Beviljade avskrivningsärenden fördelat på
skäl, 2008–2010
35 000
2008
2009
2010

30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
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Dödsfall

Beh.giv.
studier

Syn.skäl

Små belopp

Övrigt

Källa: CSN

Under 2010 fick cirka 69 000 låntagare sina
skulder helt eller delvis avskrivna, vilket är en
mindre ökning med 1 000 personer jämfört med
2009. Det totala avskrivna beloppet har dock
minskat från cirka 812 miljoner kronor 2009 till
cirka 695 miljoner kronor 2010.
Återbetalare med krav hos Kronofogdemyndigheten

I slutet av 2010 hade cirka 94 000 personer krav
på återbetalning av studiestöd som överförts till
Kronofogdemyndigheten. Det är en mindre
ökning med 550 personer jämfört med 2009.
Antalet personer med krav hos Kronofogdemyndigheten fortsätter att öka bland de
återbetalningsskyldiga med annuitetslån.

Risken för betalningsproblem är större för
låntagare som har studerat på en låg utbildningsnivå. Ungefär hälften av de som tar lån på
grundskolenivå får minst ett betalningskrav
överlämnat för indrivning. Som jämförelse överlämnas bara 5 procent av kraven på de låntagare
som studerat på eftergymnasial nivå till
Kronofogdemyndigheten.
Den ackumulerade fordran hos Kronofogdemyndigheten uppgick vid årets slut till cirka
823 miljoner kronor, vilket är en ökning med
7 procent jämfört med 2009. Andelen av alla
återbetalningsskyldiga låntagare som hade en
skuld hos Kronofogdemyndigheten har legat på
ungefär samma nivå de senaste tre åren och uppgick 2010 till cirka 7,7 procent.
Utlandsbosatta återbetalare

Cirka 63 000 återbetalare var under 2010 bosatta
utomlands, vilket är en ökning med cirka 3 000
låntagare jämfört med 2010. Den totala fordran
för de tre återbetalningssystemen när det gäller
utlandsbosatta återbetalare uppgick vid slutet av
2010 till 13,6 miljarder kronor, vilket är en
ökning med 8 procent jämfört med 2009.
Lånetypen studielån står för den största delen av
de utlandsbosattas skulder med 7,3 miljarder
kronor. Av den totala fordran när det gäller
utlandsbosatta återbetalare avser 3,8 miljarder
kronor, eller cirka 32 procent, osäkra fordringar.
De årsbelopp som för 2010 debiterades de
återbetalare som var bosatta utomlands ökade till
följd av att fler låntagare bosätter sig utomlands.
Även det inbetalda beloppet ökade men inte i
lika stor utsträckning som det utbetalda. Detta
innebär att andelen inbetalt belopp minskade
från 72 procent 2009 till 69 procent 2010. Motsvarande andel för bosatta i Sverige var
94 procent 2010.
Tabell 3.5 Inbetalt belopp under det första betalningsåret
fördelat på bosättning1
Andel av debiterat belopp efter nedsättningar (%)
Bosättning

Inbetalt 2008

Inbetalt 2009

Inbetalt 2010

Sverige

94,4

94,0

94,2

Utomlands

73,8

71,6

69,2

Okänd

3,7

3,6

3,4

Totalt

92,4

92,0

92,1

Källa: CSN
1
Inbetalningarna avser vad som har betalats under respektive avgiftsår.
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CSN har under 2010 fortsatt att prioritera kravhanteringen utomlands. Inkassoverksamheten
har resulterat i att 11 000 ärenden har skickats till
Intrum Justitia, vilket är en ökning med
12 procent jämfört med 2009. Totalt har cirka
26,6 miljoner kronor inbetalats under 2010,
vilket är en ökning med nästan en miljon kronor
eller 3,5 procent jämfört med 2008.
Arbetet med att vidta rättsliga åtgärder i andra
länder har fortsatt under 2010. Dessa rättsliga
åtgärder har resulterat i att 3,7 miljoner kronor
har betalats in till CSN, vilket är en ökning med
nästan två miljoner kronor jämfört med 2009.
CSN har dessutom under 2010 i samarbete med
Intrum Justitia fortsatt arbetet med delgivningar
utomlands. Ett syfte med delgivningen är att
åstadkomma preskriptionsavbrott och därigenom förhindra att skulder preskriberas. Totalt
har det genomförts 590 delgivningar, varav
310 stycken eller 59 procent med lyckat resultat.
3.5.9

Studiestödsadministration

inflöden av telefonsamtal och e-brev kan förklara
de ökade handläggningstiderna.
Tabell 3.6 CSN:s genomsnittliga handläggningstider, 2008–
20101
Antal dagar
2008

2009

2010

Extra tillägg

Verksamhet

30

27

24

Inackorderingstillägg

21

21

16

Studiemedel

11

13

15

Studiemedel, utland

27

29

37

Källa: CSN.
1
Uppgiften avser den tid som går från det att ärendet kommer in till myndigheten
och till dess att beslutet har expedierats (kompletteringstid ingår).

Tillgänglighet och service
Under 2010 har antalet kunder som vill komma i
kontakt med CSN per telefon fortsatt öka
kraftigt. Det ökade trycket på telefon har lett till
att myndigheten inte har lyckats behålla servicenivån från 2009. Den ökning som skett beror
främst på att det totala antalet studerande har
ökat.
Tabell 3.7 Nyckeltal för CSN:s service och information,
2008–2010

Centrala studiestödsnämnden

Tusental och procent
Verksamhet

CSN:s verksamhet finansieras i huvudsak via
förvaltningsanslag och med inbetalda administrativa avgifter. Förvaltningskostnaderna uppgick
under 2010 till 828 miljoner kronor, vilket är en
ökning med cirka 26,3 miljoner kronor jämfört
med 2009. Av intäkterna, som totalt uppgick till
886 miljoner kronor, bestod knappt 35 procent
av anslag (315 miljoner kronor) och knappt
65 procent av avgifter (569 miljoner kronor).
Resterande intäkter bestod av finansiella intäkter
och intäkter av bidrag. Inbetalda avgifter bestod
främst av expeditionsavgifter, uppläggningsavgifter och påminnelseavgifter.
Ärendehantering
Under 2010 har inflödet av ansökningar fortsatt
att öka främst vad avser studiemedel. Denna typ
av ansökningar har ökat med 4 procent jämfört
med 2009. Inom studiemedelsverksamheten
fattades 1 121 000 beslut, vilket är en ökning
med 45 000 beslut jämfört med 2009.
Handläggningstiderna vad gäller studiemedel
har under 2010 försämrats jämfört med tidigare
år. Speciellt vad gäller studiemedel för utlandsstudier. Den ökade ärendevolymen och stora
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2008

2009

2010

1 560

1 760

1 950

1 350

1 500

1 620

80

70

67

Antal besök webbplats

12 000

12 400

15 300

Antal besök Mina sidor

4 500

4 700

5 300

Antal inkomna samtal
Antal telefonsamtal
begär personlig service
- andel besvarade samtal inom
3 minuter där kunden begärt
personlig service

Källa: CSN.

Kvalitetsutveckling
CSN har fortsatt sitt arbete med att förbättra
kvaliteten i ärendehanteringen.
Även under 2010 har CSN genomfört
kvalitetsgranskningar
inom
ärendehandläggningen och kundservice. Granskningarna
visar att rättssäkerheten och enhetligheten i
handläggningen vad avser studiehjälp och återbetalning är hög men att den har försämrats
något vad avser studiehjälpen jämfört med 2009.
Vad gäller studiemedel har kvaliteten i
handläggningen förbättrats jämfört med
föregående år. Som en del av granskningen av
kvaliteten i kundservice har CSN fortsatt att
granska e-brevsvar utifrån såväl studiestödsrättsliga och förvaltningsrättsliga bestämmelser
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som språkliga riktlinjer. CSN:s granskning visar
att kvaliteten har förbättrats jämfört med 2009.
Felaktiga utbetalningar och bidragsbrott
Regeringens mål med CSN:s arbete mot
felaktiga utbetalningar och bidragsbrott är att
CSN ska motverka bidragsbrott och säkerställa
att utbetalningar från studiestödssystemet
endast sker till den som är berättigad till stöd
från systemet. Under 2010 har CSN:s arbete
med att förhindra felaktiga utbetalningar
fortsatt. Ytterligare åtgärder har vidtagits både
inom studiehjälpen och inom studiemedlet.
Under 2010 har CSN fattat beslut om att
återkräva felaktigt utbetalda studiemedel till ett
belopp motsvarande 526 miljoner kronor. Det
motsvarar 2,3 procent av det totala utbetalda
beloppet för studiemedel. Andelen återkrav och
avräkningar i förhållande till utbetalt belopp har
ökat med 0,2 procentenheter mellan 2009 och
2010.
CSN har under året bedrivit ett omfattande
kontrollarbete gentemot 250 000 högskolestuderande. Resultatet av denna kontroll visar att
det har saknats registrerade poäng för
heltidsstudier i 8 000 ärenden. De personer som
fått mer studiemedel än de haft rätt till har
därför varit tvungna att betala tillbaka ett belopp
motsvarande totalt 60 miljoner kronor. Under
2010 har CSN polisanmält 69 högskolestuderande för misstänkt bidragsbrott.
Under 2010 har åtgärder som tidigare
vidtagits för att minska risken för felaktiga
utbetalningar av studiehjälp gett resultat. Under
2009 förändrades hanteringen av otillåten
frånvaro genom att det infördes maskinell
kommunicering av skolans rapport om ogiltig
frånvaro, maskinella ändringsbeslut som stoppar
fortsatta
utbetalningar
när
tiden
för
kommunicering har passerats samt förkortad
svarstid när skolans uppgifter om ogiltig
frånvaro kommuniceras med den studerande.
Dessa förändringar innebär att beslut om
studiehjälp numera ändras snabbare och att
felaktiga utbetalningar stoppas tidigare.
CSN har fortsatt att identifiera ärenden där
bidragsbrott kan ha förekommit. Genom att
upptäcka sådana ärenden i ett tidigt skede har
myndigheten kunnat förhindra felaktiga
utbetalningar till ett belopp motsvarande
12 miljoner kronor. För de ärenden som
upptäckts efter att alla utbetalningar gjorts har
det fattats beslut om återkrav till ett belopp

motsvarande 3 miljoner kronor. Totalt har
164 personer anmälts för misstänkt bidragsbrott
under 2010.
Överklagandenämnden för studiestöd

Under 2010 uppgick utgifterna för ÖKS verksamhet till cirka 11,8 miljoner kronor. ÖKS
hanterade under året cirka 7 300 ärenden, en
ökning med cirka 2 200 ärenden jämfört med
föregående år. Inkomna ärenden till ÖKS ökade
under året med cirka 43 procent jämfört med
2009.
Under 2010 avgjordes 79 procent av alla ärenden inom fyra veckor och 98 procent inom nio
veckor. Samtliga ärenden avgjordes inom sex
månader. Nämnden biföll cirka 8 procent av det
totala antalet inkomna ärenden. Nämndens
beslut i enskilda ärenden har haft betydelse för
regeltillämpning och den praxis som finns
utvecklad hos CSN.
Tillgängligheten hos nämnden har under året
varit god. Nämndens kansli har telefontid under
hela arbetsdagen och några svårigheter för
allmänheten att komma i kontakt med nämnden
har inte framkommit.

3.6

Analys och slutsatser

3.6.1

Unga studerande på gymnasienivå i
Sverige

Antalet studerande med studiehjälp är starkt
förknippat med befolkningsutvecklingen i
åldrarna 16–20 år, eftersom nästan samtliga
studerande som avslutar grundskolan går vidare
till gymnasieskolan. På grund av minskande
ungdomskullar minskade antalet gymnasieungdomar med studiebidrag under 2010 för
första gången på flera år. Minskningen förväntas
fortsätta de kommande åren.
Antalet elever vid de fristående gymnasieskolorna ökar. Detta påverkar efterfrågan på
inackorderingstillägg, eftersom de fristående
skolorna i högre grad inte är belägna på den
studerandes hemort. Trots att antalet studerande
med studiebidrag minskade 2010 ökade därför
antalet studerande som fick inackorderingstillägg. Antalet personer med inackorderingstillägg har nästan fördubblats sedan 2001.
29
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Ökningen av utbetalningarna av inackorderingstillägg var större än ökningen av antalet
studerande med inackorderingstillägg. Detta
innebär att de som får inackorderingstillägg
studerar på skolor längre bort från hemorten än
tidigare.
Ökningen av antalet studerande som får extra
tillägg kan förklaras av de senaste årens arbetsmarknadsläge, och av att invandringen har varit
relativt stor de senaste åren. Många invandrare,
framför allt från utomeuropeiska länder, har haft
svårt att komma in på arbetsmarknaden och kan
därmed ha låga eller mycket låga inkomster. En
särskild grupp invandrare som ofta kan komma i
fråga för extra tillägg är ensamkommande
flyktingbarn. Att ökningen av utbetalningarna av
extra tillägg var större än ökningen av antalet
studerande med extra tillägg betyder att de
genomsnittliga utbetalningarna per person ökade
under 2010. Detta beror på att ökningen av
personer som beviljades extra tillägg kan
hänföras till familjer som beviljades den högsta
bidragsnivån. Att pojkar och deras familjer är
överrepresenterade som mottagare av extra
tillägg kan ha ett samband med att många
ensamkommande flyktingbarn är pojkar.
Antalet studerande som får studiehjälpen
indragen på grund av olovlig frånvaro har ökat
med 5 700 studerande eller cirka 64 procent
sedan 2006. Årets ökning kan, liksom
föregående år, till största delen förklaras av att
skolorna i större utsträckning har rapporterat
detta till CSN. Enligt en studie som CSN har
genomfört har en mycket stor andel av de som
får återkrav problem med att betala detta. Den
olovliga frånvaron får konsekvenser för den
enskilde dels för att studierna inte fullföljs, dels
för att risker uppstår i form av svårigheter att
betala skulden och betalningsanmärkningar.
3.6.2

Vuxna studerande

Under 2010 skedde en markant ökning av
antalet vuxna studerande med studiemedel på
samtliga utbildningsnivåer. På eftergymnasial
nivå har antalet studerande med studiemedel inte
varit så högt sedan 2004. Ökningen av antalet
studiemedelstagare beror till stor del på att fler
personer sökt sig till utbildning på grund av
arbetsmarknadsläget men även på stora
ungdomskullar. Regeringen har under 2009 och
2010 satsat på fler utbildningsplatser inom
30

yrkesinriktad
gymnasial
vuxenutbildning
(yrkesvux), yrkeshögskolan och högskolan för
att möta den ökade efterfrågan på utbildningsplatser på grund av främst det försämrade
arbetsmarknadsläget.
Det
ökade
antalet
studiemedelstagare på eftergymnasial nivå beror
också på att stora ungdomskullar har lämnat
gymnasieskolan och att direktövergången från
gymnasieskolan till högskolan har ökat. Under
första halvåret 2011 har en viss ytterligare
ökning av antalet studiemedelstagare skett, bl.a.
med anledning av det höjda fribeloppet fr.o.m.
2011.
Som en följd av det ökade antalet studerande
har utbetalningarna av studiemedel ökat med
7 procent eller 1,5 miljarder kronor under 2010.
De ökade utbetalningarna beror också på att
studiemedlen höjdes den 1 januari 2010.
Under 2010 har antalet studerande på
grundskolenivå och gymnasial nivå som fått det
högre bidraget ökat med 14 procent jämfört med
2009. Även denna utveckling beror på det ökade
antalet vuxna studerande, men också på
regeringens särskilda satsning på att tillfälligt
under 2010 öppna det högre bidraget för vissa
arbetslösa studerande inom yrkesvux. Under
2011 kommer utfallet att påverkas av regeringens
tillfälliga satsning som möjliggör för arbetslösa
ungdomar mellan 20–24 år att i vissa fall få det
högre bidraget.
Trots att antalet studerande som fått
studiemedel under 2010 har varit rekordhögt
ökade andelen studerande som fick avslag på sin
ansökan jämfört med tidigare år. Detta kan antas
bero på att prövningen av tidigare studieresultat
skärptes den 1 juli 2010.
Studiemedel är ett viktigt verktyg för att öka
deltagande i och bredda rekryteringen till utbildning. Dessutom är studiestödet en viktig faktor
för att möjliggöra omställning i arbetslivet, vilket
avspeglas i det ökade antalet vuxna studerande
med studiemedel. Målen för studiestödet är bl.a.
att verka rekryterande och därmed bidra till ett
högt deltagande i utbildning samt att utjämna
skillnader mellan individer och grupper i
befolkningen och i och med det bidra till ökad
social rättvisa. Regeringen bedömer att målen
har uppfyllts.
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3.6.3

Studerande utomlands

Sverige har i jämförelse med de flesta andra
länder ett generöst system för finansiering av
studier utomlands. Detta bidrar till att Sverige
har en hög andel studerande som förlägger delar
av eller hela sin utbildning utomlands. Det är
betydelsefullt att studiestödssystemet fungerar
effektivt även vid utlandsstudier och att utlandsstudier underlättas. Det är också viktigt att
regeringens politik när det gäller studerandemobilitet, internationalisering och kvalitet
kommer till uttryck även i studiestödsbestämmelserna.
Den sedan flera år nedåtgående trenden för
utlandsstuderande bröts under 2009 och antalet
utlandsstuderande ökade även under 2010. Det
ökade antalet beror sannolikt på att det är stora
ungdomskullar som har lämnat gymnasieskolan
de senaste åren och att det är fler som studerar
när det är lågkonjunktur.
Både antalsmässigt och andelsmässigt var
ökningen störst för fritt utresande studenter.
Detta kan bl.a. bero på att ökningen av antalet
läkarstuderande utomlands fortsätter. Anledningen är att det är ett fortsatt högt sökandetryck till läkarprogrammen i Sverige, trots att
antalet platser har utökats. Att antalet språkstuderande minskar beror sannolikt till stor del
på att gränsen för hur länge studiemedel kan
lämnas skärptes i och med studiestödsreformen
2001. Utlandsstuderande anger i större utsträckning än studerande i Sverige att de med hänsyn
till reglerna om begränsning av antal studiemedelsveckor planerar sina studier mer
noggrant.
Intressanta resultat finns i de undersökningar
som Utredningen om ett rättvisare och enklare
studiemedelssystem för utlandsstudier i en
globaliserad värld (U2009:08) gett CSN
respektive SCB i uppdrag att genomföra. Att de
studerande genom utlandsstudierna vill förbättra
sina möjligheter på arbetsmarknaden tyder på en
medvetenhet hos de studerande och en tydlig
planering för framtiden. Resultatet att studiemedlen har en något starkare rekryterande effekt
när det gäller utlandsstudier jämfört med studier
i Sverige stärker regeringens uppfattning att
studiestödet är ett viktigt verktyg för att
möjliggöra studier utomlands och för att öka
internationaliseringen. När det gäller inkomsteffekter är det intressant att resultaten indikerar
att det finns ett positivt samband mellan utlands-

studier och inkomst. Regeringen delar dock
utredningens uppfattning att orsakerna till denna
typ av samband är svårbedömda.
3.6.4

Studieekonomi

CSN:s undersökning om de studerandes utgifter
visar att studerandegruppen som helhet är
heterogen och att de studerandes utgifter således
varierar inom gruppen. Regeringen har under
2010 och 2011 höjt studiemedlens totalbelopp
med sammanlagt nära 1 000 kronor per
studiemånad. Regeringens höjningar av studiemedlet, i kombination med att nivåerna är
indexerade med prisbasbeloppet, har ökat studiemedlens allmänna köpkraft jämfört med
konsumentprisindex (KPI). Det innebär att
studiemedlens allmänna köpkraft nu är högre än
någonsin relativt KPI.
3.6.5

Lånebenägenhet och den enskildes
skuldsättning

Den långsiktiga minskningen av lånebenägenheten kan bl.a. förklaras av att de studerande
efter studiestödsreformen 2001 gör en mer
rationell bedömning av kostnaderna för lånet.
Även möjligheten till alternativa försörjningskällor påverkar valet av att ta studielån eller inte.
Studerande under 20 år och äldre studerande
över 49 år är de som mest sällan tar lån. Yngre
studerande har ofta stöd från föräldrar som
bidrar ekonomiskt till den studerandes uppehälle
under studietiden. Äldre studerande har oftare
än andra ekonomiskt stöd från partner eller egna
besparingar. Skillnaderna i lånebenägenhet
mellan olika åldersgrupper har varit bestående
över tid. En bidragande orsak till att lånebenägenheten har minskat de senaste åren är att
andelen yngre studerande i högskolan har ökat.
Att en högre andel av de utlandsstuderande
lånar, jämfört med studerande på eftergymnasial
nivå i Sverige, beror sannolikt på att de inte har
lika stora möjligheter att arbeta vid sidan av
studierna och att deras omkostnader många
gånger är större än för de som studerar i Sverige.
Den enskildes skuldsättning påverkas bland
annat av hur stor del den studerande får bära av
kostnaden under studietiden. Under de senaste
två åren har andelen studielån av studiemedlens
totalbelopp för studiemedelstagare med den
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generella bidragsnivån ökat med tre procentenheter. Regeringen avser att följa utvecklingen
av den enskildes skuldsättning.
3.6.6

Låntagare och den totala
studieskulden

Mer än 1,4 miljoner personer i Sverige har i dag
en studieskuld. Detta motsvarar ungefär en
fjärdedel av befolkningen mellan 20 och 65 år.
Ökningen av antalet låntagare har fortsatt under
2010 vilket beror dels på att de tillkommande
låntagarna under 2010 var fler än de som
antingen har slutbetalat sina lån eller fått dem
avskrivna, dels på att efterfrågan på utbildning
har ökat på grund av lågkonjunkturen och till del
på stora ungdomskullar.
Minskningen av låntagare som får nedsättning
av sitt årsbelopp samt minskningen av värdet av
nedsättningarna beror nästan uteslutande på att
nedsättning tills vidare för låntagare med
studiemedel upphörde vid årsskiftet 2009/2010.
Av de låntagare som tidigare hade nedsättning
tills vidare ansökte endast en mindre andel om
nedsättning under 2010.
Värdet av det skuldbelopp som avskrevs under
2010 uppgick till 695 miljoner kronor, vilket är
en minskning med 117 miljoner kronor jämfört
med 2009. Minskningen kan hänföras till
lånetypen studiemedel och beror på att
nedsättning tills vidare upphörde vid årsskiftet
2009/2010 och att många låntagare därför under
2009 beviljats avskrivning av studieskulden med
hänsyn till sjukdom. Det avskrivna beloppet för
2009 blev därför högt och detta har nu återgått
till en mer normal nivå, därav minskningen
under 2010.
De beräknade osäkra fordringarna vad gäller
den totala studieskulden och den utestående
fordran vad avser återkrav av studiestöd har
under 2010 minskat med 0,2 miljarder kronor,
från 24,8 miljarder kronor till 24,6 miljarder
kronor. Minskningen av de osäkra fordringarna
beror främst på en sänkning av räntesatsen.
Utgångspunkten för återbetalningssystemen
är att samtliga låntagare ska betala tillbaka sina
skulder. Tendensen att allt fler återbetalar sina
lån och ökningen av de inbetalda beloppen fortsätter. Färre låntagare ansöker om nedsättning av
sina årsbelopp. Detta är indikationer på att
lånesystemet i stort sett fungerar. Däremot finns
det fortfarande allvarliga brister i lånesystemet
32

vad avser de som är bosatta utomlands.
Låntagare bosatta utomlands återbetalar sina lån
i betydligt mindre omfattning än låntagare
bosatta i Sverige. Av det totala belopp som under
2010 debiterades låntagare bosatta utomlands
inbetalades endast 69 procent, vilket dessutom är
en minskning från 2009. Över en tredjedel av
den totala fordran för dessa låntagare bedöms
vidare som osäker. Tendensen fortsätter att allt
fler låntagare väljer att bosätta sig utomlands.
Det är därför viktigt att komma tillrätta med de
problem som finns i lånesystemet vad avser
utlandsbosatta återbetalare. Regeringen har
under de senaste åren vidtagit vissa åtgärder för
att åstadkomma detta men det återstår fortfarande mycket arbete. Regeringen fortsätter att
arbeta målinriktat med detta och kommer att
följa utvecklingen noga.
En stor andel av de låntagare som studerat på
grundskolenivå får problem med sin återbetalning. Cirka hälften av låntagarna får någon
gång ett betalningskrav överlämnat till Kronofogdemyndigheten för indrivning. I det fortsatta
arbetet med att analysera den grundläggande
vuxenutbildningen avser regeringen att bl.a.
analysera hur studiemedelssystemet fungerar för
dessa studerande.
3.6.7

Studiestödsadministration

Under 2010 har CSN:s verksamhet fortsatt att
präglas av effekterna från den tidigare
lågkonjunkturen. Fler personer har påbörjat
studier, vilket har medfört en ökad tillströmning
av ärenden till myndigheten. Detta har lett till att
främst handläggningstiderna har ökat. Myndigheten visar trots detta handläggnings- och
servicetider på en tillfredsställande nivå. Det är
dock viktigt att myndigheten förkortar handläggningstiderna särskilt vad avser studiemedel
för utlandsstudier.
CSN:s interna granskning av kvaliteten visar
att myndighetens fleråriga arbete med att förbättra kvaliteten i ärendehanteringen har fortsatt
att ge resultat. Regeringen anser att kvalitetsarbetet är av stor vikt.
Under 2010 har CSN fortsatt att prioritera
kravverksamheten utomlands. Myndigheten
prövar olika metoder för att förbättra resultatet
av denna verksamhet. Regeringen ser positivt på
detta arbete och det är viktigt att de förändringar
som gjorts i studiestödssystemet i syfte att
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effektivisera återbetalningen får genomslag i det
fortsatta arbetet.
CSN har under 2010 arbetat målinriktat med
att säkerställa att utbetalningar från studiestödssystemet endast sker till den som är berättigad
till sådant stöd och de felaktiga utbetalningarna
har fortsatt att minska. Regeringen ser positivt
på detta arbete och anser att det är viktigt att det
fortsätter med samma intensitet.
ÖKS har under året nått ett bra resultat vad
gäller hanteringen av överklaganden. Trots en
stor volymökning av ärenden under 2010 har
myndighetens handläggningstider varit mycket
tillfredsställande.

3.7

Politikens inriktning

Tilltagande globalisering utmanar vårt lands
konkurrenskraft. Ett väl avvägt studiestödssystem skapar förutsättningar för såväl enskilda
individer som Sverige som nation att växa med
kunskap och möta utmaningarna i dagens
globaliserade samhälle.
Tillsammans med våra nordiska grannländer
har Sverige i dag ett av världens mest generösa
studiestöd. Flexibla och väl anpassade generella
studiemedelsnivåer river hinder för människor
att komplettera tidigare studier eller studera
vidare på en högre nivå. På så sätt slår
studiestödssystemet vakt om ett bildningsideal
samtidigt som det bidrar till att näringslivet
försörjs med personer som möter de krav dagens
arbetsliv och konkurrens ställer.
Ett väl anpassat studiemedelssystem bidrar
också till att studierna blir mer effektiva och att
genomströmningen i utbildningssystemet ökar.
Det ger studerande möjligheter att lägga energin
på att fördjupa sina kunskaper i stället för att
oroa sig för sin ekonomi. På så sätt förstärker
systemet genom sin studiesociala funktion vårt
kunskapssamhälle.
Med anledning av regeringens förslag i
budgetpropositionen för 2010 höjdes studiemedelsbeloppet med 431 kronor per studiemånad den 1 januari 2010. Vid en jämförelse med
konsumentprisindex konstaterar CSN att
studiemedlets köpkraft under 2010 var den
högsta sedan det moderna studiemedelssystemet
infördes 1965. Därefter har studiemedlet höjts
med ytterligare 498 kronor fr.o.m. den 1 juli
2011,
efter
regeringens
förslag
i

budgetpropositionen för 2011. Reformerna
innebär att studiemedlet i dag uppgår till 9 400
kronor per studiemånad vid heltidsstudier. Även
det s.k. fribeloppet har fr.o.m. den 1 januari 2011
höjts från cirka 107 000 kronor till
136 400 kronor per år. Detta ger studerande
ökade möjligheter till förbättrad ekonomi och
sänder en viktig signal om att arbete ska löna sig.
Nivåerna i studiemedelssystemet är dessutom
indexerade med prisbasbeloppet för att
kompensera för prisutvecklingen. Efter dessa
större generella höjningar av studiemedlet kan
andra utmaningar nu ta vid.
Regeringen anser att det finns ett fortsatt
behov av att stimulera arbetslösa ungdomar utan
fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning
att återgå till studier, då dessa ungdomar har det
fortsatt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Regeringen anser därför att den
tillfälliga satsningen som innebär att arbetslösa
ungdomar i åldrarna 20–24 år som saknar
fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning
under vissa förutsättningar kan få den högre
bidragsnivån inom studiemedlet bör förlängas
med ett år.
Regeringen anser att studiemedelssystemet
för utlandsstudier bör göras mer enhetligt,
effektivt och flexibelt för att underlätta möjligheten att studera utomlands. De förslag som har
lämnats av Utredningen om ett rättvisare och
enklare studiemedelssystem för utlandsstudier i
en globaliserad värld i betänkandet Studiemedel
för gränslös kunskap (SOU 2011:26) bereds för
närvarande inom Regeringskansliet.
Regeringen avser att under hösten 2011
återkomma med ett förslag om förbättrade
villkor för studerande föräldrar i samband med
att ett barn har avlidit. Det är rimligt att
samhället visar stor förståelse och har regelverk
anpassade till föräldrar som förlorar ett barn.
Den parlamentariska utredningen Hållbara
försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet (dir.
2010:48) har bl.a. i uppgift att analysera och
föreslå regler för hur arbetsförmåga respektive
studieförmåga ska kunna kombineras. För att
regeringen ska kunna göra en samlad bedömning
av regelverket för studerande vid sjukdom bör en
parallell översyn göras av de bestämmelser om
studiemedel under sjukdom som i dag finns
inom studiemedelssystemet. Vid översynen bör
särskilt belysas hur felaktiga utbetalningar ska
kunna förhindras.
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Studiehjälpen har till sin utformning i stort sett
varit oförändrad sen den infördes 1964. Som
regeringen tidigare har aviserat behöver därför
studiehjälpssystemet ses över i sin helhet. Inom
ramen för denna översyn ska samspelet mellan
inackorderingstillägget och den reformerade
gymnasieskolan särskilt belysas. Vidare ska
frågan om studiestöd till personer med
funktionsnedsättning, bl.a. till elever inom
gymnasiesärskolan och vissa elever inom
folkhögskolan, utredas.
Inom den grundläggande vuxenutbildningen
finns brister i utbildningseffektiviteten och
många studerande avbryter sina studier eller
misslyckas med att uppnå godkända studieresultat. Vuxna som studerar på grundläggande
nivå med studiemedel är äldre än andra
studiemedelsmottagare, har oftare barn och har i
högre utsträckning utländsk bakgrund. En
relativt stor andel har svårt att återbetala sina
studielån. Regeringen avser därför att göra en
översyn av den kommunala vuxenutbildningen
på grundläggande nivå.
En förutsättning för ett samhällsekonomiskt
hållbart och rättvist studiemedelssystem är en
hög rättssäkerhet, en låg risk för felaktiga
utbetalningar och att den del som utgörs av lån
återbetalas till fullo. Regeringen avser att även
fortsatt följa frågorna och säkerställa att CSN:s
arbete på detta område håller hög kvalitet.
Det är viktigt att studiestödsadministrationen
fungerar väl och kostnadseffektivt. För att ge
CSN långsiktiga ekonomiska planeringsförutsättningar och förutsättningar för en mer
ändamålsenlig verksamhet har regeringen gett
Statskontoret i uppdrag att närmare analysera
CSN:s ekonomiska situation, dimensionering
och resurser samt den nuvarande finansieringsmodellen (U2011/2585/SV).

3.8

Budgetförslag

3.8.1

1:1 Studiehjälp m.m.

Tabell 3.8 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

4 003 879

2011

Anslag

3 889 203

2012

Förslag

3 665 092

2013

Beräknat

3 448 591

2014

Beräknat

3 269 594

2015

Beräknat

3 156 845

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-15 628
3 863 710

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för studiehjälp i form av
studiebidrag, inackorderingstillägg och extra
tillägg enligt studiestödslagen (1999:1395).
Vidare används anslaget för bidrag till utlandsstuderande för dagliga resor enligt särskild
författning (CSNFS 1983:17).
Utfallet 2010 var knappt 16 miljoner kronor
högre än tilldelade medel (knappt 6 miljoner
kronor högre än anvisade medel). År 2011
förväntas utfallet bli cirka 10 miljoner kronor
lägre än tilldelade medel.
Drygt 98 procent av de elever som avslutar
grundskolans årskurs 9 påbörjar gymnasieskolan
samma år. Ytterligare ett antal påbörjar
gymnasiestudier nästföljande år. Utgifterna för
studiehjälp är därför främst beroende av utvecklingen av befolkningen i åldrarna 16–20 år.
Tabell 3.9 Antal studerande och genomsnittsbelopp för
studiehjälp, utfall 2010 och prognos 2011–2015
Antal personer, i tusental, och tusentals kronor
2010

2011

2012

2013

2014

2015

483,4

466,9

444,0

420,7

400,6

386,9

7,9

7,9

7,9

7,9

7,8

7,8

15,5

15,0

14,2

13,5

12,8

12,4

5,9

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

11,9

10,6

9,0

7,3

6,9

6,5

9,3

8,8

8,9

8,8

8,8

8,8

Studiebidrag
Antal
Genomsnittligt
årsbelopp
Extra tillägg
Antal
Genomsnittligt
årsbelopp

Inackorderingstillägg
Antal
Genomsnittligt
årsbelopp

Källa: CSN och egna beräkningar
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Regeringens överväganden

Föreslagna och beräknade anslagsförändringar

Tabell 3.10 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:1 Studiehjälp m.m.
Tusental kronor

Anslagsförändringar till följd av beslutade reformer
och besparingar
Regeringen föreslog i budgetpropositionen för
2011 en försöksverksamhet med ett fjärde
tekniskt år i gymnasieskolan byggt på det
tekniska programmet. Utgifterna för studiehjälp
bedömdes öka med 1,6 miljoner kronor 2011
och beräknas öka med 5,4 miljoner kronor 2012,
7,2 miljoner kronor 2013 och med 3,6 miljoner
kronor 2014.
Anslagsförändringar till följd av förändrade
volymer
Antalet ungdomar i gymnasieskolan har ökat
under senare år. Detta är en följd av de stora
barnkullarna under slutet av 1980- och början av
1990-talet. Befolkningsframskrivningar från SCB
visar att antalet ungdomar i aktuella åldrar nådde
sin topp under 2009 och kommer att minska
med drygt 19 procent under perioden 2009–
2015.

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

3 889 203

3 889 203

3 889 203

3 889 203

3 800

5 600

2 000

-1 600

-227 911

-446 212

-621 609

-730 758

3 665 092

3 448 591

3 269 594

3 156 845

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

3.8.2

1:2 Studiemedel m.m.

Tabell 3.11 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Diagram 3.19 Folkmängd 16–20 år 2009–2010 och
prognos 2011–2015

2010

Utfall

12 346 888

2011

Anslag

14 017 379

1

2012

Förslag

13 779 499

2

300 000

2013

Beräknat

13 429 131

250 000

2014

Beräknat

13 445 134

2015

Beräknat

13 781 367

Antal
400 000
Kvinnor

350 000

Män

200 000

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 274 550
12 428 496

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
2 569 741 tkr avser statlig ålderspensionsavgift för 2012. Beloppet har ökats
med 69 647 tkr som avser regleringsbelopp för 2009.

150 000
100 000
50 000
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Källa: SCB

Mot denna bakgrund bedöms utgifterna minska
såväl för studiebidraget och inackorderingstillägget som för det extra tillägget. Sammantaget
bedöms utgifterna minska med cirka
224,1 miljoner kronor under 2012. Åren 2013,
2014 och 2015 beräknas utgifterna minska med
440,6, 619,6 respektive 732,4 miljoner kronor
jämfört med vad som har anvisats för 2011.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag
om 3 665 092 000 kronor under anslaget
1:1 Studiehjälp m.m. för budgetåret 2012.

Anslaget används för studiemedel i form av
studiebidrag och tilläggsbidrag enligt studiestödslagen (1999:1395), pensionsavgifter enligt
lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
och förordningen (1998:1512) om statliga
ålderspensionsavgifter m.m. Anslaget 1:2 Studiemedel m.m. får även användas för utgifter för
retroaktiva utbetalningar av vissa former av
studiestöd som har upphört (prop. 2007/08:99,
bet. 2007/08:FiU21, rskr. 2007/08:262).
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Diagram 3.20 Anslagsförbrukning 1:2 Studiemedel m.m.,
utfall 2010 och prognos 2011–2015
Miljoner kronor

Tabell 3.12 Antal studerande och genomsnittsbelopp för
studiemedel, utfall 2010, prognos 2011 och beräknat för
2012–2015
Antal personer, i tusental, och tusentals kronor

16 000
Generellt bidrag
Tilläggsbidrag

14 000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

442,4

456,1

458,5

453,2

448,6

440,6

18,1

17,6

18,2

18,4

18,7

19,2

Högre bidrag
Pensionsavgifter

Generella bidraget

12 000

Antal

10 000

Genomsnittligt
årsbelopp1

8 000
6 000
4 000

Högre bidraget

2 000

Antal

40,2

38,6

61,5

60,8

60,1

60,3

Genomsnittligt
årsbelopp1

37,3

37,2

38,2

38,6

39,4

40,4

0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Källa: CSN och egna bearbetningar

Studerande med studiemedel finns främst inom
högskoleutbildning, kommunal vuxenutbildning, folkhögskoleutbildning, yrkeshögskoleutbildning och kvalificerad yrkesutbildning.
Eftersom studiemedlet till övervägande del är
rättighetsstyrt, är utgifterna framför allt
beroende av antalet studerande som läser en
studiestödsberättigande utbildning och ansöker
om och beviljas studiebidrag och tilläggsbidrag.
Dessutom påverkas utgifterna av beslut om t.ex.
nya utbildningsplatser eller höjda bidragsbelopp.
Därutöver påverkas utgiftsnivån av de
studerandes studietakt, studietid och uppgivna
inkomster som överstiger fribeloppsgränserna.
Utgiften påverkas också av den allmänna prisutvecklingen i samhället genom att bidraget är
indexerat med prisbasbeloppet.
Antalet studerande med rätt till det högre bidraget har varit färre än det antal studerande som
anslaget beräknats för, vilket är den främsta förklaringen till det uppkomna anslagssparandet för
2010 och det beräknade anslagssparandet för
2011. Anslagssparandet för 2010 har förts bort
genom indragning. Även för 2012–2015 bedöms
anslaget för det högre bidraget fortsätta att
överstiga efterfrågan med ungefär samma nivå.
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1
Exklusive statlig ålderspensionsavgift.
Källa: CSN och egna beräkningar

Regeringens överväganden
Regeringens bedömning: Den tillfälliga satsningen

på arbetslösa ungdomar i åldrarna 20–24 år som
saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning bör förlängas, så att dessa ungdomar
under vissa förutsättningar kan få den högre
bidragsnivån inom studiemedlet även för studier
på grundläggande eller gymnasial nivå som
påbörjas under 2012.

och dess beredning: I budgetpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1 utg.
omr. 15) föreslog regeringen att den högre
bidragsnivån inom studiemedlet från och med
den 1 januari 2011 ska kunna lämnas till
studerande som är yngre än 25 år och som har
särskilt behov av ett sådant stöd. Vidare gjorde
regeringen bedömningen att arbetslösa ungdomar i åldrarna 20–24 år som saknar fullständig
grundskole- eller gymnasieutbildning från och
med den 1 januari 2011 tillfälligt borde kunna få
den högre bidragsnivån inom studiemedlet för
studier på grundskole- eller gymnasienivå.
Dessutom gjorde regeringen bedömningen att
studiemedel med den högre bidragsnivån endast
bör lämnas för studier som påbörjas under 2011
och fram till dess att slutbetyg ges på antingen
grundskole- eller gymnasienivå, dock längst
under tre år. Endast de ungdomar som är
inskrivna i jobbgarantin för ungdomar eller jobboch utvecklingsgarantin och som har avbrutit
sina studier före halvårsskiftet 2010 bör enligt
budgetpropositionen för 2011 omfattas av den
tillfälliga satsningen.

Ärendet
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Riksdagen har beslutat i enlighet med
regeringens förslag (2010/11:UbU2, rskr.
2010/11:136). Regeringen har därefter beslutat
om en ändring i studiestödsförordningen
(2000:655) enligt de bedömningar som lämnades
i budgetpropositionen.
Skälen för regeringens bedömning: Regeringen

anser att det finns ett fortsatt behov av att
stimulera arbetslösa ungdomar utan fullständig
grundskole- eller gymnasieutbildning att återgå
till studier, då dessa ungdomar har svårt att
etablera sig på arbetsmarknaden.
Regeringen anser därför att den tillfälliga
satsningen som gör det möjligt för arbetslösa
ungdomar i åldrarna 20–24 år att kunna få den
högre bidragsnivån inom studiemedlet bör
förlängas med ett år. Det innebär att arbetslösa
ungdomar som saknar fullständig grundskoleeller gymnasieutbildning bör kunna få den högre
bidragsnivån inom studiemedlet även för studier
på grundläggande eller gymnasial nivå som
påbörjas under 2012. Som tidigare bör gälla att
studiemedel med den högre bidragsnivån bör
kunna lämnas till dess att slutbetyg ges på
antingen grundläggande eller gymnasial nivå,
dock längst under tre år. Endast de ungdomar
som är inskrivna i jobbgarantin för ungdomar
eller jobb- och utvecklingsgarantin och som har
avbrutit sina studier före halvårsskiftet 2010 bör
omfattas av den tillfälliga satsningen. Studiemedel med den högre bidragsnivån lämnas inom
ramen för anvisade medel och i den ordning som
ansökningarna kommer in till CSN. Studiestödsförordningen (2000:655) bör ändras i enlighet
med detta.
Regeringen
bedömer
att
cirka
1 000 ungdomar kommer att omfattas av
satsningen under 2012, cirka 500 ungdomar 2013
och cirka 250 ungdomar 2014.

Regeringens bedömning: Studiemedel för studier

på ett utbildningsprogram som omfattar
60 högskolepoäng under ett normalstudieår får
lämnas på heltid under 40 veckor även om
studierna har bedrivits under ett färre antal
veckor, dock minst 36 veckor. Detta bör gälla
även för studier på utbildningsprogram som har
startat den 1 januari 2010 eller senare, dock
längst till och med utgången av 2014.

Ärendet och dess beredning: I propositionen

Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning
inom studiestödssystemet (prop. 2010/11:113)
föreslog regeringen att regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om att studiemedel får lämnas för
annan tid än studietid. Vidare gjorde regeringen
bedömningen att studiemedel i vissa undantagsfall bör kunna lämnas för 40 veckor under ett
normalstudieår, trots att studierna bedrivs under
färre antal veckor. Studierna bör dock totalt
omfatta 60 högskolepoäng och bedrivas under
minst 36 veckor under ett normalstudieår.
Vidare bedömdes att detta bör gälla vid
högskolestudier på utbildningsprogram som före
den 1 januari 2010 har haft ett upplägg som
innebär att ett normalstudieår motsvarar mindre
än 40 veckor men minst 36 veckor.
Riksdagen har beslutat i enlighet med
regeringens förslag (2010/11:UbU18, rskr.
2010/11:311). Regeringen har därefter beslutat
om en undantagsbestämmelse i studiestödsförordningen (2000:655) i enlighet med de
bedömningar som lämnades i propositionen.
Chalmers tekniska högskola och Kungl.
Tekniska högskolan har den 16 maj 2011
inkommit med en hemställan till Utbildningsdepartementet, i vilken lärosätena begär att
regeringen tar bort begränsningen att undantaget
endast ska gälla program inrättade före den
1 januari 2010 (U2011/3333/SV).

Skälen för regeringens bedömning: Studiemedel får

enligt 3 kap. 5 § studiestödslagen (1999:1395)
lämnas för varje vecka som den studerande
bedriver studier på minst halvtid. Regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om att studiemedel får
lämnas för annan tid än studietid. Sådana
föreskrifter finns i 3 kap. 4 a § studiestödsförordningen (2000:655), enligt vilka studiemedel vid högskolestudier på ett utbildningsprogram som omfattar 60 högskolepoäng under
ett normalstudieår får lämnas för studier på
heltid under 40 veckor även om studierna
bedrivs under ett färre antal veckor, dock minst
36 veckor. Detta gäller dock bara för studier på
utbildningsprogram som före den 1 januari 2010
har haft ett sådant upplägg. Det har nu
framkommit att denna tidsgräns skapar problem
vid vissa lärosäten. Dessa lärosäten har nämligen
startat nya utbildningsprogram med det aktuella
upplägget efter den 1 januari 2010 och av bl.a.
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administrativa och ekonomiska skäl är det svårt
för lärosätena att parallellt ha vissa
utbildningsprogram som omfattas av undantagsbestämmelsen och vissa som inte gör det.
Regeringen anser därför att undantagsbestämmelsen
i
studiestödsförordningen
(2000:655) även bör gälla för studier på
utbildningsprogram som startat den 1 januari
2010 eller senare, dock längst för studier till och
med utgången av 2014. Denna tidsfrist ger lärosätena en möjlighet att anpassa upplägget på
samtliga sina utbildningsprogram.
Regeringens bedömning är att denna förändring inte medför några ökade utgifter för
studiestöd.
Föreslagna och beräknade anslagsförändringar
Anslagsförändringar till följd av föreslagna och
beslutade reformer och besparingar
Regeringen föreslår att medel anvisas för en
utökad satsning på yrkesinriktad gymnasial
vuxenutbildning (yrkesvux) med cirka 5 000
platser 2012 och för 2013 beräknas medel för
cirka 1 000 platser. Satsningen bedöms öka
utgifterna för studiemedel med 247 miljoner
kronor 2012 och beräknas öka utgifterna med
44 miljoner kronor 2013.
Regeringen föreslår att medel anvisas för en
tillfällig satsning inom yrkeshögskolan med cirka
1 000 platser 2012 och för 2013 beräknas medel
för cirka 500 platser. Satsningen bedöms öka
utgifterna för studiemedel med cirka 39 miljoner
kronor 2012 och beräknas öka utgifterna med
cirka 18 miljoner kronor 2013.
Regeringen bedömer att den tillfälliga
satsningen där den högre bidragsnivån inom
studiemedlet i vissa fall kan lämnas till
studerande som är yngre än 25 år bör förlängas
med ett år. Anslaget 1:2 Studiemedel m.m.
föreslås
därför
ökas
med
cirka
80 miljoner kronor för 2012 samt beräknas ökas
med cirka 39 miljoner kronor 2013 och med
cirka 19 miljoner kronor 2014. I enlighet med
beräkningar i budgetpropositionen för 2011
bedömer regeringen utöver ovanstående att
utgifterna kommer att öka med cirka 65 miljoner
kronor 2012 och beräknar att utgifterna ökar
med cirka 38 miljoner kronor 2013.
För att stimulera kommunerna att bedriva
lärlingsutbildning inom den gymnasiala vuxenutbildningen beräknade regeringen i budgetpropositionen för 2011 att totalt 150 miljoner
kronor avsätts för 2012 och 185 respektive
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231 miljoner kronor för 2013 och 2014.
Sammantaget motsvarar detta 5 900 årsplatser
2011–2014. Satsningen innebär att utgifterna för
studiemedel föreslås öka med 45,5 miljoner
kronor 2012 samt beräknas öka med
53,2 miljoner kronor 2013 och 62,0 miljoner
kronor 2014.
Anslagsförändringar till följd av förändrade
makroekonomiska förutsättningar
Jämfört med de makroantaganden som låg till
grund för beräkning av anslagsnivån i budgetpropositionen för 2011 bedöms anslagsbelastningen öka med 381 miljoner kronor 2012.
Ökningen förklaras av att prisbasbeloppet för
2012 är högre än beräknat i budgetpropositionen
för 2011.
Anslagsförändringar till följd av förändrade
volymer
Utgiftsnivån bedöms öka med 213 miljoner
kronor 2012 jämfört med 2011. Jämfört med de
antaganden om antalet studiemedelstagare under
2011 som låg till grund för beräkning av anslagsnivån i budgetpropositionen för 2011 bedöms
dock antalet studiemedelstagare minska.
Anslagsförändringar till följd av överföring från
andra anslag
Karolinska institutet fick i regleringsbrevet för
2009 i uppdrag att successivt utöka antagningen
av studenter till psykologutbildningen. När
utökningen av programmet är fullt utbyggd 2015
beräknas totalt 70 psykologstudenter per år att
examineras. Utökningen med anledning av uppdraget kommer att motsvara 30 examinerade
studenter. År 2012 motsvarar det utökade antalet platser 90 helårsstudenter. Med anledning
av denna satsning föreslås anslaget öka med
3,1 miljoner kronor 2012 genom en överföring
från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri
(utg.omr. 9 avsnitt 4.12.8).
Anslagsförändringar till följd av övriga skäl
Jämfört med 2011 bedöms utgifterna bli drygt
3 miljoner kronor lägre 2012 till följd av
minskade volymer. Regleringsbeloppet när det
gäller den statliga ålderspensionsavgiften blir
dock cirka 70 miljoner kronor 2012, jämfört med
cirka -16 miljoner kronor 2011. Regleringsbeloppen fastställs av Försäkringskassan och
utgör skillnaden mellan den löpande inbetalda
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preliminära avgiften och den slutliga ålderspensionsavgiften.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
13 779 499 000 kronor under anslaget 1:2 Studiemedel m.m. för budgetåret 2012.
Tabell 3.13 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:2 Studiemedel m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

14 011 979

14 011 979

14 011 979

14 011 979

Förändring till följd av:
-913 600

-1 299 646

-1 412 475

-1 493 574

Övriga makroekonomiska
förutsättningar

Beslut

381 079

540 984

800 298

1 181 117

Volymer

213 121

299 359

217 559

64 572

1 750

1 750

1 750

1 750

85 170

-125 295

-173 977

15 523

13 779 499

13 429 131

13 445 134

13 781 367

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

3.8.3

1:3 Studiemedelsräntor m.m.

-

vid inlösen av vissa studielån med statlig
kreditgaranti enligt kungörelsen (1961:384)
om avskrivning av lån för studier,

-

vid sjukdom,

-

på grund av åldersregler, eller

-

på grund av att låntagaren avlidit eller varit
varaktigt betalningsoförmögen.

De viktigaste faktorerna som styr utgifterna på
anslaget är upplåningsräntan och storleken på
CSN:s totala skuld till Riksgäldskontoret för
studielån tagna efter 1988. Den totala skulden
för studielån i Riksgäldskontoret förändras
årligen med de belopp som utlånas som nya lån
under året och med de belopp som återbetalas av
låntagarna. Även avskrivningar och konvertering
av lån i äldre system till lån som finansieras i
Riksgäldskontoret påverkar den totala skulden.
Utgiften för nya lån är främst beroende av
antalet studiebidragstagare och deras benägenhet
att utnyttja studielånet. Förändringar av prisbasbeloppet påverkar studielånets storlek och därmed utgifterna för nya lån.
År 2010 blev utgifterna cirka 24 miljoner
kronor högre än tilldelade medel. Utgiftsprognosen för 2011 visar på att utgifterna blir
drygt 3 miljoner kronor lägre än tilldelade medel.
Regeringens överväganden

Tabell 3.14 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

5 822 211

2011

Anslag

5 137 237

2012

Förslag

4 308 454

2013

Beräknat

4 133 134

2014

Beräknat

4 729 820

2015

Beräknat

6 124 805

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-24 072
5 110 058

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för utgifter för räntor på
studielån som har tagits upp i Riksgäldskontoret.
Inbetalda räntor redovisas mot inkomsttitel och
uppgick till cirka 5 miljarder kronor 2010.
Anslaget används dessutom för utgifter till följd
av avskrivningar av studielån. Studielån kan
skrivas av bl.a. om de har lämnats
-

för behörighetsgivande studier,

-

inom ramen för studiehjälpen enligt äldre
bestämmelser,

Regeringens förslag: Bestämmelserna i 6 kap.
4 och 5 §§ budgetlagen (2011:203) ska i fråga om
studielån
tillämpas
från
och
med
den 1 januari 2013.
Ikraftträdandeoch
övergångsbestämmelserna till budgetlagen ska
ändras i enlighet med ovanstående.

Ärendet och dess beredning: Av regeringens
proposition
En
reformerad
budgetlag
(prop. 2010/11:40,
bet. 2010/11:KU14,
rskr. 2010/11:177) framgår att vissa omständigheter när det gäller ny reglering av statens
utlåning behöver utredas ytterligare innan
bestämmelserna i den nya budgetlagen kan börja
tillämpas. Den nya budgetlagen (2011:203)
trädde i kraft den 1 april 2011. Bestämmelserna
om uttag av ränta eller avgift i 6 kap. 4 och 5 §§
budgetlagen
ska
dock
enligt
lagens
ikraftträdande- och övergångsbestämmelser i
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fråga om utlåning tillämpas först fr.o.m. den
1 januari 2012.
Enligt 6 kap. 4 § första stycket budgetlagen
ska ränta som motsvarar statens förväntade
kostnad för ett lån tas ut för lånet, om inte
riksdagen för ett visst lån har beslutat annat.
Inkomster från räntor som motsvarar förväntade
förluster och annan finansiering av förväntad
förlust ska enligt 6 kap. 5 § budgetlagen föras till
konton i Riksgäldskontoret.
Regeringen har gett CSN i uppdrag att utreda
ändrade principer för hantering av förluster i
fråga om studielån. CSN har lämnat en rapport
med förslag på modeller för beräkning och
avsättning av förväntade förluster för myndighetens studielån som finansieras med lån i
Riksgäldskontoret (U2011/1382/SF). CSN har
även beskrivit övergången till och de finansiella
konsekvenserna av förslagen.
CSN, Riksgäldskontoret och Ekonomistyrningsverket har beretts tillfälle att yttra sig
över förslaget till lagändring. Myndigheterna har
inte haft några synpunkter på lagförslaget.
Riksgäldskontoret har anfört att det är bra att
ikraftträdandet flyttas fram i enlighet med
förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Bestämmelserna i

6 kap. 4 och 5 §§ budgetlagen ska enligt
ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna
till lagen tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2012.
CSN har lämnat förslag på två olika modeller för
beräkning och avsättning av förväntade förluster
i fråga om studielån. Myndigheten har anfört att
det tidsmässigt inte är möjligt att genomföra
åtminstone en av modellerna budgetåret 2012.
Modellen för hanteringen av förväntade förluster
i fråga om studielån behöver beredas ytterligare
innan en ny ordning kan införas. Mot den
bakgrunden föreslår regeringen att övergångsbestämmelserna till budgetlagen ändras så att
6 kap. 4 och 5 §§ budgetlagen i fråga om
studielån som lämnas enligt studiestödslagen
(1999:1395) ska tillämpas först fr.o.m. den
1 januari 2013.
Föreslagna och beräknade anslagsförändringar
Anslagsförändringar till följd av föreslagna och
beslutade reformer och besparingar
Regeringen föreslår att medel anvisas för en
utökad satsning på yrkesinriktad gymnasial
vuxenutbildning (yrkesvux) med cirka 5 000
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platser 2012 och för 2013 beräknas medel för
cirka 1 000 platser. Satsningen bedöms öka
utgifterna för studiemedelsräntor med 2,9 miljoner kronor 2012 och beräknas öka utgifterna
med 6 miljoner kronor 2013.
Regeringen föreslår att medel anvisas för en
tillfällig satsning inom yrkeshögskolan med cirka
1 000 platser 2012 och för 2013 beräknas medel
för cirka 500 platser. Satsningen bedöms öka
utgifterna för studiemedelsräntor med 0,7 miljoner kronor 2012 och beräknas öka utgifterna
med 1,7 miljoner kronor 2013.
Regeringen avser att föreslå en rätt för
studerande med studiemedel att få studiemedlets
lånedel avskrivet för tid i samband med att en
studerandes barn under 18 år har avlidit.
Utgifterna på anslaget bedöms därmed öka med
57 500 kronor 2012 och därefter med 115 000
kronor per år.
Regeringen bedömer att den tillfälliga
satsningen där den högre bidragsnivån inom
studiemedlet i vissa fall kan lämnas till
studerande som är yngre än 25 år bör förlängas
med ett år. Anslaget 1:3 Studiemedelsräntor m.m.
föreslås
därför
ökas
med
cirka
0,25 miljoner kronor för 2012 samt beräknas öka
utgifterna med cirka 0,6 miljoner kronor 2013
och cirka 0,9 miljoner kronor 2014. I enlighet
med beräkningar i budgetpropositionen för 2011
bedömer regeringen utöver ovanstående att
utgifterna kommer att öka med cirka
1,1 miljoner kronor 2012 och beräknar att
utgifterna ökar med cirka 1,6 miljoner kronor
2013.
För att stimulera kommunerna att bedriva
lärlingsutbildning inom den gymnasiala vuxenutbildningen beräknade regeringen i budgetpropositionen för 2011 att medel avsätts för
perioden 2012–2014. Satsningen innebär att
utgifterna för studiemedelsräntor föreslås öka
med 2,5 miljoner kronor 2012 samt beräknas öka
med 5,8 miljoner kronor 2013 och 12,0 miljoner
kronor 2014.
Anslagsförändringar till följd av förändrade
makroekonomiska förutsättningar
De makroekonomiska förutsättningar som
påverkar utgifterna för studiemedelsräntor är
nivån på upplåningsräntan i Riksgäldskontoret
och
prisbasbeloppet.
Förändringar
av
upplåningsränta och prisbasbelopp jämfört med
antaganden i budgetpropositionen för 2011 ger
den sammantagna effekten att utgifterna bedöms
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minska med 687 miljoner kronor 2012. Den
främsta anledningen till att utgifterna beräknas
minska är att upplåningsräntan bedöms bli lägre
jämfört med räntan för 2011 så som den
beräknades i budgetpropositionen för 2011.
Detsamma gäller för den beräknade räntan 2013
och 2014.
Diagram 3.21 Studiemedelsränta, utfall 2010 och prognos
2012–2015 jämfört med ränta för 2011 i budgetpropositionen för 2011
Procent
5
Prognos

4,5

BP2011

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

Anslagsförändringar till följd av överföring från
andra anslag
Karolinska institutet har i regleringsbrevet för
2009 fått i uppdrag att successivt utöka antagningen av studenter till psykologutbildningen.
När utökningen av programmet är fullt utbyggd
2015 beräknas totalt 70 psykologstudenter per år
att examineras, varav utökningen med anledning
av
uppdraget
kommer
att
motsvara
30 examinerade studenter. År 2012 motsvarar
det utökade antalet platser 90 helårsstudenter.
Med anledning av denna satsning föreslås
anslaget öka med 90 000 kronor 2012 genom en
överföring från utgiftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag
till psykiatri (utg. omr. 9, avsnitt 4.12.8).
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
4 308 454 000 kronor under anslaget 1:3 Studiemedelsräntor m.m. för budgetåret 2012.

0,5
0
2011

2012

2013

2014

2015

Tabell 3.15 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:3 Studiemedelsräntor m.m.
Tusental kronor

Källa: CSN och egna beräkningar

Anslagsförändringar till följd av förändrade
volymer
Trots att den utestående skulden för studielån i
Riksgäldskontoret beräknas fortsätta att öka
under de kommande åren bedöms ränteutgifterna minska med motsvarande 108 miljoner
kronor 2012 på grund av att antalet studiemedelstagare beräknas minska.
Anslaget för studiemedelsräntor omfattar
även avskrivningar av studielån. Utgifterna för
avskrivning har ökat de senaste åren och
beräknas öka även under 2012.
Diagram 3.22 Utestående skuld i Riksgäldskontoret, utfall
2009–2010 och prognos 2011–2015
Miljoner kronor

2012

2013

2014

2015

5 142 637

5 142 637

5 142 637

5 142 637

-38 912

10 730

66 141

53 240

Övriga makroekonomiska
förutsättningar

-687 344

-693 423

142 316

1 305 159

Volymer

-107 967

-326 850

-621 314

-376 271

Anvisat 2011

1

Förändring till följd av:
Beslut

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

80

80

80

80

-40

-40

-40

-40

4 308 454

4 133 134

4 729 820

6 124 805

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
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3.8.4

1:4 Bidrag till kostnader vid viss
gymnasieutbildning och vid viss
föräldrautbildning i teckenspråk

Regeringen föreslår mot bakgrund av ovanstående att riksdagen anvisar ett ramanslag om
61 150 000 kronor under anslaget 1:4 Bidrag till
kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss
föräldrautbildning i teckenspråk för budgetåret
2012.

Tabell 3.16 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

57 764

2011

Anslag

61 150

2012

Förslag

61 150

2013

Beräknat

61 150

2014

Beräknat

61 150

2015

Beräknat

61 150

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 386
58 600

Tabell 3.17 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:4 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och
vid viss föräldrautbildning i teckenspråk
Tusental kronor

Anvisat 2011

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Regeringens överväganden

Regeringen har redovisat resultaten av verksamheten i avsnitt 3.5.1 och 3.5.2.
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2012

2013

2014

2015

61 150

61 150

61 150

61 150

61 150

61 150

61 150

Förändring till följd av:

1

Anslaget används för utgifter för bidrag till vissa
funktionshindrade elever i gymnasieskolan, s.k.
Rg-bidrag. Bidraget lämnas till döva och hörselskadade elever vid riksgymnasierna i Örebro för
kostnader för resor och boende. Motsvarande
gäller för svårt rörelsehindrade elever vid särskilt
anpassad gymnasial utbildning i Göteborg,
Kristianstad, Stockholm och Umeå. Anslaget
används även för utgifter för bidrag för
teckenspråksutbildning för vissa föräldrar, s.k.
TUFF-ersättning.
Rg-bidraget är ett rättighetsstyrt bidrag. Detta
medför att huvudsakliga faktorer som styr utgifterna på området är antalet elever med funktionsnedsättning som antas vid riksgymnasierna,
samt antalet folkhögskoleplatser i teckenspråk
som inrättas för föräldrar med hörselskadade
barn och i vilken utsträckning föräldrarna väljer
att finansiera sina studier med detta bidrag. Vid
beslut om bidrag enligt förordningen (1995:667)
om bidrag till vissa funktionshindrade elever i
gymnasieskolan tas hänsyn till om eleven uppbär
sjukersättning eller aktivitetsersättning. Utgifterna för TUFF är beroende av anvisade medel
och efterfrågan på detta stöd.
För 2010 redovisades ett anslagssparande på
cirka 3,4 miljoner kronor. Anslagssparandet har
förts bort genom indragning. Utgiftsprognosen
för 2011 visar på att utgifterna blir cirka
2,5 miljoner kronor lägre än anvisade medel.

1

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

61 150

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

3.8.5

1:5 Bidrag till vissa studiesociala
ändamål

Tabell 3.18 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

21 708

2011

Anslag

31 000

2012

Förslag

30 500

2013

Beräknat

29 000

2014

Beräknat

29 000

2015

Beräknat

29 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

4 974
29 500

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för utgifter för produktion av
studielitteratur för högskolestuderande som är
synskadade, rörelsehindrade eller dyslektiker och
utvecklingsprojekt i syfte att effektivisera
produktionsmetoder. Anslaget disponeras av
Talboks- och punktskriftsbiblioteket som i samverkan med andra bibliotek ska förse synskadade
och andra läshandikappade med litteratur. Utgiften påverkas av bl.a. antalet studenter med
funktionsnedsättning som begär anpassad
studielitteratur.
För 2010 redovisades ett anslagssparande på
cirka 4,9 miljoner kronor. Anslagssparandet har
förts bort genom indragning.
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Regeringens överväganden

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Regeringen har redovisat resultaten av verksamheten i avsnitt 3.5.3.
Kostnaderna för verksamheten minskade
under 2010. Efterfrågan på inlästa talböcker
minskade jämfört med 2009 och andelen
talböcker med syntetiskt tal, med en lägre
kostnad att framställa, ökade. Under början av
2011 har efterfrågan på talböcker ökat.
Under 2010 minskade efterfrågan på
nyproducerade talböcker. Myndigheten ser dock
en tendens till en ökad efterfrågan under 2011.
Det totala antalet studenter som är inskrivna
med rätt att beställa nyproduktion ökade under
2010.
För att täcka det underskott som uppstod
2009 föreslog regeringen i budgetpropositionen
för 2011 att anslaget skulle ökas med
1 miljon kronor 2011 och beräknade att så även
borde ske 2012. Anslaget föreslås därför ökas
och anslag 1:7 Överklagandenämnden för studiestöd föreslås minskas med motsvarande belopp.
För 2012 bedöms utgiften för produktion av
studielitteratur vara oförändrad jämfört med
2011.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 30 500 000 kronor under anslaget
1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål för
budgetåret 2012.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslaget 1:5 Bidrag till vissa
studiesociala ändamål beställa produktion av
studielitteratur som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov om framtida anslag på
högst 7 000 000 kronor under 2013.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen föreslår
att riksdagen bemyndigar regeringen att under
2012 för ramanslaget 1:5 Bidrag till vissa
studiesociala ändamål beställa produktion av
studielitteratur som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 7 000 000 kronor under 2013. Anledningen till att föreslaget högsta belopp överstiger
bedömda utestående åtaganden är att det finns
en osäkerhet i omfattningen av utestående
åtaganden.

Tabell 3.19 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

31 000

31 000

31 000

31 000

-1 000

-1 000

-1 000

-500

-1 000

-1 000

-1 000

30 500

29 000

29 000

29 000

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
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Tabell 3.20 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Ingående åtaganden

2 834

2 645

6 500

6 500

Nya åtaganden

2 645

6 500

6 500

-2 834

-2 645

-6 500

-6 500

Utestående åtaganden

2 645

6 500

6 500

0

Erhållet/föreslaget bemyndigande

7 000

7 000

7 000

Infriade åtaganden

3.8.6

1:6 Centrala studiestödsnämnden
m.m.

Tusental kronor

2010

Utfall

316 067

2011

Anslag

324 106

2012

Förslag

326 938

2013

Beräknat

333 449

2

2014

Beräknat

342 734

3

351 482

4

2015

Beräknat

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

14 331
317 324

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 325 222 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 327 693 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 327 693 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för CSN:s förvaltningskostnader.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för den avgiftsfinansierade verksamheten är att avgiftsintäkterna ska
bidra till verksamhetens finansiering. CSN
undantas från bestämmelsen i 15 § anslagsförordningen (2011:223) om att inkomster som
en myndighet får disponera och som till en
obestämd del ska täcka utgifterna i en viss
verksamhet ska redovisas mot anslag på samma
grund som utgifterna. I stället ska inbetalade
avgifter redovisas mot anslaget. Avgifterna avser
expeditionsavgifter, påminnelseavgifter, övriga
administrativa avgifter samt uppläggningsavgifter.
Av anslagssparandet på cirka 14 miljoner
kronor avser 6,3 miljoner kronor medel som
myndigheten får disponera.
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Beräknat
2015–

Tabell 3.22 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Tabell 3.21 Anslagsutveckling

Beräknat
2014

Anslag

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

321 898

440 970

-757 036

5 831

Prognos 2011

317 324

453 000

-770 324

6 331

Budget 2012

326 938

458 000

-791 269

0

Regeringens överväganden

Regeringen har redovisat resultaten av verksamheten under avsnitt 3.5.9 och bedömer att
verksamheten under 2012 ska bedrivas i samma
omfattning.
Med anledning av riksdagens beslutade satsning på utbildning i propositionen Åtgärder för
jobb och omställning (prop. 2008/09:97, bet.
2008/09:FiU18, rskr. 2008/09:183) tillfördes
anslaget två miljoner kronor 2011. Anslaget
föreslås minskas med motsvarande belopp 2012.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag
om 326 938 000 kronor under anslaget 1:6
Centrala
studiestödsnämnden
m.m.
för
budgetåret 2012.
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Tabell 3.23 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:6 Centrala studiestödsnämnden m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

i Riksgäldskontoret för studielån intill detta
belopp.

2012

2013

2014

2015

324 106

324 106

324 106

324 106

3.8.7

3 231

11 512

18 256

26 994

Tabell 3.24 Anslagsutveckling

-1 047

-1 073

-1 095

-1 123

Tusental kronor

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

648

326 938

-1 096

333 449

1 467

342 734

1 505

351 482

1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (från 2014) även
till följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

1:7 Överklagandenämnden för
studiestöd

2010

Utfall

11 787

2011

Anslag

12 060

2012

Förslag

12 189

2013

Beräknat

12 432

2

2014

Beräknat

12 676

3

2015

Beräknat

14 061

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 576
11 801

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 12 206 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 12 189 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 13 170 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används
kostnader.

för

ÖKS

förvaltnings-

Lån hos Riksgäldskontoret

Den samlade utestående skulden för studielån
tagna mellan 1989 och 2010 i Riksgäldskontoret
var 164 138 miljoner kronor vid utgången av
2010. Under 2011 bedöms nettoupplåningen bli
6 320 miljoner kronor. Avskrivningar och konvertering av äldre lån till lån upptagna i Riksgäldskontoret bedöms uppgå till 359 respektive
85 miljoner kronor.
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 ta upp lån i Riksgäldskontoret för
studielån intill ett belopp av 176 600 000 000
kronor.

Skälen för regeringens förslag: Den totala skulden

för studielån hos Riksgäldskontoret beräknas
uppgå till cirka 170 165 miljoner kronor vid
utgången av 2011 för studielån tagna efter 1988.
För 2012 beräknas nettoupplåningen till
omkring 6 606 miljoner kronor, avskrivningar
till 366 miljoner kronor och konvertering av
äldre lån till lån upptagna i Riksgäldskontoret till
82 miljoner kronor. Det totala lånebehovet
bedöms
därmed
bli
cirka
176 600 000 000 kronor. Det föreslås därför att
regeringen bemyndigas att under 2012 ta upp lån

Regeringens överväganden

Regeringen har redovisat resultaten av verksamheten under avsnitt 3.5.9 och bedömer att verksamheten under 2012 ska bedrivas i samma
omfattning.
För att täcka det underskott som uppstod
2009 på anslag 1:5 Bidrag till vissa studiesociala
ändamål föreslog regeringen i budgetpropositionen för 2011 att anslag 1:5 Bidrag till
vissa studiesociala ändamål skulle öka med
1 miljon kronor 2011 och beräknade att så även
borde ske 2012. Anslaget föreslås därför ökas
och anslag 1:7 Överklagandenämnden för
studiestöd föreslås minskas med motsvarande
belopp.
Regeringen prioriterar i denna proposition
bl.a. åtgärder för att möta inbromsningen,
åtgärder för varaktigt högre tillväxt och
sysselsättning samt åtgärder för att välfärden ska
komma alla till del. För att bidra till detta
föreslås att vissa anslag minskas. Detta gäller bl.a.
anslag 1:7 Överklagandenämnden för studiestöd
som beräknas minska med 1 miljon kronor 2013
och 2014.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 12 189 000 kronor under anslaget
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1:7 Överklagandenämnden för studiestöd för
budgetåret 2012.
Tabell 3.25 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:7 Överklagandenämnden för studiestöd
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

12 060

12 060

12 060

12 060

119

344

606

943

10

28

29

1 078

-19

-20

12 676

14 061

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

12 189

12 432

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

46

Utbildning och
universitetsforskning

16

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Förslag till statens budget för 2012

Utbildning och universitetsforskning
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................... 25

2

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning .................................. 29
2.1
Omfattning............................................................................................ 29
2.2
Utgiftsutveckling .................................................................................. 29
2.3
Mål för utgiftsområdet ......................................................................... 33
2.4
Indelning................................................................................................ 33
2.5
Utgiftsområdets styrmedel m.m.......................................................... 38
2.6
Resultatredovisning .............................................................................. 39
2.6.1
Internationellt samarbete ..................................................................... 39
2.6.2
Svensk utbildning i internationell jämförelse...................................... 42
2.7
Granskningsrapporter med mera ......................................................... 45

3

Politikens inriktning............................................................................................. 47
3.1
Förskola och annan pedagogisk verksamhet ....................................... 48
3.1.1
En lärorik förskola ................................................................................ 48
3.1.2
Förskoleplats i tid ................................................................................. 49
3.1.3
Valfrihet genom annan pedagogisk verksamhet.................................. 49
3.2
Barn- och ungdomsutbildning ............................................................. 50
3.2.1
Lärarna – en nyckel till kunskap .......................................................... 50
3.2.2
Legitimation för lärare och förskollärare............................................. 51
3.2.3
Utvecklingssteg för yrkesskickliga lärare ............................................ 51
3.2.4
Rektorslyftet ......................................................................................... 51
3.2.5
Ny skollag, och nya läroplaner med kursplaner m.m. ........................ 51
3.2.6
Ny betygsskala ....................................................................................... 52
3.2.7
Fler nationella ämnes- och kursprov ................................................... 52
3.2.8
En förbättrad matematikundervisning................................................. 53
3.2.9
Naturvetenskap och teknik .................................................................. 53
3.2.10 Entreprenörskap.................................................................................... 54
3.2.11 Fristående skolor................................................................................... 54
3.2.12 Jämställdhet i skolväsendet .................................................................. 55
3.2.13 Integration i skolan............................................................................... 55
3.2.14 Värdegrund och arbete mot mobbning ............................................... 55
3.2.15 En ny utvärderingsfunktion ................................................................. 56
3.2.16 Försöksverksamhet med spetsutbildning............................................ 56
3.2.17 Skyldighet att anmäla missförhållanden inom skolväsendet .............. 56
3

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

3.2.18
3.2.19
3.2.20
3.2.21
3.2.22
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
3.4.8
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6
3.6.7
3.6.8
3.7
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
3.7.7
3.7.8
3.7.9
3.8
4

4

Särskolan enbart till för elever med utvecklingsstörning....................57
Utredning om särskild undervisning och distansundervisning ..........57
Skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd ............................57
Sekretess i skolan ...................................................................................57
Satsning på elevhälsan............................................................................57
Obligatoriska skolväsendet...................................................................58
Läsa-skriva-räknasatsning .....................................................................58
En flexibel skola.....................................................................................58
Skolans arbete med utsatta barn ...........................................................58
Flexibel specialskola och höjda ersättningsnivåer ...............................58
Fristående sameskola.............................................................................59
Det frivilliga skolväsendet för ungdomar.............................................59
En reformerad gymnasieskola infördes hösten 2011...........................59
Grundläggande yrkesutbildning ...........................................................59
Gymnasial lärlingsutbildning m.m. ......................................................60
Uppföljning av ungdomars etablering på arbetsmarknaden ...............61
Skolmyndigheternas arbete kring yrkesutbildning..............................61
Ökade insatser för kompetensutveckling av yrkeslärare ....................61
Ett fjärde tekniskt år..............................................................................62
Gymnasiesärskolan ................................................................................62
Vuxenutbildning ....................................................................................62
Grundläggande vuxenutbildning ..........................................................63
Yrkesvux.................................................................................................63
Nya satsningar på yrkeshögskolan .......................................................63
Pilotutbildningar i yrkeshögskolan ......................................................64
Satsning på lärlingsutbildning inom vuxenutbildningen.....................64
Fortsatt reformering av sfi ....................................................................65
Folkbildning...........................................................................................65
Universitet och högskolor ....................................................................66
Insatser för ökad kvalitet ......................................................................66
Insatser för ökad frihet..........................................................................69
Insatser för ökad effektivitet ................................................................70
Lärare i skola och förskola ....................................................................71
Platser i högre utbildning......................................................................72
Jämställdhet i högskolan .......................................................................75
Tillträdesfrågor ......................................................................................76
Övriga frågor .........................................................................................76
Forskning ...............................................................................................77
Forsknings- och innovationsproposition 2012....................................77
Kvalitetsbaserad fördelning av forskningsmedel .................................77
Strategiska forskningsområden.............................................................78
Satsningar på infrastruktur....................................................................78
Jämställdhet............................................................................................80
Sänkt skatt på forskning........................................................................80
Klinisk forskning ...................................................................................80
Rymdverksamhet och rymdforskning..................................................80
Forskningsresultat ska komma till användning ...................................81
Internationellt samarbete ......................................................................81

Barn och ungdomsutbildning...............................................................................83
4.1
Omfattning och mål ..............................................................................83

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.4

Resultatredovisning .............................................................................. 83
Resultat i den kommunala verksamheten och motsvarande
skolformer ............................................................................................. 83
Statliga insatser...................................................................................... 95
Finansieringen av gymnasiereformen ................................................ 100
Analys .................................................................................................. 101

5

Vuxenutbildning ................................................................................................. 105
5.1
Omfattning och mål ........................................................................... 105
5.2
Resultatredovisning ............................................................................ 105
5.2.1
Resultat i verksamheterna................................................................... 105
5.2.2
Statliga insatser.................................................................................... 117
5.3
Hävande av riksdagsbindning............................................................. 120
5.4
Analys .................................................................................................. 120

6

Universitet och högskolor ................................................................................. 125
6.1
Omfattning och mål ........................................................................... 125
6.2
Övergripande om universitet och högskolor .................................... 125
6.3
Kvalitet................................................................................................. 126
6.4
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå .................................... 127
6.4.1
Studenternas internationella rörlighet ............................................... 130
6.4.2
Lärarresurser........................................................................................ 132
6.4.3
Integration........................................................................................... 133
6.4.4
Genomströmning................................................................................ 133
6.5
Etablering på arbetsmarknaden.......................................................... 135
6.6
Forskning ............................................................................................ 136
6.6.1
Kvalitetsbaserad fördelning av forskningsmedel............................... 136
6.7
Utbildning på forskarnivå................................................................... 137
6.8
Analys och slutsatser .......................................................................... 139

7

Forskning ............................................................................................................ 141
7.1
Omfattning och mål ........................................................................... 141
7.2
Resultatredovisning ............................................................................ 141
7.2.1
Översikt över forskningsfinansieringen i Sverige ............................. 141
7.2.2
Vetenskapsrådet .................................................................................. 146
7.2.3
Rymdverksamhet och rymdforskning ............................................... 147
7.2.4
Forskningssamarbete inom EU ......................................................... 148
7.2.5
Forskningens infrastruktur ................................................................ 149
7.2.6
Internationellt forskningssamarbete.................................................. 151
7.3
Analys och slutsatser .......................................................................... 151
7.3.1
Vetenskapsrådet .................................................................................. 151
7.3.2
Rymdforskning och rymdverksamhet ............................................... 152
7.3.3
Forskningens infrastruktur ................................................................ 152
7.3.4
Internationellt forskningssamarbete och samarbete inom EU ........ 153

8

Anslag.................................................................................................................. 155
8.1
Anslag för barn,- ungdoms- och vuxenutbildning............................ 155
8.1.1
1:1 Statens skolverk ............................................................................ 155
8.1.2
1:2 Statens skolinspektion .................................................................. 156
8.1.3
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten.......................................... 157
8.1.4
1:4 Sameskolstyrelsen ......................................................................... 159
5

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9
8.1.10
8.1.11
8.1.12
8.1.13
8.1.14
8.1.15
8.1.16
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.2.8
8.2.9
8.2.10
8.2.11
8.2.12
8.2.13
8.2.14
8.2.15
8.2.16
8.2.17
8.2.18
8.2.19
8.2.20
8.2.21
8.2.22
8.2.23
8.2.24
8.2.25
8.2.26
8.2.27
8.2.28
8.2.29
8.2.30
8.2.31
8.2.32
6

1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk
verksamhet ...........................................................................................160
1:6 Särskilda insatser inom skolområdet ............................................162
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet ...........................................................................................164
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m...................165
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet ....................................166
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal ..............................167
1:11 Förstärkning av basfärdigheter ...................................................168
1:12 Bidrag till vissa studier ................................................................169
1:13 Myndigheten för yrkeshögskolan...............................................170
1:14 Utveckling av vuxenutbildning m.m. .........................................170
1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning ................................................171
1:16 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom
utbildningsområdet m.m.....................................................................173
Anslag för universitet och högskolor.................................................174
2:1 Högskoleverket .............................................................................177
2:2 Verket för högskoleservice ...........................................................178
2:3 Uppsala universitet: Grundutbildning .........................................179
2:4 Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning ...............181
2:5 Lunds universitet: Grundutbildning ............................................181
2:6 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning ..................183
2:7 Göteborgs universitet: Grundutbildning .....................................184
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning...........186
2:9 Stockholms universitet: Grundutbildning ...................................186
2:10 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning.......188
2:11 Umeå universitet: Grundutbildning...........................................189
2:12 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning ................191
2:13 Linköpings universitet: Grundutbildning ..................................191
2:14 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning........193
2:15 Karolinska institutet: Grundutbildning .....................................194
2:16 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning ...........196
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning ..........................196
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och
forskarutbildning .................................................................................198
2:19 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning.............................198
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och
forskarutbildning .................................................................................200
2:21 Karlstads universitet: Grundutbildning .....................................200
2:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning ...........202
2:23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning .........................................202
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning...............204
2:25 Örebro universitet: Grundutbildning ........................................205
2:26 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning ..............207
2:27 Mittuniversitetet: Grundutbildning ...........................................207
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning .................209
2:29 Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning ..........................209
2:30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och
forskarutbildning .................................................................................211
2:31 Malmö högskola: Grundutbildning............................................211
2:32 Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning .................213

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

8.2.33
8.2.34
8.2.35
8.2.36
8.2.37
8.2.38
8.2.39
8.2.40
8.2.41
8.2.42
8.2.43
8.2.44
8.2.45
8.2.46
8.2.47
8.2.48
8.2.49
8.2.50
8.2.51
8.2.52
8.2.53
8.2.54
8.2.55
8.2.56
8.2.57
8.2.58
8.2.59
8.2.60
8.2.61
8.2.62
8.2.63
8.2.64
8.2.65
8.2.66
8.2.67
8.2.68
8.2.69
8.2.70
8.2.71
8.2.72
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3

2:33 Mälardalens högskola: Grundutbildning ................................... 213
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning......... 215
2:35 Dans- och cirkushögskolan: Grundutbildning ......................... 215
2:36 Dans- och cirkushögskolan: Konstnärlig forskning och
konstnärligt utvecklingsarbete ........................................................... 216
2:37 Stockholms dramatiska högskola: Grundutbildning ................ 217
2:38 Stockholms dramatiska högskola: Konstnärlig forskning
och konstnärligt utvecklingsarbete .................................................... 218
2:39 Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning .............. 219
2:40 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och
forskarutbildning ................................................................................ 220
2:41 Högskolan i Borås: Grundutbildning ........................................ 221
2:42 Högskolan i Borås: Forskning och forskarutbildning.............. 222
2:43 Högskolan Dalarna: Grundutbildning ...................................... 223
2:44 Högskolan Dalarna: Forskning och forskarutbildning ............ 224
2:45 Högskolan på Gotland: Grundutbildning................................. 225
2:46 Högskolan på Gotland: Forskning och forskarutbildning....... 226
2:47 Högskolan i Gävle: Grundutbildning........................................ 227
2:48 Högskolan i Gävle: Forskning och forskarutbildning.............. 228
2:49 Högskolan i Halmstad: Grundutbildning ................................. 229
2:50 Högskolan i Halmstad: Forskning och forskarutbildning....... 230
2:51 Högskolan Kristianstad: Grundutbildning ............................... 231
2:52 Högskolan Kristianstad: Forskning och forskarutbildning ..... 232
2:53 Högskolan i Skövde: Grundutbildning ..................................... 233
2:54 Högskolan i Skövde: Forskning och forskarutbildning ........... 235
2:55 Högskolan Väst: Grundutbildning ............................................ 235
2:56 Högskolan Väst: Forskning och forskarutbildning.................. 237
2:57 Konstfack: Grundutbildning...................................................... 238
2:58 Konstfack: Konstnärlig forskning och konstnärligt
utvecklingsarbete ................................................................................ 239
2:59 Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning ............................... 239
2:60 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och
konstnärligt utvecklingsarbete ........................................................... 240
2:61 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning.......... 241
2:62 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig
forskning och konstnärligt utvecklingsarbete................................... 242
2:63 Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning...................... 242
2:64 Operahögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och
konstnärligt utvecklingsarbete ........................................................... 243
2:65 Södertörns högskola: Grundutbildning..................................... 244
2:66 Södertörns högskola: Forskning och forskarutbildning .......... 245
2:67 Försvarshögskolan: Grundutbildning ....................................... 246
2:68 Försvarshögskolan: Forskning och forskarutbildning ............. 247
2:69 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. ...... 247
2:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. .......... 252
2:71 Särskilda åtaganden för universitet och högskolor ................... 254
2:72 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning.................... 256
Anslag för forskning ........................................................................... 259
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation........... 259
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer .... 262
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning ...................................................... 263
7

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

8.3.4
8.3.5
8.3.6
8.3.7
8.3.8
8.3.9
8.3.10
8.3.11
8.3.12
8.3.13
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4

8

3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet .........................................263
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning .........................................................265
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer .......266
3:7 Institutet för rymdfysik ................................................................267
3:8 Kungl. biblioteket..........................................................................267
3:9 Polarforskningssekretariatet .........................................................268
3:10 Sunet.............................................................................................269
3:11 Centrala etikprövningsnämnden ................................................269
3:12 Regionala etikprövningsnämnder ...............................................270
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål ...................................271
Anslag för gemensamma ändamål ......................................................271
4:1 Internationella programkontoret för utbildningsområdet .........271
4:2 Unesco m.m.: Avgifter till internationella organisationer ..........272
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet ............................................273
4:4 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och
forskning ..............................................................................................273

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Tabellförteckning

Anslagsbelopp................................................................................................................. 26
Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning............................................................................................ 29
Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2012–2015. Utgiftsområde '16 Utbildning och
universitetsforskning............................................................................................ 33
Tabell 2.3 Ramnivå 2012 realekonomiskt fördelad. Utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning............................................................................................ 33
Tabell 2.4 Antal barn och studerande 2005−20101, 1 000-tal ....................................... 35
Tabell 2.5 Offentliga kostnader budgetår 2005−2010, Mdkr1 ..................................... 35
Tabell 2.6 Antal lärare/personal och studerande fördelade på kön, 2005−20101, 1 000tal ........................................................................................................................... 36
Tabell 2.7 Antalet skolor och lärosäten ......................................................................... 37
Tabell 3.1 Sammanställning av kvalitetsförstärkning.................................................... 66
Tabell 3.2 Beräknad anslagsminskning 2013 för inaktiva studenter ............................ 68
Tabell 5.1 Studieresultat för kursdeltagare i komvux 2006–2010 .............................. 107
Tabell 5.2 Antal studerande i eftergymnasial yrkesutbildning 2008–2010 ................ 110
Tabell 5.3 Genomsnittlig kostnad (kr) per årsstudieplats för eftergymnasial
yrkesutbildning 2008–2010*.............................................................................. 110
Tabell 5.4 Fördelning av statsbidrag till de tio studieförbunden 2008–2010 (tkr) ... 116
Tabell 6.1 Antal helårsstudenter, takbelopp och forskningsanslag 2010 ................... 128
Tabell 6.2 Högskolenybörjare efter inriktning läsåret 2009/10, inklusive resp.
exklusive inresande studenter ............................................................................ 129
Tabell 6.3 Antal studenter i högskoleutbildning 2008–2010...................................... 129
Tabell 6.3 Prestationsgrad 2008–2010.......................................................................... 133
Tabell 6.5 Omfördelning av forskningsmedel 2010–2011 .......................................... 137
9

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Tabell 6.6 Utbildning på forskarnivå 2008–2010 .........................................................138
Tabell 7.1 Medel från statsbudgeten 2011 efter mottagare .........................................144
Tabell 7.2 Beräknade medel för FoU till övriga myndigheter, utgiftsområde och
anslag 2011...........................................................................................................144
Tabell 7.3 Forskningsstiftelsernas investeringar i FoU ...............................................145
Tabell 8.1:1 Anslagsutveckling för Statens skolverk ...................................................155
Tabell 8.1:1 Härledning av anslagsnivån 2012–2015....................................................156
Tabell 8.1:2 Anslagsutveckling för Statens skolinspektion.........................................156
Tabell 8.1:2 Härledning av anslagsnivån 2012–2015....................................................156
Tabell 8.1:3 Anslagsutveckling för Specialpedagogiska skolmyndigheten.................157
Tabell 8.1:3 Offentligrättslig verksamhet ....................................................................157
Tabell 8.1:3 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden.................................158
Tabell 8.1:3 Härledning av anslagsnivån 2012–2015....................................................158
Tabell 8.1:4 Anslagsutveckling för Sameskolstyrelsen................................................159
Tabell 8.1:4 Offentligrättslig verksamhet ....................................................................159
Tabell 8.1:4 Härledning av anslagsnivån 2012–2015....................................................159
Tabell 8.1:5 Anslagsutveckling för Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk
verksamhet...........................................................................................................160
Tabell 8.1:5 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden.................................160
Tabell 8.1:5 Härledning av anslagsnivån 2012–2015....................................................162
Tabell 8.1:6 Anslagsutveckling för Särskilda insatser inom skolområdet ..................162
Tabell 8.1:6 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden.................................163
Tabell 8.1:6 Härledning av anslagsnivån 2012–2015....................................................164
Tabell 8.1:7 Anslagsutveckling för Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet.......................................................................................164
Tabell 8.1:7 Härledning av anslagsnivån 2012–2015....................................................165
Tabell 8.1:8 Anslagsutveckling för Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet,
m.m. .....................................................................................................................165
Tabell 8.1:8 Härledning av anslagsnivån 2012–2015....................................................166

10

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Tabell 8.1:9 Anslagsutveckling för Bidrag till svensk undervisning i utlandet.......... 166
Tabell 8.1:9 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................... 167
Tabell 8.1:10 Anslagsutveckling för Fortbildning av lärare och förskolepersonal.... 167
Tabell 8.1:10 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden .............................. 168
Tabell 8.1:10 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 168
Tabell 8.1:11 Anslagsutveckling för Förstärkning av basfärdigheter......................... 168
Tabell 8.1:11 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 169
Tabell 8.1:12 Anslagsutveckling för Bidrag till vissa studier ...................................... 169
Tabell 8.1:12 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 169
Tabell 8.1:13 Anslagsutveckling för Myndigheten för yrkeshögskolan .................... 170
Tabell 8.1:13 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 170
Tabell 8.1:14 Anslagsutveckling för Utveckling av vuxenutbildning m.m................ 170
Tabell 8.1:14 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 171
Tabell 8.1:15 Anslagsutveckling för Statligt stöd till vuxenutbildning...................... 171
Tabell 8.1:15 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden .............................. 172
Tabell 8.1:15 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 172
Tabell 8.1:16 Anslagsutveckling för Bidrag till vissa handikappåtgärder inom
utbildningsområdet m.m.................................................................................... 173
Tabell 8.1:16 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden .............................. 173
Tabell 8.1:16 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 174
Tabell 8.1 Ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer ................. 174
Tabell 8.2 Förändringar på anslagen för forskning och forskarutbildning 2012....... 175
Tabell 8.3 Strategiska forskningsmedel – beslutad fördelning 2010–2011 och
föreslagen fördelning 2012................................................................................. 176
Tabell 8.2:1 Anslagsutveckling för Högskoleverket ................................................... 177
Tabell 8.2:1 Offentligrättslig verksamhet.................................................................... 177
Tabell 8.2.1 Uppdragsverksamhet................................................................................ 177
Tabell 8.2:1 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................... 178

11

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Tabell 8.2:2 Anslagsutveckling för Verket för högskoleservice ..................................178
Tabell 8.2:2 Offentligrättslig verksamhet ....................................................................178
Tabell 8.2:2 Uppdragsverksamhet ................................................................................179
Tabell 8.2:2 Härledning av anslagsnivån 2012–2015....................................................179
Tabell 8.2:3 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Uppsala universitet............179
Tabell 8.2:3 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ........................................179
Tabell 8.2:3 Uppdragsverksamhet ................................................................................179
Tabell 8.2:3 Härledning av anslagsnivån 2012–2015....................................................181
Tabell 8.2:4 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Uppsala
universitet ............................................................................................................181
Tabell 8.2:4 Härledning av anslagsnivån 2012–2015....................................................181
Tabell 8.2:5 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Lunds universitet...............181
Tabell 8.2:5 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ........................................182
Tabell 8.2:5 Uppdragsverksamhet ................................................................................182
Tabell 8.2:5 Härledning av anslagsnivån 2012–2015....................................................183
Tabell 8.2:6 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Lunds
universitet ............................................................................................................183
Tabell 8.2:6 Härledning av anslagsnivån 2012–2015....................................................184
Tabell 8.2:7 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Göteborgs universitet .......184
Tabell 8.2:7 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ........................................184
Tabell 8.2:7 Uppdragsverksamhet ................................................................................184
Tabell 8.2:7 Härledning av anslagsnivån 2012–2015....................................................185
Tabell 8.2:8 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Göteborgs
universitet ............................................................................................................186
Tabell 8.2:8 Härledning av anslagsnivån 2012–2015....................................................186
Tabell 8.2:9 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Stockholms universitet .....186
Tabell 8.2:9 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ........................................187
Tabell 8.2:9 Uppdragsverksamhet ................................................................................187
Tabell 8.2:9 Härledning av anslagsnivån 2012–2015....................................................188
12

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Tabell 8.2:10 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Stockholms
universitet ........................................................................................................... 188
Tabell 8.2:10 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 189
Tabell 8.2:11 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Umeå universitet............. 189
Tabell 8.2:11 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ..................................... 189
Tabell 8.2:11 Uppdragsverksamhet.............................................................................. 189
Tabell 8.2:11 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 191
Tabell 8.2:12 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Umeå
universitet ........................................................................................................... 191
Tabell 8.2:12 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 191
Tabell 8.2:13 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Linköpings universitet.... 191
Tabell 8.2:13 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ..................................... 192
Tabell 8.2:13 Uppdragsverksamhet.............................................................................. 192
Tabell 8.2:13 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 193
Tabell 8.2:14 Anslagsutveckling för forskning och forskningsutbildning vid
Linköpings universitet ....................................................................................... 193
Tabell 8.2:14 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 194
Tabell 8.2:15 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Karolinska institutet ....... 194
Tabell 8.2:15 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ..................................... 194
Tabell 8.2:15 Uppdragsverksamhet.............................................................................. 194
Tabell 8.2:15 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 195
Tabell 8.2:16 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Karolinska
institutet.............................................................................................................. 196
Tabell 8.2:16 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 196
Tabell 8.2:17 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan196
Tabell 8.2:17 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ..................................... 197
Tabell 8.2:17 Uppdragsverksamhet.............................................................................. 197
Tabell 8.2:17 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 197
Tabell 8.2:18 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Kungl.
Tekniska högskolan ............................................................................................ 198
13

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Tabell 8.2:18 Härledning av anslagsnivån 2012–2015..................................................198
Tabell 8.2:19 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Luleå tekniska universitet198
Tabell 8.2:19 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ......................................199
Tabell 8.2:19 Uppdragsverksamhet ..............................................................................199
Tabell 8.2:19 Härledning av anslagsnivån 2012–2015..................................................200
Tabell 8.2:20 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Luleå
tekniska universitet .............................................................................................200
Tabell 8.2:20 Härledning av anslagsnivån 2012–2015..................................................200
Tabell 8.2:21 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Karlstads universitet........200
Tabell 8.2:21 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ......................................201
Tabell 8.2:21 Uppdragsverksamhet ..............................................................................201
Tabell 8.2:21 Härledning av anslagsnivån 2012–2015..................................................202
Tabell 8.2:22 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Karlstads
universitet ............................................................................................................202
Tabell 8.2:22 Härledning av anslagsnivån 2012–2015..................................................202
Tabell 8.2:23 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Linnéuniversitetet ...........202
Tabell 8.2:23 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ......................................203
Tabell 8.2:23 Uppdragsverksamhet ..............................................................................203
Tabell 8.2:23 Härledning av anslagsnivån 2012–2015..................................................204
Tabell 8.2:24 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid
Linnéuniversitetet ...............................................................................................204
Tabell 8.2:24 Härledning av anslagsnivån 2012–2015..................................................205
Tabell 8.2:25 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Örebro universitet...........205
Tabell 8.2:25 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ......................................205
Tabell 8.2:25 Uppdragsverksamhet ..............................................................................205
Tabell 8.2:25 Härledning av anslagsnivån 2012–2015..................................................206
Tabell 8.2:26 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Örebro
universitet ............................................................................................................207
Tabell 8.2:26 Härledning av anslagsnivån 2012–2015..................................................207

14

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Tabell 8.2:27 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Mittuniversitetet ............. 207
Tabell 8.2:27 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ..................................... 208
Tabell 8.2:27 Uppdragsverksamhet.............................................................................. 208
Tabell 8.2:27 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 209
Tabell 8.2:28 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid
Mittuniversitetet................................................................................................. 209
Tabell 8.2:28 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 209
Tabell 8.2:29 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Blekinge tekniska högskola209
Tabell 8.2:29 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ..................................... 210
Tabell 8.2:29 Uppdragsverksamhet.............................................................................. 210
Tabell 8.2:29 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 210
Tabell 8.2:30 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Blekinge
tekniska högskola ............................................................................................... 211
Tabell 8.2:30 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 211
Tabell 8.2:31 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Malmö högskola.............. 211
Tabell 8.2:31 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ..................................... 212
Tabell 8.2:31 Uppdragsverksamhet.............................................................................. 212
Tabell 8.2:31 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 213
Tabell 8.2:32 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Malmö
högskola .............................................................................................................. 213
Tabell 8.2:32 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 213
Tabell 8.2:33 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Mälardalens högskola ..... 213
Tabell 8.2:33 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ..................................... 214
Tabell 8.2:33 Uppdragsverksamhet.............................................................................. 214
Tabell 8.2:33 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 215
Tabell 8.2:34 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Mälardalens
högskola .............................................................................................................. 215
Tabell 8.2:34 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 215
Tabell 8.2:35 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Dans- och cirkushögskolan215

15

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Tabell 8.2:35 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ......................................216
Tabell 8.2:35 Uppdragsverksamhet ..............................................................................216
Tabell 8.2:35 Härledning av anslagsnivån 2012–2015..................................................216
Tabell 8.2:36 Anslagsutveckling för konstnärlig forskning och konstnärligt
utvecklingsarbete vid Dans- och cirkushögskolan............................................216
Tabell 8.2:36 Härledning av anslagsnivån 2012–2015..................................................217
Tabell 8.2:37 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Stockholms dramatiska
högskola...............................................................................................................217
Tabell 8.2:37 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ......................................217
Tabell 8.2:37 Uppdragsverksamhet ..............................................................................217
Tabell 8.2:37 Härledning av anslagsnivån 2012–2015..................................................218
Tabell 8.2:38 Anslagsutveckling för konstnärlig forskning och konstnärligt
utvecklingsarbete vid Stockholms dramatiska högskola ..................................218
Tabell 8.2:38 Härledning av anslagsnivån 2012–2015..................................................219
Tabell 8.2:39 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Gymnastik- och
idrottshögskolan .................................................................................................219
Tabell 8.2:39 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ......................................219
Tabell 8.2:39 Uppdragsverksamhet ..............................................................................219
Tabell 8.2:39 Härledning av anslagsnivån 2012–2015..................................................220
Tabell 8.2:40 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Gymnastikoch idrottshögskolan ..........................................................................................220
Tabell 8.2:40 Härledning av anslagsnivån 2012–2015..................................................220
Tabell 8.2:41 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Borås ...........221
Tabell 8.2:41 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ......................................221
Tabell 8.2:41 Uppdragsverksamhet ..............................................................................221
Tabell 8.2:41 Härledning av anslagsnivån 2012–2015..................................................222
Tabell 8.2:42 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Högskolan i
Borås ....................................................................................................................222
Tabell 8.2:42 Härledning av anslagsnivån 2012–2015..................................................223
Tabell 8.2:43 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan Dalarna .........223

16

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Tabell 8.2:43 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ..................................... 223
Tabell 8.2:43 Uppdragsverksamhet.............................................................................. 223
Tabell 8.2:43 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 224
Tabell 8.2:44 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Högskolan
Dalarna ................................................................................................................ 224
Tabell 8.2:44 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 225
Tabell 8.2:45 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan på Gotland ... 225
Tabell 8.2:45 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ..................................... 225
Tabell 8.2:45 Uppdragsverksamhet.............................................................................. 225
Tabell 8.2:45 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 226
Tabell 8.2:46 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Högskolan
på Gotland .......................................................................................................... 226
Tabell 8.2:46 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 227
Tabell 8.2:47 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Gävle .......... 227
Tabell 8.2:47 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ..................................... 227
Tabell 8.2:47 Uppdragsverksamhet.............................................................................. 227
Tabell 8.2:47 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 228
Tabell 8.2:48 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Högskolan i
Gävle.................................................................................................................... 228
Tabell 8.2:48 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 229
Tabell 8.2:49 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Halmstad ... 229
Tabell 8.2:49 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ..................................... 229
Tabell 8.2:49 Uppdragsverksamhet.............................................................................. 229
Tabell 8.2:49 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 230
Tabell 8.2:50 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Högskolan i
Halmstad............................................................................................................. 230
Tabell 8.2:50 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 231
Tabell 8.2:51 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan Kristianstad.. 231
Tabell 8.2:51 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ..................................... 231

17

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Tabell 8.2:51 Uppdragsverksamhet ..............................................................................231
Tabell 8.2:51 Härledning av anslagsnivån 2012–2015..................................................232
Tabell 8.2:52 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Högskolan
Kristianstad..........................................................................................................232
Tabell 8.2:52 Härledning av anslagsnivån 2012–2015..................................................233
Tabell 8.2:53 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Skövde ........233
Tabell 8.2:53 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ......................................233
Tabell 8.2:53 Uppdragsverksamhet ..............................................................................233
Tabell 8.2:53 Härledning av anslagsnivån 2012-2015 ..................................................234
Tabell 8.2:54 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Högskolan i
Skövde..................................................................................................................235
Tabell 8.2:54 Härledning av anslagsnivån 2012–2015..................................................235
Tabell 8.2:55 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan Väst ...............235
Tabell 8.2:55 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ......................................236
Tabell 8.2:55 Uppdragsverksamhet ..............................................................................236
Tabell 8.2:55 Härledning av anslagsnivån 2012-2015 ..................................................237
Tabell 8.2:56 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Högskolan
Väst ......................................................................................................................237
Tabell 8.2:56 Härledning av anslagsnivån 2012–2015..................................................238
Tabell 8.2:57 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Konstfack.........................238
Tabell 8.2:57 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ......................................238
Tabell 8.2:57 Uppdragsverksamhet ..............................................................................238
Tabell 8.2:57 Härledning av anslagsnivån 2012–2015..................................................239
Tabell 8.2:38 Anslagsutveckling för konstnärlig forskning och konstnärligt
utvecklingsarbete vid Konstfack ........................................................................239
Tabell 8.2:58 Härledning av anslagsnivån 2012–2015..................................................239
Tabell 8.2:59 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Kungl. Konsthögskolan ..239
Tabell 8.2:59 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ......................................240
Tabell 8.2:59 Uppdragsverksamhet ..............................................................................240

18

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Tabell 8.2:59 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 240
Tabell 8.2:60 Anslagsutveckling för konstnärlig forskning och konstnärligt
utvecklingsarbete vid Kungl. Konsthögskolan ................................................. 240
Tabell 8.2:60 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 241
Tabell 8.2:61 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Kungl. Musikhögskolan i
Stockholm ........................................................................................................... 241
Tabell 8.2:61 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ..................................... 241
Tabell 8.2:61 Uppdragsverksamhet.............................................................................. 241
Tabell 8.2:61 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 242
Tabell 8.2:62 Anslagsutveckling för konstnärlig forskning och konstnärligt
utvecklingsarbete vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm............................ 242
Tabell 8.2:62 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 242
Tabell 8.2:63 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Operahögskolan i
Stockholm ........................................................................................................... 242
Tabell 8.2:63 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ..................................... 243
Tabell 8.2:63 Uppdragsverksamhet.............................................................................. 243
Tabell 8.2:63 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 243
Tabell 8.2:64 Anslagsutveckling för konstnärlig forskning och konstnärligt
utvecklingsarbete vid Operahögskolan i Stockholm........................................ 243
Tabell 8.2:64 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 244
Tabell 8.2:65 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Södertörns högskola ....... 244
Tabell 8.2:65 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ..................................... 244
Tabell 8.2:65 Uppdragsverksamhet.............................................................................. 244
Tabell 8.2:65 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 245
Tabell 8.2:66 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Södertörns
högskola .............................................................................................................. 245
Tabell 8.2:66 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 246
Tabell 8.2:67 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Försvarshögskolan.......... 246
Tabell 8.2:67 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet ..................................... 246
Tabell 8.2:67 Uppdragsverksamhet.............................................................................. 246

19

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Tabell 8.2:67 Härledning av anslagsnivån 2012–2015..................................................246
Tabell 8.2:68 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid
Försvarshögskolan ..............................................................................................247
Tabell 8.2:68 Härledning av anslagsnivån 2012–2015..................................................247
Tabell 8.2:69 Anslagsutveckling för anslaget Enskilda utbildningsanordnare på
högskoleområdet m.m. .......................................................................................247
Tabell 8.2:69 Fördelning på anslagsposter ...................................................................248
Tabell 8.2:69 Härledning av anslagsnivån 2012–2015..................................................252
Tabell 8.2:70 Anslagsutvecklingen för anslaget Särskilda utgifter inom universitet och
högskolor m.m. ...................................................................................................252
Tabell 8.2:70 Bemyndigande om ekonomiska åtaganden............................................253
Tabell 8.2:70 Härledning av anslagsnivån 2012–2015..................................................254
Tabell 8.2:71 Anslagsutveckling för anslaget Särskilda åtaganden för universitet och
högskolor.............................................................................................................254
Tabell 9.2:71 Särskilda åtaganden för universitet och högskolor ...............................255
Tabell 8.2:71 Härledning av anslagsnivån 2012–2015..................................................256
Tabell 8.2:72 Anslagsutveckling för anslaget Ersättning för klinisk utbildning och
forskning..............................................................................................................256
Tabell 8.2:72 Läkarutbildning som omfattas av anslaget 2:72 Ersättningar för klinisk
utbildning och forskning ....................................................................................257
Tabell 8.2:72 Tandläkarutbildning som omfattas av anslaget 2:72 Ersättningar för
klinisk utbildning och forskning........................................................................258
Tabell 8.2:72 Fördelning av anslagsmedel per universitet ...........................................258
Tabell 8.2:72 Härledning av anslagsnivån 2012–2015..................................................258
Tabell 8.3:1 Anslagsutveckling Vetenskapsrådet: Forskning och
forskningsinformation........................................................................................259
Tabell 8.3.1 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden.................................259
Tabell 8.3:1 Härledning av anslagsnivån 2012–2015....................................................261
Tabell 8.3:2 Anslagsutveckling för Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella
organisationer......................................................................................................262
Tabell 8.2 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden....................................262
Tabell 8.3:2 Härledning av anslagsnivån 2012–2015....................................................263
20

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Tabell 8.3:3 Anslagsutveckling för Vetenskapsrådet: Förvaltning ............................. 263
Tabell 8.3:3 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................... 263
Tabell 8.3:4 Anslagsutveckling för Rymdforskning och rymdverksamhet ............... 263
Tabell 8.3.4 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden ................................ 264
Tabell 8.3:4 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................... 265
Tabell 8.3:5 Anslagsutveckling för Rymdstyrelsen: Förvaltning ............................... 265
Tabell 8.3:5 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................... 266
Tabell 8.3:6 Anslagsutveckling för Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella
organisationer ..................................................................................................... 266
Tabell 8.3.6 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden ................................ 266
Tabell 8.3:6 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................... 267
Tabell 8.3:7 Anslagsutveckling för Institutet för rymdfysik...................................... 267
Tabell 8.3:7 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................... 267
Tabell 8.3:8 Anslagsutveckling Kungl. biblioteket...................................................... 267
Tabell 8.3:8 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................... 268
Tabell 8.3:9 Anslagsutveckling för Polarforskningssekretariatet............................... 268
Tabell 8.3:9 Uppdragsverksamhet Polarforskningssekretariatet................................ 268
Tabell 8.3:9 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................... 268
Tabell 8.3:10 Anslagsutveckling för Sunet .................................................................. 269
Tabell 8.3:10 Uppdragsverksamhet Sunet ................................................................... 269
Tabell 8.3:10 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 269
Tabell 8.3:11 Anslagsutveckling för Centrala etikprövningsnämnden...................... 269
Tabell 8.3:11 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 ................................................. 270
Tabell 8.3:12 Anslagsutveckling för Regionala etikprövningsnämnder..................... 270
Tabell 8.3:12 Avgiftsfinansierad verksamhet, Regionala etikprövningsnämnder...... 270
Tabell 8.3:12 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 ................................................. 270
Tabell 8.3:13 Anslagsutveckling för Särskilda utgifter för forskningsändamål......... 271
Tabell 8.3:13 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 ................................................. 271
21

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Tabell 8.4:1 Anslagsutveckling för Internationella programkontoret för
utbildningsområdet.............................................................................................271
Tabell 8.4:1 Härledning av anslagsnivån 2012–2015....................................................272
Tabell 8.4:2 Anslagsutveckling för Unesco m.m.: Avgifter till internationella
organisationer......................................................................................................272
Tabell 8.4:2 Härledning av anslagsnivån 2012–2015....................................................273
Tabell 8.4:3 Anslagsutveckling för Kostnader för Svenska Unescorådet ..................273
Tabell 8.4:2 Härledning av anslagsnivån 2012–2015....................................................273
Tabell 8.4:4 Anslagsutveckling för Utvecklingsarbete m.m. inom områdena
utbildning och forskning ....................................................................................273
Tabell 8.4:4 Härledning av anslagsnivån 2012–2015....................................................274

22

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Diagramförteckning
2.1 Andel av unga i åldern 18–24 år som inte har gymnasieutbildning och som
inte studerar (2009).............................................................................................. 43
2.2 Andelen i åldern 30–34 år med minst två års eftergymnasial utbildning
(2009) .................................................................................................................... 43
2.3 Andelen lågpresterande 15–åringar i läsning (2009)............................................... 43
2.4 Andelen lågpresterande 15–åringar i matematik (2009)......................................... 44
2.5 Andelen lågpresterande 15–åringar i naturvetenskap (2009)................................. 44
2.6 Andelen barn 4 år upp till skolstart som deltar i förskoleverksamhet .................. 44
2.7 Andelen vuxna (20–64 år) som deltagit i utbildning (2009).................................. 45
4.1 Antal barn 1–5 år i förskoleverksamhet 2005–2010 ............................................... 84
4.2 Andelen barn i förskolor med enskild huvudman 2010 ......................................... 85
4.3 Antal barn per årsarbetare i fritidshem 2005–2010................................................. 86
4.4 Svenska elevers medelpoäng i PISA 2000–2009...................................................... 88
5.1 Indexerad förändring av antalet elever och kursdeltagare i komvux 1992/93–
2010 ..................................................................................................................... 106
5.2 Kostnadsutveckling för komvux (miljoner kr)..................................................... 107
5.3 Antal elever i särvux 2010/11................................................................................. 108
5.4 Antal elever i sfi 1997–2010 ................................................................................... 109
5.5 Andel lärare (heltidsanställningar) med högskoleexamen med pedagogisk
inriktning hösten 2008–hösten 2010................................................................. 109
5.6 Antal pågående yrkesutbildningar 2010 efter län ................................................. 111
5.7 Andel examinerade 2009 som anger att deras arbete/eget företag helt eller
till största delen är inom samma område som deras ky-utbildning, per
utbildningsområde.............................................................................................. 112
5.8 Antal studerande i kompletterande utbildningar hösten 2010 efter
utbildningsområde.............................................................................................. 114
6.1 Antal in- och utresande studenter läsåren 1999/00–2009/10 .............................. 131
6.2 Andel disputerade lärare 2001–2010...................................................................... 132
6.4 Andel arbetslösa 16–64 år efter utbildningsnivå, 1995–2010 ............................... 135
6.5 Universitet och högskolors intäkter för forskning 2000–2010 ........................... 136
6.6 Doktorandnybörjare 2000–2010............................................................................ 139
6.7 Doktorsexamina 2000–2010................................................................................... 139
7.1 Antalet vetenskapliga artiklar i vissa mindre och medelstora europeiska
länder sedan 1984 ............................................................................................... 142
7.2 Antalet vetenskapliga artiklar i USA, Japan, Kina, Sydkorea och vissa större
europeiska länder sedan 1984 ............................................................................ 142
7.3 Genomsnittligt antal citeringar per artikel och land 1984–2008 ......................... 143
7.4 Medelciteringar för olika vetenskapsområden 1984–2008 där 1,0 motsvarar
världsgenomsnittet ............................................................................................. 143

23

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

24

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

godkänner målet för utgiftsområde 16
Utbildning
och
universitetsforskning
(avsnitt 2.3),

2.

godkänner att riksdagens tidigare ställningstagande om grunderna för statligt
ekonomiskt stöd till utbildning i teckenspråk för föräldrar till barn som är beroende
av teckenspråk för kommunikation inte
längre ska gälla (avsnitt 5.3),

3.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
12 000 000 kronor 2013 och 2014 (avsnitt
8.1.3),

4.

5.

6.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet
och annan pedagogisk verksamhet ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 312 000 000
kronor 2013−2015 (avsnitt 8.1.5),
bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:6 Särskilda insatser inom
skolområdet ingå ekonomiska åtaganden
som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
37 000 000 kronor 2013 (avsnitt 8.1.6),
bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:10 Fortbildning av lärare och
förskolepersonal ingå ekonomiska åtaganden
som inklusive tidigare gjorda åtaganden

medför behov av framtida anslag på högst
401 000 000 kronor 2013‒2015 (avsnitt
8.1.10),
7.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning besluta om bidrag till yrkeshögskolan, kvalificerad yrkesutbildning och
lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 2 900 000 000 kronor 2013−2018
(avsnitt 8.1.15),

8.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:16 Bidrag till vissa
handikappåtgärder inom utbildningsområdet
m.m. besluta om stöd för studerande med
funktionshinder
vid
folkhögskolor,
universitet och högskolor som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 77 000 000 kronor
2013 (avsnitt 8.1.16),

9.

godkänner att riksdagens tidigare ställningstagande om Institutet för social forskning inte längre ska gälla (avsnitt 8.2.10),

10. godkänner att riksdagens tidigare ställningstagande om Institutet för fortbildning
av journalister inte längre ska gälla (avsnitt
8.2.23),
11. bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 2:70 Särskilda utgifter inom
universitet och högskolor m.m. besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
25
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på högst 153 000 000 kronor 2013–2015
(avsnitt 8.2.70),
12. bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning
och forskningsinformation besluta om bidrag
som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
9 500 000 000 kronor 2013–2017 (avsnitt
8.3.1),
13. bemyndigar regeringen att under 2012
besluta om kapitaltillskott på högst
300 000 000 kronor till European Spallation
Source ESS AB (avsnitt 8.3.1),
14. bemyndigar regeringen att under 2012 och
2013 besluta om medlemskap i vissa
konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur och att besluta om
finansiering av årliga medlemsavgifter till
konsortierna (avsnitt 8.3.1),
15. bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till
internationella organisationer besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 873 000 000 kronor 2013–2017
(avsnitt 8.3.2),

16. bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 910 000 000
kronor 2013–2022 (avsnitt 8.3.4),
17. bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till
internationella organisationer besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 3 300 000 000 kronor 2013–2022
(avsnitt 8.3.6),
18. bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 3:13 Särskilda utgifter för
forskningsändamål besluta om kapitaltillskott på högst 19 000 000 kronor till
holdingbolag knutna till universitet och
högskolor (avsnitt 8.3.13),
19. för budgetåret 2012 anvisar anslagen under
utgiftsområde
16
Utbildning
och
universitetsforskning
enligt
följande
uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

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

26

Anslagstyp

Statens skolverk
Statens skolinspektion
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Sameskolstyrelsen
Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
Särskilda insatser inom skolområdet
Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.
Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.
Bidrag till svensk undervisning i utlandet
Fortbildning av lärare och förskolepersonal
Förstärkning av basfärdigheter
Bidrag till vissa studier
Myndigheten för yrkeshögskolan
Utveckling av vuxenutbildning m.m.
Statligt stöd till vuxenutbildning
Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m.
Högskoleverket
Verket för högskoleservice
Uppsala universitet: Grundutbildning

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

375 996
350 957
689 471
26 964
856 676
443 267
3 660 000
141 453
102 340
502 500
250 000
15 525
101 884
8 856
2 251 849
147 218
176 984
22 166
1 336 387
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2:4
2:5
2:6
2:7
2:8
2:9
2:10
2:11
2:12
2:13
2:14
2:15
2:16
2:17
2:18
2:19
2:20
2:21
2:22
2:23
2:24
2:25
2:26
2:27
2:28
2:29
2:30
2:31
2:32
2:33
2:34
2:35
2:36
2:37
2:38
2:39
2:40
2:41
2:42
2:43
2:44
2:45
2:46
2:47
2:48

Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning
Lunds universitet: Grundutbildning
Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning
Göteborgs universitet: Grundutbildning
Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning
Stockholms universitet: Grundutbildning
Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning
Umeå universitet: Grundutbildning
Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning
Linköpings universitet: Grundutbildning
Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning
Karolinska institutet: Grundutbildning
Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning
Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning
Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning
Luleå tekniska universitet: Grundutbildning
Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning
Karlstads universitet: Grundutbildning
Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning
Linnéuniversitetet: Grundutbildning
Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning
Örebro universitet: Grundutbildning
Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning
Mittuniversitetet: Grundutbildning
Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning
Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning
Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning
Malmö högskola: Grundutbildning
Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning
Mälardalens högskola: Grundutbildning
Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning
Dans- och cirkushögskolan: Grundutbildning
Dans- och cirkushögskolan: Konstnärlig forskning och konstnärligt
utvecklingsarbete
Stockholms dramatiska högskola: Grundutbildning
Stockholms dramatiska högskola: Konstnärlig forskning och konstnärligt
utvecklingsarbete
Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning
Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och forskarutbildning
Högskolan i Borås: Grundutbildning
Högskolan i Borås: Forskning och forskarutbildning
Högskolan Dalarna: Grundutbildning
Högskolan Dalarna: Forskning och forskarutbildning
Högskolan på Gotland: Grundutbildning
Högskolan på Gotland: Forskning och forskarutbildning
Högskolan i Gävle: Grundutbildning
Högskolan i Gävle: Forskning och forskarutbildning

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

1 833 236
1 763 735
1 886 895
1 788 883
1 362 281
1 536 397
1 430 122
1 197 086
986 957
1 318 889
742 912
589 150
1 307 185
1 036 512
1 106 317
608 676
338 492
561 762
193 655
945 490
274 309
645 704
214 871
509 725
197 272
269 544
82 504
791 745
104 104
566 493
77 864
51 959

Ramanslag

5 605

Ramanslag

111 396

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

10 580
87 623
25 180
430 688
53 347
393 184
53 531
125 743
20 426
411 805
82 347
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2:49
2:50
2:51
2:52
2:53
2:54
2:55
2:56
2:57
2:58
2:59
2:60
2:61
2:62
2:63
2:64
2:65
2:66
2:67
2:68
2:69
2:70
2:71
2:72
3:1
3:2
3:3
3:4
3:5
3:6
3:7
3:8
3:9
3:10
3:11
3:12
3:13
4:1
4:2
4:3
4:4

Högskolan i Halmstad: Grundutbildning
Högskolan i Halmstad: Forskning och forskarutbildning
Högskolan Kristianstad: Grundutbildning
Högskolan i Kristianstad: Forskning och forskarutbildning
Högskolan i Skövde: Grundutbildning
Högskolan i Skövde: Forskning och forskarutbildning
Högskolan Väst: Grundutbildning
Högskolan Väst: Forskning och forskarutbildning
Konstfack: Grundutbildning
Konstfack: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete
Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning
Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och konstnärligt
utvecklingsarbete
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning
Kung. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och konstnärligt
utvecklingsarbete
Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning
Operahögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och konstnärligt
utvecklingsarbete
Södertörns högskola: Grundutbildning
Södertörns högskola: Forskning och forskarutbildning
Försvarshögskolan: Grundutbildning
Försvarshögskolan: Forskning och forskarutbildning
Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m.
Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
Särskilda åtaganden för universitet och högskolor
Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer
Vetenskapsrådet: Förvaltning
Rymdforskning och rymdverksamhet
Rymdstyrelsen: Förvaltning
Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer
Institutet för rymdfysik
Kungl. biblioteket
Polarforskningssekretariatet
Sunet
Centrala etikprövningsnämnden
Regionala etikprövningsnämnder
Särskilda utgifter för forskningsändamål
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Unesco m.m.: Avgifter till internationella organisationer
Kostnader för Svenska Unescorådet
Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning

Summa

28

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

349 306
52 564
341 018
45 777
306 704
38 781
312 518
38 778
144 194
7 514
58 956

Ramanslag

4 301

Ramanslag

118 592

Ramanslag
Ramanslag

7 604
17 288

Ramanslag

4 782

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

350 043
39 934
22 922
8 517
2 762 568
637 392
358 749
2 224 440
4 654 292
260 061
117 031
270 177
25 830
551 309
48 272
331 542
37 378
43 291
9 131
39 847
132 435
58 124
30 886
8 551
12 210
54 476 283
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2 Utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning

2.1

Omfattning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, annan
pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och

2.2

annan yrkesutbildning, högre utbildning och
forskning samt myndigheter inom utbildningsoch forskningsområdet.

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

1:1 Statens skolverk

312

316

318

376

394

392

402

1:2 Statens skolinspektion

356

339

337

351

359

366

375

1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten

683

704

704

689

680

693

711

26

27

29

27

27

28

29

1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk
verksamhet

757

917

857

857

1 204

1 606

1 504

1:6 Särskilda insatser inom skolområdet

493

420

389

443

471

480

454

3 658

3 660

3 660

3 660

3 660

3 660

3 660

119

152

125

141

142

143

147

96

102

96

102

105

107

110

1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal

841

1 046

829

503

513

513

200

1:11 Förstärkning av basfärdigheter

497

400

376

250

0

0

0

1:12 Bidrag till vissa studier

15

16

15

16

16

16

16

1:13 Myndigheten för yrkeshögskolan

93

105

105

102

102

104

111

7

9

9

9

9

9

9

3 195

3 350

3 106

2 252

2 060

2 029

1 916

146

143

147

150

152

155

11 706

11 097

9 925

9 891

10 298

9 798

Barn-, ungdoms- och vuxenutbildning

1:4 Sameskolstyrelsen

1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet, m.m.
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet,
m.m.
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet

1:14 Utveckling av vuxenutbildning m.m.
1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning
1:16 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom
utbildningsområdet m.m.
Summa Barn-, ungdoms- och vuxenutbildning

11 149
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Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

176

177

180

177

181

184

191

Universitet och högskolor
2:1 Högskoleverket

19

20

20

22

23

23

24

2:3 Uppsala universitet: Grundutbildning

1 358

1 393

1 376

1 336

1 360

1 382

1 414

2:4 Uppsala universitet: Forskning och
forskarutbildning

1 650

1 717

1 717

1 833

1 862

1 890

1 929

2:5 Lunds universitet: Grundutbildning

1 844

1 757

1 720

1 764

1 788

1 823

1 864

2:6 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning

1 733

1 754

1 754

1 887

1 917

1 946

1 986

2:7 Göteborgs universitet: Grundutbildning

1 765

1 770

1 770

1 789

1 830

1 861

1 900

2:8 Göteborgs universitet: Forskning och
forskarutbildning

1 285

1 320

1 320

1 362

1 384

1 405

1 423

2:9 Stockholms universitet: Grundutbildning

1 537

1 601

1 533

1 536

1 571

1 582

1 603

2:10 Stockholms universitet: Forskning och
forskarutbildning

1 336

1 374

1 374

1 430

1 453

1 475

1 505

2:11 Umeå universitet: Grundutbildning

1 246

1 207

1 238

1 197

1 208

1 228

1 253

2:2 Verket för högskoleservice

2:12 Umeå universitet: Forskning och
forskarutbildning

904

935

935

987

1 003

1 018

1 039

1 340

1 296

1 297

1 319

1 315

1 338

1 369

2:14 Linköpings universitet: Forskning och
forskarutbildning

670

696

696

743

755

766

782

2:15 Karolinska institutet: Grundutbildning

640

704

664

589

599

611

624

2:16 Karolinska institutet: Forskning och
forskarutbildning

1 132

1 202

1 202

1 307

1 322

1 342

1 370

2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning

1 121

1 064

1 041

1 037

953

982

1 017

2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och
forskarutbildning

931

1 000

1 000

1 106

1 124

1 141

1 164

2:19 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning

587

629

596

609

607

613

622

2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och
forskarutbildning

310

322

322

338

344

349

356

2:21 Karlstads universitet: Grundutbildning

613

591

593

562

565

576

580

2:22 Karlstads universitet: Forskning och
forskarutbildning

187

189

189

194

197

200

204

2:23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

916

959

981

945

961

977

989

2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och
forskarutbildning

262

267

267

274

279

283

289

2:25 Örebro universitet: Grundutbildning

2:13 Linköpings universitet: Grundutbildning

686

664

691

646

654

663

677

2:26 Örebro universitet: Forskning och
forskarutbildning

203

207

207

215

218

222

226

2:27 Mittuniversitetet: Grundutbildning

572

515

504

510

507

511

511

2:28 Mittuniversitetet: Forskning och
forskarutbildning

187

191

191

197

200

203

208

2:29 Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning

302

297

297

270

246

249

249

80

81

81

83

84

85

87

2:31 Malmö högskola: Grundutbildning

872

875

854

792

801

811

827

2:32 Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning

100

101

101

104

106

107

110

2:33 Mälardalens högskola: Grundutbildning

2:30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och
forskarutbildning

569

590

552

566

550

552

557

2:34 Mälardalens högskola: Forskning och
forskarutbildning

74

75

75

78

79

80

82

2:35 Dans- och cirkushögskolan: Grundutbildning

49

49

48

52

53

54

55

30

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Utfall
2010

2:36 Dans- och cirkushögskolan: Konstnärlig
forskning och konstnärligt utvecklingsarbete

113

2:38 Stockholms dramatiska högskola: Konstnärlig
forskning och konstnärligt utvecklingsarbete
51

87

441

441

435

137

429

368

348

343

2:68 Försvarshögskolan: Forskning och
forskarutbildning

116

119

11

11

11

11

86

88

88

89

91

25

26

26

27

432

431

418

428

432

53

54

55

56

393

377

379

384

54

54

55

56

126

124

126

127

20

21

21

21

412

400

405

412

82

84

85

87

349

347

351

358

53

53

54

55

355

341

335

334

341

46

47

47

48

321

307

298

296

295

39

39

40

41

339

313

308

313

312

39

39

40

41

144

146

149

152

8

8

8

8

59

60

61

62

4

4

4

5

119

120

122

125

8

8

8

8

17

18

18

18

5

5

5

5

350

363

369

366

40

41

41

42

23

23

24

25

9

9

9

9

421

134

424

366

0
130

131

131

0
60

60

60

0
136

136

136

0
18

18

18

0
379

2:66 Södertörns högskola: Forskning och
forskarutbildning
2:67 Försvarshögskolan: Grundutbildning

114

0

2:64 Operahögskolan i Stockholm: Konstnärlig
forskning och konstnärligt utvecklingsarbete
2:65 Södertörns högskola: Grundutbildning

111

111

0

2:62 Kung. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig
forskning och konstnärligt utvecklingsarbete
2:63 Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning

366

321

2:60 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning
och konstnärligt utvecklingsarbete
2:61 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm:
Grundutbildning

410

303

2:58 Konstfack: Konstnärlig forskning och
konstnärligt utvecklingsarbete
2:59 Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning

136

344

2:56 Högskolan Väst: Forskning och forskarutbildning
2:57 Konstfack: Grundutbildning

430

353

2:54 Högskolan i Skövde: Forskning och
forskarutbildning
2:55 Högskolan Väst: Grundutbildning

6

0

2:52 Högskolan i Kristianstad: Forskning och
forskarutbildning
2:53 Högskolan i Skövde: Grundutbildning

6

0

2:50 Högskolan i Halmstad: Forskning och
forskarutbildning
2:51 Högskolan Kristianstad: Grundutbildning

6

0

2:48 Högskolan i Gävle: Forskning och
forskarutbildning
2:49 Högskolan i Halmstad: Grundutbildning

6

0

2:46 Högskolan på Gotland: Forskning och
forskarutbildning
2:47 Högskolan i Gävle: Grundutbildning

Beräknat
2015

0

2:44 Högskolan Dalarna: Forskning och
forskarutbildning
2:45 Högskolan på Gotland: Grundutbildning

Beräknat
2014

0

2:42 Högskolan i Borås: Forskning och
forskarutbildning
2:43 Högskolan Dalarna: Grundutbildning

Beräknat
2013

0

2:40 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och
forskarutbildning
2:41 Högskolan i Borås: Grundutbildning

Förslag
2012

Prognos
2011

0

2:37 Stockholms dramatiska högskola:
Grundutbildning

2:39 Gymnastik- och idrottshögskolan:
Grundutbildning

Budget
2011 1

372

382

0
23

23
0

22

31
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2:69 Enskilda utbildningsanordnare på
högskoleområdet m.m.
2:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
m.m.

Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

2 579

2 693

2 616

2 763

2 727

2 775

2 827

429

480

470

637

1 153

1 039

999

359

368

374

383

2 172

2 193

2 193

2 224

2 277

2 321

2 373

36 050

36 686

36 405

37 921

38 668

39 134

39 810

4 455

4 348

4 303

4 654

4 734

4 819

4 940

260

255

260

260

260

260

2:71 Särskilda åtaganden för universitet och
högskolor
2:72 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
Summa Universitet och högskolor

0

Forskning
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och
forskningsinformation
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella
organisationer
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning

112

116

115

117

119

122

125

3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet

190

95

97

270

273

276

281

23

24

25

26

26

27

28

3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella
organisationer

109

107

551

551

551

551

48

48

47

48

49

50

52

321

328

321

332

339

345

354

3:9 Polarforskningssekretariatet

24

37

35

37

38

39

40

3:10 Sunet

42

43

42

43

44

45

46

3:11 Centrala etikprövningsnämnden

5

9

9

9

9

10

10

3:12 Regionala etikprövningsnämnder

31

39

40

40

41

42

43

3:7 Institutet för rymdfysik
3:8 Kungl. biblioteket

3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål
Summa Forskning

144

114

113

132

127

129

132

5 396

5 571

5 509

6 521

6 612

6 715

6 861

55

58

58

58

59

60

62

31

30

31

31

31

31

4

5

9

9

9

9

Vissa gemensamma ändamål
4:1 Internationella programkontoret för
utbildningsområdet
4:2 Unesco m.m.: Avgifter till internationella
organisationer
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet
4:4 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena
utbildning och forskning

32
9

12

11

12

12

13

13

96

105

104

110

111

113

115

479

488

478

0

0

0

0

2010 2:36 Dramatiska institutet: Grundutbildning

84

0

0

0

0

0

2010 2:51 Teaterhögskolan i Stockholm:
Grundutbildning

29

0

0

0

0

0

-117

0

0

0

0

0

2009 2:23 Växjö universitet: Grundutbildning

36

0

0

0

0

0

2009 2:33 Högskolan i Kalmar: Grundutbildning

43

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

Summa Vissa gemensamma ändamål
Äldreanslag
2011 2:54 Forskning och konstnärligt
utvecklingsarbete vid vissa högskolor

2009 1:17 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning

2008 25:78 Myndigheten för nätverk och samarbete
inom högre utbildning

32
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Utfall
2010

Budget
2011 1

9

0

565

488

53 256

54 556

2008 25:84 Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter
m.m.
Summa Äldreanslag
Totalt för utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning
1

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

0

0

0

0

478

0

0

0

0

53 593

54 476

55 283

56 259

56 583

Prognos
2011

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

2.3

Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2012–2015.
Utgiftsområde '16 Utbildning och universitetsforskning

Mål för utgiftsområdet

Miljoner kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

54 556

54 566

54 556

54 556

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

493

1 308

2 182

3 299

- 1 228

- 1 233

- 1 062

- 1 859

41

41

41

41

Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring
till/från andra
utgiftsområden

637

634

637

645

Övrigt

- 22

- 23

- 94

- 97

54 476

55 283

56 259

56 583

Ny ramnivå

Regeringens förslag: Målet för utgiftsområdet är

att Sverige ska vara en framstående kunskapsoch forskningsnation som präglas av hög
kvalitet.

Skälen för regeringens förslag: I enlighet med
budgetlagen (2011:203) ska en redovisning av de
resultat som uppnåtts i verksamheten lämnas i
förhållande till de av riksdagen beslutade målen.
Därför föreslås att ett mål beslutas för utgiftsområdet.
Under varje verksamhetsområde redovisas
även delmål och indikatorer som kommer att
ligga till grund för bedömningen av måluppfyllelsen.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

Tabell 2.3 Ramnivå 2012 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Miljoner kronor

2.4

Utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning har i huvudsak följande omfattning
och behandlas i följande avsnitt.
−

Barn- och ungdomsutbildning
förskola
förskoleklass
fritidshem
annan pedagogisk verksamhet
grundskola
gymnasieskola
specialskola
grundsärskola
gymnasiesärskola
sameskola
svensk skola i utlandet

−

Vuxenutbildning
kommunal vuxenutbildning (komvux)
vuxenutbildning för utvecklingsstörda
(särvux)

2012

Transfereringar 1

10 105

Verksamhetskostnader 2

43 534

Investeringar

3

Övrigt
Summa ramnivå

820
17
54 476

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2010 samt kända förändringar
av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller
någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

Indelning

33
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svenskundervisning för invandrare (sfi)
utbildning inom yrkeshögskolan
kvalificerad yrkesutbildning
folkbildning
vissa kompletterande utbildningar med enskilda huvudmän
−

Högskoleverksamhet
universitet och högskolor med statlig
huvudman (högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt
forskning) och enskilda utbildningsanordnare inom högskoleområdet. Sveriges
lantbruksuniversitet ingår i utgiftsområde
23 Areella näringar, landsbygd och
livsmedel.

−

Forskning
statlig finansiering av forskning och forskningsmyndigheter.

I utgiftsområdet ingår även myndigheter inom
skol-, vuxenutbildnings- och högskoleområdet
och vissa myndigheter inom forskningsområdet
samt medlemsavgifter till Unesco och verksamheten vid Svenska Unescorådet.
De offentliga kostnaderna för området uppgick 2010 till ca 287 miljarder kronor, inklusive
studiestöd 1 (redovisas under utgiftsområde 15
Studiestöd) och medel från kommuner och
landsting. Delar av de medel som kommuner
och landsting avsätter för utbildning finansieras
genom de generella statsbidragen till kommunerna. Huvudmannaskapet för den verksamhet som ingår i utgiftsområdet delas mellan stat,
kommun, landsting och enskilda huvudmän.
Såväl kommuner som enskilda är huvudmän
för förskola, fritidshem, annan pedagogisk
verksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, medan
enbart kommuner är huvudmän för komvux,
särvux och sfi. Staten är huvudman för specialskolan och sameskolan. Inom folkbildningen
(främst folkhögskolor och studieförbund)
förekommer framför allt enskilda huvudmän.
Staten är huvudman för flertalet universitet och
högskolor, men det finns även ett antal enskilda
utbildningsanordnare inom högskoleområdet.

1 Inkluderar kostnaderna för räntesubventioner, avskrivningar och statlig

ålderspensionsavgift.

34

Anslagen inom utgiftsområdet finansierar
endast till en mindre del skolväsendet och annan
pedagogisk verksamhet och vuxenutbildning,
som främst finansieras med kommunala skattemedel, men även via det generella statliga
bidraget till kommunerna samt vissa riktade
statsbidrag. Avgifter svarar för en del av finansieringen av skolväsendet och annan pedagogisk
verksamhet samt vissa myndigheter, men utgör i
övrigt en mycket liten andel. Anslagen inom
utbildningsområdet finansierar högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå vid statliga
universitet och högskolor och de enskilda
utbildningsanordnarna inom högskoleområdet
samt yrkeshögskoleutbildningar, kvalificerade
yrkesutbildningar och vissa kompletterade
utbildningar. Från och med den 1 juli 2011
finansieras högskolestudier till viss del genom
avgifter i och med införandet av studieavgifter
för medborgare i länder utanför EU/EES och
Schweiz. Forskning och utbildning på forskarnivå vid universitet och högskolor finansieras
genom direkta anslag och medel från anslagsfinansierade forskningsråd. Forskning finansieras även av forskningsstiftelser, EU och andra
externa finansiärer.
Nedanstående tabeller ger en översikt över
utgiftsområdet och bygger på statistik från
Statistiska centralbyrån om inget annat anges. I
tabellerna används fortfarande den äldre
terminologin.
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Tabell 2.4 Antal barn och studerande 2005−20101, 1 000tal

Tabell 2.5 Offentliga kostnader budgetår 2005−2010,
Mdkr1

Läsår

Skolform

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

Barn- och ungdomsutbildning

2005

2006

2007

2008

2009

20102

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg2
därav

726

736

756

779

803

826

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg3
därav

51,2

54,6

58,6

62,5

65,3

68,3

Förskola

364

379

396

417

433

446

Förskola

37,6

40,9

44,6

48,2

50,6

53,4

36

33

31

28

25

22

2,8

2,7

2,6

2,5

2,3

2,1

326

323

329

335

346

358

89

88

92

93

98

100

10,4

10,5

10,9

11,3

11,9

12,4

1024

995

962

936

906

892

Gymnasieskola

348

359

376

390

396

395

Svenska
utlandskolor4
Särskola totalt
därav

1,2

1,2

1,3

1,4

1,4

1,4

22

22

23

23

23

22

Familjedaghem/
pedagogisk
omsorg
Fritidshem
Förskoleklass3
Grundskola3

Familjedaghem/
pedagogisk
omsorg
Fritidshem
Öppen verksamhet

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

Förskoleklass

4,0

4,2

4,4

4,6

4,9

5,0

73,7

74,1

75,3

77,9

77,4

78,0

29,9

31,8

33,9

36,1

37,1

37,2

0,12

0,12

0,12

0,13

0,12

0,12

5,8

6,2

6,5

6,8

7,0

7,0

Grundskola
Gymnasieskola

4

Utlandsskola
Särskola

obligatorisk och
gymnasiesärskola

0,45

0,46

0,47

0,45

0,46

0,47

Obligatorisk
särskola
Gymnasiesärskola

15

14

14

14

13

13

Specialskola
Vuxenutbildning5

5,5

5,5

5,3

5,4

5,6

6,0

7,1

7,8

8,2

8,7

9,3

9,4

Studieförbund

3,4

3,3

3,5

3,6

3,7

3,8

Specialskola

0,7

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

Folkhögskolor

2,6

2,6

2,8

2,9

2,9

2,9

YH, KY (t.o.m.
(2009-06-30)

0,8

1,0

1,1

1,2

1,3

1,5

Vuxenutbildning
Komvux5, 6

108

100

82

74

81

87

Särvux

4,8

5,0

4,9

5,0

4,9

4,9

Universitet och
högskolor 6

44,6

45,8

47,1

49,5

52,1

54,8

Sfi6

51

62

73

82

91

96

Studiestöd7

19,7

20,1

19,3

19,1

21,0

22,2

Kvalificerad
yrkesutbildning
(KY) och Yrkeshögskoleutbildningar (YH)6, 7

27

31

36

39

41

43

Summa

242

250

258

270

279

287

Folkhögskolor7, 8

27

28

26

26

27

29

Kompletterande
utbildningar

5,7

5,3

5,6

5,4

5,2

5,4

295

285

278

280

304

321

19

18

17

17

17

18

1

Högskoleutbildning
Utbildning på
grundnivå och
avancerad nivå6,8,9
Forskarstuderande10

Redovisningen omfattar inte polisprogrammet, försvarsmaktens utbildningar,
arbetsmarknads- och personalutbildning samt övrig utbildning hos privata
utbildningsanordnare. Uppgifterna redovisas i löpande priser.
2
Preliminära uppgifter för 2010, dock ej vad gäller KY, universitet och högskolor
och studiestöd.
3
Nettokostnad exklusive avgifter.
4
Inklusive skolskjuts, reseersättning och inackordering.
5
Inkluderar komvux, särvux, sfi och Centrum för flexibelt lärande (CFL) (t.o.m.
2007).
6
Inkluderar forskning och forskarutbildning.
7
Inkluderar kostnaderna för räntesubventioner, avskrivningar och statlig
ålderspensionsavgift.

1

Uppgifterna avser läsår och antal barn/elever/studerande och är hämtade från
Sveriges officiella statistik om inget annat anges.
Avser antalet inskrivna barn den 15 oktober.
3
Inklusive sameskola.
4
Antal elever i reguljär utbildning.
5
Antal heltidsstuderande.
6
Avser det kalenderår som sammanfaller med läsårets vårtermin.
7
1 mars 2011 gjorde Yh-myndigheten en förbättring av datauttaget över
studerande. Numera är endast studerande från godkända rekvisitioner av
statsbidrag inräknade. Tidigare fanns även studerande på avslagna och felaktiga
rekvisitioner med i datauttaget. Effekterna av detta ökar för varje år bakåt i
tiden. Därför är minskningen märkbar för åren 2009 och bakåt i jämförelser med
årsredovisningarna.
8
Avser helårsstudenter på grundnivå exklusive uppdragsutbildning.
9
Uppgiften för 2009 och 2010 är hämtade från Högskoleverkets NU-databas.
10
Avser antal doktorander med minst en procents aktivitet under hösten.
Uppgifterna ej kompletterade med efterrapporteringar. Källa: Högskoleverkets
NU-databas.
2
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Tabell 2.6 Antal lärare/personal och studerande fördelade
på kön, 2005−20101, 1 000-tal
04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

Lärare och personal
Förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg2
Totalt
Kvinnor

113

117

123

127

127

128

…

…

…

…

…

…

…

Män

…

…

…

…

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

Totalt

1,7

1,8

1,9

2,0

2,0

2,1

Kvinnor

1,1

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

Män

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

Totalt

0,26

0,26

0,23

0,24

0,23

0,22

Kvinnor

0,21

0,21

0,18

0,19

0,17

0,17

Män

0,06

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Specialskola

…

därav förskola
Totalt

75

81

86

90

92

93

Gymnasieskola

Kvinnor

73

78

84

88

89

90

Totalt

28

29

31

32

32

31

Kvinnor

13

14

15

15

16

15

Män

15

15

16

16

16

16

Totalt

0,27

0.27

0,28

0,29

0,28

0,28

Kvinnor

0,19

0,20

0,20

0,22

0,21

0,20

Män

0,07

0,08

0,08

0,08

0,07

0,08

Totalt

4,7

4,4

4,3

3,5

3,2

3,2

Kvinnor

3,0

2,9

2,8

2,3

2,1

2,1

Män

1,7

1,5

1,5

1,2

1,1

1,1

Totalt

0,25

0,25

0,26

0,26

0,27

0,28

0,72

Kvinnor

0,21

0,21

0,22

0,22

0,22

0,24

Män

0,04

0,04

0,04

0,04

0,05

0,04

Totalt

1,2

1,2

1,5

1,9

2,0

2,1

Kvinnor

1,0

1.0

1,3

1,6

1,7

1,7

Män

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

Totalt

6.2

5,9

6,0

5,6

5,5

5,5

Kvinnor

4,3

4,1

4,3

4,1

4,0

4,0

Män

1,9

1,8

1,7

1,6

1,5

1,5

2

Män

2

2

3

3

3

därav familjedaghem/pedagogisk
omsorg

Svenska utlandskolor5

Totalt

6,9

6,5

6,1

5,7

5,1

4,5

Kvinnor

…

…

6,1

5,6

5,1

4,5

Män

…

…

0

0

0

0

Totalt

13,3

12,5

12,5

12,5

11,6

11,6

Kvinnor

10,7

10,1

10,0

10,0

9,4

9,3

2,5

2,4

2,5

2,4

2,3

2,3

därav fritidshem

Män
därav öppen
verksamhet

0,62

Totalt

0,62

0,65

0,67

0,72

Kvinnor

0,61

0,61

0,64

0,66

0,71

0,72

Män

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

därav i flera
verksamhetsformer
Totalt

17

17

17

18

18

18

Kvinnor

15

15

15

15

15

15

3

3

3

3

3

3

Totalt

6,6

6,3

6,2

6,4

6,3

6,3

Kvinnor

6,3

6,0

5,8

6,1

6,0

6,0

Män

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

Män
Förskoleklass

3

Grundskola4

Komvux

Särvux

Sfi

Vuxenutbildning (totalt)

Kompletterande utbildningar

6

Totalt

0,37

0,35

0,35

0,41

0,40

0,43

Kvinnor

0,18

0,17

0,17

0,21

0,20

0,21

Män

0,19

0,17

0,18

0,20

0,20

0,22

23,2

23,4

23,6

24,0

25,0

26,4

9,2

9,4

9,7

10,0

10,6

11,2

14,0

13,9

13,9

14,0

14,5

15,2

Totalt

82

81

80

78

76

73

Kvinnor

61

60

59

58

57

55

Högskolan7

Män

22

21

21

20

19

18

Totalt

Särskola

Kvinnor

Totalt

4,9

5,0

5,0

5,0

5,1

5,1

Kvinnor

3,8

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

Män

1,1

1,1

1,1

1,2

1,2

1,2

Totalt

3,9

4,0

4,1

4,2

4,4

4,5

Totalt

3,2

3,2

3,1

3,0

3,1

3,0

Kvinnor

0,7

0,7

0,7

0,8

0,9

1,0

Kvinnor

2,8

2,7

2,7

2,6

2,6

2,6

Män

3,3

3,3

3,3

3,4

3,5

3,5

Män

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

därav obligatorisk särskola

36
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därav
Gymnasiesärskola

Män
därav:
Professorer
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Tabell 2.7 Antalet skolor och lärosäten

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

Totalt

247

237

199

177

187

195

Grundskolor

ca 4 600

Kvinnor

161

158

133

118

119

124

Gymnasieskolor

ca 1 020

85

80

66

59

68

72

Universitet och högskolor

35

Totalt

4,8

5,0

4,9

5,0

4,9

4,9

Enskilda utbildningsanordnare inom högre
utbildning

18

Kvinnor

2,3

2,5

2,4

2,4

2,4

2,4

Män

2,5

2,5

2,5

2,6

2,5

2,5

Totalt

51

62

73

82

91

96

Kvinnor

31

36

41

46

52

55

Män

20

26

32

36

39

41

Totalt

27

31

36

39

41

43

Kvinnor

14

17

19

21

22

23

Män

13

15

16

17

19

21

Totalt

27

28

26

26

27

28

Kvinnor

18

18

17

17

17

18

Män

10

10

9

9

9

10

Elever/studerande
Komvux8

Män
Särvux

Sfi8

KY och YH 8, 9

Folkhögskolor

10

Kompletterande utbildningar
Totalt

6

5

6

5

5

5

Kvinnor

4

4

4

4

3

4

Män

2

2

2

2

2

2

Högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

8, 11, 12

Totalt

295

285

278

280

304

321

Kvinnor

173

168

164

165

178

186

Män

122

117

114

115

126

135

19

18

17

17

17

18

9

9

9

8

8

9

Forskarstuderande
Totalt
Kvinnor

13

Övergången mellan olika utbildningsformer

Av de som avslutade sina studier på grundskolenivå läsåret 2009/10 gick 99 procent vidare
till gymnasieskolan. Andelen var ungefär lika
hög bland män som bland kvinnor.
Övergången från gymnasieskolan till högskolan mäts tre år efter avslutade gymnasiestudier. De uppgifter som finns att tillgå avser
därför elever som slutförde gymnasieskolan och
erhöll slutbetyg eller motsvarande våren 2007.
Av dessa gick 43 procent vidare till högskolan.
Bland kvinnorna var andelen 48 procent och
bland männen 37 procent.
Bland de som tog ut en examen på
högskolenivå på grundnivå eller avancerad nivå
mellan läsåren 2001/02 och 2005/06 hade 5,4
procent gått vidare till forskarutbildning senast
under läsåret 2009/10. Bland kvinnorna var
andelen 4,2 procent och bland männen 7,6
procent. Att andelen som går vidare till forskarutbildningen är lägre bland kvinnor än bland
män beror bl.a. på att andelen kvinnor som tar ut
en examen på högskolenivå är högre än andelen
män.

Män
10
9
9
9
9
9
”…” = Uppgift saknas.
1
Uppgifterna avser läsår och antal barn/elever/studerande/antal heltidstjänster
om inget annat anges.
2
Avser antalet anställda, exklusive arbetsledare, som arbetar med barn.
3
Avser antal årsarbetare.
4
Inklusive sameskola.
5
Avser antal tjänstgörande lärare.
6
Avser antalet lärare i heltidstjänster, utbildningar med statsbidrag/studiestöd.
7
Undervisande och forskande personal exklusive forskarstuderande.
8
Avser kalenderår.
9
1 mars 2011 gjorde Yh-myndigheten en förbättring av datauttaget över
studerande. Numera är endast studerande från godkända rekvisitioner av
statsbidrag inräknade. Tidigare fanns även studerande på avslagna och felaktiga
rekvisitioner med i datauttaget. Effekterna av detta ökar för varje år bakåt i
tiden. Därför är minskningen märkbar för åren 2009 och bakåt i jämförelser med
årsredovisningarna.
10
Avser antal deltagare i långa kurser.
11
Avser helårsstudenter i grundutbildning exklusive uppdragsutbildning.
12
Totaluppgiften för 2009 är hämtad från Högskoleverkets NU-databas.
Kompletterat med könsuppdelning.
13
Avser antal doktorander med minst en procents aktivitet under hösten.
Uppgifterna ej kompletterade med efterrapporteringar. Källa: Högskoleverkets NUdatabas.
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2.5

Utgiftsområdets styrmedel m.m.

skolelagen (1992:1434), högskoleförordningen (1993:100) och förordningen
(2010:543) om anmälningsavgift och
studieavgift vid universitet och högskolor. På högskoleområdet finns en särskild lag för enskilda utbildningsanordnare, lagen (1993:792) om tillstånd att
utfärda vissa examina, som hänvisar till
vissa krav på utbildningen i högskolelagen. Inom området forskningens infrastruktur finns myndigheten Kungl.
biblioteket, inklusive verksamheten vid
den tidigare myndigheten Statens ljudoch bildarkiv som innebär insamlande,
bevarande och tillhandahållande av
material enligt lagen (1993:1392) om
pliktexemplar av dokument.

Huvudmannaskap och finansieringsformer
varierar mellan olika verksamheter inom utgiftsområdet. Statens styrmedel och insatser består
av:
−

−

38

Statlig finansiering. Anslagen inom utgiftsområdet utgör inte den dominerande
finansieringskällan. Finansiering sker dels
genom kommunala medel, dels genom de
generella och riktade statsbidragen till
kommunerna. Högskolesektorn och
yrkeshögskolan finansieras i huvudsak
genom direkta statliga anslagsmedel.
Anslagen avser statlig verksamhet samt
bidrag till kommunal och enskild verksamhet. Anslagsmedel används inte bara
till löpande verksamhet utan också som
kompletterande finansiering för att förändra, utveckla och förnya den befintliga
verksamheten. Anslagen till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad
nivå är huvudsakligen prestationsrelaterade.
Reglering och uppställande av mål. För
utgiftsområdet fastställs mål och regler
som föreskrivs i lagar och andra författningar. Vidare ingår mål för de statliga
myndigheternas verksamhet. För folkbildningen fastställer staten riktlinjer med
syften och återrapporteringskrav när det
gäller statsbidraget. Folkbildningsrådet
beslutar om statsbidrag enligt förordningen (1991:977) om statsbidrag till
folkbildningen. För skolväsendet och
annan pedagogisk verksamhet för barn
och
ungdomar
gäller
skollagen
(2010:800), olika skolformsförordningar,
läroplaner och andra förordningar. För
kommunal
vuxenutbildning,
särskilt
utbildning för vuxna och utbildning i
svenska för invandrare gäller 1985 års
skollag (1985:1100) till och med utgången
av juni 2012. Därefter tillämpas skollagen
(2010:800) även på dessa skolformer. För
yrkeshögskolan gäller lagen (2009:128)
om yrkeshögskolan och förordningen
(2009:130) om yrkeshögskolan. För
kvalificerad yrkesutbildning gäller lagen
(2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning och förordningen (2001:1131) om
kvalificerad yrkesutbildning. För universitet och högskolor gäller främst hög-

−

Uppföljning eller granskning. Statens skolverk, Statens skolinspektion, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Myndigheten för yrkeshögskolan och Högskoleverket har uppföljnings- eller granskningsoch i vissa fall statistikansvar på sina respektive områden. Statistiska centralbyrån
svarar för utbildnings- och forskningsstatistik.

−

Utvärdering, kvalitetssäkring och granskning.
De ovannämnda myndigheterna, utom
Skolinspektionen, har samtliga ett utvärderingsansvar på sina respektive områden.
Skolor, förskolor, fritidshem och kommuner ska dokumentera sitt kvalitetsarbete.
Skolinspektionen genomför regelbundet
tillsyn i varje kommun när det gäller
skolväsendet, annan pedagogisk verksamhet och fristående skolor samt vuxenutbildning. Vidare ingår i myndighetens uppgifter
tillståndsprövning för fristående skolor. I
myndighetens ansvar ingår såväl tillsyn över
som kvalitetsgranskning av delar av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
m.m. Universitets och högskolors kvalitetsarbete är ett åliggande enligt högskolelagen.
Högskoleverket utvärderar löpande utbildningar vid alla universitet och högskolor.
Högskoleverket beslutar också om
examenstillstånd för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för statliga universitet och högskolor. För konstnärlig utbildning på forskarnivå beslutar Högskoleverket om examenstillstånd för statliga
universitet och högskolor. För annan
utbildning på forskarnivå beslutar Hög-
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skoleverket om examenstillstånd för
statliga högskolor. Vidare yttrar sig verket
om tillstånd för enskilda utbildningsanordnare att utfärda examina. Institutet för
arbetsmarknadspolitisk
utvärdering
(IFAU) som är en myndighet under
Arbetsmarknadsdepartementet, ska inom
ramen för sitt uppdrag utvärdera effekterna
på arbetsmarknaden av åtgärder inom
utbildningsväsendet.
−

Tillsyn. Skolinspektionen har ansvar för
tillsyn över delar av skolväsendet och annan
pedagogisk verksamhet m.m. Myndigheten
för yrkeshögskolan har tillsyn över utbildningarna inom yrkeshögskolan. Inom
universitets- och högskolesektorn utövar
Högskoleverket tillsyn inom sitt ansvarsområde.

−

Utvecklingsinsatser. Skolverket ska stödja
kommuner och andra huvudmän i deras
utveckling av verksamheten så att nationellt
fastställda mål och likvärdighet i utbildning
uppnås inom barn- och ungdomsutbildning
samt vuxenutbildning. Myndigheten för
yrkeshögskolan ska främja utvecklingen av
utbildningarna inom yrkeshögskolan och
utbildningarnas kvalitet. Inom högre utbildning och forskning ska ett kontinuerligt
utvecklingsarbete vid universitet och högskolor bedrivas.

Internationellt samarbete. Det internationella samarbetet inom de utbildnings- och
forskningspolitiska områdena är en viktig
del av de statliga insatserna.
Verksamheterna inom utgiftsområde 16 har ett
nära samband med verksamheter inom andra
utgiftsområden. Den största delen av verksamheterna inom utgiftsområdet bedrivs av kommunerna. Verksamheterna finansieras dels med
kommunala skatteintäkter, dels med generella
statsbidrag under utgiftsområde 25 Allmänna
bidrag till kommunerna. Utgiftsområde 15
Studiestöd omfattar olika former av ekonomiskt
stöd till enskilda under studier och utgifter för
vissa studiesociala insatser.
Forskningsverksamheten vid universitet och
högskolor finansieras utöver medel från utgiftsområde 16 med medel från andra utgiftsområden, stiftelser och externa finansiärer.
Arbetsmarknadsutbildning bedrivs och finansieras inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad.
Studiestöden finansieras inom utgiftsområde 15
−

Studiestöd och folkbildningen finansieras inom
utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund
och fritid.

2.6

Resultatredovisning

2.6.1

Internationellt samarbete

Det internationella utbildningssamarbetet bidrar
till att öka kvaliteten i svensk utbildning samt till
att ge ökad kunskap om och förståelse för andra
länder och deras kulturer. Med detta främjas
även enskildas möjligheter att studera och arbeta
utomlands.
En utbildning av hög kvalitet stärker Sveriges
möjligheter att stå starkt inför globaliseringens
utmaningar. Internationellt lyfts utbildningens
betydelse fram i allt fler sammanhang. Dialogen
och erfarenhetsutbytet syftar till bättre förutsättningar att möta de gemensamma utmaningar
som finns på utbildningsområdet, t.ex. att öka
yrkesutbildningens attraktionskraft och stödja
lärares och skolledares kompetensutveckling.
Det internationella samarbetet inom utbildningsområdet stöds genom en rad samarbetsprogram t.ex. EU:s program för utbildningssamarbete Programmet för livslångt lärande,
Nordiska ministerrådets program Nordplus
samt det nationella programmet Linnaeus-Palme
för samarbete och utbyte inom högre utbildning
med länder i tredje världen. Genom dessa
erbjuds stöd för enskilda personers rörlighet
samt samarbetsprojekt för alla utbildnings- och
verksamhetsformer: förskolan, skolan, gymnasiet, den högre utbildningen, vuxenutbildningen
och kompetensutvecklingen i arbetslivet. I syfte
att öka utbildningarnas kvalitet är målet att rörligheten för alla grupper inom utbildningssystemet ska öka samt att allt fler utbildningsinstitutioner ska kunna ta del av internationella
samarbetsprojekt.
EU

EU-arbetet har under 2010 präglats av Europa
2020-strategin som antogs av Europeiska rådet
den 17 juni 2010. Av strategins fem mål faller två
inom Utbildningsdepartementets område. Det
ena målet handlar dels om att minska andelen
elever som slutar skolan i förtid och dels om att
39
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andelen 30–34-åringar med en eftergymnasial
utbildning på minst två år ska uppgå till minst 40
procent. Det andra målet handlar om att andelen
av EU:s BNP som går till forskning ska uppgå
till minst 3 procent. Som ett led i strategin sjösatte EU-kommissionen flera s.k. flaggskeppsinitiativ som ska bidra till att nå Europa 2020målen. Utbildningsområdet berörs i första hand
av flaggskeppet ”Unga på väg” som syftar till att
på alla nivåer höja den europeiska utbildningens
kvalitet så att ungdomar står rustade för att
lyckas i kunskapssamhället. Målet är att alla unga
i Europa, senast 2020, ska ges möjligheter till
rörlighet i utbildningssyfte eller till arbete i ett
annat land än hemlandet. ”Unga på väg” är ett
ramverk för att introducera nya åtgärder och förstärka redan existerande åtgärder.
Under 2010 hölls två formella rådsmöten på
utbildningsområdet, ett i maj och ett i november. På rådsmötet i maj antogs tre rådsslutsatser;
om den sociala dimensionen av utbildning, om
ny kompetens för nya arbetstillfällen (”New
Skills for New Jobs”) och om internationalisering av den högre utbildningen.
På rådsmötet i november antogs fyra rådsslutsatser; om prioriteringarna för ett närmare
europeiskt samarbete inom yrkesutbildning, om
initiativet "Unga på väg", om ett ökat fokus på de
grundläggande färdigheterna i skolan och om
utbildning för hållbar utveckling.
Rådsslutsatserna som rådet antog under 2010
ligger i linje med mycket av det arbete som har
pågått och pågår i Sverige.
Förutom utbildningens roll i Europa 2020strategin kan vi konstatera att ojämlikhet och
socialt utanförskap har varit ett gemensamt tema
under både det spanska och det belgiska ordförandeskapet.
Arbetet fortsätter även med den europeiska
referensramen för kvalifikationer för livslångt
lärande (EQF), det europeiska systemet för
meritöverföring
inom
yrkesutbildningen
(ECVET) och den europeiska referensramen
för
kvalitetssäkring
av
yrkesutbildning
(EQARF). De tre rekommendationerna syftar
till att ge konkreta verktyg för att öka
mobiliteten och det livslånga lärandet i Europa.
De är ett resultat av det fördjupade samarbetet
om yrkesutbildning inom EU, den s.k. ”Köpenhamnsprocessen” som initierades 2002.
Våren 2010 presenterade EU-kommissionen
ett meddelande om förenklat genomförande av
40

ramprogrammen för forskning (KOM (2010)
187). Under det spanska ordförandeskapet
antogs i maj 2010 övergripande rådslutsatser
om förenklade och mer effektiva program. Det
belgiska ordförandeskapet fortsatte detta
arbete och antog mer detaljerade rådslutsatser
i oktober 2010.
Arbete med gemensam programplanering
bedrivs bl.a. inom ramen för ett pilotprojekt
inom området neurodegenerativa sjukdomar.
Gemensam programplanering innebär att
enskilda länder i Europa går samman för att
gemensamt prioritera, planera och genomföra
stora forskningsprogram som adresserar viktiga
samhällsproblem. Rådet beslutade i oktober
2010 om gemensamma program inom tre ytterligare områden: klimatförändringar, jordbrukssektorn och tillgång till livsmedel, kulturarv och
diet och hälsa.
I oktober 2010 presenterade kommissionen
flaggskeppsinitiativet
”Innovationsunionen”
(2010/11:FPM20). Meddelandet innehåller 34
olika förslag som tillsammans syftar till ett
strategiskt tillvägagångssätt där innovation och
forskning och utveckling ingår som en överordnad politisk målsättning. ”Innovationsunionen” diskuterades en första gång vid konkurrenskraftsrådets möte i oktober och förslaget
om unionen antogs sedan vid mötet den 26
november 2010.
Europarådet

I Europarådet ligger fokus på kärnområdena
mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen. Arbetet inom utbildningsområdet har
koncentrerats kring utbildning för demokratiskt
medborgarskap och mänskliga rättigheter samt
interkulturell förståelse. Ett arbetsprogram för
åren 2010–2014 har antagits. År 2010 gjorde
Direktoratet för utbildning och språk en översyn
av arbetet inom styrkommittén för utbildning
(CDED) och styrkommittén för högre utbildning och forskning (CDESR). Detta resulterade
i att en ny kommitté (Steering Committee for
Education Policy and Practice, CDPPE) som
ska hantera alla utbildningsfrågor, inklusive
forskning, ska bildas. Den nya strukturen
planeras träda i kraft 2012.
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Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådets globaliseringsarbete
som initierades av de nordiska statsministrarna
sommaren 2007 har varit intensivt och haft hög
prioritet. Ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U) ansvarar för fem av fjorton
globaliseringssatsningar. I fokus står framförallt
toppforskningsinitiativet som är den största
nordiska forsknings- och innovationssatsningen
någonsin. Toppforskningsinitiativet ingår som
spjutspetsprojekt i globaliseringssatsningen
”övergripande plan för utvecklingen av det
nordiska forsknings- och innovationsområdet
(NORIA)” som kommer att utvärderas under
2011.
Ministerrådet för utbildning och forskning
har vidare antagit strategin ”Kunskap för grön
tillväxt och välfärd” som ger en översikt över de
prioriterade målen för utbildnings- och forskningssamarbetet för 2011–2013.
En utvärdering av ramprogrammet Nordplus
har genomförts och Nordiska Ministerrådet
bereder nu arbetet med huvudinnehåll och
inriktning för nästa programperiod (2012–2016).
OECD

Organisationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling (OECD) spelar en betydelsefull roll
när det gäller analys av utbildningspolitik.
Kärnan i verksamheten på utbildningsområdet
utgörs av jämförande studier, analyser, statistik
och indikatorer.
Sverige deltar i Programme for International
Student Assessment (PISA) som är ett av
OECD:s flaggskeppsprojekt som syftar till att
undersöka i vilken grad deltagande länders
utbildningssystem bidrar till att femtonåriga
elever, som snart kommer att ha avslutat den
obligatoriska skolan, är rustade att möta framtiden. Genom olika prov undersöks elevernas
förmågor inom tre kunskapsområden; matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Sedan
2000 genomförs studien vart tredje år. Resultaten från den senaste mätningen, som genomfördes 2009, presenterades i december 2010 och
redovisas närmare i avsnitt 4.2.1.
Programme for the International Assessment
of Adult Competencies (PIAAC), som inrättades 2008, är ett OECD-initierat program
som avser att mäta den vuxna befolkningens

kunskaper och kompetens i ett antal länder.
Sverige deltog tillsammans med 24 andra länder i
en pilotstudie under 2010. Huvudstudien
kommer att genomföras 2011–2012 och en
internationell jämförande rapport ska publiceras
i oktober 2013. Programmet kommer att möjliggöra jämförelser mellan länder och ge indikatorer på vuxnas kunskaper och kompetens.
Genom samarbete med EU-kommissionen är
avsikten att resultaten även ska kunna användas
till indikatorer inom EU-samarbetet.
Sverige deltar i studien Evaluation and
Assessment Framework for Improving School
Outcomes. Slutrapporten planeras till 2012, men
under 2011 lämnade OECD sin rapport över
Sveriges arbete med uppföljning och utvärdering.
Sammantaget pekar OECD på ett flertal framgångsfaktorer och uppmärksammar Sveriges
pågående reformarbete i positiva ordalag. De råd
som ges handlar till stor del om ytterligare förbättringar och om att få större systematik i
arbetet med utvärdering och bedömning.
Sverige har beslutat att delta i studien TALIS
2013 (The Teaching and Learning International
Survey) som är en studie som vänder sig till
lärare och skolledare och ur olika perspektiv
fokuserar på deras arbete. Skolverket har
regeringens uppdrag att svara för genomförandet
av studien i Sverige. Teststudier genomförs
under 2011 och 2012 och huvudstudien planeras
till 2013.
Unesco

Unesco är FN:s fackorgan för utbildning,
vetenskap, kultur och kommunikation. Varje
medlemsland ska enligt Unescos konstitution ha
en nationalkommission. Denna ska utgöra en
länk mellan landets regering och Unesco.
Sveriges nationalkommission är Svenska
Unescorådet.
Svenska Unescorådets arbete baseras på den
svenska Unescostrategin (2008–2011), som i sin
tur utgör grunden för hela det svenska engagemanget i Unesco.
Vartannat år äger Unescos beslutande församling, generalkonferensen rum. Under generalkonferensen 2009 drev Sverige att Unesco bör
stärka sitt arbete med yttrande- och pressfrihet,
att Unesco bör arbeta mer med jämställdhetsintegrering samt att Unesco bör integrera
utbildning för hållbar utveckling i arbetet med
41
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utbildning för alla, som är ett av millennieutvecklingsmålen. Vidare var Sverige, tillsammans med de övriga nordiska länderna,
drivande bakom förslag som syftar till en bättre
målrelaterad styrning av organisationen. Under
2010 har två Unescosamråd med berörda
departementet och myndigheter genomförts
med syfte att stärka samordningen och genomförandet av svensk Unescostrategi.
Svenska Unescorådet har under 2010 fortsatt
att driva arbetet med press- och yttrandefrihet
både i Unesco och i Sverige, genomfört en
nationell Unescokonferens om tre av Unescos
kulturkonventioner samt arrangerat ett seminarium om Open Access om tillgång till vetenskaplig information på Internet. Samarbetet med
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) har ökats för att förbättra samstämmigheten mellan den svenska Unescopolitiken och de bidrag som utgår till Unesco
från utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.
Detta samarbete sker i enlighet med Unescostrategin och Sveriges politik för global
utveckling.
Bolognaprocessen

Bolognaprocessen är ett europeiskt samarbete
mellan 47 länder på högskoleområdet. Syftet är
att främja rörlighet, anställningsbarhet och konkurrenskraft. Besluten i kommunikén från det
senaste ministermötet 2009 i Leuven-Louvain la
Neuve ligger till grund för arbetsprogrammet för
det fortsatta arbetet fram till nästa ministermöte
i Bukarest våren 2012. Arbetsprogrammet
fokuserar främst på frågor inom den sociala
dimensionen, mobilitet, erkännande, anställningsbarhet och relationen mellan det gemensamma europeiska området för högre utbildning
och övriga världen. I mars 2010 högtidlighölls
vid ett ministermöte i Budapest-Wien de tio
första åren av Bolognaprocessen och det gemensamma europeiska området för högre utbildning
etablerades.
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2.6.2

Svensk utbildning i internationell
jämförelse

Uppföljning av EU:s gemensamma
utbildningsmål

I detta avsnitt redovisas utfallet för Sverige och
för EU som helhet i förhållande till fastlagda
riktmärken.
I maj 2009 enades EU-ländernas utbildningsministrar om en fortsättning av utbildningssamarbetet och ett ramverk med strategiska mål
för detta fram till 2020 (Utbildning 2020).
Därmed fastställdes fem riktmärken som fram
till 2020 ska vara vägledande för uppföljningen
av arbetet. Riktmärkena är följande:
-

Andelen 18–24-åringar som inte har en fullföljd gymnasieutbildning och som inte
studerar ska vara mindre än tio procent.

-

Andelen personer i åldern 30–34 år med
eftergymnasial utbildning ska uppgå till
minst 40 procent.

-

Andelen lågpresterande i PISA-testen i
läsförmåga, matematik respektive naturvetenskap ska uppgå till högst 15 procent.

-

Andelen barn i åldern fyra år fram till
skolstart som går i förskoleverksamhet ska
uppgå till minst 95 procent.

Andelen vuxna som deltagit i någon form
av utbildning de senaste fyra veckorna ska
uppgå till minst 15 procent.
De två förstnämnda riktmärkena ovan – som
berör unga vuxna med låg utbildning respektive
personer med eftergymnasial utbildning – hör
till de övergripande mål som stats- och regeringscheferna antog i juni 2010. Dessa redovisas i
de årliga s.k. reformprogrammen. De mål som
regeringen antagit för svensk del till 2020 är att
unga vuxna med låg utbildning ska uppgå till
mindre än tio procent respektive att andelen med
en eftergymnasial utbildning ska uppgå till
mellan 40 och 45 procent.
Riktmärkena avser EU som helhet och inte
enskilda medlemsländer. En del länder förutsätts
kunna bidra till utvecklingen i Europa genom att
överträffa riktmärket. I det följande redovisas
hur Sverige ligger till i förhållande till de antagna
riktmärkena för hela EU utifrån senast
publicerade uppgifter. Det anges också hur EUländerna som helhet ligger till.
-
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Diagram 2.2 Andelen i åldern 30–34 år med minst två års
eftergymnasial utbildning (2009)

Diagram 2.1 Andel av unga i åldern 18–24 år som inte har
gymnasieutbildning och som inte studerar (2009)
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Källa: Eurostat.

EU-mål: Högre andel med eftergymnasial
utbildning

Sverige

Totalt
Kvinnor
Män
Totalt
EU 27

Andelen svenska 18–24-åringar utan fullföljd
gymnasieutbildning och som inte befann sig i
utbildning låg 2009 på drygt tio procent, vilket
också är strax över EU:s riktmärke (diagram
2.1). Utfallet har förändrats en del under den
senaste tioårsperioden, vilket till stor del kan
förklaras av förändrade definitioner/tidsseriebrott. Statistiska centralbyrån kommer under
2011 att ändra sättet att mäta i förhållande till
riktmärket. Genomsnittet inom EU som helhet
har successivt förbättrats något, men andelen
uppgick trots det till 14,4 procent 2009. Bland
män finns genomgående en större andel lågutbildade än bland kvinnor, såväl i Sverige som i
EU.

Riktmärke

Kvinnor
Män
0

10

20

30

40

50

60

Källa: Eurostat.

EU-mål: Fler 15-åringar med godtagbar
baskompetens

Ett tredje mål för EU-samarbetet är att färre
ungdomar (högst 15 procent) ska prestera på låg
nivå i läsning, matematik respektive naturvetenskap. OECD:s internationella kunskapsmätningar, PISA, genomförs vart tredje år.
Enligt den senaste mätningen, 2009, uppgick
andelen svenska 15-åringar med svag läsförmåga
till drygt 17 procent, vilket utgjorde en försämring jämfört med tidigare mätningar. För de 18
EU-länder där det finns motsvarande statistik
uppgick den genomsnittliga andelen till 20
procent. Se diagram 2.3. Såväl i Sverige som i de
flesta andra EU-länder är andelen svaga läsare
betydligt större bland pojkar än bland flickor.
Diagram 2.3 Andelen lågpresterande 15–åringar i läsning
(2009)
Totalt
Sverige

EU-mål: Färre unga vuxna med låg utbildning

Flickor

Riktmärke

Pojkar
Totalt
EU 18

Andelen i befolkningen som har en minst tvåårig
eftergymnasial utbildning har ökat i Sverige
sedan 2002 och uppgick 2009 till knappt 44
procent, en bit över EU:s riktmärke. I detta mått
ingår också utbildningar som inte hör till högskolan. Dessa utbildningar har ökat påtagligt
under senare år, framför allt kvalificerad yrkesutbildning och yrkeshögskola. Även i Europa i
övrigt har andelen med eftergymnasial utbildning ökat kraftigt, och uppgick 2009 till drygt 32
procent. Se diagram 2.2.
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Källa: OECD, PISA.

När det gäller matematik hörde 21 procent av de
svenska 15-åringarna till de lågpresterande 2009,
också det en försämring jämfört med tidigare
mätningar, och en bra bit från EU:s riktmärke
(diagram 2.4). Motsvarande andel i EU-länderna
43
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var marginellt högre, 22 procent. I de allra flesta
länder var andelen svaga i matematik större bland
flickor än bland pojkar, men bland de svenska
eleverna var könsskillnaderna små.

till 95 procent, vilket också är riktmärket för
EU. Även EU-genomsnittet har successivt ökat
och uppgick samma år till 91 procent. Se diagram
2.6.

Diagram 2.4 Andelen lågpresterande 15–åringar i
matematik (2009)

Diagram 2.6 Andelen barn 4 år upp till skolstart som deltar
i förskoleverksamhet
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I naturvetenskap presterade 19 procent av de
svenska 15-åringarna på en låg nivå 2009, även
detta en försämring jämfört med tidigare och
högre än EU:s riktmärke (diagram 2.5). Den
genomsnittliga andelen inom EU var något
bättre, knappt 18 procent. Genomgående var
andelen lågpresterande i naturvetenskap något
lägre bland flickor än bland pojkar.
Diagram 2.5 Andelen lågpresterande 15–åringar i
naturvetenskap (2009)
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EU-mål: Högre andel barn i förskola

Andelen barn i åldern från 4 år och upp till
skolstart som går i förskoleverksamhet har ökat
successivt under lång tid. 2009 uppgick andelen
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EU-mål: Fler vuxna i olika former av utbildning

Ett ytterligare riktmärke för utbildningssamarbetet rör vuxnas deltagande i utbildningar. Det
kan gälla såväl utbildning inom utbildningsväsendet som t.ex. personalutbildning. Sverige
hörde med sina 22 procent till de länder som
2009 hade den allra högsta andelen, tillsammans
med övriga nordiska länder. Den genomsnittliga
andelen i EU-länderna var knappt tio procent
2009, en andel som varit i stort sett konstant de
senaste åren. Utvecklingen under senare tid såväl
i EU som helhet som i Sverige under senare tid
är osäker på grund av tidsseriebrott. Det kan
dock konstateras att Sverige ligger långt över
riktmärket i detta avseende och att kvinnor i
högre grad än män har utbildat sig, se diagram
2.7.
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Diagram 2.7 Andelen vuxna (20–64 år) som deltagit i
utbildning (2009)
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2.7

Granskningsrapporter med mera

RiR 2009:10 Psykiatrin och effektiviteten i det
statliga stödet

Riksrevisionen har granskat vissa statliga insatser
som påverkat landstingens resurser för vården av
psykiskt sjuka. Syftet var att få en tydligare bild
av samspelet mellan staten och landstingen när
det gäller resurserna till psykiatrin, både de tillfälliga statliga ekonomiska bidragen och tillgången på personal med högre utbildning, särskilt psykiatriker och andra läkare. De statliga
aktörer som berördes av granskningen var främst
regeringen och Regeringskansliet (Social-,
Utbildnings- och Finansdepartementen) samt
Socialstyrelsen. Vidare berördes Högskoleverket
och de lärosäten som ger relevanta utbildningar,
främst universitet med läkarutbildning.
Riksrevisionen rekommenderade regeringen
att överväga att omfördela stödet till utvecklingen av vården av psykiskt sjuka och förstärka
läkarutbildningen i psykiatri. Tillfälliga resurstillskott bör ersättas med långsiktiga åtgärder
som ligger inom det statliga ansvarsområdet och
som stöder psykiatrin utan att försvaga landstingens ansvar. Regeringen rekommenderades
också att se över läkarutbildningens organisation
och finansiering för att skapa ökad tydlighet i
ansvarsförhållanden, dimensionering, styrning
och uppföljning.
Efter granskningen
I Riksrevisionens regi hölls i november 2009 ett
seminarium med särskilt fokus på utbildnings-

frågor och prioriteringar i vården. Deltagare var
ett trettiotal företrädare för bl.a. Socialutskottet,
Utbildningsutskottet, Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet, myndigheter, Sveriges
Kommuner och Landsting och läkarkåren.
Dokumentationen vid seminariet skickades för
kännedom till såväl Socialutskottet som Utbildningsutskottet liksom till samtliga seminariedeltagare.
I december 2009 höll Socialdepartementet och
Utbildningsdepartementen ett seminarium om
främst utbildningsfrågor inom psykiatrin.
Underlag var dels Riksrevisionens rapport, dels
en rapport från Socialstyrelsen som särskilt
behandlade psykiatrins ställning i grundutbildningen för läkare respektive sjuksköterskor.
Regeringen avser att göra en översyn av den
nuvarande utbildningen och allmäntjänstgöringen som sammantaget leder fram till läkarlegitimation.
Ärendet med ovan nämnda granskningsrapport är därmed slutbehandlat.
RiR 2009:28 Studenternas anställningsbarhet –
regeringens och högskolans insatser

Riksrevisionen har granskat regeringens,
Högskoleverkets samt universitets och högskolors insatser för att främja studenternas
anställningsbarhet.
Enligt
högskolelagen
(1992:1434) ska universitet och högskolor samverka med det omgivande samhället och
informera om sin verksamhet. Ett krav på all
högskoleutbildning är att den ska utveckla
studenternas beredskap att möta förändringar i
arbetslivet. En utgångspunkt för Riksrevisionens
granskning var den s.k. Bolognaprocessen, där
anställningsbarhet är ett av tre övergripande mål.
Riksrevisionen konstaterade bl.a. i granskningen
att arbetsmarknadsanknytningen i utbildningarna skiljer sig åt mellan olika lärosäten, att
det finns brister i lärosätenas uppföljningar av
frågan samt att studenterna får otillräcklig
information om arbetsmarknaden.
Regeringen anser att det i dag saknas en
samlad bild av lärosätenas arbete med arbetsmarknadsanknytning, både vad gäller omfattning
och framgångsrika metoder. Regeringen avser
därför att ge Högskoleverket i uppdrag att kartlägga arbetsmarknadsanknytningen. Det kan
också finnas skäl för universitet och högskolor
att förbättra informationen om olika utbild45
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ningar, inte minst vad gäller kopplingen till
arbetsmarknaden.
Ärendet med ovan nämnda granskningsrapport är därmed slutbehandlat.
RiR 2010:4 Klassificering av kurser vid
universitet och högskolor – regeringensstyrning
och Högskoleverkets uppföljning

Riksrevisionen har granskat konsekvenserna av
regeringens styrning och Högskoleverkets uppföljning av klassificering av kurser vid universitet
och högskolor. Enligt Riksrevisionen (RiR
2010:4) klassificerar lärosätena kurser på olika
sätt och lärosätena har över tid förändrat sin
klassificering av kurser till utbildningsområden
med högre ersättningsbelopp. Riksrevisionen
menar att regeringen inte har gett tillräcklig
vägledning till lärosätena om hur de ska klassificera kurser, samtidigt som Högskoleverkets
uppföljning inte har varit ändamålsenlig.
Regeringen vill därför påpeka att de principer
för resursfördelning som fastslogs genom riksdagens beslut om propositionen Högre utbildning för ökad kompetens (prop. 1992/93:169,
bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) fortfarande gäller. Klassificeringen av kurser ska
enligt nämnda proposition ske utifrån ämnesinnehåll. Klassificering ska därmed vare sig ske
utifrån resursåtgång, undervisningsmetod eller
om en kurs ingår i ett utbildningsprogram som i
övrigt har en annan klassificering.
Klassificeringen av kurser måste ske på ett
likartat sätt för att åstadkomma rättvisa villkor,
men samtidigt är någon helt likriktad klassificering inte möjlig. Uppföljningen av hur klassificeringen sker är därför av största vikt. Regeringen
avser att ge Högskoleverket i uppdrag att
tillsammans med universitet och högskolor
utveckla uppföljningen av kursklassificeringen.
Ärendet med ovan nämnda granskningsrapport är därmed slutbehandlat.
Miljöledningsrapporter

Statliga myndigheter ska utveckla miljöledningssystem och årligen rapportera sina resultat
till regeringen och Naturvårdsverket enligt
förordning (2009:907) om miljöledning i statliga
myndigheter. I enlighet med förordningen har
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det inkommit rapporter från myndigheter inom
Utbildningsdepartementets område.
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3 Politikens inriktning

Kunskap ger den enskilda människan
möjligheter att växa och påverka sin situation.
En god utbildning öppnar perspektiv och ger
goda livsförutsättningar. En hög utbildningsnivå är också nödvändig för att Sverige som
nation ska kunna konkurrera på världsmarknaden och säkra välståndet.
Undervisningen i skolväsendet ska bedrivas av
välutbildade lärare som förmedlar kunskaper och
värden och som genom utmaningar motiverar
eleverna att lära sig mer.
Vi står nu inför den största reformperioden i
svenskt skolväsende sedan den allmänna
folkskolan infördes 1842. Stora insatser görs för
att höja lärarnas kompetens och läraryrkets
status. Lärarutbildningen görs mer specialiserad
mot de ämnen och årskurser läraren ska
undervisa i. Behörighetskraven skärps, och
legitimation för lärare och förskollärare införs
för att säkerställa att den som undervisar barn
och ungdomar har rätt kompetens. Resultatuppföljningen förbättras genom obligatoriska
nationella prov i grundskolan i ett stort antal
ämnen. Statens skolinspektion ges möjlighet att
kombinera kritik mot brister med vite, såväl till
kommunala som fristående skolor. Förskolan
blir en del av skolväsendet och dess pedagogiska
uppdrag stärks.
Förskolan och den pedagogiska omsorgen ger
barn möjlighet till social träning, lek, gemenskap
och lärande. Verksamheterna ger också föräldrar
möjlighet att kombinera arbete och föräldraskap.
Den svenska förskolan håller generellt en hög
kvalitet. Skolinspektionen har dock konstaterat
brister i fråga om det pedagogiska uppdraget.
Regeringens reformer syftar till att utveckla och
säkerställa en förskola av hög och jämn kvalitet.

Grundskolan ska ge en god grund för fortsatt
utbildning, ge alla elever möjlighet att nå de
nationella målen och utvecklas så långt som
möjligt. Skolan ska även förbereda eleverna för
aktiva livsval. Resultaten i grundskolan har
sjunkit oroande sedan 1990-talet. Det finns
många skäl till detta och regeringen vidtar därför
en rad åtgärder för att förbättra kunskapsresultaten.
Fritidshemmet utgör ett komplement till
utbildningen i skolan och ska även erbjuda
eleverna en meningsfull fritid och rekreation.
Det är viktigt att verksamheten utformas så att
barnen utvecklas och känner sig trygga.
Gymnasieskolan ska förbereda eleverna för
högre studier eller inträdet i arbetslivet. Den nya
gymnasieskolan, som införs hösten 2011, bejakar
att ungdomar har olika framtidsplaner. Eleverna
på de högskoleförberedande programmen ska bli
bättre förberedda för vidare studier genom att
kraven höjs, utbildningarna renodlas och det
centrala ämnesinnehållet ges ett öka fokus. För
elever som går på yrkesprogram är det inte
längre obligatoriskt att läsa in högskolebehörighet, vilket gör att de får mer tid till
fördjupning i yrkesämnena. Samtidigt har de rätt
att läsa in behörigheten om de så önskar. Nya
kurs- och ämnesplaner, tidigare betyg och fler
nationella prov gör skolan mer inriktad mot
kunskap. Rätten till stöd stärks och arbetsron
främjas i den nya skollagen.
Svensk vuxenutbildning har under en lång tid
gett människor en andra chans till en utbildning.
För många människor som invandrat till Sverige
från länder utan skoltradition har vuxenutbildningen kommit att bli den enda chansen
till en utbildning. Att höja statusen på
vuxenutbildningens
yrkesutbildningar
och
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individanpassa den än mer står i fokus för
regeringens politik för en vuxenutbildning av
fortsatt hög kvalitet.
Under alltför lång tid har antalet
utbildningsplatser varit det primära för reformer
inom högskolan, snarare än ökad utbildningskvalitet. Högre utbildning av hög kvalitet lägger
grunden för framtidens forskning och bidrar till
bildning och välutbildad arbetskraft. Därför
prioriterar regeringen reformer som syftar till att
höja kvaliteten. Resurserna till forskning har
höjts kraftigt och kvalitet i forskningen
premieras. Både grundforskning och tillämpad
forskning behövs för att Sverige ska utvecklas
starkt på såväl lång som kort sikt.

men skapar också möjligheter för föräldrars
deltagande i arbetslivet och ökad jämställdhet
mellan kvinnor och män.
Förskolan har en viktig roll, inte minst när det
gäller att ge stöd till barn som kommer från
mindre privilegierade hem, och kan på så sätt
skapa mer likvärdiga förutsättningar för barnen
inför skolstarten. Regeringen har därför
genomfört ett reformarbete för att stärka
förskolans pedagogiska uppdrag. Den pedagogiska förstärkningen sker med bibehållen respekt
för förskolans identitet – där omsorg, fostran,
lek och lärande bildar en helhet.
Ny skollag och reviderad läroplan

3.1

Förskola och annan pedagogisk
verksamhet

Det är i barndomen som många av de
värderingar grundläggs som vi bär med oss
genom livet. Tryggheten, den första samvaron
och den tidiga bekantskapen med omvärlden
påverkar oss inte bara för stunden, utan finns
närvarande långt efter det att vi har tagit steget
ut i vuxenvärlden.
Föräldrarna känner sina barn bäst. Därför är
det också föräldrarna som bäst kan avgöra vilka
behov barnet har under de första åren efter
föräldraledigheten. Varje familj ska ha möjlighet
att välja den verksamhetsform som passar just
den familjen och dess barn. Det förutsätter att
det finns en mångfald av olika verksamhetsformer att välja emellan. Alla verksamheter ska
präglas av hög kvalitet och erbjuda barnen såväl
pedagogisk stimulans som trygghet och omsorg.
3.1.1

En lärorik förskola

Den svenska förskolan utgör en av de viktigaste
delarna i välfärden, och 458 000 barn tillbringar
sin vardag i förskolan. Det finns en stor variation
mellan olika pedagogiska inriktningar och
ägandeformer, vilket ökar föräldrars möjlighet
att välja en förskola som passar deras barn.
Förskolan är en av de mest uppskattade verksamheterna – den ligger i topp i Svenskt
kvalitetsindex och är internationellt erkänd för
sin höga kvalitet och tillgänglighet. Förskolan
ska ge barnen en god grund för framtida lärande,
48

Den nya skollagen, som började tillämpas
den 1 juli 2011, innebär en viktig nystart för
förskolan. Förskolan har blivit en egen skolform
som omfattas av övergripande mål som är
gemensamma med skolan. Samma reglering
gäller för kommunala och fristående förskolor,
och det ställs krav på att alla förskolor genomför
ett systematiskt kvalitetsarbete. Dessutom kan
vite utdömas till de kommunala och fristående
huvudmän som inte rättar till påtalade brister.
Förskolechefens roll har tydliggjorts och
förskollärarna fått ett tydligt ansvar för det
pedagogiska innehållet i verksamheten.
Den 1 juli 2011 trädde också en omarbetad
läroplan för förskolan i kraft. I den har målen
förtydligats för barnens språkliga, kommunikativa och matematiska utveckling samt för
naturvetenskap och teknik. På så sätt har
ambitionerna för lärandet höjts och det har blivit
tydligare vad varje barn har rätt att få med sig av
förskolans verksamhet. Målen är satta på sådant
sätt att lärandet ska ske i lekfulla former och
med hänsyn till varje barns intressen och behov
av trygghet och omsorg.
Satsningar på personalen

Alla barn i förskolan ska möta personal som är
kvalificerad för yrket. Eftersom förskollärarna
har fått ett tydligare ansvar för det pedagogiska
arbetet, har regeringen också vidtagit en rad
åtgärder för att särskilt stärka denna yrkesgrupp.
En ny förskollärarutbildning startar hösten 2011.
Förskollärarexamen omfattar 210 högskolepoäng, och utbildningen är tydligt inriktad mot
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arbete i förskolan. Den blivande förskolläraren
ska genom utbildningen få den kunskap och
kompetens som krävs för att möta de yngsta
barnens behov av utveckling, lärande och
omsorg. För att locka fler studenter till
förskollärarutbildningen har regeringen gett
Skolverket i uppdrag att göra en informationskampanj.
En förskollärarlegitimation införs också för att
höja yrkets status och garantera kvaliteten.
Endast den som har förskollärarlegitimation ska
få
tillsvidareanställas
som
förskollärare.
Reformen gäller från och med hösten 2012.
Att arbeta tillsammans i arbetslag med olika
kompetenser har varit en framgångsfaktor i den
svenska förskolan. Mixen av förskollärare,
barnskötare och andra pedagoger i förskolan är
av stor betydelse för barnens utveckling. För att
förskolan ska leva upp till skollagens och
läroplanens mål bedömer regeringen att
förskolans personal behöver utveckla sin
kompetens. Under 2009−2011 genomfördes en
utbildningssatsning genom det så kallade
förskolelyftet. Den satsningen följs nu upp med
ytterligare satsning på kompetensutveckling för
förskollärare och förskolechefer. Regeringen
föreslår satsningar om totalt ca 120 miljoner
kronor under 2012‒2014 inom områdena
uppföljning och utvärdering samt barn i behov
av särskilt stöd. Genom en satsning på
forskarskolor har det blivit möjligt för
förskollärare att kunna forska med bibehållen
lön. Satsningen fortsätter till och med 2014.
Syftet är att stärka forskningen på förskoleområdet och på så sätt utveckla kvaliteten i
förskolan. Förskollärare som har avlagt minst
licentiatexamen inom ett område som omfattas
av förskolans uppdrag och som under minst fyra
års tjänstgöring visat pedagogisk skicklighet kan
utnämnas till lektor.
Förskolans personal ingår i den fortbildningssatsning som genomförs med anledning av
Statens skolverks förnyade uppdrag mot
mobbning och annan kränkande behandling och
i satsningen om att främja jämställdhet i
skolväsendet.
3.1.2

Förskoleplats i tid

I de allra flesta fall erbjuder kommuner
förskoleplats inom fyra månader. Fortfarande
finns dock kommuner som inte erbjuder

förskoleplats i tid. Det innebär stora problem för
de drabbade föräldrarna. Regeringen avser därför
att se över vilka ytterligare åtgärder eller
incitament som kan riktas mot kommunerna för
att fler ska erbjuda förskoleplats i tid.
3.1.3

Valfrihet genom annan pedagogisk
verksamhet

Det är föräldrarna som känner sina barn bäst.
Därför är det också föräldrarna som bäst avgör
barnens behov och om de ska delta i förskolans
verksamhet under de första åren. Varje familj ska
ha möjlighet att välja den verksamhetsform som
passar just dem och deras barn. Det förutsätter
att det finns en mångfald av olika verksamhetsformer att välja emellan. Alla verksamheter
ska enligt skollagen präglas av hög kvalitet och
erbjuda barnen såväl pedagogisk stimulans som
trygghet och omsorg.
Förutom förskola finns det annan pedagogisk
verksamhet i form av pedagogisk omsorg, öppen
förskola och omsorg under tid då förskola eller
fritidshem inte erbjuds. Dessa verksamheter är
inte en del av skolväsendet men regleras i den
nya skollagen. Lagen ställer kvalitetskrav på
verksamheten när det gäller personalens utbildning eller erfarenhet, barngruppernas sammansättning och storlek och lokalernas ändamålsenlighet. Förskolans läroplan ska vara vägledande för pedagogisk omsorg och kan vara det
även för öppen förskola. Den värdegrund och de
normer och värden som anges i läroplanen ska
genomsyra verksamheten i all annan pedagogisk
verksamhet.
Pedagogisk omsorg och öppna förskolor

Nästan alla barn i Sverige går i förskolan, men
det är viktigt att utveckla valfriheten för de
familjer som vill ha en annan typ av verksamhetsform. Därför införde Alliansregeringen
2009 en barnomsorgspeng som ökar möjligheten
att starta fristående verksamheter inom
pedagogisk omsorg. Barnomsorgspengen ger
utrymme för såväl familjedaghem och
flerfamiljssystem som andra alternativa, pedagogiska, verksamheter i ännu oprövade former.
Regeringen avser att göra en uppföljning av
reformen.
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Dagbarnvårdare kan i den öppna förskolan,
under ledning av förskollärare, få stöd för den
pedagogiska utvecklingen av sin egen verksamhet. Även andra former av pedagogisk
omsorg bör kunna använda den öppna förskolan
som resurs för erfarenhetsutbyte, social
gemenskap och som stöd i utvecklingen av sin
verksamhet. För föräldrar fungerar verksamheten som en viktig social träffpunkt, där barnen
ges tillfälle att tillsammans med sin förälder delta
i en gruppverksamhet som syftar till att ge
pedagogisk stimulans.
Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte
erbjuds

Enligt skollagen ska förskola och fritidshem
erbjudas i den omfattning det behövs med
hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier
eller familjens situation i övrigt. Under 2010
tillhandahöll 118 kommuner verksamhet på
obekväm arbetstid där ca 4 000 barn i åldern
1‒12 år var inskrivna. Av de kommuner som inte
anordnade verksamhet under obekväm arbetstid
uppgav en majoritet, enligt en undersökning av
Skolverket, att orsaken var att det inte
efterfrågades. De allra flesta som arbetar på
obekväm arbetstid hittar lösningar för barnets
omsorg på egen hand. För de föräldrar som inte
har den möjligheten är det viktigt att kommunen
tar sitt ansvar.
Därför görs i den nya skollagen ett
förtydligande om att kommunen ska sträva efter
att erbjuda omsorg för barn under den tid då
förskola eller fritidshem inte erbjuds. Det
innebär att en kommun inte utan vidare kan
avstå från att tillhandahålla sådan omsorg.
Ambitionen måste vara att kunna tillhandahålla
kommunalt finansierad omsorg även under så
kallad obekväm arbetstid för barn till föräldrar
som har behov av det. Om kommunen vid en
viss tidpunkt inte har någon efterfrågan, måste
kommunen ändå planera för att tillhandahålla
omsorg när situationen förändras. Det innebär
ingen rättighet att i enskilda fall få omsorg under
obekväm arbetstid, men föräldrar som har behov
av omsorg utanför reguljär arbetstid ska få sitt
behov prövat av kommunen.
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3.2

Barn- och ungdomsutbildning

3.2.1

Lärarna – en nyckel till kunskap

För att bryta försämringen av svenska elevers
kunskapsresultat är det nödvändigt att stärka
lärarnas kompetens och status samt att erbjuda
dem bättre stöd än i dag. Lärarna ska ha
huvudrollen i klassrummet och inte hänvisas till
en handledande roll.
Mycket pekar på att undervisningen under
1990-talet och framåt har karaktäriserats av att
eleverna i stor utsträckning arbetar på egen hand
och utan aktivt lärarstöd. I Skolverkets
kunskapsöversikt om vad som påverkar
resultaten i svensk skola pekas den ökade
andelen eget arbete ut som en anledning till att
resultaten försämrats. I Institutet för arbetsmarknadspolitisk
utvärderings
(IFAU)
forskningsöversikt
om
utbildningspolitik
bedöms också ändrade arbetsformer till förmån
för en mindre strukturerad undervisning vara en
av de troligaste anledningarna till resultatförsämringen. Regeringen har därför i
skolförordningen (2011:185) tydliggjort att
eleverna har rätt till ett kontinuerligt och aktivt
lärarstöd i en strukturerad undervisning.
För att lärare ska kunna levandegöra
kunskapsstoffet, hålla eleverna intresserade och
ge dem rätt stöd krävs goda ämneskunskaper
och kunskaper i didaktik. Regeringens
fortbildningssatsning Lärarlyftet har sedan 2007
gett lärare ökade möjligheter att bredda och
fördjupa sina ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper. Som en fortsättning på
den satsningen avser regeringen att genomföra
det s.k. Lärarlyftet II. Nya regler kommer att
gälla för satsningen som inriktas på
behörighetsgivande kurser för fritidspedagoger
och legitimerade lärare. Satsningen utökas med
132 miljoner kronor 2012, och beräknas utökas
med 187 miljoner kronor 2013, 337 miljoner
kronor 2014 och 200 miljoner kronor 2015.
Totalt kommer regeringens satsning på
kompetensutveckling för lärare, förskollärare,
fritidspedagoger och rektorer att omfatta ca
500 miljoner kronor 2012, ca 510 miljoner
kronor 2013 och 2014 och ca 200 miljoner
kronor 2015.
Antalet sökande till lärarutbildningen med
höga betyg eller höga resultat på högskoleprovet
har minskat under lång tid. För att få riktigt bra
kvalitet på undervisningen behöver fler högt
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kvalificerade
studenter
söka
sig
till
lärarutbildningen och läraryrket. Regeringen har
därför avsatt 6 miljoner kronor 2011 och 13
miljoner kronor 2012 till en informationskampanj för att locka nya studenter till lärar- och
förskollärarutbildningarna.
I avsnitt 3.6.4 Lärare i skola och förskola
beskrivs fler åtgärder för att förbättra lärarnas
och förskollärarnas kompetens.
3.2.2

Legitimation för lärare och
förskollärare

Den 1 juli 2011 infördes ett legitimationssystem
för lärare och förskollärare. För att få anställas
utan tidsbegränsning, ansvara för undervisningen
och självständigt besluta om betyg ska det i
framtiden krävas legitimation. Legitimation
utfärdas av Skolverket för den som har en lärareller förskollärarexamen och som också har
genomgått en introduktionsperiod med handledning.
Elever och barn har rätt till en såväl god som
trygg utbildning och detta säkerställs genom att
legitimerade lärare och förskollärare ansvarar för
undervisningen. Lärar- och förskolläraryrkena
stärks genom att bli legitimationsyrken. Det
ställs särskilda krav för att komma in i yrket och
man måste också sköta sitt arbete inom sin
profession på ett tillfredsställande sätt för att
med säkerhet få behålla sin legitimation och
kunna fortsätta det viktiga arbetet med att
utbilda barn, ungdomar och vuxna. Kopplat till
legitimationssystemet är också krav på att läraren
måste vara behörig i alla de ämnen och årskurser
där han eller hon undervisar.
Inom legitimationssystemet ges möjlighet att
få en statlig utnämning till lektor. För detta
krävs minst en licentiatexamen och att läraren
eller förskolläraren har visat pedagogisk
skicklighet under minst fyra år. Genom
regeringens satsning på forskarskolor ges fler
lärare och förskollärare möjlighet att gå en
forskarutbildning, se vidare avsnitt 3.6.4.

hela grund- och gymnasieskolan. Syftet är att
premiera de bästa lärarna. Utvecklingsstegen
med eventuella behörighetskrav ska beskrivas i
skollagen. Beslut om vem som ska anställas
liksom ansvarsområden och arbetsinnehåll samt
anställningsvillkor ska bestämmas av huvudmannen, i sedvanlig ordning efter samråd med de
fackliga organisationerna.
En given utgångspunkt för denna reform är
att lönesättningen för lärare är en fråga för
parterna. Reformen innebär inte en övergång
till statlig lönepolitik. För att genomföra
reformen krävs samförstånd mellan staten och
SKL. Reformen är inte ett steg mot ett
förstatligande av skolan. Av finansieringsprincipen följer att en lagreglering som ökar
kommunernas åtaganden ska finansieras av
staten. För att täcka kostnaderna för reformen
utgår ett statsbidrag om 26 miljoner kronor
2012, 187 miljoner kronor 2013, 468 miljoner
kronor 2014 och 749 miljoner kronor 2015.
Från 2016 och framåt är tillskottet 880
miljoner kronor per år. Fristående skolor ska
ersättas på likvärdiga villkor som kommunala
skolor.
Regeringskansliet avser att utse en utredare
för att se över hur denna karriärutvecklingsreform ska utformas.
3.2.4

En bra rektor utgör ett viktigt stöd för lärarna
och är en viktig faktor för skolans resultat. Flera
studier visar att rektorer inte är tillräckligt
drivande i den pedagogiska utvecklingen på
skolan. Regeringen införde därför 2010 en
obligatorisk befattningsutbildning för rektorer.
Därefter har regeringen genomfört en satsning
om 20 miljoner kronor per år på en frivillig
fortbildning i styrnings- och ledarskapsfrågor för
de rektorer som har genomgått den obligatoriska
utbildningen. Satsningen pågår till 2014.
3.2.5

3.2.3
Utvecklingssteg för
yrkesskickliga lärare
Regeringen föreslår att en karriärutvecklingsreform genomförs inom läraryrket
med
utvecklingssteg för yrkesskickliga lärare inom

Rektorslyftet

Ny skollag, och nya läroplaner med
kursplaner m.m.

Riksdagen har beslutat om en ny skollag för
kunskap, valfrihet och trygghet som tillämpas på
utbildning från och med den 1 juli 2011. Den
nya lagen syftar bl.a. till att åstadkomma lika
villkor för kommunala och fristående
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verksamheter,
tydligare
regelverk
kring
uppföljning och tillsyn samt att stärka rättigheterna för elever i behov av särskilt stöd.
Genom den nya skollagen stärks skolans
kunskapsuppdrag.
Nya, tydligare läroplaner för de obligatoriska
skolformerna
har
införts.
Läroplanerna
innehåller skolans värdegrund och uppdrag,
övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
samt kurs- och ämnesplaner för respektive
skolform. En ny läroplan för gymnasieskolan
bereds för närvarande i Regeringskansliet.
Mänskliga rättigheter, demokrati och barnets
rättigheter i synnerhet har fått en ökad synlighet
i de nya styrdokument som riksdagen och
regeringen har ställt sig bakom. Det är viktigt att
huvudmännen lever upp till kravet att ge alla
elever den garanterade undervisningstiden.
Regeringen avser därför låta undersöka hur
mycket undervisningstid eleverna i realiteten får
samt överväga hur man kan utvärdera och
analysera hur den garanterade undervisningstiden används.
För att den enskilde lättare ska kunna jämföra
olika skolor med varandra och göra välgrundade
val av skola avser regeringen att ge Skolverket i
uppdrag att vidareutveckla presentationen av
befintlig information för föräldrar, elever och
huvudmän och göra den mer användarvänlig.
En rad faktorer har sedan 1990-talets början
påverkat skolans resultat. Regeringen avser att
tillsätta en utredning som ska analysera
kommunaliseringens effekter för elevernas
resultat, läraryrkets status och likvärdigheten i
skolväsendet.
3.2.6

Ny betygsskala

En ny betygsskala med fler steg för mer
rättvisande betyg infördes höstterminen 2011
för den obligatoriska skolan och gymnasieskolan. För den gymnasiala vuxenutbildningen
börjar den nya betygsskalan att gälla först den 1
juli 2012.
Kunskapskrav finns för godtagbara kunskaper
i årskurs 3 och 6 i grundskolan och motsvarande
skolformer. För årskurs 9 och för samtliga
kurser i gymnasieskolan finns unika kunskapskrav för betygsstegen A, C och E. Kunskapskraven för betyget D innebär att kraven för E
och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kunskapskraven för betyget B innebär att även
52

kraven för C och till övervägande del för A är
uppfyllda.
Betyg införs från årskurs 6 i grundskolan och
motsvarande skolformer höstterminen 2012.
Därmed ges inte bara elever besked om hur de
ligger till i god tid inför slutbetyget, utan
rektorer och huvudmän ges även tidig och tydlig
information om vilka elever och skolor som
behöver extra stödinsatser.
I januari 2011 överlämnades betänkandet
Riktiga betyg är bättre än höga betyg ‒ Förslag
till omprövning av betyg (SOU 2010:96) till
Utbildningsdepartementet. I betänkandet föreslås hur en rätt kan införas för elever att få sina
betyg omprövade. Förslaget har remissbehandlats och bereds nu inom Regeringskansliet.
3.2.7

Fler nationella ämnes- och kursprov

Resultatet på en elevs nationella prov utgör
information till elever, lärare och föräldrar om
hur eleven ligger till i förhållande till de
nationella målen och är ett viktigt underlag för
läraren för att kunna avgöra om en elev behöver
mer stöd och hjälp. De nationella ämnesproven
utgör även ett viktigt stöd för en likvärdig och
rättvis betygssättning. Redan under den förra
mandatperioden utökade därför regeringen
antalet obligatoriska nationella prov.
I dag ges nationella ämnesprov för
grundskolans del i svenska (i årskurs tre, sex och
nio), matematik (i årskurs tre, sex och nio),
engelska (i årskurs sex och nio) och i
naturorienterande ämnen (NO-ämnen) i årskurs
nio. Regeringen fattade i maj 2011 beslut om att
ytterligare nationella prov ska införas. Läsåret
2013/14 införs prov i NO-ämnen även i årskurs
sex samt prov i de samhällsorienterande ämnena
i årskurs sex och nio. Obligatoriska utprövningar
av de nya proven genomförs läsåret 2012/13.
För att nationella prov ska kunna bidra till en
likvärdig och rättvis betygsättning krävs det att
de genomförs på ett rättssäkert sätt och att
bedömningen är objektiv. Därför har regeringen
genom uppdrag till Skolinspektionen tagit
initiativ till central rättning av ett slumpvis urval
prov. Därtill avser regeringen att ge Skolverket i
uppdrag att kvalitetssäkra de nationella proven.
För detta ändamål beräknar regeringen att 15
miljoner kronor per år avsätts från och med
2013.
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3.2.8

En förbättrad
matematikundervisning

Såväl nationella som internationella undersökningar visar att svenska elevers resultat i
matematik successivt har försämrats sedan 1990talet. Matematik är det ämne i vilket det under
längre tid varit vanligt att eleverna arbetar
mycket med läroboken på egen hand. Av den
internationella kunskapsmätningen TIMSS 2007
framgår att i Sverige ägnades så mycket som 38
procent av tiden på matematiklektionerna i
årskurs 4 åt att arbeta självständigt med
uppgifter utan lärares ledning. Motsvarande
andel för årskurs 8 var 28 procent ‒ den högsta
andelen av samtliga deltagande länder.
Skolinspektionen konstaterar i en granskning av
matematikundervisningen i gymnasieskolan att
den har liknande brister. Granskningen visar att
det finns behov av att lärarna erbjuder eleverna
en mer omfattande och bättre utvecklad
undervisning.
Att eleverna får handledning och återkoppling
av läraren är centralt för deras kunskapsutveckling.
En mål- och resultatstyrd skola ställer krav på
hög lärarkompetens, såväl ämneskunnande som
didaktisk kunskap, så att läraren kan ge alla
elever det stöd och de utmaningar som behövs
för att uppnå målen och utvecklas så långt
möjligt. Staten har ett ansvar för att
tillhandahålla lärarutbildning som ger adekvat
kompetens för läraryrket. Genom Lärarlyftet har
såväl ämnesfördjupning som ämnesdidaktiska
utbildningar underlättat för lärare att få tillgång
till kvalificerad och relevant fortbildning
Regeringen avser, mot bakgrund av behoven
av förstärkt lärarkompetens i matematik, att
genomföra en särskild fortbildningssatsning för
lärare som undervisar i matematik i grundskola,
gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.
Den föreslagna satsningen ska ha fokus på
ämnesdidaktik och ge lärare stöd, inspiration och
större möjligheter att utveckla elevers kunnande
och förmågor i linje med nya läro-, ämnes- och
kursplaner.
I budgetpropositionen för
2011 (prop.
2010/11:1 utg.omr. 16) aviserade regeringen att
satsningen på matematik, naturvetenskap och
teknik (MNT) skulle förlängas och att 200
miljoner kronor skulle avsättas under 2012.
Regeringen avser nu att förlänga satsningen

ytterligare till 2015 och beräknar att 200 miljoner
kronor per år avsätts.
Från höstterminen 2013 utökas undervisningstiden i matematik i grundskolan med
120 timmar. För denna satsning beräknas
avsättas 250 miljoner kronor 2013 och 500
miljoner kronor per år från och med 2014. Syftet
med satsningen är att eleverna ska ges mer tid till
basämnet matematik i grundskolan.
3.2.9

Naturvetenskap och teknik

Som Teknikdelegationen (U 2008:7) har
uppmärksammat är goda kunskaper i
naturvetenskap och teknik av vitalt intresse för
att Sverige i globaliseringens tid ska kunna
konkurrera med kunskap och kompetens. (Mer
om Teknikdelegationen finns att läsa under
rubriken Ökat intresse för matematik,
naturvetenskap och teknik i avsnitt 3.6.5)
Dessvärre visar flera internationella jämförelser
att Sverige har tappat sin tidigare topposition när
det
gäller
skolelevers
kunskaper
i
naturvetenskap. Svenska elever har ett
grundläggande intresse för naturvetenskap och
teknik, men undervisningen förmår inte alltid att
tillvarata detta intresse. För att underhålla detta
intresse hos såväl flickor som pojkar är det
viktigt med insatser riktade mot de tidiga
skolåren. Inom ramen för den särskilda
satsningen på matematik, naturvetenskap och
teknik (MNT) som pågått sedan 2009 har
Skolverket genomfört en rad insatser för att
stödja och utveckla undervisningen i
naturvetenskap och teknik i tidiga åldrar. I den
nya lärarutbildningen blir alla lärare för de yngre
barnen behöriga att undervisa i matematik,
naturorienterande ämnen och teknik. Detta är
dock inte tillräckligt utan ytterligare insatser
behövs, inom ramen för de redan avsatta medlen.
Regeringen är vidare mån om att fler unga ska
välja en framtid inom naturvetenskap och teknik.
Därför är det viktigt att undervisningen inom
områdena är intresseväckande och av hög
kvalitet och att de upplever att deras kunskaper
och färdigheter inom dessa områden har hög
arbetslivs- och samhällslivsrelevans. Regeringen
avser därför att, i samverkan med representanter
för näringslivet, ta initiativ till en satsning där
ungdomar ges möjlighet till praktik i
tekniksektorn i syfte att öka deras intresse för en
högskoleutbildning och i förlängningen även en
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karriär inom området. Satsningens inriktning
bör utformas i nära dialog med berörda aktörer.
Regeringen beräknar att 20 miljoner kronor
avsätts under 2013 att 40 miljoner kronor avsätts
per år 2014 och 2015.
3.2.10 Entreprenörskap
Sverige står inför en skarp global konkurrens om
jobb och investering. Sverige behöver därför ett
bättre företagsklimat, fler företagare och större
utrymme för entreprenörer. Entreprenörskap
handlar inte bara om att starta företag, utan
också om att tänka nytt, se möjligheter och lösa
problem. Nyfikenheten och kreativiteten är
egenskaper som alla människor har nytta av –
och som eleverna behöver för att klara sitt
skolarbete. Regeringens satsning på entreprenörskap inom utbildningsområdet fortsätter och får
en viktig roll i samband med att den reformerade
gymnasieskolan startar hösten 2011 och i
vuxenutbildningen 2012. Entreprenörskap är ett
övergripande tema som betonas i läroplaner,
examensmål och i ämnes- och kursplaner för
grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.
Regeringen avser att fortsätta stimulera entreprenörskap inom utbildningsområdet under
2013 och 2014 med 15 miljoner kronor årligen
till organisationer och huvudmän som arbetar
med entreprenörskap inom skolväsendet.
Dessutom kommer regeringen att stötta
organisationen Ung Företagsamhets verksamhet
med 5 miljoner kronor extra under 2013‒2015
utöver de 7 miljoner kronor som redan går till
organisationen årligen, för att möjliggöra en
riksomfattande insats som ska genomföras i
samarbete med organisationen Drivhuset.
3.2.11 Fristående skolor
Parlamentarisk kommitté

De fristående skolorna utgör sedan början på
1990-talet ett växande inslag i svenskt skolväsende. Det är mycket värdefullt att elever och
föräldrar kan välja anordnare av utbildning.
Fristående aktörer bidrar till att kvaliteten i
verksamheterna inom skolväsendet utvecklas
positivt.
De fristående skolorna är numera en naturlig
del av skolväsendet och i och med den nya
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skollagen som tillämpas från och med den 1 juli
2011 finns ett modernt regelverk för såväl
fristående som kommunala skolor utifrån
principen lika villkor. Den nya skollagen ger
Skolinspektionen utökade befogenheter att vidta
åtgärder mot skolor som inte lever upp till de
uppställda villkoren för att bedriva skolverksamhet, oavsett om det är en kommunal
eller enskild huvudman.
En parlamentariskt sammansatt kommitté (U
2011:04) ska pröva om det finns behov av att se
över villkoren utifrån framför allt två aspekter.
För det första ska kommittén utreda om det, i
fall då Skolinspektionen riktar allvarlig kritik
mot en fristående skola för bristande kvalitet i
undervisningen och det finns belägg för att
ekonomiska uttag ur verksamheten väsentligen
har bidragit till bristerna, finns behov av att
Skolinspektionen tar hänsyn till detta. För det
andra
ska
kommittén
överväga
om
Skolinspektionen ska ges en utökad möjlighet
att granska huruvida förutsättningarna för
godkännande som huvudman även fortsättningsvis är uppfyllda i det fall en fysisk eller juridisk
person får ett väsentligt inflytande i en fristående
skola som inspektionen tidigare godkänt.
Uppdraget
ska
redovisas
senast
den 1 november 2012.
Förstärkt tillståndsprövning

Antalet ansökningar om att starta fristående
skola fortsätter att öka. I 2011 års ansökningsomgång inkom 767 ansökningar, vilket innebär
en femtioprocentig ökning jämfört med 2009. I
många
fall
blir
bedömningen
som
Skolinspektionen gör i sin tillståndsprövning
samtidigt allt mer komplicerad. Anledningen till
det är i stor utsträckning att antalet skolor ökar
medan elevantalet sjunker, vilket påverkar
bedömningen av skolans långsiktiga stabilitet
och följder för skolväsendet i lägeskommunen
och kringliggande kommuner. Regeringen
bedömer
att
Skolinspektionen
behöver
förstärkta resurser för att även fortsättningsvis
kunna genomföra en kvalificerad tillståndsprövning och fatta beslut inom den
förordningsreglerade tiden (senast den 1 oktober
varje år) och föreslår att myndigheten tillförs
ytterligare 3 miljoner kronor för sin
tillståndsprövning.
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3.2.12 Jämställdhet i skolväsendet
Jämställdhet i skolan handlar om att varje flicka
eller pojke ska få möjlighet att utveckla sina
förmågor och intressen, utan att hindras av
könsstereotypa föreställningar. I en jämställd
skola är studie- och yrkesvalen individuella och
inte könsbundna. Framgångsrika skolor har
höga förväntningar på sina elever och arbetar
utifrån att undervisningens kvalitet är avgörande
för resultaten ‒ inte elevernas kön eller etniska
bakgrund.
Av slutbetänkandet från DEJA, Delegationen
för jämställdhet i skolan (SOU 2010:99),
framgår att det finns betydande skillnader i
prestationer, upplevelser och preferenser mellan
flickor och pojkar som grupp. Flickor presterar
bättre än pojkar och har högre betyg i samtliga
ämnen utom i idrott och hälsa. En av DEJA:s
rapporter beskriver att den stora andelen eget
arbete i skolan bidrar till att pojkar som grupp
underpresterar i skolan. Pojkars underprestation
bekräftas också av OECD:s senaste undersökning av 15-åringars läsförståelse (PISA 2009).
I DEJA:s betänkande framkommer även att
flickor och unga kvinnor är mer stressade i
skolan och generellt har sämre psykosocial hälsa
än pojkar. Vidare finns det stora könsskillnader
när det gäller elevers utbildningsval. Det gäller
för grundskolans språkval, programvalen i
gymnasieskolan och högskolans grundutbildningar.
Skolverket har under 2008−2010 genomfört
ett omfattande regeringsuppdrag som rör
jämställdhet i skolan. Bland annat har insatser
genomförts för att öka kompetensen i syfte att
generellt främja jämställdhet och motverka
könsbundna utbildningsval och avhopp från
gymnasieskolan. Insatserna har även omfattat
fortbildning för personal från grund- och
gymnasieskolor i sex- och samlevnadsundervisning och insatser för att förhindra hedersrelaterat våld och förtryck.
För att förverkliga de mål som bl.a. uttrycks i
skolans styrdokument har regeringen tillskjutit
tio miljoner kronor för att vidareutveckla
jämställdhetsarbetet i skolväsendet. Uppdraget
till Skolverket (U2011/4050/S) ska bl.a.
innefatta insatser för kompetensutveckling i
syfte att främja jämställdhet i skolan,
fortbildning och stöd i sex och samlevnad,
insatser för att förebygga hedersrelaterat våld
och förtryck samt insatser för att stimulera

elevers läs-, skriv- och språkutveckling.
Regeringen avser att återkomma med ytterligare
förslag för att främja jämställdhet i skolväsendet
under 2012-2014.
3.2.13 Integration i skolan
Sveriges möjligheter att bli världsledande på
utbildningsområdet förutsätter att alla barn och
ungdomar oavsett social eller etnisk bakgrund,
ges förutsättningar att uppnå skolans nationella
mål och utvecklas så långt möjligt.
Regeringen anser att det finns behov av
förändring av introduktionen av nyanlända
elever i den svenska skolan. Regeringen avser att
tillsätta en utredning under 2012 som bl.a.
behandlar utbildningen för nyanlända elever.
I denna budgetproposition föreslår regeringen
en särskild satsning på ett antal grundskolor i
stadsdelar med omfattande utanförskap.
Regeringen har för avsikt att avsätta 20 miljoner
kronor per år 2012−2014. Satsningen ska bestå
av tillfälliga ekonomiska incitament för skolor
att förbättra sina resultat.
3.2.14 Värdegrund och arbete mot
mobbning
Regeringens mål är att skolan ska vara en trygg
plats för alla elever och all personal. Det är bara i
en skola som präglas av trygghet och ömsesidig
respekt som elever kan utvecklas mot de
kunskapsmål som anges i kursplanerna. Skolans
ansvar att förmedla de grundläggande värden
som det svenska samhället vilar på slås fast i den
nya skollagen. Vid sidan om kunskapsuppdraget
är det skolans viktigaste uppdrag. Ett aktivt
värdegrundsarbete på varje skola som involverar
såväl personal som elever är en förutsättning för
en trygg skolmiljö. I den nya skollagen har
därför rektorer och lärare också fått större
befogenheter att upprätthålla arbetsron i
klassrummet. Skolverket har visat på skillnader i
hur pojkar och flickor utsätts för mobbning och
att de insatser som sätts in därför måste därför
anpassas till de skilda villkor som kan gälla för
pojkar respektive flickor.
Regeringen
har
den
22 juni 2011 gett
Skolverket ett förnyat uppdrag att stärka skolans
värdegrund och arbete mot diskriminering och
kränkande behandling (U2011/567/S). Inom
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ramen för uppdraget ska Skolverket erbjuda
förskolans, skolans och fritidshemmets personal
samt skolledare fortbildning i frågor som rör
arbetet med värdegrunden, mot diskriminering
och annan kränkande behandling. Fortbildningen ska utgå från myndighetens slutsatser
i det tidigare uppdraget mot diskriminering och
annan kränkande behandling, liksom från de
uppdrag verket haft när det gäller värdegrund
(U2009/2848/S)
och
jämställdhet
(U2006/9049/S). Inom ramen för det nya
uppdraget ska Skolverket sammanställa och
sprida goda exempel kring det förebyggande
arbetet samt arbetet med rutiner för
rapportering och uppföljning av ärenden om
diskriminering och annan kränkande behandling.
För arbetsron i skolan är det viktigt att stävja
skolket. Ogiltig frånvaro ska föras in i
terminsbetygen i grundskolan från och med den
1 juli 2012. För gymnasieskolan ska redovisning
av ogiltig frånvaro ske redan från och med den 1
juli 2011 i de utdrag av betygskatalogen som ska
ges till eleven minst en gång per termin.
3.2.15 En ny utvärderingsfunktion
En utvärderingsfunktion för utbildningsområdet
bör inrättas. Ett utvidgat uppdrag till Institutet
för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU)
bedöms sammantaget vara det mest ändamålsenliga alternativet. Det nuvarande utbildningsuppdraget i IFAU:s instruktion dvs.
utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av
åtgärder inom utbildningsväsendet utvidgas till
att även omfatta bland annat utvärderingar av
effekterna på elevers resultat. IFAU:s
förvaltningsanslag föreslås därför ökas med 4
miljoner kronor 2012, och beräknas ökas med 8
miljoner kronor 2013. Från och med 2014
beräknas anslaget öka med 10 miljoner kronor
per år.
3.2.16 Försöksverksamhet med
spetsutbildning
Alla elever har rätt att nå så långt som möjligt i
sin kunskapsutveckling, även de elever som
redan ligger långt framme. För att skolorna ska
kunna utveckla sitt arbete med att stimulera och
utmana elever som utvecklas snabbt, fattade
regeringen i mars 2011 beslut om förordningen
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(2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans
högre årskurser. Med spetsutbildning avses
enligt förordningen en utbildning inom
grundskolans årskurser 7−9 som inrymmer
särskild fördjupning och breddning inom ett
eller flera ämnen. Skolverket får inför vart och
ett av läsåren 2012/13‒2014/15 besluta att
huvudmän för grundskolan får delta i
försöksverksamheten. Förordningen trädde i
kraft den 1 maj 2011.
Sedan tidigare har regeringen inrättat en
försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i gymnasieskolan.
3.2.17 Skyldighet att anmäla
missförhållanden inom skolväsendet
Inom socialtjänsten m.fl. verksamheter finns den
s.k. Lex Sarah, som innebär en skyldighet att
anmäla missförhållanden. När något går fel i
verksamheter som rör barn är det viktigt att
personalen slår larm. Därför tillsatte regeringen
2010 en utredning om att införa en motsvarighet
till Lex Sarah för skolväsendet, förskolan och
skolbarnsomsorgen. I april 2011 överlämnades
betänkandet Rapportera, anmäla och avhjälpa
missförhållanden – för barns och elevers bästa
(SOU 2011:33) till regeringen. I betänkandet
föreslås att den fullgör uppgifter i utbildning
inom skolväsendet och i särskilda utbildningsformer
(förutom annat sätt att fullgöra
skolplikten samt annan pedagogisk verksamhet)
ska vara skyldig att rapportera missförhållanden
till sin förskolechef eller rektor. Förskolechefen
eller rektorn föreslås få ansvar för att utreda och
avhjälpa missförhållandet. Allvarliga missförhållanden ska enligt utredaren anmälas till
Skolinspektionen eller till den kommun som har
tillsyn över utbildningen eller verksamheten.
Förslaget föreslås träda i kraft från och med den
1 juli 2012.
Betänkandet har remissbehandlats och regeringen avser att avsätta en miljon kronor om året
för införandet av en skyldighet att anmäla
missförhållanden inom skolväsendet m.m.
Regeringen återkommer till riksdagen med en
proposition i frågan.
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3.2.18 Särskolan enbart till för elever med
utvecklingsstörning

3.2.20 Skolgång för barn som vistas i
landet utan tillstånd

Skolinspektionen granskade under 2011
mottagandet av elever i särskolan. I många
kommuner saknades de utredningar som ska
ligga till grund för erbjudandet om plats i
särskolan. I andra fall har skolhuvudmännens
utredningar och handläggning av ärendena varit
bristfälliga. Skolinspektionen konstaterar att
elever med utländsk bakgrund är överrepresenterade i de granskade kommunernas
särskolor, vilket kan tyda på att elever som har
stödbehov men som hör till grundskolans
elevgrupp felaktigt tas emot i särskolan.
Felaktiga placeringar av barn i särskolan får
omfattande konsekvenser för den enskildes
framtid och är oacceptabelt. Regeringen följer
därför noga Skolinspektionens fortsatta arbete
på detta område.
Det är viktigt att beslut om att erbjuda plats i
särskolan utgår från elevens behov och inte i
skolans behov. Enligt den nya skollagen ska
enbart elever med utvecklingsstörning tas emot i
grundsärskolan (och inte som tidigare även
elever med autism). Dessutom tydliggörs att den
utredning som föregår beslut om plats i
grundsärskolan ska bestå av en pedagogisk,
psykologisk, medicinsk och social bedömning.
Det är dock viktigt att påpeka att det även
fortsättningsvis är möjligt att låta barn som följer
grundskolans läro- och kursplaner gå integrerade
med barn i särskolan om detta bedöms som det
bästa för barnets utveckling.

Utredningen om rätt till skolgång för barn som
vistas i landet utan tillstånd har överlämnat sitt
betänkande
Skolgång
för
alla
barn
(SOU 2010:5). Betänkandet har remissbehandlats. Med utgångspunkt i de förslag som
lämnats av utredningen om rätt till skolgång för
barn som vistas i landet utan tillstånd ska rätten
till skolgång utökas.

3.2.19 Utredning om särskild undervisning
och distansundervisning

har
aviserat
att
totalt
Regeringen
650 miljoner kronor ska avsättas till en satsning
på förstärkt elevhälsa under perioden
2012−2015. Ett riktat statsbidrag ska erbjudas
skolhuvudmän som gör insatser för att förstärka
elevhälsan. Skolverket ska få i uppdrag att
utforma och genomföra utbildningsinsatser för
elevvårdande personal.
Skolverket ska även få i uppdrag att utforma
utbildningsinsatser till lärare i ämnet idrott och
hälsa för att stödja utvecklingen av ämnet, bl.a.
med utgångspunkt i den kartläggning
(U2006/9049/S) som verket genomfört.

Flera undersökningar har visat att barn som
placerats vid olika vårdinstitutioner inte alltid får
sin rätt till utbildning tillgodosedd. Regeringen
avser därför att tillsätta en särskild utredare som
ska se över regleringen av undervisning vid hem
för vård och boende, särskilda ungdomshem och
sjukhusundervisningen. Utredaren ska också
undersöka om distansundervisning i särskilda fall
ska kunna vara ett alternativ till reguljär undervisning.

3.2.21 Sekretess i skolan
Kraven på skolan att i olika sammanhang
upprätta skriftlig dokumentation om elevers
skolsituation har ökat de senaste åren. Detta
gäller till exempel skriftliga individuella
utvecklingsplaner med omdömen samt åtgärdsprogram. Dessa dokument kan innehålla känsliga
uppgifter om en elevs personliga förhållanden
och regeringen anser att det därför är viktigt att
uppgifterna, när så är befogat, kan skyddas av
sekretess.
Regeringen beslutade den 18 mars 2010 att
tillkalla en särskild utredare med uppdrag att
göra en översyn av lagstiftningen om sekretess
inom skolväsendet bl.a. med anledning av denna
utökade dokumentationsskyldighet. Utredningen kommer att överlämna sitt betänkande
till regeringen under september 2011.
3.2.22 Satsning på elevhälsan
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3.3

Obligatoriska skolväsendet

3.3.3

3.3.1

Läsa-skriva-räknasatsning

Utredningen om utsatta barn i skolan har i
slutbetänkandet Se, tolka och agera – allas rätt
till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95)
lämnat förslag till hur skolans arbete kan
förbättras när det gäller dessa barn. Utredningen
föreslår insatser för samverkan, att stärka barns
och elevers rätt till en likvärdig utbildning, en
samlad elevhälsa och att stärka forskningen och
sprida forskningsresultat. Betänkandet har
remissbehandlats och remissbilden är splittrad.
Socialstyrelsen och Skolverket har invändningar
mot förslagen att förtydliga skyldigheten att
samverka, att tillsätta en delegation som ska
formulera en gemensam kunskapssyn för tidiga
insatser riktade till utsatta barn och att erbjuda
stimulansbidrag till samverkansprojekt i
kommuner. En majoritet av kommunerna är
positiva till utredningens förslag. Betänkandet
bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Det är av yttersta vikt att elever får ett
individuellt utformat stöd utifrån sina behov för
att tillägna sig de grundläggande färdigheterna
läsa, skriva och räkna under de första åren i
grundskolan. Regeringen har därför genomfört
en läsa-skriva-räknasatsning om 1,3 miljarder
kronor 2008−2011. Satsningen pågår t.o.m. 2012
och för 2012 avsätts 250 miljoner kronor.
Statsbidraget kan bl.a. användas till personalförstärkningar, kompetenshöjande insatser,
införskaffande av läromedel och stöd till arbetet
med individuella utvecklingsplaner.
3.3.2

En flexibel skola

Utredningen om flexibel skolstart i grundskolan
har i betänkandet I rättan tid? Om ålder och
skolstart (SOU 2010:67) föreslagit en försöksverksamhet med flexibel skolstart. I betänkandet
redogörs även för hur kommunerna kan nyttja
nuvarande lagstiftning för att göra starten i
förskoleklassen mer flexibel. Betänkandet har
remissbehandlats.
Regeringen anser det av stor vikt att
skolgången är tillräckligt flexibel så att varje elev
ges stöd och utmaningar för att kunna utvecklas
så långt som möjligt i alla ämnen. I en flexibel
skola utgår lärare från elevernas förkunskaper så
att undervisningen leder till utmaningar för alla.
Vissa elever kan också behöva lite mer tid på sig i
vissa ämnen, andra kan gå snabbare fram.
Mot bakgrund av att en rad stora
skolreformer nu införs är det viktigt att fokus
sker på implementeringen av dessa. Därför avser
inte regeringen att gå vidare med utredningens
förslag, som är begränsat till att avse tidpunkt för
skolstarten. Alla kommuner har däremot
möjlighet att redan i dag införa en flexibel start i
förskoleklass samt kombinera detta med att
stärka förskoleklassens pedagogiska kvalitet.
Tillsammans med en väl fungerande övergång
från förskoleklass till grundskola, där
undervisningen individanpassas efter elevernas
förkunskaper kan en flexibel skolgång uppnås på
ett sätt som stärker skolans kvalitet och
kunskapsresultaten.
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3.3.4

Skolans arbete med utsatta barn

Flexibel specialskola och höjda
ersättningsnivåer

Specialskolans målgrupp omfattar elever med
dövhet eller hörselskada, grav språkstörning,
dövblindhet och synskada kombinerat med
ytterligare funktionsnedsättning. En särskild
utredare har haft regeringens uppdrag att föreslå
hur en flexibel utbildning för elever som tillhör
specialskolans målgrupp ska kunna förverkligas.
I betänkandet Med rätt att välja – flexibel
utbildning för elever som tillhör specialskolans
målgrupp (SOU 2011:30) föreslås ett antal
åtgärder som syftar till att öka valfriheten, höja
kvaliteten i undervisningen och förbättra
resultaten.
Med utgångspunkt i betänkandets förslag
avser regeringen att genomföra en tidsbegränsad
satsning för att förbättra måluppfyllelsen för
elever i behov av teckenspråk. Regeringen avser
också att jämställa teckenspråk med de nationella
minoritetsspråken i skolförfattningarna. Betänkandet har remissbehandlats och regeringen
avser att återkomma till riksdagen med en
proposition i frågan under riksdagsåret 2011/12.
Statskontoret har på regeringens uppdrag
utrett kommunernas ersättning för elever i
specialskolan. I rapporten konstaterar Statskontoret att den ersättning som kommunerna
betalar till staten är låg i förhållande till de
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genomsnittliga kostnader som kommunerna har
för elever i hörselklasskolor med ett regionalt
upptagningsområde. I syfte att göra förutsättningarna mellan olika huvudmän mer
likvärdiga avser regeringen att höja ersättningen
från och med hösten 2012.
3.3.5

Fristående sameskola

Flertalet skolformer kan bedrivas i såväl offentlig
som enskild regi. De enda undantagen från det är
de statliga skolformerna specialskolan och
sameskolan som endast kan anordnas av en
offentlig huvudman. I propositionen Den nya
skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet
(prop. 2009/10:165) framhölls att frågan om
enskild huvudman för sameskola borde övervägas ytterligare.
Regeringen avser att återkomma med förslag
om fristående huvudmän för sameskolan.

3.4

Det frivilliga skolväsendet för
ungdomar

3.4.1

En reformerad gymnasieskola
infördes hösten 2011

Höstterminen 2011 började eleverna i en
gymnasieskola som reformerats kraftigt. Syftet
med reformen är att skapa en gymnasieskola
som är bättre anpassad till elevernas skilda
förutsättningar och framtidsplaner. Eleverna ska
efter avslutad gymnasieutbildning vara bättre
förberedda för anställning, eget företagande eller
fortsatta studier. En tydligare struktur ska
underlätta för eleverna att välja rätt utbildning.
Behörighetskraven
till
de
nationella
programmen har skärpts för att eleverna ska
komma bättre förberedda till gymnasieskolan. I
gymnasieskolan finns det nu 18 nationella
program, varav 12 är yrkesprogram och 6 är
högskoleförberedande program. Historia har
blivit ett gymnasiegemensamt ämne som läses av
samtliga elever. På de högskoleförberedande
programmen ställs högre krav än tidigare, bl.a.
genom att eleverna läser mer svenska än tidigare.
Yrkesämnena ges mer tid på yrkesprogrammen
och avnämarna ges större inflytande över
yrkesutbildningarna genom nationella programråd.

En gymnasieexamen införs som kan vara
antingen en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Högskoleförberedande
examen ger grundläggande behörighet till
högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå.
För elever på yrkesprogram är det inte
obligatoriskt att läsa in högskolebehörighet, men
alla elever på yrkesprogram ges möjlighet att
inom sin utbildning uppnå grundläggande
behörighet till högskolan. Elever med yrkesexamen har dessutom fått rätt att läsa in de
kurser som krävs för grundläggande behörighet
inom gymnasial vuxenutbildning.
Specialutformade program har avskaffats men
särskilda varianter av nationella program kan få
anordnas om Skolverket anser att de håller god
kvalitet och svarar mot lokala eller regionala
behov. Liksom tidigare kan nationella program
av Skolverket godkännas som riksrekryterande
utbildningar.
Elever som saknar behörighet att antas till ett
nationellt program erbjuds att gå ett av de
introduktionsprogram som ersätter de tidigare
individuella programmen. Det finns fem olika
typer av introduktionsprogram: preparandutbildning, programinriktat individuellt val,
yrkesintroduktion, individuellt alternativ och
språkintroduktion.
Nya ämnesplaner för gymnasieskolan har
beslutats under hösten 2010. Regeringen avser
att under hösten 2011 besluta om en ny läroplan
för de frivilliga skolformerna. Till detta kommer
en ny betygsskala som införs i gymnasieskolan
för utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011.
Regeringen avser att noga följa utvecklingen
av och resultaten i den nya gymnasieskolan.
3.4.2

Grundläggande yrkesutbildning

demografiska
Ökad
global
konkurrens,
förändringar och en snabb teknisk utveckling har
gjort att kompetenskraven har ökat inom i stort
sett alla delar av arbetsmarknaden. I Sverige har
knappt hälften av arbetskraften gymnasial
utbildning som högsta utbildningsnivå. Den
grundläggande gymnasiala yrkesutbildningen
utgör därför ett viktigt bidrag till den nationella
kompetensförsörjningen.
Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att
höja kvaliteten inom den gymnasiala yrkesutbildningen. Genom gymnasiereformen införs
nya behörighetsregler för yrkesprogrammen och
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tiden till fördjupning i yrkesämnena ökar.
Innehåll och studievägar har uppdaterats och
lärlingsutbildning har införts. Arbetsmarknadsanknytningen har förstärkts och nationella råd
har införts, bl.a. för att höja kvaliteten och
säkerställa att utbildningsinnehållet utvecklas så
att det bättre motsvarar behoven på arbetsmarknaden.
Regeringen bedömer dock att det finns behov
av att komplettera redan vidtagna åtgärder med
ytterligare insatser. Skolinspektionen har
exempelvis uppmärksammat allvarliga brister i
det arbetsplatsförlagda lärandet. Det finns därför
behov av att utveckla formerna för styrning, stöd
och uppföljning av det lärande som förläggs till
en arbetsplats.
Regeringen avser att ge Skolverket i uppdrag
att vidta åtgärder som kan bidra till att öka
yrkesutbildningarnas attraktionskraft och att
kvaliteten på det arbetsplatsförlagda lärandet
säkras. Det kan t.ex. ske genom att utveckla
verktyg som underlättar samarbetet mellan
arbetsplats och skola vad gäller planering,
uppföljning, dokumentation och bedömning av
lärande som skett på arbetsplatsen. I uppdraget
ingår att utveckla en attraktiv handledarutbildning. Uppdraget till Skolverket innebär en
satsning på tio miljoner kronor per år under
2012 och 2013.
Uppdraget kommer även att omfatta den
yrkesintroduktion som införts från hösten 2011.
Yrkesintroduktion är ett introduktionsprogram
som med utgångspunkt i elevens förutsättningar
förbereder för arbetslivet. För att detta ska bli
verklighet är det viktigt att det lokala arbetslivet
involveras i utbildningen.
3.4.3

Gymnasial lärlingsutbildning m.m.

Elever har olika sätt att lära sig och en del elever
föredrar en produktionsnära och verklighetsbaserad väg in i yrkeslivet. Lärlingsutbildning
kan också underlätta för huvudmän att erbjuda
utbildning inom smala yrkesområden.
Gymnasial lärlingsutbildning införs nu
permanent som en alternativ utbildningsväg till
yrkesexamen. Lärlingen följer ett nationellt
yrkesprogram och minst hälften av utbildningen
är förlagd till en arbetsplats. Det ställs höga krav
på en lärling, eftersom han eller hon ska kunna
utföra arbetsuppgifter på en arbetsplats under
ökande eget ansvar. Lärlingsutbildningen ger
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eleverna värdefulla erfarenheter och kontakter
inför en framtida etablering på arbetsmarknaden.
I
budgetpropositionen
för
2011
(prop. 2010/11:1, utg.omr. 16) aviserade regeringen en omfattande satsning i syfte att öka
antalet lärlingsplatser. För perioden 2011–2014
avsattes 794 miljoner kronor. Det är regeringens
ambition att öka antalet lärlingsplatser.
Utbildningsinnehållets relevans och kvaliteten på
det arbetsplatsförlagda lärandet är en
förutsättning för att lärlingsutbildningen ska
växa och utvecklas till ett ännu mer attraktivt
alternativ för både elever och arbetsgivare.
Regeringen avser därför att följa utvecklingen av
såväl omfång som kvalitet noga.
Gymnasial lärling med anställningskontrakt

I länder där lärlingsutbildning dominerar
yrkesutbildningen är lärlingen anställd under
utbildningstiden. Det är i Sverige är mycket
ovanligt att ett anställningsförhållande råder för
gymnasiala lärlingar. Anledningen till det kan
troligen sökas i den tradition av skolförlagd
yrkesutbildning som utvecklades i Sverige under
1900-talet. En annan anledning till att inte fler
lärlingar anställts under utbildningstiden kan
vara den osäkerhet som råder om vilka regler
som gäller vid anställning under utbildningstiden. Redan i Gymnasieutredningens
betänkande Framtidsvägen – en reformerad
gymnasieskola (SOU 2008:27) framkom att ett
antal juridiska frågor måste få en tillfredsställande lösning vid kombinationen av
anställning och utbildning.
Regeringen gav därför en särskild utredare
(U 2009:02) i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inom gymnasial lärlingsutbildning kombinera anställning och studier. I
mars 2010 överlämnade Lärlingsutredningen sitt
betänkande Lärling – en bro mellan skola och
arbetsliv (SOU 2010:19). Betänkandet remitterades i oktober 2010 tillsammans med en
departementspromemoria, Skolans och arbetsmarknadens regler vid gymnasial lärlingsutbildning och gymnasial lärlingsanställning
(U2010/5775/G).
En anställning bedöms kunna stimulera och
motivera lärlingen till ett ökat engagemang för
sin utbildning och företaget kan på ett tidigare
stadium säkra sin kompetensförsörjning. Genom
att anställas redan under utbildningen ökar

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

sannolikheten för att lärlingen fullföljer sin
utbildning i stället för att lämna utbildningen
och gå ut i arbete i förtid, något som kan bli
problematiskt för individen om arbetsmarknaden senare viker.
Regeringen avser att återkomma med förslag
om en särskild arbetsrättslig reglering så att
lärlingarna ska kunna kombinera utbildning
inom den nya gymnasieskolan med anställning
på ett företag.
3.4.4

Uppföljning av ungdomars
etablering på arbetsmarknaden

Genom reformen av gymnasieskolan har
yrkesutbildningens anknytning till arbetslivet
förstärkts. Detta bedöms som avgörande för att
öka ungdomars kontaktyta mot arbetsmarknaden och därmed underlätta ungdomars
etablering på arbetsmarknaden. En misslyckad
övergång från skola till arbetsliv kan få bestående
konsekvenser för unga människors möjligheter
att varaktigt etablera sig på arbetsmarknaden.
Övergången från utbildning till arbetsmarknad
är därmed en viktig aspekt av yrkesutbildningens
kvalitet. Regeringen avser därför att ge
Skolverket i uppdrag att i samarbete med de
nationella programråden kontinuerligt låta
analysera ungdomars övergång från yrkesutbildning till arbetsliv.
3.4.5

Skolmyndigheternas arbete kring
yrkesutbildning

I Skolinspektionens regleringsbrev för 2011
förtydligades uppdraget kring tillsyn och
kvalitetsgranskning av den gymnasiala yrkesutbildningen,
inklusive
lärlingsutbildning.
Myndigheten fick bl.a. i uppdrag att i samarbete
med Skolverket och de nationella råden
identifiera de mest avgörande kvalitetsaspekterna
vid tillsyn och kvalitetsgranskning av
yrkesutbildning. I regleringsbrevet för 2011 fick
vidare Skolverket i uppdrag att föreslå insatser
för att höja kvaliteten i den gymnasiala
lärlingsutbildningen. I redovisningen av uppdraget till regeringen (U2011/1694/GV) beskrev
myndigheten ett antal angelägna utvecklingsområden, bl.a. stöd till kvalitetssäkring och
handledarutbildning.

Enligt regeringens bedömning är det bl.a. av
kompetensförsörjningsskäl avgörande att yrkesutbildningens kvalitet och relevans förbättras.
För att nå önskade resultat behöver Skolverket
och Skolinspektionen utveckla och ställa om
arbetet mot ett ökat fokus på yrkesutbildning.
En skarp och närvarande tillsyn bedöms som
nödvändig för att höja yrkesutbildningens
kvalitet. Utöver den ökade fokusering på
yrkesutbildning som Skolinspektionen förväntas
göra inom befintliga anslag, avser regeringen att
tillföra fem miljoner kronor årligen för att
ytterligare förstärka myndighetens arbete med
tillsyn och kvalitetsgranskning av yrkesutbildning. Ett intensivt europeiskt samarbete
pågår för att höja yrkesutbildningens
attraktionskraft och kvalitet. Regeringen
bedömer att det är angeläget att både Skolverket
och Skolinspektionen hämtar kunskap och
erfarenhet från detta samarbete.
Regeringen avser att noga följa myndigheternas arbete inom yrkesutbildningsområdet.
3.4.6

Ökade insatser för
kompetensutveckling av yrkeslärare

Yrkeslärarnas fortbildningsbehov skiljer sig från
andra lärares genom att den egna yrkeskompetensen snabbt kan urholkas om den inte
uppdateras i takt med den tekniska utvecklingen
och förändringar som sker i respektive bransch.
Mot bakgrund av att den reformerade
gymnasieskolan nu införs och vikten av att säkra
en hög kvalitet i yrkesutbildningen, anser
regeringen att det är angeläget att yrkeslärare ges
möjlighet att med viss regelbundenhet delta i
praktisk verksamhet ute på en arbetsplats. För
att bibehålla aktualitet i yrkesutbildningen är det
särskilt viktigt att denna grupp får möjligheter
till kontinuerlig fortbildning inom det
yrkesområde de utbildar elever för.
Regeringen avser därför att under perioden
2012–2014 införa ett statligt stöd på 17 miljoner
kronor per år för att göra det möjligt för
yrkeslärare att tillbringa minst två veckor på en
arbetsplats inom aktuell bransch var femte år.
Från 2015 och framåt beräknas stödet utökas till
22 miljoner kronor per år. Stödet bör utformas
så att huvudmannen står för hälften av
kostnaderna. Regeringen avser att ge Skolverket
i uppdrag att fördela det statliga stödet samt att
efter samråd med de nationella programråden
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avgöra om det inom ramen för satsningen finns
behov av och utrymme för andra, riktade
kompetensutvecklingsinsatser för yrkeslärare.
3.4.7

Ett fjärde tekniskt år

Sveriges framtida behov av personer med kortare
ingenjörsutbildning förväntas bli stort. En
försöksverksamhet med ett fjärde år på
gymnasieskolans teknikprogram påbörjas därför
höstterminen 2011. Av 54 sökande har
Skolverket beviljat tio skolor att starta
försöksverksamheten med maximalt 30 elever
per utbildning. Beviljade utbildningar är
fördelade över profilerna Informationsteknik,
Innovation och produktion samt Samhällsbyggande, med en tyngdpunkt på Innovation
och produktion. Ett krav för deltagande är ett
etablerat samarbete med lokalt eller regionalt
arbetsliv samt att utbildningen i övrigt kan
genomföras med god kvalitet. Utbildningen,
som leder till gymnasieingenjörsexamen, ska till
delar vara förlagd till en eller flera arbetsplatser.
Som aviserades i budgetpropositionen för 2011
ska försöksverksamheten stegvis utökas.
Regeringen avser att försöksverksamheten från
hösten 2012 ska omfatta 20 skolor.
3.4.8

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskoleutredningen (U 2009:04)
överlämnade sitt betänkande Den framtida
gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för
ungdomar
med
utvecklingsstörning
(SOU 2011:8) i januari 2011. I betänkandet
föreslås bl.a. en struktur för gymnasiesärskolan
som harmoniserar med gymnasieskolan, nio nya
nationella program, utökat elevinflytande vid val
av utbildning och ökad samverkan mellan skola
och arbetsliv. Utredarens förslag har remissbehandlats. Regeringen avser att återkomma
med en proposition om en ny gymnasiesärskola
under riksdagsåret 2011/12.

3.5

Vuxenutbildning

Den svenska vuxenutbildningen har en stolt
historia. Under en lång tid har den gett
människor en andra chans till en utbildning.
62

Vuxenutbildningen ger i dag också många
människor som kommer till vårt land och som
tidigare inte haft möjlighet att studera en första
chans till utbildning.
Vuxenutbildningen har varit och är en
möjlighet för den enskilde att skaffa sig
behörighet att läsa på högskolan eller att studera
för sin egen personliga utveckling. Att höja
kvaliteten på yrkesutbildningarna och säkerställa
det livslånga lärandet har varit den röda tråden i
regeringens fortsatta utveckling av den offentliga
vuxenutbildningen. För att ge kommunerna
ökade möjligheter att erbjuda vuxna utbildning
beslutade riksdagen i december 2006 på
regeringens förslag att från och med 2007 tillföra
kommunerna 1,2 miljarder kronor permanent
inom ramen för det generella statsbidraget.
För att vuxenutbildningens mål och syften ska
uppnås krävs en fortsatt utveckling vad gäller
analyser av den enskildes behov samt att
utbildningarna genomförs i flexibla former. Det
innebär bl.a. att verksamheten ska anpassas efter
vuxnas övriga åtaganden och livssituation.
Ansvaret för en sådan utveckling ligger på
huvudmännen. Även berörda myndigheter har
ett ansvar för att inom ramen för sina
utvecklingsuppdrag stödja kommunerna i denna
utveckling samt att genom granskning och
tillsyn följa hur arbetet fortskrider.
Den 1 juli 2012 ska den nya skollagen
(2010:800) börja tillämpas på vuxenutbildningen.
Den ställer bl.a. krav på en förstärkt
individualisering av vuxenutbildningen. Detta
innebär bl.a. ett krav på upprättande av
individuella studieplaner. I detta arbete är vägledning och validering viktiga instrument.
Regeringen bedömer att validering i mycket
högre grad bör känneteckna verksamheterna och
har därför infört bestämmelser om detta i den
nya skollagen. Det förstärkta valideringsarbetet
är särskilt viktigt för de utlandsföddas möjligheter att tidigt etablera sig på arbetsmarknaden.
För att ytterligare tillgodose individens behov
på vuxenutbildningsområdet avser regeringen att
pröva möjligheten att införa en valfrihetsmodell
för vuxenutbildningen.
Regeringen har genomfört flera reformer för
att göra vuxenutbildningen mer tillgänglig för
personer med funktionsnedsättning. Alla
människor ska ha en reell möjlighet att ta del av
det ordinarie utbildningsutbudet. Regeringen har
därför öppnat de tillfälliga statliga satsningarna
på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning
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(yrkesvux) och lärlingsutbildningen för vuxna
för personer med utvecklingsstörning inom
ramen för vuxenutbildning för utvecklingsstörda
(särvux). Vidare redovisade Myndigheten för
yrkeshögskolan i juni 2011 ett regeringsuppdrag
om att kartlägga vilka utbildningar inom yrkeshögskolan som kan anpassas så att personer med
funktionsnedsättning i högre grad kan ges
tillträde till dem.
3.5.1

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning är för många en
förutsättning för att kunna delta i arbets- och
samhällslivet. Inte minst har den en viktig roll
när det gäller integration i det svenska samhället
av människor med utländsk bakgrund. Närmare
nio av tio studenter inom den grundläggande
vuxenutbildningen är invandrade och kursen
svenska som andraspråk fungerar ofta som en
naturlig fortsättning på svenskundervisning för
invandrare (sfi).
Vuxenstuderande på grundskolenivå är en
mycket heterogen grupp som omfattar elever
med mycket skilda utbildningsnivåer och
förutsättningar, vilket ställer stora krav på en
individuellt anpassad utbildning av hög kvalitet.
Tydliga indikatorer på att utbildningens kvalitet
och genomströmning behöver höjas är bl.a. att
andelen avhopp generellt är betydligt högre än
inom andra skolformer och att studieresultaten
är sämre. Vidare får de elever som lånat till
studierna relativt ofta återbetalningsproblem.
Regeringen anser att det finns behov av
förbättringar av den grundläggande vuxenutbildningen. Regeringen har för avsikt att
tillsätta en utredning i detta syfte.
3.5.2

Yrkesvux

Yrkesvux är regeringens satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom
vuxenutbildningen, föranledd av den tidigare
kraftiga ekonomiska nedgången. Den har sedan
starten 2009 gett tiotusentals individer en yrkesutbildning. Syftet med satsningen är främst att
underlätta omställning vid arbetslöshet och att
nå personer utan gymnasial utbildning eller med
en gymnasial yrkesutbildning som behöver
kompletteras. Under lågkonjunkturen har yrkesvux haft en mycket viktig roll i regeringens

arbete mot utanförskapet. Satsningen, som
ursprungligen var planerad att fortgå till 2011,
bör förlängas i ytterligare två år till och med
2013. Under denna tid kommer yrkesvuxsatsningen successivt att fasas ut.
Mot bakgrund av det rådande läget på
arbetsmarknaden anser regeringen att en rimlig
nivå för en fortsatt statlig satsning på yrkesvux
är 500 miljoner kronor under 2012, vilket
beräknas motsvara ca 5 000 årsplatser, inklusive
kostnader för studiestöd. Under 2013 beräknas
stödet uppgå till 100 miljoner kronor. Det
motsvarar ca 1 000 årsplatser. Inom ramen för
yrkesvuxsatsningen bör medel avsättas för
särskilda behovsstyrda utbildningar riktade till
arbetslösa ungdomar som saknar slutbetyg från
gymnasieskolan och som är inskrivna i de
arbetsmarknadspolitiska garantierna. Vidare
kommer yrkesvuxsatsningen delvis att ersättas
av satsningen på lärlingsutbildningar för vuxna
för vilket antalet platser ökar successivt under
perioden 2011–2014.
Regeringens bedömning är att resurserna för
vuxenutbildningen fortsättningsvis är betydande
om man även beaktar de resurser som
kommunerna själva förfogar över och de medel
om 1,2 miljarder kronor per år som
permanentats och tillförts inom ramen för det
generella statsbidraget. Det är av stor vikt att de
verksamheter som finansieras inom ramen för de
generella statsbidragen och med kommunala
medel kännetecknas av de kriterier som
regeringen satt upp som villkor för det riktade
statsbidraget för yrkesvux. Kriterierna ligger i
linje med av regering och riksdag uppsatta mål
och syften när det gäller den samhällsstödda
vuxenutbildningen, t.ex. ett tydligt individperspektiv med vägledning och validering som
ledstjärna. Regeringen avser att särskilt följa hur
de totala utbildningsvolymerna utvecklas framöver.
3.5.3

Nya satsningar på yrkeshögskolan

Dagens arbetsmarknad behöver kvalificerad
arbetskraft. Arbetslivet visar därför stort intresse
för yrkeshögskolan, vilket inte minst visar sig på
det sättet att antalet ansökningar om att starta
utbildningar ökar. Yrkeshögskolans utbildningsform attraherar också blivande studenter som vill
få en kvalificerad yrkesutbildning inom områden
där deras yrkeskunnande efterfrågas.
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De senaste tre åren har regeringen genomfört
stora satsningar på yrkeshögskolan med anledning av finanskrisen och resultaten av dessa
satsningar har redan visat sig vara goda. Närmare
80 procent av deltagarna får arbete eller startar
företag efter avslutad utbildning. Arbetslivets
medverkan i utbildningarna har stor betydelse
för dessa resultat.
Regeringen bedömer att yrkeshögskolan
spelar en strategisk roll när det gäller att förse
arbetslivet med kvalificerad arbetskraft. Därför
avser regeringen att fortsatt satsa på yrkeshögskolan de kommande åren. Under 2012 och
2013 tillförs och beräknas tillföras sammanlagt
150 miljoner kronor (inklusive kostnader för
studiestöd), vilket motsvarar ca 1 500 årsplatser.
Regeringen konstaterar att utlandsfödda
studenter är underrepresenterade i yrkeshögskolans utbildningar. Därför har regeringen
gett Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag
att genomföra särskilda informationsinsatser i
syfte att öka andelen studerande med utländsk
bakgrund i yrkeshögskolans utbildningar.
Regeringen har också genomfört ändringar av
villkoren för statsbidrag som gör det möjligt för
yrkeshögskolan att vid sin fördelning av
statsbidrag ta hänsyn till om utbildningsanordnaren erbjuder svenska med yrkesinriktning. Detta språkstöd kan göra det möjligt
för personer med utländsk bakgrund att
tillgodogöra sig utbildning på samma villkor som
andra genom att den studerande får verktyg för
att kunna behärska det fackspråk som behövs i
arbetslivet.
Myndigheten för yrkeshögskolan har i
samarbete med Myndigheten för handikapppolitisk samordning kartlagt hur yrkeshögskolan
kan ta emot fler personer med funktionsnedsättning och föreslå informationsinsatser
riktade till målgruppen och utbildningsanordnare. I den återrapportering som lämnades
till regeringen i juni 2011 har Myndigheten för
yrkeshögskolan utgått från principen att
utbildningarna ska ligga kvar på sin eftergymnasiala nivå och svara mot arbetsmarknadens
behov (U2011/3815/SV). Myndighetens förslag
är att utbildningarna ska vara inkluderande,
vilket innebär att personer med funktionsnedsättning inte ska hänvisas till utbildningar
som enbart riktas till dem. Utbildningsanordnare
som är intresserade av att genomföra
utbildningar som även vänder sig till personer
med funktionsnedsättning ska beskriva vilka
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fysiska och pedagogiska anpassningar som kan
erbjudas. Anordnarna ska få ett högre statsbidrag för dessa utbildningar. Myndigheten vill
genomföra ett pilotprojekt för att kunna pröva
om förslag och intentioner kan komma att
gynna målgruppen.
Regeringen är positiv till myndighetens
förslag. Det är viktigt att alla kan vara delaktiga i
arbetslivet på jämlika villkor. Att yrkeshögskolan
kan ge det extra stöd som behövs för att
personer med funktionsnedsättning ska kunna
skaffa sig en kvalificerad yrkesutbildning kan öka
deras möjligheter att få ett arbete på den
ordinarie arbetsmarknaden.
3.5.4

Pilotutbildningar i yrkeshögskolan

Den offentligt finansierade grundläggande
pilotutbildningen, utom den militära flygförarutbildningen, bör som regeringen bedömer i
propositionen om yrkeshögskolan bedrivas
inom yrkeshögskolan (prop. 2008/09:68).
Regeringen avser därför att avveckla den
nuvarande pilotutbildningen vid Lunds universitet och föra över verksamheten till Myndigheten för yrkeshögskolan. Utgångspunkten är
att Lunds universitet genomför en sista
antagning 2011 och att Myndigheten för
yrkeshögskolan därefter tar över ansvaret för
den offentligt finansierade pilotutbildningen.
3.5.5

Satsning på lärlingsutbildning inom
vuxenutbildningen

Regeringens arbete med att uppvärdera yrkesutbildningarna fortsätter under mandatperioden.
Som ett led i det arbetet införs lärlingsutbildningar inom vuxenutbildningen fr.o.m.
andra halvåret 2011.
Under andra halvåret 2011 har Skolverket
kunnat fördela en del av anslaget 1:15 Statligt
stöd till vuxenutbildning för arbetsplatsförlagt
lärande, s.k. vuxlärling. För att ytterligare
stimulera kommunerna att inrätta och bedriva
lärlingsutbildning har regeringen inrättat ett
särskilt statsbidrag för lärlingsutbildning inom
vuxenutbildningen, liknande statsbidraget för
yrkesvux. En särskild förordning har beslutats
för det riktade statsbidraget för denna satsning.
En ny förordning om kommunens samlade
vuxenutbildning bör också förtydliga möjlig-

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

heten till arbetsplatsförlagt lärande i samtliga
skolformer inom vuxenutbildningen. Det riktade
statsbidraget kan användas bl.a. för själva
utbildningen och för utbildning av handledare på
arbetsplatsen. Regeringen föreslår att 150
miljoner kronor avsätts för 2012, och beräknar
att 185 miljoner kronor kommer att avsättas för
2013 och 231 miljoner kronor för 2014.
Beloppen inkluderar kostnader för studiestöd.
Satsningen motsvarar ca 5 900 årsplatser 2011–
2014.
3.5.6

Fortsatt reformering av sfi

Goda kunskaper i det svenska språket är
avgörande för individens möjligheter till självförsörjning och egenmakt. Regeringen ser
svenskundervisning för invandrare (sfi) som ett
viktigt verktyg för att rusta de berörda
individerna för arbetsmarknaden. En effektiv sfiverksamhet gagnar inte bara individerna som går
utbildningen, den hjälper även deras barn,
eftersom föräldrarnas livssituation påverkar
barnens skolresultat och framtid.
Regeringen har de senaste åren genomfört ett
omfattande program för högre kvalitet och
bättre likvärdighet i sfi. Detta omfattar
kompetenshöjning för lärare, nationella slutprov,
tydligare mål i kursplanen, prestationsbaserad
sfi-bonus, förstärkt nationell inspektion, utvärdering av sfi och en utredning om begränsad tid i
sfi.
Regeringen anser att arbetet med att höja
kvaliteten och genomströmningen inom sfi bör
fortsätta. Lärares kompetens är en viktig faktor
för den enskildes resultat. Lärarlyftet ger sfilärare en möjlighet att höja kompetensen och
därigenom öka elevernas måluppfyllelse (se även
avsnitt 3.2.1). Regeringens bedömning är att det
är särskilt viktigt att denna lärargrupp ges
möjlighet att delta i satsningen och att de
därmed kan skaffa sig meriter för att få
lärarlegitimation. För att kunna bedriva en
effektiv sfi-verksamhet är det viktigt att tidigt ta
ett samlat grepp om individens kunskaper,
förutsättningar och målsättning med sina studier
i svenska. I samband med att den nya skollagen
börjar tillämpas på vuxenutbildningen blir
individuella studieplaner obligatoriska inom sfi.
Den individuella studieplanen ska innehålla den

enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna och den bör utgå från den
enskildes behov, önskemål och förutsättningar.
Valfrihet och individuell anpassning har
förstärkts genom införandet av en möjlighet för
folkhögskolor att bedriva sfi. Det finns dock
fortfarande problem med alltför bristande
flexibilitet och individanpassning i utbildningen.
Regeringen har därför beslutat att tillsätta en
utredning som ska föreslå hur valfrihet och
individuell anpassning kan ökas inom sfi, bl.a.
genom ett system med sfi-peng. Utredarens
förslag ska syfta till att valfrihet och individuell
anpassning förstärks genom att den som vill
delta i sfi ges möjlighet att välja den anordnare
som bäst svarar mot de egna behoven, fristående
eller offentlig. Utredarens förslag ska vidare
syfta till att utbildningen blir mer flexibel för att
i högre grad kunna kombineras med bl.a. arbete,
praktik och yrkesutbildning samt annan
vuxenutbildning och högre utbildning.
3.5.7

Folkbildning

Folkbildningen stärker Sverige. Dess förmåga att
anpassa sig till samhällsförändringar och bryta
människors utanförskap är unik. För att folkbildningen fortsatt ska kunna möta samhällsutmaningarna ser regeringen nu över
förordningen (1991:977) om statsbidrag till
folkbildningen.
Folkbildningsrådet har därför fått i uppdrag av
regeringen att under 2011 ta fram förslag på nya
verksamhetsområden som i särskilt hög grad ska
kunna utgöra motiv för statens stöd. Uppdraget
ska redovisas i slutet av 2011.
Som tidigare aviserats avser regeringen vidare
att genomföra en utvärdering av folkbildningen.
Regeringen avser också att under 2011 påbörja
arbetet med att se över folkhögskollärarutbildningen.
Regeringen avser att upphäva förordningen
(1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet
och bedömer att Myndigheten för yrkeshögskolan bör ta över ansvaret för att fördela de
särskilda statsbidragen för olika tolkutbildningar
och teckenspråkslärarutbildning samt att utöva
tillsyn över den statsbidragsberättigade verksamheten.
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3.6

Universitet och högskolor

Universitet och högskolor med hög kvalitet är
avgörande för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Högre utbildning behövs för välutbildad
arbetskraft och skapar förutsättningar för
ökad kunskap och forskning. Högre utbildning bidrar också till bildning och enskilda
individers utveckling, samhällsengagemang
och kritiska tänkande.
Regeringens mål är att utbildning och
forskning vid universitet och högskolor ska
hålla en internationellt sett hög kvalitet och
bedrivas effektivt.

terade regeringen ytterligare en höjning av
grundutbildningsanslagen på inledningsvis 200
miljoner kronor 2012 och därefter ytterligare
200 miljoner kronor från och med 2013, i form
av höjda ersättningsbelopp per helårsstudent
inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik
och teologi.
För att stärka kvaliteten i utbildningar inom
humaniora och samhällsvetenskap krävs fortsatta insatser. Regeringen beräknar därför en
kvalitetssatsning om ytterligare 400 miljoner
kronor 2013 genom höjda ersättningsbelopp
för humaniora, samhällsvetenskap, juridik och
teologi.
Tabell 3.1 Sammanställning av kvalitetsförstärkning

3.6.1

Insatser för ökad kvalitet

Såväl söktrycket till högskolan som antalet
studenter nådde rekordnivåer under 2010.
Regeringens bedömning är dock att en minskning av antalet sökande är att vänta inom de
närmaste åren, då ungdomskullarnas storlek
minskar kraftigt.
De senaste 20 årens kraftiga expansion av
antalet helårsstudenter med drygt 80 procent
sedan början av 1990-talet har lett till att fokus
har legat på antalet platser framför ökad
utbildningskvalitet. Regeringen bedömer att
dagens totala dimensionering är rimlig givet de
minskande ungdomskullarna. Tillkommande
resurser ska i stället användas till att höja
kvaliteten på befintlig utbildning.
Högre ersättning till humaniora och
samhällsvetenskap

Samtidigt som den kraftiga expansionen av
antalet platser skedde på 1990-talet urholkades
ersättningsbeloppen genom besparingar. För
utbildningsområdena humaniora och samhällsvetenskap är resursurholkningen särskilt kännbar. Den har bl.a. resulterat i att den lärarledda
tiden har minskat parallellt med att studentgrupperna har ökat. Den låga andelen lärarledd
tid inom humaniora och samhällsvetenskap är
sannolikt en bidragande orsak till den låga
genomströmningen inom dessa områden.
Regeringen har tidigare aviserat höjda ersättningsbelopp för dessa utbildningsområden,
i budgetpropositionen för såväl 2007 som
2008. I budgetpropositionen för 2011 presen66

(mnkr)

BP 2011

Föreslagen
ökning för 2012

Beräknad
ökning för 2013

Total ökning
fr.o.m. 2013

200

200

400

400

400

600

800

BP 2012
Totalt

220

Totalt innebär detta en förstärkning av
humaniora och samhällsvetenskap med 800
miljoner kronor från och med 2013 jämfört
med 2011. Denna ökning innebär att ersättningsbeloppet per helårsstudent inom samhällsvetenskap och humaniora ökar med ca
1 600 kronor eller drygt 7 procent 2012 jämfört med 2011. Från och med 2013 skulle
ökningen motsvara 6 500 kronor eller ca 30
procent jämfört med 2011.
Kvalitetsförstärkningen gynnar en stor del
av utbildningen, då 60 procent av helårsstudenterna finns inom de berörda ämnesområdena 2010.
Renodlade roller för myndigheterna

I syfte att uppnå högsta möjliga utbildningskvalitet har lärosätena stor frihet, men med det
följer också stort ansvar. Som en följd av lärosätenas ökade självbestämmande blir statens
uppgift främst uppföljning, tillsyn och kvalitetskontroll. I detta ingår att pröva lärosätenas
examenstillstånd och att utvärdera utbildningarnas kvalitet i form av resultat. I detta arbete
har Högskoleverket en central roll med ansvar
för nationell kvalitetssäkring.
Med anledning av Högskoleverkets ansvar
för kvalitetssäkring och tillsyn bör myndig-
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hetens uppdrag renodlas till att omfatta den
granskande verksamheten. Vidare bör Verket
för högskoleservice (VHS), Internationella
programkontoret för utbildningsområdet
(IPK) och delar av Högskoleverkets verksamhet sammanföras till en ny, samlad myndighet med ansvar för verksamhet av väsentligen service- och samordningskaraktär. På så
sätt kan en effektiv och tydlig ansvarsfördelning skapas, där den granskande verksamheten
skiljs från främjande verksamhet och service.
En särskild utredare har därför fått i
uppdrag att förbereda och lämna förslag till de
åtgärder som behövs för genomförandet av en
ändamålsenlig och effektiv organisering av de
verksamheter som för närvarande bedrivs vid
Högskoleverket, VHS och IPK (dir. 2011:52).
Utredaren ska delredovisa sitt uppdrag senast
den 16 januari 2012, och den nya myndighetsstrukturen är avsedd att träda i kraft den 1
januari 2013. Regeringen avser att återkomma
till riksdagen i frågan.
Resurstilldelning utifrån kvalitet

Resurstilldelningssystemets utformning skapar
olika drivkrafter. Det nuvarande resurstilldelningssystemet för utbildning på grundnivå
och avancerad nivå utgår från antalet studenter
och deras prestationer i form av antal avklarade
högskolepoäng. Däremot har det tidigare
saknats tydliga ekonomiska incitament för
högre kvalitet i systemet.
Riksdagen beslutade i juni 2010 att resurser
för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ska fördelas även på grundval av kvalitetsutvärderingar av utbildningars resultat (prop.
2009/10:139, bet. 2009/10:UbU20, rskr.
2009/10:320). Lärosäten med utbildningar
som vid en kvalitetsutvärdering ges högsta
omdömet uppmuntras och får bekräftelse
genom en ökad resurstilldelning. Detta blir ett
viktigt incitament för att satsa på ökad
utbildningskvalitet.
Den kvalitetsbaserade resurstilldelningen
ska påbörjas 2013 och beräknas då omfatta
95 miljoner kronor. Dessa medel kommer att
baseras på utbildningsutvärderingar genomförda av Högskoleverket t.o.m. sommaren
2012. Den kvalitetsbaserade resurstilldelningen
är avsedd att vara fullt utbyggd 2015 och beräknas då omfatta 295 miljoner kronor årligen.

Studenter som inte är aktiva

Det finns uppgifter som tyder på att en
betydande andel av de studenter som har
antagits till högskoleutbildning har en låg
aktivitetsnivå eller inte är aktiva alls. Det är
t.ex. ca tio procent av studenterna som inte tar
några poäng alls på de kurser de är registrerade
på. Det motsvarar drygt 26 000 helårsstudenter eller ca 900 miljoner kronor i anslag
när inresande studenter är exkluderade. Framför allt förekommer de inaktiva studenterna
inom distansutbildning, där de som inte avlägger några poäng utgör ca 20 procent av
samtliga registrerade helårsstudenter.
Att en student inte tar några poäng alls är
dock inte nödvändigtvis ett tecken på
inaktivitet. Det kan finnas flera förklaringar till
att studenter inte tar poäng. Det kan t.ex. röra
sig om att studenter deltar i en kurs men sedan
inte får godkänt på examinationen. Studenter
kan också av olika anledningar läsa på en kurs
utan att ha för avsikt att tentera. Det förekommer dock också att studenter registrerar
sig på en kurs utan att ha för avsikt att delta.
Omfattningen av inaktiva studenter kan
även tyda på att lärosätena har svårigheter att
föra korrekta uppgifter över vilka studenter
som deltar i undervisningen. Statistik över bl.a.
genomströmning kan därmed bli missvisande.
I regleringsbrevet för universitet och högskolor anges att de studenter som inom tre
veckor efter påbörjad kurs har anmält avbrott
på kurs och som under den tiden inte har blivit
godkända på något prov inte ska ingå i
beräkningen av anslagsmedel.
Enligt regeringens uppfattning bör avräkningen av helårsstudenter mot takbeloppet
göras för personer som aktivt deltar i studier.
En student som endast är registrerad på en
kurs utan att bedriva studier, bör inte ingå i
avräkningen mot takbeloppet. Det är mot
denna bakgrund viktigt att lärosätena har
interna rutiner för kontrollen av att studenter
som inte deltar i utbildningen inte heller ingår i
avräkningen mot takbelopp.
Inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) pågår ett arbete med att förtydliga
lärosätenas möjligheter att avregistrera inaktiva
studenter.
Även om det i vissa fall kan finnas goda skäl
till att en student inte tar några poäng alls, ger
den stora andelen inaktiva studenter bland de
67

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

registrerade helårsstudenterna anledning att
ifrågasätta beräkningen av anslagsmedel. Regeringen beräknar att 440 miljoner kronor dras
in från lärosätenas grundutbildningsanslag från
och med 2013. Detta motsvarar ca hälften av
ersättningen för studenter som inte har tagit
några poäng. Dessa medel bör återföras till
universitet och högskolor i form av kvalitetsförstärkningar.
Eftersom de konstnärliga högskolorna och
Försvarshögskolan inte har någon större
omfattning av inaktiva studenter bör dessa inte
omfattas av indragningen.
Tabell 3.2 Beräknad anslagsminskning 2013 för inaktiva
studenter
Tusental kronor
Lärosäte

2013
Beräknat

Uppsala universitet

24 068

Lunds universitet

37 558

Göteborgs universitet

32 883

Stockholms universitet

46 785

Umeå universitet

23 236

Linköpings universitet

21 526

Karolinska institutet

4 531

Kungl. Tekniska högskolan

17 915

Luleå tekniska universitet

12 194

Karlstads universitet

16 178

Linnéuniversitet

21 314

Örebro universitet

14 713

Mittuniversitetet

16 399

Blekinge tekniska högskola
Malmö högskola
Mälardalens högskola
Gymnastik- och idrottshögskolan

5 453
17 365
9 745
1 232

Högskolan i Borås

10 038

Högskolan Dalarna

14 121

Högskolan på Gotland
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad

7 717
12 312
8 167

Högskolan Kristianstad

7 151

Högskolan i Skövde

9 669

Högskolan Väst

8 640

Södertörns högskola

9 814

Chalmers tekniska högskola AB

15 311

Högskolan i Jönköping

13 965

Totalt
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440 000

Högskolans utbildningsuppdrag

Den högre utbildningen ska vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund och på beprövad erfarenhet, vilket fastslås i högskolelagen (1992:1434). Detta är utgångspunkten
för att utbildningen ska betraktas som akademisk och högskolemässig.
Gränsdragningen mellan olika utbildningsformer är ibland svår, men kan ändå inte
undvikas. Regeringen menar att sådan utbildning som primärt hör hemma inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen inte bör ges
inom högskolan. Centralt för att en utbildning
ska anordnas av högskolan är att det är
akademisk nivå på det studenterna ska tillgodogöra sig under utbildningen.
Lärosätena ansvarar för att den akademiska
kvaliteten upprätthålls och Högskoleverket
ansvarar för nationell kvalitetssäkring. Högskoleverket har också ett uppdrag från
regeringen att granska sådana kurser och
utbildningar som inte leder fram till examen,
för att säkerställa att dessa uppfyller
kvalitetskraven
för
högre
utbildning
(U2010/427/UH).
Regeringen avser att noggrant följa frågan.
Samarbeten och samgåenden

För att kunna nå en ökad kvalitet i högre
utbildning och forskning är det enligt regeringens uppfattning nödvändigt med en ökad
koncentration av kompetens genom att
lärosätena profilerar sig och utvecklar samverkan med varandra. På så sätt kan utbildnings- och forskningsmiljöerna stärkas och
lärosätenas konkurrenskraft öka, sårbarheten
minska samtidigt som resurserna utnyttjas
effektivare. Regeringen vill understryka att
förstklassig utbildning och forskning kan
bedrivas vid såväl större som mindre lärosäten.
Utbildning bör enligt regeringens mening
finnas på många platser i landet, för att på så
sätt underlätta för fler att studera.
Samtidigt har flera lärosäten en verksamhet
som riskerar att bli känslig för omvärldsförändringar. Det gäller t.ex. lärosäten med en
hög andel tredjelandsstudenter, hög andel
distansstudenter eller en stor koncentration av
sitt utbildningsutbud på enskilda större
utbildningar som har fått kritik i Högskole-
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verkets utvärderingar, exempelvis lärar- och
sjuksköterskeutbildningar.
Förändringar av organisationen bör bygga
på lärosätenas egna bedömningar och på
frivillighet. På framställan från lärosäten kommer regeringen att kunna stödja frivilliga
sammanslagningar av lärosäten. Regeringen
föreslår att totalt 20 miljoner kronor avsätts
2012 och beräknar att 75 miljoner kronor
avsätts kommande år.
Bättre förberedelser inför studier och arbetsliv

Högskolestudier förbereder den studerande
för ett föränderligt arbetsliv och bidrar till
bildning.
Inför studierna är studie- och yrkesvägledning viktig för välgrundade studie- och yrkesval. Även under utbildningen har den
betydelse, eftersom vägledningen i kombination med andra former av stöd kan innebära
att fler studenter slutför sin utbildning. För att
förbereda de studerande för det framtida
arbetslivet bör universitet och högskolor också
på ett systematiskt sätt arbeta med utbildningarnas anknytning till arbetsmarknaden.
Det kan också finnas skäl för universitet och
högskolor att förbättra informationen om
olika utbildningar, inte minst vad gäller
kopplingen till arbetsmarknaden.
Regeringen anser att det i dag saknas en
samlad bild av lärosätenas arbete med utbildningarnas arbetsmarknadsanknytning, både
vad gäller omfattning och vilka metoder som
är framgångsrika. Regeringen avser därför att
ge Högskoleverket i uppdrag att kartlägga hur
lärosätena arbetar med detta.
Ytterligare resurser till forskning

I denna proposition föreslås, i enlighet med
vad som aviserades i forsknings- och innovationspropositionen Ett lyft för forskning
och innovation (prop. 2008/09:50, bet.
2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160), en ökning
av resurserna till lärosätenas anslag för
forskning och utbildning på forskarnivå med
300 miljoner kronor för 2012. Se vidare tabell
8.2 Förändringar på anslagen för forskning och
forskarutbildning 2012 under avsnitt 8.2
Anslag för universitets- och högskoleområdet.

3.6.2

Insatser för ökad frihet

Regeringens proposition En akademi i tiden –
ökad frihet för universitet och högskolor
(prop. 2009/10:149, bet. 2009/10:UbU23,
rskr. 2009/10:337) syftade till att öka friheten
för statliga universitet och högskolor i Sverige
inom ramen för den nuvarande myndighetsformen. Detta har framför allt inneburit ökade
möjligheter för de statliga lärosätena att själva
bestämma över sin organisation och rekryteringen av lärare. Som en följd av bl.a. den nya
budgetlagen (2011:203) har också vissa förenklingar gjorts i några av de ekonomiadministrativa bestämmelserna för lärosätena.
Universitet och högskolor verkar under
särskilda villkor. Lärosätenas samverkan sinsemellan och med det omgivande samhället
ökar, såväl i Sverige som internationellt. Regeringens högskolepolitik syftar till att utöka
lärosätenas frihet och självbestämmande.
I uppdraget att bedriva utbildning och
forskning ingår att samverka med det omgivande samhället, vilket bl.a. innebär att lärosätena ska verka för att forskningsresultat
kommer till nytta. I ljuset av att samverkan
med det omgivande samhället ökar, ställs allt
större krav på universitetens och högskolornas
roll i samhällsutvecklingen. En avgörande förmåga blir att kunna delta i den globala konkurrensen som nu snabbt ökar om kunskapsproduktion, forskningsexcellens och spetskompetenser. Ett närmare samband mellan
utbildning, forskning och innovation bidrar till
att stärka kvaliteten och öka nyttiggörandet av
verksamheten. Regeringen ser positivt på att
lärosätena stärker kopplingen mellan utbildning, forskning och innovation och att
lärosätena i sina strategier utifrån detta perspektiv utvecklar samverkansformer med det
omgivande samhället.
Ökad mångfald genom stiftelsehögskolor

Som framgår av bl.a. flera utredningar de
senaste åren är myndighetsformen i många fall
inte tillräckligt flexibel för lärosätenas skiftande behov.
Chalmers tekniska högskola och Högskolan
i Jönköping hade tidigare statligt huvudmannaskap men bedrivs i dag som s.k. stiftelsehögskolor, vilket bl.a. innebär att de är egna
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juridiska personer. Stiftelsehögskolan är numera en väl beprövad form för högskoleverksamhet i Sverige och möjliggör för lärosätena att på ett flexiblare sätt hantera omvärldsförändringar. Genom att stiftelsehögskolorna inte har staten som huvudman skapas
dessutom större mångfald inom högskolesektorn.
Regeringen anser att det finns skäl att pröva
om fler statliga lärosäten bör och kan ges
möjlighet att ombildas till stiftelsehögskolor.
Regeringen har därför påbörjat ett arbete i
syfte att pröva om några lärosäten skulle
kunna ges möjlighet att ombildas från myndigheter till stiftelsehögskolor.
För att genomföra en ny stiftelsehögskolereform kan det krävas förändringar av bl.a.
stiftelselagen (1994:1220). Regeringen avser
att ytterligare utreda frågan och därefter återkomma till riksdagen.
3.6.3

Insatser för ökad effektivitet

Totalt uppgår anslaget till utbildning på grundnivå och avancerad nivå till ca 21 miljarder
kronor och den totala ekonomiska omslutningen för lärosätena är på nästan 58 miljarder
kronor. Lärosätena har således en omfattande
verksamhet och det är av största vikt att
resurserna används effektivt.
Ett sätt att utnyttja resurserna effektivt är
att i högre utsträckning samverka mellan lärosäten kring administrativa system. Regeringen
ser positivt på de initiativ som tas i denna
riktning. Vidare har i avsnitt 3.6.1 regeringens
syn på behovet av samgåenden av lärosäten
redovisats.
Att mäta effektivitet

En av Högskoleverkets huvuduppgifter är
kvalitetssäkring. Det är dock inte tillräckligt
att undersöka vilken kvalitet utbildningen
håller; även hur effektivt resurserna används
bör vara en del av den statliga uppföljningen.
Regeringen avser därför att ge Högskoleverket i uppgift att följa upp effektiviteten i
högskolans resursutnyttjande med hjälp av den
statistik och de data om högskolan som Högskoleverket samlar in. För att få en mer
rättvisande bild av genomströmningen och ett
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mer övergripande mått på effektiviteten, avser
regeringen vidare att ge Högskoleverket i
uppdrag att utveckla metoder för att med flera
mått än i den i dag befintliga statistiken mäta
effektivitets- och produktivitetsutveckling
inom ramen för högskolesektorns uppdrag.
Regeringen bedömer att lärosätena genom
uppdraget kan få ett verkningsfullt stöd i sitt
arbete och att regeringen ges tillgång till
underlag som kan vara till nytta i uppföljningen och styrningen av universitet och högskolor.
Korrekt klassificering

Klassificeringen av kurser i olika utbildningsområden är av stor betydelse för tilldelningen
av resurser till lärosätenas utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Enligt Riksrevisionen (RiR 2010:4) klassificerar lärosätena kurser på olika sätt och
lärosätena har över tid förändrat sin klassificering av kurser i riktning mot utbildningsområden med högre ersättningsbelopp. Riksrevisionen menar att regeringen inte har gett
tillräcklig vägledning till lärosätena om hur de
ska klassificera kurser, samtidigt som Högskoleverkets uppföljning inte har varit ändamålsenlig.
Regeringen vill därför understryka att de
principer för resursfördelning som fastslogs
genom riksdagens beslut om propositionen
Högre utbildning för ökad kompetens (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr.
1992/93:363) fortfarande gäller. Klassificeringen av kurser ska enligt nämnda proposition ske utifrån ämnesinnehåll. Klassificering
ska därmed vare sig ske utifrån resursåtgång
eller undervisningsmetod eller om en kurs
ingår i ett utbildningsprogram som i övrigt har
en annan klassificering.
Klassificeringen av kurser måste ske på ett
likartat sätt för att åstadkomma rättvisa villkor,
men samtidigt är någon helt likriktad klassificering inte möjlig. Uppföljningen av hur
klassificeringen sker är därför av största vikt.
Regeringen avser att ge Högskoleverket i
uppdrag att tillsammans med universitet och
högskolor utveckla uppföljningen av kursklassificeringen.
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3.6.4

Lärare i skola och förskola

Den enskilt viktigaste faktorn för elevernas
studieresultat i skolan är lärarna. Regeringen
har därför vidtagit en rad åtgärder för att
stärka lärarnas kompetens och höja läraryrkets
attraktionskraft och ytterligare förslag lämnas i
denna proposition. Några av dem beskrivs i
avsnitten 3.2.1 och 3.2.2.

som redovisades i propositionen Bäst i klassen,
att takbeloppen för berörda lärosäten sänks
med sammanlagt 30 miljoner kronor 2012. För
de kommande åren beräknas indragningen till
46 miljoner kronor 2013, 62 miljoner kronor
2014 och med 72,8 miljoner kronor från och
med 2015.
Högre kvalitet i den verksamhetsförlagda
utbildningen

Ny lärar- och förskollärarutbildning

Lärarutbildningen är i dag den volymmässigt
största utbildningen vid svenska universitet
och högskolor. Samtidigt har utbildningens
kvalitet vid flera lärosäten ifrågasatts under de
senaste åren. I enlighet med propositionen
Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (prop.
2009/10:89, bet. 2009/10:UbU16, rskr.
2009/10:248) startar därför en ny lärar- och
förskollärarutbildning med fyra olika examina
och tydligare inriktningar hösten 2011.
För att säkra kvaliteten har de lärosäten som
vill utfärda de nya examina behövt ansöka om
examenstillstånd. Högskoleverket har ställt
höga krav på bl.a. forskningsanknytning i utbildningen, tillräckliga lärarresurser och en
strukturerad plan för utbildningen, vilket har
lett till att inte samtliga ansökningar har beviljats.
Regeringens uppfattning är att det är av
mycket stor vikt att så långt som möjligt tillse
att skolans och förskolans behov av utbildade
lärare och förskollärare kan tillgodoses. En
konsekvens av Högskoleverkets beslut om
examenstillstånd bör därför bli att anslagsmedel omfördelas så att volymen på lärar- och
förskollärarutbildningarna totalt kan upprätthållas. Se vidare avsnitt 3.6.5 Platser i högre
utbildning.
Regeringen bedömde i propositionen Bäst i
klassen att de nya lärar- och förskollärarutbildningarna med en tydlig struktur kommer
att leda till färre avhopp och ökad genomströmning. Kravet på legitimation för lärare
och förskollärare för anställning utan tidsbegränsning bedöms förstärka detta ytterligare.
På längre sikt bedöms detta sammanlagt leda
till lägre kostnader genom att färre studenter
behöver antas för att uppnå samma antal
examinerade som i dag. Med anledning av
detta föreslår regeringen, i enlighet med vad

Den verksamhetsförlagda utbildningsdelen i
lärar- och förskollärarutbildningarna ger studenterna möjlighet att tillämpa sina teoretiska
kunskaper i skolan och förskolan och utgör en
grund för de fortsatta teoretiska studierna. Det
är därför av stor vikt att den verksamhetsförlagda utbildningen håller en hög kvalitet.
Flera rapporter har visat på brister i den
verksamhetsförlagda utbildningen inom läraroch förskollärarutbildningarna. Regeringen
gjorde därför i propositionen Bäst i klassen
bedömningen att den generellt behöver
stärkas. Regeringen föreslår mot den bakgrunden att den verksamhetsförlagda utbildningsdelen inom lärar- och förskollärarutbildningarna särskiljs från utbildningsområdet
undervisning och hänförs till ett eget utbildningsområde med ett högre ersättningsbelopp.
För detta ändamål beräknas 94 miljoner
kronor fr.o.m. 2013. Satsningen finansieras
med en sänkning av ersättningen inom området undervisning och med indragning av
resurser för inaktiva studenter (se avsnitt
3.6.1).
Regeringen föreslår vidare att en del av de
medel som frigörs används för att även på
andra sätt stärka den verksamhetsförlagda
utbildningsdelen, t.ex. genom försöksverksamhet.
Fler behöriga lärare

En stor andel av dagens yrkesverksamma lärare
och förskollärare saknar en behörighetsgivande examen. Det gäller alltifrån personer
som har fullgjort kraven för examen, men inte
ansökt om examensbevis, till personer som
inte har genomfört stora delar av utbildningen.
Så många som möjligt av dagens obehöriga
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lärare och förskollärare bör få möjlighet att nå
en behörighetsgivande examen.
Tidigare kunde universitet och högskolor
bara utfärda examen för den lärarutbildning
som infördes 2001. Därmed var även den som
kompletterade sin utbildning för att nå
examen tvungen att uppfylla kraven för denna
lärarexamen, oavsett vilken utbildning han
eller hon hade påbörjat. Därför införde regeringen i juni 2011 bestämmelser som möjliggör
att få en lärar- eller förskollärarexamen som
motsvarar en äldre utbildning. De personer
som enbart saknar själva examensbeviset
behöver då inte komplettera sin utbildning
utan kan ansöka om examen för äldre lärareller förskollärarutbildning.
För de lärare som har påbörjat en lärarutbildning men som saknar examen, pågår
sedan 2007 en satsning på vidareutbildning av
lärare (VAL). Den innebär att verksamma
lärare kan komplettera sin tidigare utbildning
för att nå en lärarexamen vid sju lärosäten.
Utgångspunkten är att lärosätena ska tillgodoräkna tidigare erfarenheter som lärare samt
erbjuda individualiserade utbildningar för att
underlätta och förkorta studietiden för den
enskilde studenten.
Kostnaderna för dessa utbildningar är högre
än för den reguljära lärarutbildningen, eftersom en stor del i lärosätenas arbete består av
bedömning och individuell studieplanering för
varje student samt samordning av de individuella utbildningsbehoven. Regeringen bedömer
därför att lärosätena som omfattas av uppdraget, utöver ersättningen per helårsstudent,
bör ersättas med ett fast årligt belopp för detta
merarbete.
I budgetpropositionen för 2011 presenterade regeringen en utökad satsning på
vidareutbildning av obehöriga lärare på sammanlagt 450 miljoner kronor under perioden
2011–2014. För 2012 föreslås 100 miljoner
kronor anvisas för VAL-satsningen och för
2013 och 2014 beräknas 150 miljoner kronor
avsättas per år. Av dessa medel bör tio
miljoner kronor anvisas årligen under perioden
som ersättning för lärosätenas arbete med tillgodoräknande, studieplanering och samordning.
Den totala utbildningsinsatsen kommer att
omfatta cirka 5 400 helårsstudenter inom
ramen för ovan angivna resurser. Mot bakgrund av utbildningens längd och studietakt
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kommer verksamheten att bedrivas t.o.m. 30
juni 2018.
Forskarskolor för lärare och förskollärare

Genom möjligheten att delta i en utbildning på
forskarnivå som är relevant för verksamheten
kan en lärare eller förskollärare bidra till att
bygga upp sin skolas eller förskolas kunskapsbas. Utbildning på forskarnivå skapar också
nya karriärmöjligheter för lärare och förskollärare, då den som har minst licentiatexamen
och under minst fyra år uppvisat pedagogisk
skicklighet ska benämnas lektor.
Vetenskapsrådet har på regeringens uppdrag
utlyst medel för s.k. forskarskolor för lärare
och förskollärare (dnr U2011/1201/F).
Satsningen syftar till att erbjuda dessa
yrkesgrupper möjlighet att delta i utbildning
på forskarnivå, så att de inom en sammanlagd
tid av högst två år och sex månader ska kunna
uppnå en licentiatexamen. Statsbidrag utgår
och motsvarar tre fjärdedelar av huvudmannens kostnader för lön under den tid
läraren respektive förskolläraren deltar i
utbildningen. Totalt omfattar satsningen 251
miljoner kronor under perioden 2011–2014,
varav 80 miljoner kronor för utbildningsdelen.
3.6.5

Platser i högre utbildning

I budgetpropositionen för 2010 (prop.
2009/10:1) presenterade regeringen en tillfällig
satsning på 10 000 platser till 25 universitet
och högskolor under 2010 och 2011, till en
kostnad om totalt 700 miljoner kronor per år.
Den tillfälliga satsningen upphör 2012 i
enlighet med den bedömning som gjordes i
samma proposition. Under 2012 görs dock
ingen neddragning av anslagen till universitet
och högskolor med anledning av införandet av
studieavgifter för studenter från länder utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
och Schweiz. En sådan neddragning gjordes
2011. För 2012 skulle beloppet utgöra ca
330 miljoner kronor, vilket motsvarar ca 4 500
platser.
Därutöver föreslås att den omfördelning av
platser mellan några lärosäten som aviserades i
budgetpropositionen för 2010 genomförs.
Denna omfördelning bidrar till att underlätta
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nedtrappningen av den tillfälliga satsningen på
högskoleplatser.
Omfördelning av platser

Enligt regeringens mening bör två aspekter
påverka beslut om dimensionering av olika
utbildningar. För det första ska studenternas
val av utbildning och lärosäte väga tungt. För
det andra spelar arbetsmarknadens behov stor
roll. Enligt regeringens uppfattning är det
angeläget med ökad dimensionering av vissa
utbildningar. Det handlar om fortsatt
utbyggnad av läkarutbildning, tandläkarutbildning, sjuksköterskeutbildning och civilingenjörsutbildning. En sådan utbyggnad föreslås
delvis finansieras genom omfördelningar
mellan lärosäten. Härtill kommer som nämnts
ovan behov av omfördelning av platser för att
hålla uppe dimensioneringen av lärar- och
förskollärarutbildningarna.
Lärar- och förskollärarutbildningarnas
dimensionering

Under 2010 och 2011 prövade Högskoleverket ansökningar om tillstånd att utfärda de
fyra nya lärar- och förskollärarexamina som
införs hösten 2011. Efter sedvanlig kvalitetsprövning beviljade Högskoleverket ca fyra
femtedelar av ansökningarna.
För att skapa förutsättningar för en god
lärar- och förskollärarförsörjning föreslår
regeringen, i enlighet med vad som redovisades
i propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89), att en omfördelning av medel görs mellan lärosäten med
lärar- och förskollärarutbildning.
Omfördelningen bygger framför allt på
vilka examenstillstånd som har beviljats. En del
av omfördelningen görs också till förmån för
utbildningar där en stor arbetsmarknadsefterfrågan finns. Det gäller t.ex. förskollärare och
grundlärare samt ämneslärare inom naturvetenskap och teknik. För 2012 föreslås 40,6
miljoner kronor omfördelas. Fullt utbyggt rör
det sig om ca 130 miljoner kronor som
beräknas omfördelas.

Ökat intresse för matematik, naturvetenskap
och teknik

Regeringen beslutade 2008 att tillsätta en
delegation, Teknikdelegationen, för att kartlägga behovet av välutbildad arbetskraft
inom matematik, naturvetenskap, teknik och
informations- och kommunikationsteknik
(IKT) samt lyfta fram, förstärka och utveckla arbetet med att öka intresset för och
deltagandet i högskoleutbildningar inom
dessa områden (dir. 2008:96).
Delegationen redovisade sitt betänkande
Vändpunkt Sverige – ett ökat intresse för
matematik, naturvetenskap, teknik och IKT i
april 2010 (SOU 2010:28). Betänkandet har
remissbehandlats (dnr U2010/3415/UH).
Teknikdelegationen
betonade
i
sitt
betänkande att det är alltför få som väljer att
specialisera sig inom områdena matematik,
naturvetenskap, teknik och IKT, vilket gör att
den framtida kompetensen inom områdena i
Sverige är hotad. Regeringen delar denna
bedömning och ser därför med glädje på att
antalet sökande till civilingenjörsutbildningarna har ökat under de senaste åren. För att
tillvarata de teknikintresserade sökandenas
kompetens och intresse bör civilingenjörsutbildningarna öka under de närmaste åren.
Regeringen föreslår att medel anslås för att
utöka civilingenjörsutbildningarna med 400
nybörjarplatser höstterminen 2012. Till Kungl.
Tekniska högskolan och Chalmers tekniska
högskola fördelas medel motsvarande 150
nybörjarplatser var. Till Lunds universitet
fördelas medel motsvarande 50 nybörjarplatser
och till Uppsala universitet och Linköpings
universitet fördelas medel motsvarande 25
nybörjarplatser var. Platserna är i huvudsak
fördelade efter söktrycket på civilingenjörsutbildningen. Regeringen överväger vidare att i
kommande budgetproposition lämna förslag
på att ytterligare utöka civilingenjörsutbildningarna. Regeringens bedömning är att
civilingenjörsutbildningarna bör utökas med i
storleksordningen 200 nybörjarplatser 2013
under förutsättning att söktrycket är fortsatt
högt. Regeringens utgångspunkt är att
fördelningen av den fortsatta utbyggnaden bör
göras till samma lärosäten och i samma
proportioner som ovan. Finansieringen bör
även i detta fall ske genom en omfördelning av
platser.
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Regeringen ser även i övrigt positivt på
delegationens förslag. Vissa av de föreslagna
satsningarna har redan initierats, t.ex. kampanjer för den nya lärar- och förskollärarutbildningen och möjlighet för den som har tillräckliga ämneskunskaper i minst ett ämne att
få en ämneslärarexamen efter kompletterande
pedagogisk utbildning. Se även avsnitt 3.2.9.
Ökat behov av vårdutbildningar

Efterfrågan på högskoleutbildad personal
inom hälso- och sjukvård samt tandvård
bedöms öka snabbare än tillgången, bl.a. på
grund av ökat vårdbehov till följd av befolkningstillväxt och en åldrande befolkning, och
ålderstrukturen bland nu yrkesverksamma
inom hälso- och sjukvården. Flera myndigheter, bl.a. Högskoleverket och Socialstyrelsen, har gjort bedömningen att efterfrågan på
läkare, tandläkare och sjuksköterskor kommer
att vara större än tillgången inom de närmaste
femton åren om antalet utbildade ligger kvar
på samma nivå som i dag.
Riksdagen har efter förslag av regeringen
under innevarande och föregående mandatperiod anvisat medel för en utökning av
läkarutbildningen med ca 235 nybörjarplatser
och av tandläkarutbildningen med ca 50 nybörjarplatser. För att möta det framtida
behovet föreslår regeringen en ytterligare
ökning av antalet nybörjarplatser inom båda
dessa utbildningar.
Läkarutbildningen föreslås utökas med
motsvarande 50 nybörjarplatser höstterminen
2012. Till Lunds universitet respektive Umeå
universitet fördelas medel motsvarande tio
nybörjarplatser var. Till Uppsala universitet,
Göteborgs universitet, Linköpings universitet,
Karolinska institutet respektive Örebro
universitet fördelas medel motsvarande sex
nybörjarplatser var. Tandläkarutbildningen
föreslås utökas med motsvarande 12 nybörjarplatser höstterminen 2012. Till Göteborgs
universitet respektive Malmö högskola fördelas medel motsvarande sex nybörjarplatser
var.
Vidare anser regeringen att volymen på
sjuksköterskeutbildningen bör öka för att
möta den framtida efterfrågan. Regeringen
föreslår därför att den tillfälliga satsningen på
medel för extra sjuksköterskeplatser på Ersta
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Sköndal, Sophiahemmet och Röda korsets
högskola, som skedde mot bakgrund av att
Karolinska institutet förlorade examenstillståndet, ska fortsätta i samma omfattning
som i dag, trots att Karolinska institutet nu har
fått tillbaka examenstillståndet.
Regeringen överväger vidare att i kommande budgetpropositioner lämna förslag på
att ytterligare utöka läkarutbildningen med i
storleksordningen 250 nybörjarplatser. Utökningen bör fördelas på alla lärosäten med
läkarutbildning, vilket om platserna fördelas
proportionellt skulle motsvara ca 35 nybörjarplatser per lärosäte med läkarutbildning.
Regeringen överväger även att utöka tandläkarutbildningen med ytterligare i storleksordningen 40 nybörjarplatser samt att i budgetpropositionen för 2013 återkomma med en
eventuell volymökning av sjuksköterskeutbildningen vid övriga lärosäten. Regeringen bedömer att sjuksköterskeutbildningen successivt bör öka med minst 700 nybörjarplatser
jämfört med i dag. Finansieringen bör även i
dessa fall ske genom en omfördelning av
platser.
En förutsättning för att ett lärosäte ska få
nya platser är dock tillgång till platser för
verksamhetsförlagd utbildning.
För en god och säker vård behövs även välutbildade specialistsjuksköterskor och behovet
ökar under de närmaste åren enligt flera prognoser. Samtidigt är söktrycket till utbildningarna stort. Regeringen föreslår därför att
medel anslås för en utökning motsvarande 100
nybörjarplatser på specialistsjuksköterskeutbildningarna fr.o.m. vårterminen 2012.
Principer för omfördelning

Den av regeringen nu föreslagna utbyggnaden
av några utbildningar innebär inte någon total
volymökning av högre utbildning, men de
aktuella utbildningarna föreslås fullt utbyggda
öka med 2 435 helårsstudenter. Kostnaden
beräknas uppgå till 39,5 miljoner kronor 2012.
Finansieringen av utbyggnaden bör enligt
regeringens förslag framför allt ske genom en
omfördelning mellan universitet och högskolor. Resultatet blir att en omfördelning
görs till utbildningar som möter studenternas
efterfrågan och ett uttalat behov på arbetsmarknaden.
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Vidare bör en del av finansieringen ske
genom en del av de medel som frigjordes i
lärosätenas takbelopp efter införandet av
studieavgifter fr.o.m. hösten 2011 för studenter från länder utanför Europeiska ekonomiska
gemenskapen och Schweiz.
Regeringen avser att återkomma i budgetpropositionen för 2013 med förslag på närmare utformning av den ovan nämnda ytterligare utbyggnaden av ingenjörs- och vårdutbildningar från detta år.
Regeringen vill betona att det är angeläget
att resurserna används på ett effektivt sätt.
Lärosätena bör därför utnyttja sina egna
möjligheter till interna prioriteringar och omfördelningar. Det är t.ex. viktigt att möjligheterna för studenter att påbörja högskoleutbildning som leder fram till examen får hög
prioritet.
Regeringen avser att fortsätta följa det framtida behovet av utbildningsplatser och söktrycket till olika utbildningar och vid behov
återkomma till riksdagen med förslag på ytterligare omfördelningar mellan lärosätena utöver
vad som nu föreslås och aviseras.
3.6.6

Jämställdhet i högskolan

Lika möjligheter till forskarkarriär

Regeringen menar att en anställds möjligheter
till befordran, inom såväl universitet och
högskolor som andra arbetsplatser, ska avgöras
av individens kunskaper och kompetens och
inte av dess kön. Karriärmöjligheterna ska
därmed vara desamma för kvinnor och män,
men statistiken visar att det finns skäl att
ifrågasätta om så är fallet i dag. Flera studier,
exempelvis Högskoleverkets rapport Forskarkarriär för både kvinnor och män? – statistisk
uppföljning och kunskapsöversikt (2011:6R),
visar att kvinnor avancerar i lägre grad än män i
akademin och att det tar längre tid för kvinnor
än för män att avancera från doktorsgrad till
professor.
Arbetet med att uppnå jämn könsfördelning
är komplext och insatser krävs på flera nivåer
inom högskolan. För att ta tillvara tillgänglig
kompetens är det därför, enligt regeringens bedömning, viktigt att universitet och högskolor
skapar sådana förutsättningar för forskar-

karriärer att kvinnor och män har lika möjligheter att meritera sig, både inom utbildningen
på forskarnivå och på senare positioner.
I januari 2009 beslutade regeringen att
inrätta en delegation för jämställdhet i
högskolan (dir. 2009:7). Uppdraget för delegationen var att främja jämställdhet i högskolan
genom att föreslå åtgärder och stödja insatser,
bl.a. genom att fördela medel under 2009 och
2010. Delegationen har under perioden fördelat drygt 47 miljoner kronor till jämställdhetsinsatser och Högskoleverket ska på regeringens uppdrag analysera och sprida erfarenheter av dessa projekt (dnr U2010/5703/UH).
I Högskoleverkets uppdrag ingår också att
följa upp hur jämställdheten utvecklas vid
universitet och högskolor till följd av
lärosätenas ökade frihet och självbestämmande
i fråga om läraranställningar.
Med anledning av propositionen Högskolans ledning, lärare och organisation (prop.
1996/97:141, bet. 97/98:3, rskr. 1997/98:12)
har riksdagen beslutat att samtliga universitet
och vissa statliga och enskilda högskolor ska
ges mål avseende könsfördelningen bland
nyrekryterade professorer. Delegationen för
jämställdhet i högskolan gjorde i sitt betänkande Svart på vitt – om jämställdhet i
akademin (SOU 2011:1) bedömningen att
kvantitativa mål för rekrytering av högskolans
personal har utgjort en viktig del av styrningen
mot en mer jämställd högskola. Av betänkandet framgår att könsfördelningen bland
lärare och forskare vid landets lärosäten har
blivit jämnare över tid. För den forskande och
undervisande personalen (exklusive doktorander) har andelen kvinnor ökat från ungefär
35 procent i slutet av 1990-talet till 43 procent
2010.
Delegationen föreslog att målen ska finnas
kvar. Vidare föreslog delegationen att uppföljningen av rekryteringsmålen i fråga om professorer ska förbättras och systematiseras.
Regeringen delar delegationens uppfattning
att kvantitativa mål behövs, men anser att
utvecklingen går alltför långsamt. Det framstår
särskilt tydligt när det gäller professorer, som
är den högsta lärarkategorin. Regeringen
menar därför att mål i fråga om könsfördelningen bland professorer behövs även
fortsättningsvis för att jämställdhet ska bli en
fråga som kontinuerligt beaktas i lärosätenas
rekryteringsarbete. Regeringen kommer, i
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enlighet med vad delegationen föreslår, att
noga följa upp hur rekryteringsmålen efterlevs.
Regeringen avser också att generellt följa
utvecklingen med utgångspunkt i att ytterligare öka jämställdheten inom högskolan.
3.6.7

Tillträdesfrågor

Vid antagningen inför höstterminen 2010
tillämpades nya urvalsregler. I fråga om några
aspekter uppstod icke önskvärda konsekvenser
och regeringen har därför beslutat om vissa
smärre justeringar av regelverket. Principen
om betyg som huvudsaklig urvalsmetod kvarstår, och regeringen har också beslutat att behålla systemet med meritpoäng för att skapa
incitament att läsa svårare kurser i gymnasieskolan.
Regeringen har vidare beslutat att den
särskilda gruppen för sökande med utländska
betyg tas bort från och med antagning till utbildning som påbörjas efter den 31 maj 2012.
Dessa sökande kommer då att konkurrera i
samma urvalsgrupper som sökande med
svenska betyg. När det gäller sökande med
utländska gymnasiebetyg ska betygsskalorna
jämföras så att det högsta betyget i ett visst
land anses motsvara det högsta möjliga meritvärdet för svenska betyg.
Systemet med meritpoäng har också fått
vissa oönskade konsekvenser i fråga om sökande med äldre betyg som inte kunnat tillgodoräknas meritpoäng. Regeringen har därför
öppnat för att sådana sökande ska kunna
tillgodoräknas vissa meritpoäng.
Tillträdesreglerna anpassas vidare till
strukturen och innehållet i den nya
gymnasieskolan där de första eleverna börjar
hösten 2011. Kraven på grundläggande behörighet skärps och dessutom förenklas och renodlas systemet med meritpoäng. De elever
som börjar i den nya gymnasieskolan ska inte
kunna tillgodoräknas meritpoäng för s.k.
områdeskurser när de söker till högskolan. I
stället läggs större tyngdpunkt än tidigare på
att uppmuntra elever att fördjupa sig i ämnena
engelska, moderna språk och matematik.
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3.6.8

Övriga frågor

Stipendier

I enlighet med propositionen Konkurrera med
kvalitet – studieavgifter för utländska
studenter
(prop.
2009/10:65,
bet.
2009/10:UbU15, rskr. 2009/10:230) infördes
studieavgifter för studenter från länder utanför
EES och Schweiz för utbildning på grundnivå
och på avancerad nivå som påbörjas efter den 1
juli i år. Regeringens mål är att ett fortsatt
stort antal utländska studenter ska studera vid
svenska lärosäten även efter studieavgifternas
införande. Regeringen införde därför två nya
stipendieprogram i samband med reformen.
Regeringen anser att stipendiemöjligheterna
bör utökas och föreslår att ytterligare 20
miljoner kronor avsätts från utgiftsområde 7
Internationellt
bistånd,
anslaget
1:1
Biståndsverksamhet. Dessa medel ska tilldelas
studenter som kommer från länder vilka enligt
OECD:s biståndskommitté DAC får räknas
som biståndsländer (s.k. ODA-länder) och
administreras av Svenska institutet.
Översyn av läkarutbildningen

Läkarutbildningen i Sverige håller i ett
internationellt perspektiv hög kvalitet, men
under senare tid har frågor väckts bl.a. om det
delade ansvaret för utbildning och allmäntjänstgöring, som sammantaget leder fram till
legitimation, och bristen på kvalitetsutvärdering av allmäntjänstgöringen. Dessutom har
den Europeiska kommissionen ifrågasatt om
den svenska läkarutbildningen fram till
examen uppfyller europeiska krav på en minst
sexårig utbildning. Regeringen avser därför att
göra en översyn av den nuvarande läkarutbildningen fram till legitimation.
Vissa tolkutbildningar

För att möjliggöra att vissa tolkutbildningar
ska kunna bedrivas som högskoleutbildning
föreslog regeringen i 2011 års ekonomiska
vårproposition (prop. 2010/11:100, bet.
2010/11:FiU20, rskr. 2010/11:319) att anslaget
14:2 Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning under utgiftsområde 17 Kultur,
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medier, trossamfund och fritid flyttas till
utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. I syfte att bl.a. öka teckenspråkstolkutbildningens forskningsanknytning anser
regeringen att en del av anslaget bör kunna
fördelas till högskolan för anordnande av
denna utbildning. Folkhögskolor bör dock
även fortsättningsvis kunna anordna utbildningar av tolkar och teckenspråklärare med
stöd av statsbidrag från anslaget. (Se även
avsnitt 5.4)

3.7

Forskning

Regeringens mål är att Sveriges ställning som
forskningsnation ska stärkas, och därmed
stärks den svenska konkurrenskraften och
kunskapsförsörjningen. Forskningen ska vara
av hög internationell kvalitet.
I propositionen Ett lyft för forskning och
innovation (prop. 2008/09:50) redovisade
regeringen sin bedömning av forsknings- och
innovationspolitikens inriktning för perioden
2009–2012. Regeringen presenterade då
mycket kraftfulla satsningar på forskning och
innovation. År 2012 beräknas resurserna för
forskning ha ökat med fem miljarder kronor
jämfört med 2008.
I denna proposition föreslås, i enlighet med
vad som aviserades i forsknings- och
innovationspropositionen, en ökning av
resurserna för forskning med 1,1 miljarder
kronor för 2012. Av detta belopp fördelas
500 miljoner kronor till satsningar på
strategiska
forskningsområden
och
300 miljoner kronor till lärosätenas anslag för
forskning och utbildning på forskarnivå.
Dessutom fördelas 200 miljoner kronor till
forskningsfinansiärerna
Vetenskapsrådet,
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande (Formas), Forskningsrådet
för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) och
Verket för innovationssystem (Vinnova) för
forskningsstöd. Vidare fördelas 50 miljoner
kronor till Vetenskapsrådet för stöd till
infrastruktur och 50 miljoner kronor till
lärosätena och Innovationsbron för satsningar
på forskningsbaserade innovationer.

3.7.1

Forsknings- och innovationsproposition 2012

Regeringen förbereder nu nästa forskningsoch innovationsproposition, vilken är planerad
att presenteras hösten 2012. Forskningsfinansiärerna FAS, Formas, Statens energimyndighet, Rymdstyrelsen, Vinnova och
Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att komma
in med en gemensam rapport i fråga om
svensk forskning och forskningsbaserad
innovation, utifrån sina respektive ansvarsområden. Universitet och högskolor har
inbjudits att lämna in sina forskningsstrategier.
Andra myndigheter och organisationer
inbjuds likaledes att ge förslag på satsningar
och synpunkter på inriktningen på statens
satsningar på forskning, innovation och
forskningens infrastrukturer. Dessa strategier
blir ett viktigt underlag för regeringens arbete
med den kommande propositionen.
3.7.2

Kvalitetsbaserad fördelning av
forskningsmedel

Det är angeläget att det finns starka incitament
för att öka kvaliteten på svensk forskning,
vilket i förlängningen leder till att dess
internationella konkurrenskraft ökar. I den
förra forsknings- och innovationspropositionen bedömde regeringen därför att en ny
modell för resurstilldelning för forskning och
utbildning på forskarnivå borde införas.
På samma sätt som i budgetpropositionen
för 2011 föreslår regeringen att de anslagsmedel som tillförs till lärosätena för 2012
fördelas utifrån deras resultat, mätt med
resultatindikatorerna externa medel och vetenskaplig produktion och citeringar. Sammanlagt
300 miljoner kronor föreslås anvisas på detta
sätt.
Regeringen föreslår också att forskningsmedel om sammanlagt 1 056 miljoner kronor
omfördelas i enlighet med ovan redovisade
indikatorer. De medel som föreslås omfördelas
är dels de 1 036 miljoner kronor som ingick i
omfördelningen i budgetpropositionen för
2011, dels tio procent av de 200 miljoner
kronor i resurstillskott som då tillfördes
lärosätena.
Anslagsförändringarna
för
respektive lärosäte redovisas i tabell 8.2 i
avsnittet 8.2 Anslag för universitets- och
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högskoleområdet. De strategiska forskningsmedlen ingår inte i de medel som omfördelas.
I samband med att den nya modellen för
tilldelning av anslagsmedel till lärosätena
infördes 2009 gjorde regeringen bedömningen
att modellen på sikt behöver utvecklas så att
utvärderingar, s.k. peer-review, av kvaliteten
inom olika forskningsområden ingår som en
viktig del. En utredare har därför fått i uppdrag
att lämna förslag på hur utvärderingar av
kvaliteten i forskningen kan ingå som ett
komplement i systemet för resurstilldelning
(dnr U2010/4151/SAM). Utredaren ska också
undersöka hur en bedömning av lärosätenas
kvalitet i fråga om samverkan med omvärlden
och nyttiggörande av forskningsresultat kan
bli en del av resurstilldelningssystemet.
Uppdraget ska rapporteras senast den 19
september 2011.
3.7.3

Strategiska forskningsområden

Satsningen på strategiska forskningsområden i
forsknings- och innovationspropositionen
innebär koncentrerade satsningar på forskning
av hög kvalitet och är av stor betydelse för
näringslivet. Dessutom kombineras rådsmedlens externa kvalitetsgranskning med de
direkta anslagens långsiktighet.
Strategiska satsningar görs inom de
områden som pekades ut i propositionen,
främst med tre övergripande inriktningar:
medicin, teknik och klimat. Under 2011
fördelas 300 miljoner kronor till lärosäten och
Vetenskapsrådet för de strategiska satsningarna och i denna proposition föreslås i
enlighet med forsknings- och innovationspropositionen, att ytterligare 500 miljoner
kronor fördelas fr.o.m. 2012. Huvuddelen av
medlen fördelas till lärosäten och 68 miljoner
kronor fördelas till Vetenskapsrådet för
särskilda infrastruktursatsningar.
Regeringens förslag för 2012 innebär att de
strategiska medlen för forskning och infrastruktur fortsatt fördelas i enlighet med det
förslag de forskningsfinansierande myndigheterna lämnade till regeringen efter en
särskild kvalitetsgranskning.
Medlen till varje områdesprojekt bör
fördelas till huvudsökande lärosätes anslag för
forskning och forskarutbildning, och huvudansvarigt lärosäte ansvarar för att tilldela med78

sökande resurser. Se tabell 8.3 i avsnittet 9.2
Anslag för universitets- och högskoleområdet
för fördelningen av medel för strategiska
forskningsområden till respektive lärosäte.
3.7.4

Satsningar på infrastruktur

Inom all forskning finns det behov av en
gemensam infrastruktur. Inom medicin, naturvetenskap och teknik krävs bl.a. avancerad
utrustning och stora forskningsanläggningar
där experiment kan utföras. Inom humaniora
och samhällsvetenskap, men även inom t.ex.
medicin, krävs bl.a. storskaliga register, databaser, bibliotek och arkiv.
Infrastruktur av större mått är ofta för dyr
att konstruera och driva för enskilda lärosäten
och myndigheter, ibland till och med för
enskilda länder. För sådana investeringar
behövs därför breda samarbeten, ofta av internationell karaktär. För att skapa tillgång till
den mest dyrbara infrastrukturen för forskning krävs således nationell samordning och
finansiering.
ESS

European Spallation Source (ESS) planeras
sedan 2009 att byggas i Lund. ESS är en
spallationskälla för neutronstrålning. Med
hjälp av neutronstrålning kommer ett föremåls
struktur i tre dimensioner att kunna
bestämmas. Detta möjliggör studier av
exempelvis ett proteins struktur och funktion i
förhållanden som liknar de där molekylen
verkar i sin ursprungliga miljö. Detta är en av
de största satsningarna på forskningsinfrastruktur som har skett i Europa de senaste
decennierna.
Stödet för att bygga ESS i Sverige är ett
tecken på den starka ställning som svensk
forskning har i Europa och konstruktionen
kommer att främja utvecklingen av svensk
forskning ytterligare. Dessutom beräknas konstruktionen och driften av ESS leda till positiva
effekter för näringslivet både regionalt och
nationellt.
Det svenska anbudet för ESS innehöll en
konstruktionskostnad om 1 478 miljoner euro,
i 2008 års prisnivå. Det svenska bolag, ägt av
svenska staten och danska staten, som nu
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driver ESS genomför en revidering av
konstruktionsplanen, en s.k. design update.
Denna ska ge en kostnadskalkyl av projektet
baserat på dagens prisnivå och utifrån
konstruktion på den avsedda platsen i Lund.
Denna översyn beräknas vara klar under 2012.
Hälften av kostnaden för konstruktionen av
ESS finansieras av Sverige, Danmark och
Norge. Sverige har utfäst sig att bidra med
35 procent av totalkostnaden. Danmark har
utfäst sig att bidra med 12,5 procent av
konstruktionskostnaderna och Norge med
2,5 procent.
I februari 2011 signerade de länder som
deltar i arbetet med ESS ett s.k. Memorandum
of Understanding om att de ska delta i
kostnadsöversynen och att deras intention är
att delta i konstruktionen och driften av ESS.
Nu har tio länder signerat denna överenskommelse.
Parallellt med kostnadsöversynen och den
inledande konstruktionen av ESS kommer
förhandlingar att föras med de deltagande
länderna där deras andel i projektet närmare
ska definieras. I denna förhandling bestäms
även vilken organisationsform som konstruktionen ska drivas inom.
Regeringen avser att återkomma till frågan
om ESS i den kommande forsknings- och
innovationspropositionen.
Max IV

Den forskningsanläggning som tillsammans
med ESS har fått högst prioritet av
Vetenskapsrådet är den nya synkrotronen Max
IV, som med hjälp av synkrotronljus kan
bestämma
materials
atomstruktur.
I
forsknings- och innovationspropositionen
bedömde regeringen att det är angeläget att
Max IV kommer till stånd. Till följd av detta
har Vetenskapsrådet, Vinnova, Lunds
universitet och Region Skåne enats om
finansiering av en första fas av konstruktionen
under 2009. Denna fas har nu inletts.
SciLifeLab

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är en
nationell resurs för storskalig molekylär bio-

vetenskaplig forskning, med fokus på genomik, avbildning, proteomik och bioinformatik.
I samband med fördelningen av medlen för
de strategiska satsningarna fördelades medel
för molekylär biovetenskap 2010–2012. Två
projekt delar på dessa medel. SciLifeLab
Stockholm och SciLifeLab Uppsala har samordnats och byggs upp för att komplettera
varandra.
SciLifeLab, som har en nära koppling till
klinisk medicinsk forskning, samverkar med
andra stora biomedicinska infrastrukturer.
SciLifeLab kan tillsammans med biobanker
och stora befolkningsregister med biologiska
prover komma att utgöra en internationellt
mycket kraftfull biomedicinsk plattform för
storskaliga analyser. Regeringens bedömning
är att Sverige tack vare denna satsning får goda
förutsättningar för att spela en internationellt
ledande roll vad gäller forskning, innovation
och industriella tillämpningar inom livsvetenskaperna och för att erbjuda en attraktiv
miljö för företagande inom området.
Regeringen avser att återkomma till frågan
om åtagandet för SciLifeLab i den kommande
forsknings- och innovationspropositionen,
men en förutsättning för ökat statligt åtagande
är medfinansiering från de deltagande universiteten, landstingen i Stockholm och Uppsala
samt från de tre kommunerna Stockholm,
Solna och Uppsala. Från dessa har redovisats
en beredvillighet att delta i en sådan
finansiering.
Isbrytaren och forskningsfartyget Oden

Den svenska isbrytaren Oden, som också är en
viktig forskningsplattform för forskning i
Arktis, är byggd för att assistera vintersjöfarten i Botniska viken. Fartyget anpassades
dock för att kunna utnyttjas övrig tid för
forskningsändamål i arktiska farvatten.
Genom åren har Oden anpassats och
utnyttjats i de isbelagda polarområdena under
tider då fartyget inte behövts i den svenskfinska isbrytningsverksamheten. Fartyget har
därvidlag utvecklats till en viktig plattform
anpassad för internationella forskningsexpeditioner. Oden kommer under sommarhalvåren fortsätta att vara en unik och viktig
plattform för expeditioner till Arktis. Odens
kapacitet som eskortisbrytare i Österjön är
79
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viktig för vintersjöfarten och kommer under
kommande vintrar närmast att ingå i den
svensk-finska isbrytningsverksamheten.
3.7.5

Jämställdhet

I Vetenskapsrådets utlysningar av projektbidrag under 2010 hade män genomgående en
högre beviljandegrad av projektbidrag än
kvinnor. Särskilt stor var skillnaden mellan
könen inom humaniora och samhällsvetenskap
och inom utbildningsvetenskap. Det är enligt
regeringens mening oacceptabelt om det beror
på att likvärdigt meriterade av olika kön inte
behandlas lika.
Vetenskapsrådet har därför fått i uppdrag
att redovisa vilka insatser som görs för att öka
jämställdheten och vilka effekter dessa
åtgärder har haft. Vetenskapsrådet ska också
utreda och redovisa effekterna av olika former
av strategiska satsningar, såsom Linnéstöd och
Berzelii Centra.
3.7.6

Sänkt skatt på forskning

För att förbättra svensk forskning och
konkurrenskraft föreslår regeringen i denna
proposition tre skatteåtgärder. Syftet är att öka
resurserna för forskning och utveckling och
underlätta för forskningsintensiva företag.
Det första förslaget innebär att den
existerande rätten för företag att göra avdrag
för utgifter för forskning och utveckling som
berör företagets kärnverksamhet ska utvidgas
till att omfatta också utgifter för forskning och
utveckling som rör företagets verksamhet i
övrigt.
Det andra förslaget gäller expertskatten som
förenklas. Förenklingen innebär att alla relevanta personer med en månadsinkomst om
minst två prisbasbelopp automatiskt ska vara
kvalificerade för denna skattelättnad. Detta
underlättar rekryteringen av ledande internationella experter och forskare till Sverige.
Det tredje förslaget är att privatpersoner ska
få rätt till skattereduktion för penninggåvor till
ideell verksamhet i form av bl.a. främjande av
vetenskaplig forskning, för att öka givandet.
Förslaget innebär en skattereduktion om
25 procent för gåvor på 2 000–6 000 kronor
årligen under förutsättning att varje gåva
80

uppgår till minst 200 kronor och lämnas till en
av Skatteverket på förhand godkänd
gåvomottagare.
Utöver de ovan nämnda förslagen avser
regeringen också att i samband med
kommande forsknings- och innovationsproposition bereda frågan om skattereduktion
för direkta gåvor till forskning.
3.7.7

Klinisk forskning

Regeringen föreslår i denna proposition en
utökad satsning på de nationella kvalitetsregistren. De nationella kvalitetsregistren
innehåller individbaserade uppgifter om
diagnos, behandling, och resultat inom hälsooch sjukvård och omsorg. En satsning på
förbättrad organisation, infrastruktur och
grundfinansiering av kvalitetsregister kan göra
Sverige till ett av de ledande länderna inom
uppföljning av hälso- och sjukvård och
registerbaserad klinisk forskning.
Regeringen avser att omförhandla det avtal
mellan staten och vissa landsting som reglerar
frågor om samarbete om grundutbildning av
läkare, medicinsk forskning och utveckling av
hälso- och sjukvården, det s.k. ALF-avtalet.
Ett nytt ALF-avtal ska säkerställa att ALFmedlen används för att skapa och upprätthålla
en hög kvalitet för klinisk forskning och
utbildning. Den kliniska forskningen ska leda
till en höjd kvalitet i vården genom t.ex. nya
behandlingsmetoder. Generellt bör utgångspunkten vara att den sjukvård som är kopplad
till medicinsk forskning och till utbildning,
universitetssjukvården, ska ligga i spetsen
kvalitetsmässigt. Klinisk forskning och
utbildning bidrar i sin tur till att skapa
förutsättningar för detta.
3.7.8

Rymdverksamhet och
rymdforskning

Rymdverksamhet och rymdforskning, dvs.
forskning i och om rymden, är en avancerad
verksamhet som ofta befinner sig i fronten av
den vetenskapliga och teknologiska utvecklingen. Den såväl förutsätter som leder ofta till
en hög grad av innovation och förnyelse.
Rymdforskningens och rymdverksamhetens betydelse för forskning inom andra
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vetenskapliga områden, t.ex. miljö- och
klimatforskning, men även material- och
medicinsk forskning, är fortsatt stor och
växande. Rymdverksamheten är vidare en
betydelsefull grund för utveckling av samhällstjänster inom bl.a. jordobservation, navigation
och telekommunikation och även en grund för
utveckling av teknik med ett avsevärt bredare
användningsområde,
såsom
robotik,
elektronik, logistik och it.
3.7.9

Forskningsresultat ska komma till
användning

Både grundforskning och behovsmotiverad
forskning är enligt regeringens mening
nödvändig. Det är av stor betydelse att
forskningsresultat från universitet och högskolor nyttiggörs i så hög grad som möjligt.
Det finns dock forskningsresultat som kan
ha potential att nyttiggöras genom
kommersialisering, men som inte drivs vidare
till kommersialisering av forskaren. Det kan
bero på att idén inte har en tydlig kund eller
att det krävs ytterligare utveckling av
forskningsresultatet innan kommersialisering
kan komma i fråga. Det kan också bero på att
den enskilde forskaren inte vill, kan eller har
möjlighet att driva sin idé vidare.
För att öka antalet forskningsresultat som
kommersialiseras föreslår regeringen därför att
lärosätena och dess holdingbolag får särskilda
medel om 19 miljoner kronor 2012 och
beräknar att de tillförs 12 miljoner kronor
fr.o.m. 2013 för att bygga upp s.k. idébanker
med forskningsresultat som forskare av olika
anledningar
inte
driver
vidare
till
kommersialisering. Regeringen
Uppbyggnaden av idébanker inkluderar
även införande av en struktur och process för
att hitta eventuella samarbetspartners och
kommersialisera sådana forskningsresultat.
Holdingbolag vid alla universitet är en
förutsättning för att ovanstående förslag ska
kunna genomföras fullt ut i hela Sverige.
De två universitet som i dag saknar
holdingbolag, Örebro universitet och Mittuniversitetet, föreslås få använda två miljoner
kronor, anvisade i budgetpropositionen för
2006 och budgetpropositionen för 2007, till
bildandet av var sitt holdingbolag.

I den senaste forsknings- och innovationspropositionen bedömde regeringen att vissa
lärosäten borde ges möjlighet att genom
kapitaltillskott förstärka de holdingbolag som
är knutna till respektive lärosäte. Regeringen
bedömer att även Karlstads universitet och
Linnéuniversitet bör ges denna möjlighet.
Kapitaltillskottet får ges inom ramen för de
totalt 60 miljoner konor som presenterades
samtidigt som den forskningspolitiska
propositionen Forskning för ett bättre liv
(prop. 2004/05:80).

3.8

Internationellt samarbete

Många av de utmaningar svensk utbildning
står inför delas av andra länder. Genom att
aktivt vara en del av det internationella
samarbetet, delta i internationella jämförande
studier och analyser samt ta del av andra
länders erfarenheter får vi stöd i vårt eget
reformarbete. Det skapar förutsättningar för
ökad kvalitet i den svenska utbildningen och
främjar enskildas möjligheter att studera och
arbeta utomlands.
Det internationella samarbetet och de olika
ländernas reformarbeten stöds av olika
program. Inom EU är Europa 2020 ramverket
för det europeiska samarbetet för att främja
utveckling och tillväxt. Utbildningssamarbetet
i EU fokuseras mot de gemensamma mål som
utbildningsministrarna har satt upp i
Utbildning 2020. Det finns flera program för
att stödja de gemensamma målen i Utbildning
2020, där det mest omfattande är Programmet
för
livslångt
lärande.
Hösten
2010
presenterade kommissionen ett särskilt
initiativ, Unga på väg, KOM(2010)477.
Regeringen välkomnar initiativet som en del i
det gemensamma arbetet med att öka
kvaliteten i det svenska utbildningssystemet
och ytterligare förstärka rörligheten.
Internationella jämförelser och analyser ger
värdefull information om resultaten i svenska
utbildningar. Resultaten i OECD:s mätningar
av 15-åringars kunskaper (PISA) har varit ett
bra underlag för svenska reformer. OECD har
också initierat en mätning av vuxnas
kompetenser,
Programme
for
the
International
Assessment
of
Adult
Competencies (PIAAC). Programmet syftar
81
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till att mäta den vuxna befolkningens kognitiva
och arbetsmarknadsrelaterade kunskaper och
kompetenser som är viktiga för ett framgångsrikt deltagande i samhälls- och arbetslivet. Regeringen anser att PIACC är ett
viktigt program som kommer att ge möjlighet
att ta fram indikatorer på de vuxnas kunskaper
och kompetens.
Utbildningssystemen skiljer sig åt i olika
länder och det kan vara svårt för enskilda
individer, arbetsgivare, utbildningsanordnare
m.fl. att förstå dem. Inom det internationella
samarbetet, framför allt inom EU, pågår därför
en rad projekt för att öka förståelsen för de
olika ländernas system med syfte att främja
studenters och arbetstagares ökade rörlighet. I
Europa sker reformsamarbetet främst inom
Bolognaprocessen för högre utbildning och
Köpenhamnsprocessen för yrkesutbildning.
De senaste åren har arbetet i EU fokuserat på
att bestämma nivån på kvalifikationer, att
skapa ett strukturerat system för meritöverföring och att länderna arbetar för att
kontinuerligt
förbättra
sina
kvalitetssäkringssystem både inom yrkesutbildning
och högre utbildning. Regeringen anser att de
rekommendationer som EU:s utbildningsministrar har beslutat om är viktiga instrument
i arbetet med att öka rörligheten och det
livslånga lärandet inom och mellan länderna.
Som exempel på antagna rekommendationer
de senaste åren kan nämnas:
-

Den europeiska referensramen för
kvalifikationer för livslångt lärande,
European Qualifications Framework
(EQF),

Inrättande av ett europeiskt system för
meritöverföring inom yrkesutbildningen,
European Credit system for Vocational
Education and Training (ECVET).
Den
europeiska
referensramen
för
kvalitetssäkring av yrkesutbildning, European
Quality Assurance Reference Framework for
Vocational Education and Training (EQARF).
-
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4 Barn och ungdomsutbildning

4.1

Omfattning och mål

Barn- och ungdomsutbildning består av förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass
och skola. Förskoleverksamhet bedrivs i form av
förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola. Skolbarnsomsorg bedrivs i form av fritidshem, pedagogisk omsorg och öppen fritidsverksamhet. Vidare omfattar barn- och
ungdomsutbildning förskoleklass, grundskola,
obligatorisk särskola, specialskola, sameskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Riksdagen har beslutat om en ny skollag
(2010:800) som tillämpas på barn- och ungdomsutbildning fr.o.m. den 1 juli 2011. Enligt
den nya skollagen är förskola en egen skolform
som, tillsammans med fritidshemmet, ingår i
skolväsendet. Utanför skolväsendet bedrivs
annan pedagogisk verksamhet i form av pedagogisk omsorg, öppen förskola och öppen fritidshemsverksamhet.
Begreppen
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg utmönstras
därmed. Vidare har särskolan delats upp i två
separata skolformer, grundsärskola och gymnasiesärskola. I det följande avsnittet, som främst
avser resultat från 2010 och läsåret 2010/11, används fortfarande den äldre terminologin.
Regeringen vill att följande mål ska gälla för
barn- och ungdomsutbildningen:
Svensk barn- och ungdomsutbildning ska vara
av hög och likvärdig kvalitet. Alla barn och
elever ska ges förutsättningar att uppnå de
nationella målen och utveckla sina kunskaper,
färdigheter och kompetenser så långt som
möjligt.
Regeringen avser att följa måluppfyllelsen
med hjälp av följande indikatorer som kommer

att
redovisas
i
budgetpropositioner:

kommande

års

-

Deltagande i förskola.

-

Resultat på nationella prov, betyg,
meritvärden, nationella utvärderingar och
internationella studier.

-

Andelen behöriga till gymnasieskolans
nationella program.

-

Andel elever i gymnasieskolan som fullföljt
gymnasieskolan och fått grundläggande
behörighet alternativt examen inom 3 år.

-

Överströmning från preparandutbildning
och programinriktat individuellt val till
nationella program i gymnasieskolan.

-

EU-målsindikatorn om fullföljd gymnasieutbildning i åldersgruppen 20–24 år.

-

Lärares behörighet.

4.2

Resultatredovisning

4.2.1

Resultat i den kommunala
verksamheten och motsvarande
skolformer

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten ska erbjuda en pedagogisk verksamhet och underlätta för föräldrar
att förena förvärvsarbete eller studier med ansvar
för barn.
Kommunerna är skyldiga att tillhandahålla
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till
barn i åldern 1–12 år i den utsträckning som
behövs för att föräldrarna ska kunna
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förvärvsarbeta eller studera eller utifrån barnets
eget behov. Den 1 juli 2010 utökades rätten till
avgiftsfri allmän förskola om minst 525 timmar
per år till att gälla fr.o.m. höstterminen det år
barnet fyller tre år. Sedan 2003 gällde denna
rättighet fyra- och femåringar.
Ett barn som är i behov av en plats i
förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg ska
erbjudas det utan oskäligt dröjsmål, dvs. inom
tre till fyra månader från det att föräldrarna
anmälde behov av plats. Antalet barn i
förskoleverksamhet har ökat med 17 procent
mellan 2005 och 2010. Ökningen beror både på
att barnkullarna har blivit större och att andelen
barn i befolkningen i åldern 1–5 år som deltar i
förskoleverksamhet har ökat.

-

Den genomsnittliga gruppstorleken har
ökat något, från 16,8 under hösten 2009 till
16,9 hösten 2010. Den är dock i genomsnitt
fortfarande mindre än i början av 2000–
talet.

-

Hösten 2010 arbetade 85 600 årsarbetare i
förskolan, vilket är knappt 1 900 fler än
2009. Samtidigt har andelen personal med
pedagogisk högskoleutbildning ökat med
en halv procentenhet, till 54,4 procent,
jämfört med 2009; 49 procent hade
förskollärarutbildning, 4 procent hade
lärarutbildning och 1 procent hade fritidspedagogutbildning. Sedan år 2001 har
antalet årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning ökat med närmare 16 000.

Diagram 4.1 Antal barn 1–5 år i förskoleverksamhet 2005–
2010

-

Personal
med
barnskötarutbildning
utgjorde 38 procent av de anställda i förskolan hösten 2010, vilket är knappt en
procentenhet lägre jämfört med föregående
år. Andelen barnskötare i förskolan har
minskat med omkring fem procentenheter
sedan 2001. Antalet anställda barnskötare
har emellertid ökat med ungefär 7 400.

-

Könsfördelningen bland de anställda i förskolan är fortsatt mycket ojämn. Andelen
kvinnor uppgick hösten 2010 till
97 procent. Denna andel har varit i stort
sett konstant under senare år.
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Anm.: Från och med den 1 juli 2009 har begreppet familjedaghem ersatts av
pedagogisk omsorg.
Källa: Statens skolverks officiella statistik.

Hösten 2010 var 86,1 procent av alla barn i
befolkningen i åldern 1–5 år inskrivna i antingen
förskola eller pedagogisk omsorg. Andelen har
på fem år ökat från 77,3 till 82,7 procent i
förskolan och minskat från 6,1 till 3,4 procent i
pedagogisk omsorg. För barn i åldern 3–5 år är
andelen som är inskrivna i förskola större än
90 procent. Sammanlagt var 458 000 barn
inskrivna i förskolan, vilket är en ökning med
knappt tre procent jämfört med föregående år.
Personal i förskolan
Statistik från Statens skolverk ger följande bild
av personalsituationen i förskolan. All
personalstatistik är omräknad till heltidstjänster.
-
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Hösten 2010 fanns i genomsnitt 5,4 barn
per anställd i förskolan jämfört med
5,3 barn ett år tidigare.

Enskilda förskolor, pedagogisk omsorg och öppen
förskola
Hösten 2010 gick 19 procent av alla barn i förskolan i en förskola med enskild huvudman, en
andel som är oförändrad jämfört med föregående
år. Andelen barn i förskola med enskild huvudman har ökat med drygt två procentenheter
jämfört med 2005.
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inskrivna barn har ökat med 2,6 procent, men
också på att den genomsnittliga kostnaden per
barn beräknas ha ökat med 1,4 procent till
112 500 kronor.

Diagram 4.2 Andelen barn i förskolor med enskild huvudman 2010
Procent
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Källa: Statens skolverks officiella statistik.

I storstäder och förortskommuner är det relativt
sett vanligare med enskilda förskolor. I förortskommunerna gick i genomsnitt 32 procent av
förskolebarnen i en förskola i enskild regi. I den
kommungrupp där kommunerna i genomsnitt
har den med lägsta andelen barn i enskilda förskolor, övriga kommuner med mindre än
12 500 invånare, gick endast 6 procent av förskolebarnen i en förskola i enskild regi.
Hösten 2010 fanns ca 18 800 barn i åldern 1–
5 år i pedagogisk omsorg, vilket var knappt 1 600
färre än föregående år. Av dessa gick nästan alla
barn (98 procent) i familjedaghem. Cirka
0,5 procent av barnen deltog i flerfamiljslösningar medan 1,5 procent deltog i andra varianter av pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg
förekommer i olika omfattning i landet. Den är
vanligast i glesbygdskommuner där i genomsnitt 6 procent av 1–5-åringarna gick i pedagogisk omsorg. Det kan jämföras med storstadskommunerna där motsvarande andel var
2 procent.
Hösten 2010 fanns sammanlagt 457 öppna
förskolor.
Verksamheten
erbjöds
i
175 kommuner. Under de första åren på 2000talet var antalet öppna förskolor ca 700, men
under de senaste fem åren har antalet öppna förskolor varierat mellan 440 och 480.
Kostnader
Den totala kostnaden för förskolan beräknas
uppgå till knappt 53,4 miljarder kronor 2010.
Det innebär en ökning med 4,0 procent jämfört
med föregående år. Kostnadsökningen beror
bland annat på att det genomsnittliga antalet

Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera
skolan samt att erbjuda barn en meningsfull
fritid.
Hösten 2010 var 82,0 procent av det totala
antalet barn i åldern 6–9 år och 15,3 procent av
det totala antalet barn i åldern 10–12 år inskrivna
i någon form av skolbarnsomsorg. Det
sammanlagda antalet inskrivna barn var ca
380 000. Sedan 2005 har andelen inskrivna barn i
åldern 6–9 år ökat med 4,8 procentenheter
medan andelen inskrivna barn i åldern 10–12 år
ökat med 4,5 procentenheter. Det är något vanligare att pojkar än flickor i åldern 10–12 år är
inskrivna i fritidshem medan fördelningen bland
6–9-åringar är mer jämn.
Det är ovanligt att skolbarn deltar i pedagogisk omsorg. Hösten 2010 var knappt en halv
procent av 6–9-åringarna inskrivna och bland
10–12-åringarna var andelen ännu lägre.
Hösten 2010 gick 10,2 procent av alla barn i
fritidshem i ett enskilt fritidshem. Detta
motsvarar en ökning med cirka en procentenhet
jämfört med fem år tidigare. Enskilda fritidshem
är betydligt vanligare i storstäder och
förortskommuner än i övriga kommungrupper.
Under 2010 genomförde Statens skolinspektion en kvalitetsgranskning av innehållet i
fritidshemmens verksamhet (rapport 2010:3).
Under granskningen besöktes 77 fritidshem i
17 kommuner.
Skolinspektionen konstaterade att det pedagogiska uppdraget måste ges större tyngd och att
många anställda inte uppfattat att fritidshemmet
har ett lärandeuppdrag enligt läroplanen. I majoriteten av de granskade fritidshemmen
anpassades verksamheten i alltför liten grad efter
barnens behov och deras möjlighet att få stöd var
begränsad. Det framkom också att säkerheten
och tillsynen över barnen behövde ses över på
vissa håll.
Barn och personal
Personaltätheten i fritidshemmen har minskat
ytterligare och hösten 2010 fanns det i genomsnitt 21,5 barn per årsarbetare jämfört med 20,9
85
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året innan. Mellan 2005 och 2010 ökade antalet
barn per årsarbetare med 16 procent från 18,6 till
21,5.
Diagram 4.3 Antal barn per årsarbetare i fritidshem 2005–
2010

Personal
Medan personalantalet endast ökat marginellt
har antalet elever i förskoleklass ökat med drygt
tre procent läsåret 2010/11 jämfört med
2009/10. Detta innebar att antalet årsarbetare per
100 barn fortsatte att sjunka till 6,2 läsåret
2010/11 jämfört med 6,3 föregående läsår.
Personaltätheten läsåret 2010/11 var därmed den
lägsta sedan förskoleklassen infördes 1998. I förskoleklass var 94 procent av den undervisande
personalen kvinnor.
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Källa: Statens skolverks officiella statistik.

Även gruppstorlekarna fortsatte att öka. Antalet
inskrivna barn per avdelning var hösten 2010
38,1 barn, vilket kan jämföras med 36,0 året före.
Personaltätheten i de enskilda fritidshemmen
var i genomsnitt lägre än i de kommunala fritidshemmen, däremot var barngrupperna i genomsnitt mindre i de enskilda fritidshemmen.
Under 2010 var 19,3 procent av de anställda i
fritidshemmen män. Den senaste tioårsperioden
har denna andel ökat med fem procentenheter.
Kostnader
Den totala kostnaden för fritidshem beräknas
uppgå till knappt 12,4 miljarder kronor 2010,
vilket är en ökning med 2,9 procent från föregående år. Det genomsnittliga antalet inskrivna
barn ökade med 4,1 procent mellan 2009 och
2010, varför den genomsnittliga kostnaden per
barn beräknas ha minskat med 1,3 procent till
33 900 kronor per barn.
Förskoleklass

Verksamheten i förskoleklassen ska stimulera
varje barns utveckling och lärande samt ligga till
grund för fortsatt skolgång. Förskoleklass är en
frivillig skolform inom det offentliga skolväsendet som finns i alla landets kommuner. Läsåret
2010/11 gick 95,8 procent av alla sexåringar i förskoleklass.
Nio procent av eleverna gick i en förskoleklass
med fristående huvudman. Antalet elever i för86

skoleklass med fristående huvudman har ökat
med drygt 700 sedan föregående läsår. Andelen
elever i fristående verksamhet varierade mycket
mellan enskilda kommuner och var högst i storstäder och förortskommuner.

Kostnader
Den totala kostnaden för kommunal förskoletill
drygt
klass
beräknas
uppgå
4,5 miljarder kronor 2010. Detta var en ökning
med drygt 0,7 procent sedan 2009. Antalet elever
ökade 2010 med drygt 2 procent medan kostnaden per elev minskade med 1,5 procent till
48 400 kronor per barn.
Grundskolan

Grundskolans uppdrag är att ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas
förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska
utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval
och ligger till grund för fortsatt utbildning.
Utbildningen ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund
för ett aktivt deltagande i samhällslivet.
Läsåret 2010/11 gick 886 000 elever i grundskolan, vilket är en minskning med ca
5 000 elever jämfört med läsåret innan.
Elevantalet har minskat kontinuerligt sedan
läsåret 2001/02 och beräknas minska till ca
880 000 elever läsåret 2011/12. Därefter beräknas
elevantalet åter att öka.
Andelen elever som går i fristående grundskolor har ökat kontinuerligt och uppgick läsåret
2010/11 till knappt 12 procent, vilket är en
ökning med knappt en procentenhet jämfört
med föregående läsår. Andelen elever som gick i
fristående grundskolor varierade stort mellan
kommunerna. I de flesta kommuner gick få
elever i fristående skolor. I 37 kommuner gick
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inte några elever alls i fristående skola och i
165 kommuner gick färre än 10 procent i fristående skolor. Kommunen med högst andel hade
45 procent av eleverna i fristående skolor.
De allra flesta av eleverna i fristående skolor,
86 procent, gick i skolor med allmän inriktning,
8 procent gick i skolor med konfessionell inriktning och 4 procent gick i skolor med waldorfinriktning. Övriga elever gick antingen i internationella skolor (2 procent) eller på riksinternat
(2 promille).
Lägre meritvärde och färre behöriga
För första gången på fem år sjönk det genomsnittliga meritvärdet läsåret 2009/10 efter att
successivt ha ökat sedan det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet började tillämpas läsåret 1997/98. Våren 2010 var det genomsnittliga
meritvärdet 209, vilket var en poäng lägre jämfört med våren före. Precis som tidigare läsår
hade flickorna ett betydligt högre genomsnittligt
meritvärde än pojkarna. Våren 2010 fick
flickorna 220 i meritvärde och pojkarna 198.
Både flickornas och pojkarnas genomsnittliga
meritvärde har sjunkit sedan föregående läsår
med 0,5 respektive 1,0 poäng.
Våren 2010 var andelen grundskoleelever som
uppnådde behörighet till gymnasieskolans
nationella program drygt 88 procent, vilket var
den lägsta andelen sedan våren 1998. Det var en
högre andel behöriga till gymnasieskolan av
flickorna (89,2 procent) jämfört med pojkarna
(87,2 procent). Jämfört med föregående läsår har
andelen behöriga minskat för såväl flickor
(0,7 procentenheter)
som
pojkar
(0,4 procentenheter).
Stora skillnader mellan olika elevgrupper
Skillnaderna mellan olika elevgruppers slutbetyg
var våren 2010, precis som tidigare år, stora.
Påverkansfaktorer är framförallt föräldrarnas utbildningsbakgrund men även kön och utländsk
bakgrund. Den sistnämnda faktorn har främst
påverkan om eleven invandrat efter sju års ålder.
Ju senare utrikes födda elever anländer till den
svenska skolan, desto sämre resultat uppnår de.
Utvecklingen har också gått mot att utrikes
födda elever kommer allt senare till Sverige. Antalet ensamkommande barn har också ökat kraftigt under senare år.
Elever i fristående grundskolor hade generellt
sett högre meritvärde än elever i kommunala
skolor och andelen elever med högutbildade föräldrar var högre i fristående skolor. Skolor med

hög andel elever med utländsk bakgrund fanns
hos såväl kommunala som fristående huvudmän.
Skillnaderna i det genomsnittliga meritvärdet
varierade även mellan olika kommuner, från
155 till 248.
Resultat och deltagande i olika ämnen
Det finns skillnader i måluppfyllelse mellan de
olika ämnena. Enligt vårens slutbetyg 2010 saknade flest elever godkända betyg i ämnena fysik
och kemi. Flickor uppnådde målen i större utsträckning än pojkar i alla ämnen utom i ämnet
idrott och hälsa.
I årskurs 9 finns obligatoriska ämnesprov i
engelska, matematik, svenska/svenska som
andraspråk samt i de naturorienterande ämnena.
Resultaten används som ett av flera mått på
måluppfyllelse. Våren 2010 var det flest elever
som nådde målen för engelska, knappt
96 procent. I svenska nådde 95 procent målen
och i matematik drygt 82 procent. I no-ämnena
nådde knappt 91 procent målen i kemi,
90 procent i biologi och 88 procent i fysik.
Flickor och pojkar nådde målen i samma utsträckning för proven i engelska, matematik,
fysik och kemi. I svenska och biologi nådde fler
flickor än pojkar målen.
Av eleverna i årskurs 6 läste 71 procent ett
modernt språk läsåret 2010/11. I årskurs 9 var
andelen 67 procent, vilket var en ökning med en
procentenhet jämfört med läsåret före. Flest
elever läste spanska. Det näst mest populära
språket var tyska följt av franska. Det var fler
flickor än pojkar som läste moderna språk.
Läsåret
2010/11
rapporterades
181 412 grundskoleelever vara berättigade till
modersmålsundervisning,
vilket
motsvarar
20 procent av samtliga elever. Detta innebär att
andelen berättigade till modersmålsundervisning
fortsatte att öka. För fem år sedan var andelen
15 procent. Andelen av de berättigade eleverna
som deltog i modersmålsundervisning var 55
procent, vilket var något högre jämfört med
föregående läsår. En något större andel flickor
(57 procent) än pojkar (54 procent) deltog i
undervisningen.
Andelen
deltagare
i
modersmålsundervisningen följer andelen berättigade; deltagandet bland de berättigade var lägst i glesbygdskommuner och i mindre kommuner och
högst i de större kommunerna.
Andelen elever som läste ett minoritetsspråk
ökade med drygt 4,5 procentenheter jämfört
87
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med året innan och uppgick läsåret 2010/11 till
42 procent. Lägst andel elever deltog i undervisningen i romani chib, 26 procent.
Sjunkande resultat i PISA 2009
PISA (Programme for International Student
Assessment) är en undersökning som genomförs av OECD vart tredje år sedan år 2000. I undersökningen mäts elevers kunskaper och
förmågor i form av läsförståelse, matematik och
naturvetenskap. Syftet är att undersöka i vilken
grad femtonåriga elever har sådan kunskap och
kompetens att de kan anses vara väl rustade inför
framtiden. Vid varje mätning är ett av de tre områdena huvudområde, vilket innebär att undersökningen är mer omfattande på det området
och att trender med större säkerhet kan avläsas. I
undersökningen som genomfördes 2009 och
vars resultat redovisades 2010 var läsförståelse
huvudområde.
Resultatet visade på en tydligt sjunkande
resultattrend för svensk del. Tidigare PISAundersökningar har inte kunnat visa på signifikanta försämringar vad gäller läsförståelse
jämfört med år 2000, men i den senaste mätningen är nedgången signifikant. Svenska elevers
medelpoäng i läsförståelse är i och med PISA
2009 inte längre signifikant högre än OECD-genomsnittet.
I några OECD-länder, däribland Sverige,
genomfördes en särskild mätning av läsförståelse
när det gäller digital läsning. De svenska elevernas medelpoäng var i denna mätning signifikant
högre än genomsnittet för deltagande OECDländer. Det svenska resultatet var också signifikant högre än i den traditionella läsförståelsemätningen.
Diagram 4.4 Svenska elevers medelpoäng i PISA 2000–
2009
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Den senaste PISA-undersökningen visade också
tydligt att skillnaderna i resultat mellan olika
grupper av elever i Sverige har ökat och därmed
att likvärdigheten i ett antal avseenden försämrats från en tidigare mycket hög nivå. I läsförståelse men också i naturvetenskap var det i första
hand lägre presterande elever som stod för de
försämrade resultaten. Pojkar stod allmänt för
den största nedgången. Resultaten indikerade
också att poänggapet mellan elever med utländsk
respektive svensk bakgrund har ökat, vilket
delvis kan vara resultat av kohorteffekter.
Skillnaden i genomsnittsresultat mellan skolor
har också ökat, även om variationen mellan
skolor fortfarande utgör en mindre del av den
totala variationen i elevresultat. Dessutom har
betydelsen av elevernas socioekonomiska
bakgrund för resultatet ökat. Osäkerhet
förknippad med elevernas självrapporterade
socioekonomiska bakgrund gör dock att dessa
resultat bör tolkas med viss försiktighet.
Mönstret med en allmän trend mot sämre
prestationer för pojkar – i synnerhet i läsning –
är gemensamt för flera länder men än mer
betonat i de svenska resultaten. När det gäller
digital läsning är dock skillnaden mellan svenska
pojkars och flickors resultat ungefär på en
genomsnittlig nivå. Bortsett från Finland är
resultaten i övriga nordiska länder, med något
undantag, inte statistiskt signifikant skilda från
Sveriges
resultat
inom
något
av
kunskapsområdena.
Sveriges resultat när det gäller kunskaper i
matematik 2009 sjönk jämfört med 2003 då
matematik var huvudområde. Försämringen var
statistiskt signifikant. Liksom i 2006 års
undersökning låg Sveriges resultat i paritet med
genomsnittet för hela OECD.
Liksom när det gäller läsförståelse och
matematik försämrades Sveriges position i
länderjämförelsen när det gäller naturvetenskap i
2009 års mätning jämfört med tidigare
mätningar; det svenska resultatet låg 2009
signifikant
under
OECD-genomsnittet.
Nedgången jämfört med 2006 då naturvetenskap
var huvudområde var dock inte signifikant.
ICCS 2009
ICCS, International Civic and Citizenship
Education Study, genomfördes 2009 bland 14åringar i 38 länder, däribland Sverige. Studien
avsåg mätning och jämförelser av kunskaper,
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värderingar och deltagande på områdena demokrati, samhälle och medborgarskap.
De svenska eleverna placerade sig en bra bit
ovanför det internationella genomsnittet på
kunskapsprovet. En grupp om fyra länder –
däribland Danmark och Finland – fick signifikant bättre resultat.
De flesta länder som deltog både i detta prov
och i en motsvarande mätning för tio år sedan
hade fått ett försämrat resultat. Detta gällde inte
Sverige. Den totala variationen i resultat mellan
elever var dock större i Sverige än genomsnittet
för deltagande europeiska länder.
Mätningen av attityder och värderingar visade
bland de svenska eleverna bl.a. på ett relativt
starkt stöd för lika rättigheter, yttrandefrihet
m.m. men ett relativt lågt intresse för politik och
samhällsfrågor.
Lärare
I grundskolan tjänstgjorde läsåret 2010/11
85 880 lärare, varav 76 procent var kvinnor och
24 procent var män. Var elfte lärare var född
utomlands. Av samtliga lärare, omräknat till heltidsanställningar, hade 86 procent en pedagogisk
högskoleexamen, vilket är detsamma som
föregående år. Av de tillsvidareanställda lärarna
hade 90 procent en pedagogisk högskoleexamen.
I kommunala skolor hade 88 procent av lärarna
en pedagogisk högskoleexamen. Motsvarande
andel i fristående grundskolor var 70 procent.
Det fanns även regionala skillnader. Högst andel
lärare med pedagogisk högskoleexamen hade
Norrbottens län (94 procent). Lägst andel hade
Stockholms län (82 procent). I åtta av tio
kommuner var andelen mellan 82 och
94 procent.
Samtidigt som antalet lärare omräknat till heltidstjänster i princip har varit oförändrat jämfört
med föregående läsår så har elevantalet minskat
med en halv procentenhet läsåret 2010/11, vilket
innebar att lärartätheten ökade något.
Antalet lärare (omräknat till heltidstjänster)
per 100 elever i grundskolan var 8,3. Lärartätheten varierade dock mycket mellan skolor
och huvudmän. Lärartätheten var lägre i fristående skolor (7,7) än i kommunala skolor
(8,3). Lärartätheten varierade även mellan kommunerna och länen. Högst lärartäthet fanns i
Jämtlands län (9,4) medan den lägsta lärartätheten fanns i Stockholms och Hallands län (7,8).

Kostnader
Den totala kostnaden för den kommunala
grundskolan beräknas uppgå till knappt
68 miljarder kronor 2010. Därtill kommer
kostnader
för
skolskjuts
på
drygt
2,5 miljarder kronor. I jämförelse med 2009 har
den totala kostnaden för grundskolan minskat
med 0,7 procent. Även antalet elever minskade
2010. Kostnaden per elev ökade med 1,3 procent
till 85 900 kronor. Den största delkostnaden
utgjordes av kostnader för undervisning och
uppgick till 43 700 kronor per elev, vilket var en
ökning med 0,8 procent jämfört med föregående
år.
Sameskolan

Sameskolan, som motsvarar grundskolans
årskurs 1–6, är utformad efter samernas behov av
en utbildning som tillvaratar och utvecklar det
samiska språket och kulturarvet. Det finns även
integrerad samisk undervisning i kommunala
grundskolor. Sameskolstyrelsen får efter avtal
med en kommun fullgöra kommunens uppgifter
avseende förskoleklass, förskole- och fritidshemsverksamhet för samiska barn.
År 2010 gick 174 elever i sameskolan, varav 50
i förskoleklass. Antalet elever ökade jämfört med
föregående år, då 159 elever var inskrivna i sameskolan. Sammanlagt 182 elever deltog i integrerad samisk undervisning vid elva grundskolor,
vilket är en ökning med 65 elever jämfört med
2009.
Förskola, förskoleklass och fritidshem finns i
anslutning till alla fem sameskolor. Under 2010
gick 112 barn i förskola vid en skolenhet med
sameskola, vilket var en minskning med sex barn
jämfört med 2009. Antalet elever i fritidshem vid
sameskolorna ökade däremot från 60 under 2009
till 70 under 2010.
Lärare
Sameskolstyrelsen hade 2010 78 personer
(63 årsarbetare) anställda, vilket innebar en liten
ökning i antalet årsarbetare jämfört med föregående år. Av de anställda var 86 procent kvinnor
och 14 procent män. Personalomsättningen visar
att 22 procent av personalen slutade under 2009
och 23 procent nyanställdes.
Det råder stor brist på utbildade förskollärare,
barnskötare och lärare som behärskar något av
de samiska språken i tal och skrift samt har kun89
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skap om den samiska kulturen. Högskoleverket
har fått i uppdrag att föreslå åtgärder för hur
Sverige på ett bättre sätt kan uppfylla åtagandena
i Europarådets minoritetskonventioner avseende
tillgång på lärare som kan undervisa i och på de
nationella minoritetsspråken, däribland samiska.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober
2011.
Kostnader
Den totala kostnaden för sameskolan, förskola
och skolbarnsomsorg uppgick 2010 till
54,0 miljoner kronor. Kommunernas avgifter
finansierar platser inom sameskolans förskola,
förskoleklass och skolbarnsomsorg. Kostnaden
per elev i sameskola uppgick, inklusive barn i
förskoleklass, till 181 167 kronor 2010, vilket är
en minskning med ca 8 procent sedan 2009.
Minskningen beror främst på det ökade elevantalet.
Specialskolan

Utbildningen vid specialskolan är avsedd för de
barn som inte kan gå i grundskolan på grund av
dövhet eller hörselskada, dövblindhet, grav
språkstörning eller synskada och ytterligare
funktionshinder. Eleverna undervisas vid fem
skolor med regionala upptagningsområden och
tre riksrekryterande skolor.
Läsåret 2010/11 gick 501 elever i specialskolan, vilket var en elev mindre än föregående
läsår. Av dessa var 45 procent flickor och
55 procent pojkar. Under de senaste fem läsåren
har andelen elever i specialskolan minskat med
17 procent.
Våren 2010 var 44 procent av de elever som
ingår i betygsstatistiken behöriga till gymnasieskolans nationella program. Under den senaste
tioårsperioden har denna andel varierat mellan 26
och 48 procent.
Statens skolinspektion genomförde mellan
oktober 2010 och januari 2011 en riktad tillsyn
av samtliga skolenheter inom specialskolan.
Skolinspektionen konstaterade bland annat att
alla elever inte ges förutsättningar att uppnå
målen och att specialskolans kunskapsresultat
måste förbättras. Vidare behöver, enligt inspektionen, resultatuppföljningen fördjupas och
rektorernas ledarskap utvecklas.
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Lärare
Antalet tjänstgörande lärare i specialskolan uppgick läsåret 2010/11 till 243. Andelen lärare med
pedagogisk högskoleexamen var 84 procent, en
ökning med tre procentenheter jämfört med
föregående år. Andelen lärare som hade specialpedagogisk utbildning var 33 procent. Lärartätheten, mätt i antalet heltidstjänster per 100
elever, uppgick till 42,0, vilket var en minskning
med 1,9 heltidstjänster per 100 elever jämfört
med föregående läsår.
Kostnader
Undervisningskostnaden i specialskolan uppgick
under 2010 till 360,5 miljoner kronor. Ungefär
74 procent av denna kostnad finansieras genom
Specialpedagogiska skolmyndighetens förvaltningsanslag, medan resten i huvudsak utgörs av
ersättning från elevernas hemkommuner. Detta
förhållande var i stort sett oförändrat jämfört
med 2009.
Kostnaden per elev uppgick under 2010 till
720 000 kronor, vilket var en ökning med en
knapp procent sedan föregående år.
Särskolan

Den obligatoriska särskolan
Den obligatoriska särskolan är en skolform där
kursplaner och undervisning är anpassade efter
elever med utvecklingsstörning. Särskolan syftar
till att ge en till varje elev anpassad utbildning
som så långt det är möjligt motsvarar den som
ges i grundskolan. Träningsskolan är avsedd för
elever som inte kan tillgodogöra sig undervisningen i grundsärskolan.
Antalet elever i den obligatoriska särskolan
fortsatte att minska läsåret 2010/11. Jämfört
med läsåret innan har antalet elever minskat med
mer än 4 procent till 12 100. Sedan läsåret
2003/04, då det fanns flest elever i den obligatoriska särskolan, har elevantalet minskat med
19 procent. Även andelen elever har minskat
kontinuerligt de senaste fyra åren, från 1,47 till
1,35 procent.
Av samtliga elever i den obligatoriska särskolan läsåret 2010/11 togs 34 procent av
eleverna emot i träningsskolan och 66 procent i
grundsärskolan. Andelen flickor var 39 procent
och andelen pojkar 61 procent.
Av de elever som var mottagna i grundsärskolan var 19 procent integrerade i grund-
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skolan, dvs. gick minst halva tiden tillsammans
med elever i grundskolan. Denna andel har sedan
1993 varit relativt stabil kring 20 procent.
Andelen elever som var integrerade i grundskolan varierade stort mellan kommunerna; det
fanns kommuner där samtliga elever var integrerade och kommuner där inga elever var integrerade.
Drygt 4 procent av eleverna i den obligatoriska särskolan gick i fristående särskolor.
Statens skolinspektion har på regeringens
uppdrag under 2010 granskat hur kommunerna
tar sitt ansvar för handläggning och utredning
inför beslut om mottagande i särskolan. Skolinspektionen har konstaterat stora brister i
kommunernas underlag och har lämnat förslag
till regeringen på hur mottagandet i särskolan
kan bli mer rättssäkert. Förslagen bereds inom
Regeringskansliet.
Lärare
Antalet lärare i den obligatoriska särskolan
minskade med drygt 5 procent (heltidstjänster)
läsåret 2010/11 och uppgick till 4 600 lärare.
Även lärartätheten minskade, från 27,6 till
26,8 lärare per 100 elever. Var femte lärare var
man och knappt var tionde var född utomlands.
Andelen lärare (heltidstjänster) med pedagogisk högskoleexamen var 88 procent. Andelen
har varit relativt stabil under den senaste tioårsperioden. Andelen lärare med specialpedagogisk
högskoleexamen har däremot samtidigt minskat
kontinuerligt från 48 till 35 procent.
Det var stor skillnad mellan kommunala och
fristående skolor i andel lärare med pedagogisk
och specialpedagogisk högskoleexamen. I skolor
med kommunal huvudman hade 91 procent av
lärarna pedagogisk högskoleexamen och
37 procent specialpedagogisk högskoleexamen.
Motsvarande för lärare i skolor med fristående
huvudman var 49 respektive 8 procent.
Gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolan erbjuder yrkesförberedande
utbildning på nationella eller specialutformade
program samt individuella program, där verksamhets- och yrkesträning ingår. Läsåret
2010/11 gick 9 300 elever i gymnasiesärskolan,
vilket är en minskning med 1,4 procent jämfört
med föregående läsår. Sedan läsåret 2000/01 har
antalet elever i gymnasiesärskolan nästan fördubblats. Av eleverna var 58 procent män och
42 procent kvinnor.

Nästan alla elever gick i kommunalt drivna
gymnasiesärskolor, 6,0 procent gick i fristående
gymnasiesärskolor och 2,3 procent i skolor
drivna av ett landsting. Av alla elever i gymnasiesärskolan gick 65 procent en yrkesutbildning på
ett nationellt eller specialutformat program
medan 20 procent gick i yrkesträning och
16 procent i verksamhetsträning på ett
individuellt program.
Lärare
I gymnasiesärskolan har lärartätheten ökat från
22,8 till 23,0 heltidsanställningar per 100 elever
från läsåret 2009/10 till läsåret 2010/11. Andelen
lärare (omräknat till heltidsanställningar) med
pedagogisk högskoleexamen var oförändrat 80
procent medan andelen lärare med specialpedagogisk högskoleexamen minskade från 26
till 24 procent. Även i gymnasiesärskolan var
skillnaden stor mellan huvudmännen i fråga om
andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen.
Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen
i skolor med kommunal huvudman var 82
procent medan den i fristående skolor var 44
procent. Motsvarande andelar lärare med
specialpedagogisk högskoleexamen var 24
respektive 7 procent. Av lärarna (omräknat till
heltidsanställningar)var 66 procent kvinnor och
34 procent män.
Kostnader
Den totala kostnaden för obligatoriska särskolan
i kommunal regi beräknas för 2010 ha uppgått
till drygt 3,6 miljarder kronor. Hemkommunernas kostnader beräknas ha uppgått till
knappt 4,3 miljarder kronor, inkl. skolskjuts.
Detta var en minskning med knappt 4 respektive
3 procent jämfört med 2009. Kostnaden per elev
beräknas ha ökat med drygt 3 procent jämfört
med föregående år.
Den totala kostnaden för den kommunala
gymnasiesärskolan beräknas för 2010 ha uppgått
till drygt 2,2 miljarder kronor 2009, vilket var en
minskning med 0,3 procent sedan föregående år.
Inklusive skolskjuts beräknas kostnaderna för
2010 ha uppgått till knappt 2,8 miljarder kronor.
Kostnaden per elev beräknas ha varit oförändrad
mellan 2009 och 2010.
Gymnasieskolan

Gymnasieskolan utgörs av utbildning inom
skolväsendet som är avsedd att påbörjas av ung91
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domar efter avslutad grundskoleutbildning eller
motsvarande, fram till och med det första kalenderåret det år de fyller tjugo. Den är en frivillig
skolform som från och med hösten 2011
omfattar 18 nationella program med totalt 60
olika inriktningar (inom de nationella
programmen kan det finnas särskilda varianter
som godkänts av Statens skolverk)samt
5 introduktionsprogram för de som ej är
behöriga till de nationella programmen. Dessa
utbildningar ersätter de tidigare 17 nationella
programmen, lokalt utformade utbildningar
inklusive specialutformade program samt de
individuella programmen. Utöver de kommunala
gymnasieskolorna finns det fristående skolor
som bedriver utbildning inom gymnasieskolan.
Gymnasieskolan ska i enlighet med målen i
läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94)
fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som
förberedelse för yrkesverksamhet och för fortsatta eftergymnasiala studier samt som förberedelse för vuxenlivet. Samtliga nationella program
och specialutformade program syftar till att
eleverna efter avslutade studier ska ha uppnått
grundläggande behörighet till universitet och
högskolor. Från och med hösten 2011 gäller att
de högskoleförberedande programmen ska ge
eleverna grundläggande högskolebehörighet,
medan elever på yrkesprogram ska ges möjlighet
att läsa in sådan behörighet endera inom gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
utöver den kompetens som yrkesutbildningen
ger. Grundläggande högskolebehörighet är alltså
inget krav för yrkesexamen utan en möjlighet för
den enskilde.
Elever och skolor
Antalet elever i gymnasieskolan har fortsatt att
minska från 396 000 elever 2008/09, då antalet
var större än någonsin tidigare, till 385 700 elever
läsåret 2010/11 vilket innebär en minskning med
2,7 procent på två år. Dessförinnan hade antalet
på fem år ökat med nästan 62 000 elever, 19 procent. Elevökningen har nästan uteslutande ägt
rum i de fristående skolorna. Hösten 2010 gick
totalt 92 000 elever i en fristående gymnasieskola. Det innebär att sedan hösten 2008 då
elevkullarna började minska har antalet elever i
kommunala skolor minskat med 7,9 procent
samtidigt som det har ökat med 18,7 procent i
fristående skolor. Andelen elever i fristående
gymnasieskolor har under den senaste
femårsperioden ökat från 15 till 24 procent.
92

Samtidigt har andelen elever som går i en skola
som tillhör hemkommunen minskat från 63 till
55 procent.
Antalet gymnasieskolor har fortsatt att öka.
De fristående skolorna står för i princip hela
ökningen av antalet skolor. Hösten 2010 fanns
det 1 015 gymnasieskolor; 505 kommunala och
489 fristående skolor. Hösten 2006 fanns det
494 kommunala och 300 fristående gymnasieskolor.
Lärare
Antalet lärare (omräknat till heltidsanställningar)
var i stort sett oförändrat 2010/11 jämfört med
läsåret före och uppgick till drygt 31 100. Lärartätheten ökade därmed från 7,9 till 8,1 heltidsanställningar per 100 elever, vilket är ungefär
samma nivå som under större delen av 2000talet.
Andelen lärare (omräknat till heltidsanställningar) med pedagogisk högskoleexamen läsåret
2010/11 var liksom föregående läsår 75 procent,
vilket är en positiv utveckling jämfört med
2006/07–2008/09 då andelen var ca 74 procent. I
de kommunala gymnasieskolorna hade i genomsnitt 79,7 procent av lärarna en pedagogisk
högskoleutbildning 2010/11, en ökning med 0,2
procentenheter jämfört med föregående läsår. I
de fristående gymnasieskolorna var motsvarande
andel
2010/11
58,2
procent
(+1,8
procentenheter). Av de tjänstgörande lärarna i
gymnasieskolan var 49,4 procent kvinnor och
50,6 procent män.
Studievägar
Hösten 2011 struktureras gymnasieskolan om.
Följande beskrivning avser den tidigare
strukturen och omfattar elever som börjat i
gymnasieskolan senast hösten 2010. Av de
nationella programmen i gymnasieskolan läsåret
2010/11 var 4 studieförberedande och 13 yrkesförberedande. Till dessa kom specialutformade
program som när det gäller utbildningens nivå
motsvarar ett nationellt program. För att
erbjudas utbildning på ett nationellt eller specialutformat program skulle en elev dels ha slutfört
sista årskursen i grundskolan eller motsvarande,
dels ha godkända betyg i svenska eller svenska
som andraspråk, engelska och matematik eller på
annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.
Av alla elever i gymnasieskolan gick
57 procent på nationella program och 11 procent
på specialutformade program läsåret 2010/11. Av
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alla gymnasieelever gick 24 procent i en fristående skola.
De elever som inte tagits in på ett nationellt
eller specialutformat program kunde följa ett
individuellt program. Ett individuellt program
syftade främst till att förbereda för studier på ett
nationellt eller specialutformat program. Ett
individuellt program kunde även göra det möjligt
att genomföra en lärlingsutbildning eller
utformas för att möta elevers speciella utbildningsbehov.
Läsåret 2010/11 gick, liksom föregående läsår,
8 procent av alla gymnasieelever på ett individuellt program. I årskurs 1 var andelen
15 procent, vilket motsvarar 22 000 elever. I
årskurs 2 gick 5 600 elever på ett individuellt
program och i årskurs 3 var antalet 3 800 elever.
Av samtliga 31 400 elever som gick ett individuellt program 2010/11 gick 7 500 ett programinriktat individuellt program.
Av eleverna på individuella program läsåret
2010/11 var 57 procent män och 43 procent
kvinnor. Hälften av eleverna hade utländsk bakgrund.
Av alla gymnasieelever läsåret 2010/11 för vilka
uppgift finns gick fler elever på en studieförberedande utbildning än en yrkesförberedande utbildning (52,1 respektive 47,9
procent). Detta är en större skillnad jämfört med
de två föregående läsåren då motsvarande fördelning var 50,9 respektive 49,1 procent. För
knappt 9 procent av alla elever 2010/11 saknas
information om studieinriktning. Kvinnor och
mäns utbildningsval skilde sig åt. Av kvinnorna
gick 56 procent en studieförberedande utbildning och 44 procent en yrkesförberedande
utbildning. Motsvarande andelar bland männen
var 47 respektive 53 procent.
Slutbetyg och genomströmning
Utbildningen i gymnasieskolan pågår normalt
under tre år. För att få slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program ska eleven
enligt nuvarande regler ha fått betyg på alla
kurser och på det projektarbete som ingår i
elevens studieväg. För att få slutbetyg från ett
individuellt program ska eleven ha fullföljt sin
individuella studieplan.
Av de elever som började i gymnasieskolan
hösten 2007 hade 68,4 procent (71,3 procent av
kvinnorna och 65,7 procent av männen) fått
slutbetyg läsåret 2009/10, dvs. inom tre år. Om
man räknar bort eleverna som började på ett

individuellt program var andelen med slutbetyg
inom tre år 76,8 procent (78,5 procent av
kvinnorna och 75.1 procent av männen). Av de
elever som började i gymnasieskolan ett år tidigare hade 68,3 procent (71,1 procent av kvinnorna
och 65,7 procent av männen) fått slutbetyg inom
tre år. Efter ytterligare ett år, dvs. inom fyra år
från starten, hade andelen ökat till 76,0 procent
(78,5 procent av kvinnorna och 73,6 procent av
männen). Andelen nybörjarelever som fått slutbetyg inom fyra år har därmed ökat något de
senaste åren. Fem år tidigare var andelen 75,1
procent. På de nationella programmen var andelen nybörjare hösten 2006 med slutbetyg efter tre
år 77,0 procent och efter fyra år 83,6 procent. På
de specialutformade programmen var motsvarande andelar 79,1 respektive 86,0 procent och på
utbildningar i de fristående skolorna 72,7
respektive 79,5 procent. Av eleverna som
började på ett individuellt program hade endast
20,4 procent fått slutbetyg inom fyra år. Nästan
alla av dessa elever fick slutbetyg från ett annat
program än det individuella programmet.
Att en elev inte fått ett slutbetyg behöver inte
innebära att eleven avbrutit studierna innan den
normala studietiden är avslutad. Av nybörjareleverna 2005 hade 77,0 procent fått ett slutbetyg inom fem år medan 13,1 procent varit inskrivna i årskurs 3 på ett program men inte uppnått kraven för att slutbetyg ska kunna utfärdas.
Var tionde elev hade lämnat gymnasieskolan i
förtid. Av de som började på ett individuellt
program hösten 2005 hade hälften därefter aldrig
varit inskrivna i årskurs 3 eller fått ett slutbetyg.
Grundläggande behörighet till högskoleutbildning
Grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå uppnåddes t.o.m. 2009 av den
som fått slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program samt fått lägst betyget
Godkänt på kurser som omfattar minst 90
procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett
fullständigt program. För elever som får
slutbetyg fr.o.m. 2010 gäller i stället att de för
grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå måste ha slutbetyg från ett
fullständigt nationellt eller specialutformat
program och ha lägst betyget Godkänt i minst
2 250 gymnasiepoäng inklusive lägst betyget
Godkänt i kärnämneskurserna i ämnena svenska
eller svenska som andraspråk, engelska och
matematik. Kraven har således skärpts.
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Av alla elever som fick slutbetyg under läsåret
2009/10 uppnådde 86,8 procent grundläggande
behörighet till högskoleutbildning på grundnivå,
vilket innebär att andelen minskat jämfört med
det föregående läsåret, då andelen var 90,3
procent. För kvinnor var andelen 89,9 procent
och för männen 83,6 procent, en minskning med
2,6 respektive 4,3 procentenheter.
Av de elever som började i gymnasieskolan
hösten 2007 hade 60,9 procent (65,4 procent av
kvinnorna och 56,6 procent av männen) uppnått
grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå inom tre år. För de elever som
började ett år tidigare var motsvarande andelar
62,7 procent (66,6 procent av kvinnorna och
58,9 procent av männen) efter tre år och 68,2
procent (72,3 procent av kvinnorna och 64,3
procent av männen) efter fyra år.
Betyg
Den genomsnittliga betygspoängen, dvs. det genomsnittliga värdet av alla betyg som redovisas i
elevens slutbetyg, var 14,0 poäng för samtliga
elever som fick slutbetyg läsåret 2009/10. Den
genomsnittliga betygspoängen har legat på i
stort sett samma nivå de fem senaste åren. För
kvinnor var genomsnittspoängen 14,7 poäng och
för män 13,3 poäng, även det i paritet med betygsnivån fem år tidigare. Av elever med utländsk bakgrund uppnådde kvinnorna i genomsnitt 13,8 poäng och männen 12,5 poäng.
Nationella prov
I gymnasieskolan genomförs nationella kursprov
i kurserna Engelska A och B, Matematik A, B, C
och D samt i Svenska och Svenska som andraspråk B. Endast A-kurserna samt proven i
Svenska och Svenska som andraspråk B genomförs obligatoriskt på samtliga nationella eller
specialutformade program.
I likhet med tidigare år lyckades eleverna
våren 2010 bäst på kursproven i Engelska A där
62 procent fick provbetyget Väl godkänt eller
Mycket väl godkänt (VG resp. MVG). Endast ca
4 procent av de som genomfört provet fick provbetyget Icke godkänt (IG). Männen fick något
bättre provbetyg än kvinnorna då en större andel
män fick provbetyget VG eller MVG. I kursprovet i Matematik A är resultaten betydligt
sämre där 31 procent av eleverna fick provbetyget IG, och på några yrkesprogram (fordon,
hotell- och restaurang samt barn- och fritid) var
andelen IG över 50 procent. Av eleverna med
föräldrar som har förgymnasial utbildning som
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högsta utbildningsnivå fick 50 procent IG, och
av eleverna som är födda utomlands var motsvarande andel 46 procent. I Svenska B och Svenska
som andraspråk B nådde 93 procent godkänt
resultat och 50 procent fick provbetyget VG
eller MVG. Elever på naturvetenskapliga utbildningar lyckades bäst medan elever inom bygg-,
energi- och fordonsutbildningar hade lägst provbetyg. Liksom tidigare år lyckades kvinnor
betydligt bättre än män, medan resultatskillnaderna mellan elever med svensk respektive
utländsk bakgrund var relativt liten i Svenska B,
mellan 1 och 6 procentenheter för de tre betygen.
Byte av program, avbrott och studieuppehåll
Programbyten, avbrott och studieuppehåll är
vanliga orsaker till förlängd studietid för många
elever i gymnasieskolan.
Av alla elever på nationella program i årskurs 1
läsåret 2009/10 hade 11,7 procent bytt program
ett år senare. Det förekommer även att elever
byter program senare under sin gymnasietid.
Under 2000-talet har andelen elever som bytt
studieväg efter årskurs 1 ökat. Av eleverna på
individuella program i årskurs 1 läsåret 2009/10
hade 27,4 procent bytt program ett år senare. Ett
individuellt program syftar främst till att förbereda för studier på ett annat program.
Av eleverna i årskurs 1 läsåret 2009/10 återfanns 6,5 procent inte i gymnasieskolan efterföljande läsår. Dessa hade därmed gjort studieuppehåll eller avbrutit sina studier. Här finns
stora skillnader mellan programtyperna. Av eleverna på nationella program hade 3,1 procent
gjort studieuppehåll eller avbrutit sina studier
medan motsvarande siffra för elever på individuella program var 24,4 procent.
Övergång till högskola, kommunal vuxenutbildning och arbetsliv
Andelen ungdomar som påbörjar högskolestudier inom tre år efter avklarad gymnasieskola
ökade från 42,0 procent av de som fick slutbetyg
från gymnasieskolan läsåret 2003/04 till 42,3
procent av de som fick slutbetyg 2006/07. Elevkullarna däremellan övergick i lägre utsträckning
till högskolan inom tre år, knappt 41 procent.
Kvinnorna övergick i högre grad än männen till
högskolan inom tre år, 48,0 procent att jämföra
med 36,6 procent av männen. Direktövergången
till högskolan har fortsatt att öka de senaste åren,
särskilt det senaste året för vilket statistik finns.
Av de som fick slutbetyg från gymnasieskolan
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våren 2009 återfanns 25,0 procent av eleverna på
högskolan följande läsår, att jämföra med 17,9
procent av avgångskullen 2003.
Av alla elever med slutbetyg från gymnasieskolan 2008/09 gick 8,6 procent över till
kommunal vuxenutbildning (komvux) påföljande läsår. Andelen har minskat från 13,7
procent under den senaste femårsperioden. Det
förklaras bl.a. av ändrade bestämmelser för
prioriteringsordningen vid antagning till komvux
samt de antagningsregler till högskolan som
gäller sedan 1 januari 2010.
Sveriges Kommuner och Landsting har i
rapporten Öppna jämförelser 2010, Gymnasieskolan, analyserat i vilken mån ungdomar var
etablerade på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning. Av de folkbokförda
elever som fick slutbetyg 2007 kunde 34,1
procent betraktas som etablerade på arbetsmarknaden. Motsvarande andel för de elever som gick
ut gymnasieskolan 2005 respektive 2006 var 30,7
respektive 25,3 procent. Ökningen mellan åren
beror troligtvis på att konjunkturläget hade förbättrats. Etableringsgraden beror delvis på vilket
program eleverna gått. I mediankommunen var
knappt 22 procent av eleverna från ett studieförberedande program etablerade. En orsak till den
låga andelen är att många av dessa elever studerar
vidare efter gymnasieskolan. Motsvarande andel
för elever som gått ett yrkesförberedande program var drygt 48 procent.
Kostnader
Den totala kostnaden för gymnasieskolan med
kommunal huvudman beräknas för 2010 ha
uppgått till knappt 27,7 miljarder kronor, vilket
var en minskning med 3,1 procent jämfört med
föregående år. Den totala kostnaden per elev
beräknas ha varit 93 000 kronor 2010. Det var en
ökning med 1,0 procent jämfört med året innan.
Kostnaden per elev för undervisning beräknas ha
uppgått till 43 700 kronor, vilket var en ökning
med 1,1 procent jämfört med 2009.
4.2.2

Statliga insatser

Förändringar i förskolans läroplan

I augusti 2010 beslutade regeringen om förändringar i förskolans läroplan i syfte att stärka
kvaliteten och det pedagogiska uppdraget. Läroplanen började tillämpas den 1 juli 2011. Målen

och riktlinjerna för barns språkliga och matematiska utveckling samt för naturvetenskap och
teknik har förtydligats och blivit fler. Förskollärares ansvar har förtydligats med nya riktlinjer
samtidigt som riktlinjerna för arbetslagets ansvar
har reviderats. Läroplanen har även kompletterats med ett nytt avsnitt för uppföljning, utvärdering och utveckling samt ett nytt avsnitt för
förskolechefens ansvar.
Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet

Utredningen om ekonomi och föräldrasamarbete vid särlevnad överlämnade i juni 2011
sitt betänkande Fortsatt föräldrar - om ansvar,
ekonomi och samarbete (SOU 2011:51) till
regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att se
över hur ekonomiska stöd till barnfamiljer stödjer samarbete och hur fördelningen av kostnader
och inkomster som är kopplade till ett barn,
påverkar en fungerande försörjning och omsorg
om barnet när föräldrarna inte lever tillsammans.
Utredningen har bl.a. lämnat förslag som rör
reglerna om maxtaxa. Betänkandet har
remitterats och remisstiden löper ut den 31
oktober 2011.
Ny läroplan för grundskolan och motsvarande
skolformer

Som ett led i att öka måluppfyllelsen har nya
läroplaner
med
nya
kursplaner
samt
kunskapskrav för grundskolan och motsvarande
skolformer införts läsåret 2011/12 (prop.
2008/09:87,
bet.
2008/09:UbU9,
rskr.
2008/09:189). Tydligare läroplaner med tydligare
och mer distinkta kursplaner och kunskapskrav
innebär ett ökat stöd för lärares arbete och
främjar dessutom en likvärdig bedömning av
elevernas kunskaper. Samtidigt med de nya läroplanerna har också en ny betygsskala med fler
betygssteg
införts
(prop.
2008/09:66,
bet. 2008/09:UbU15, rskr. 2008/09:169). Fler
betygssteg innebär ökade möjligheter att nyansera bedömningen samt ge tydligare information
till elever och vårdnadshavare. Att minska
avstånden mellan betygsstegen bör också öka
elevernas motivation för att anstränga sig mer
och nå bättre resultat.
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En ny läroplan har införts för respektive
skolform, dvs. grundskolan, sameskolan, specialskolan och grundsärskolan. Läroplanerna innehåller skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt
respektive skolforms kursplaner. Skolans värdegrund och uppdrag samt de övergripande målen
och riktlinjerna är i princip samma för samtliga
skolformer. Förskoleklassen och fritidshemmet
omfattas på motsvarande sätt som i dag av
avsnitten om skolans värdegrund och uppdrag
samt övergripande mål och riktlinjer i
läroplanerna.
Nya kursplaner har införts i samtliga ämnen i
grundskolan, sameskolan, specialskolan och
grundsärskolan. Strukturen för de nya kursplanerna består av ämnets syfte och centralt
innehåll i årskurs 1–3, 4–6 och 7–9 i grundskolan
och motsvarande skolformer. Kursplanerna är
kompletterade med kunskapskrav för godtagbara kunskaper i årskurs 3 och 6 i grundskolan, sameskolan och särskolan samt för årskurs 4
och 7 i specialskolan. För årskurs 9 finns kunskapskrav för betygen A–E för grundskolan och
grundsärskolan och för årskurs 10 för specialskolan. För att kursplanerna på ett tydligare sätt
än i dag ska uttrycka vad undervisningen ska
handla om, införs ett central innehåll. Det centrala innehållet är sådant att det ska ge lärarna en
god förståelse för vad som ska behandlas i
undervisningen men inte vara av den omfattningen att det begränsar lärares möjlighet att
välja ett mer detaljerat ämnesinnehåll eller
arbetssätt.
Nationella minoriteter

I de nya kursplanerna lyfts de nationella minoriteterna fram i de övergripande kunskapsmålen:
skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grund– respektive gymnasieskola har fått
kunskaper om de nationella minoriteternas
(judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar
och tornedalingar) kultur, språk, religion och
historia. Enligt grundskolans kursplaner i
svenska, historia och samhällskunskap framhålls
också de nationella minoriteternas på olika sätt.
Regeringen har vidare beslutat om särskild
utbildning med judiska studier i grundskolans
årskurs 7–9 som utöver grundskolans vanliga
ämnen omfattar undervisning i ett nytt ämne:
judiska studier.
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Läsa-skriva-räkna

Regeringens läsa-skriva-räkna-satsning syftar till
att stimulera huvudmän och grundskolor att
stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva
och räkna. Satsningen får i första hand användas
till åtgärder för elever i årskurs 1–3, särskilt de
som riskerar att inte nå målen, och i begränsad
omfattning till elever i årskurs 4–10 i behov av
särskilt stöd. Satsningen påbörjades 2008 och
avslutas 2012.
En utvärdering av satsningen som omfattar
2008–2010 redovisades den 1 april 2011. Enligt
utvärderingen uppger nio av tio huvudmän att
satsningen har varit ett bra stöd för arbetet med
en ökad måluppfyllelse. En övervägande
majoritet av huvudmännen uppger att insatserna
inte alls eller i låg grad varit möjliga utan det
extra stöd statsbidraget inneburit. Utvärderingen
visar också att under 2009 användes statsbidraget
i
huvudsak
till
personalförstärkningar
(42 procent) och därefter i lika stor utsträckning
till kompetenshöjande insatser som läromedel
(20 procent).
Insatser för att förebygga mobbning och stärka
skolans värdegrund

Totalt deltog 1 575 personer i den utbildningssatsning i forskningsbaserade åtgärdsprogram
mot mobbning i skolan som Statens skolverk
arrangerade på uppdrag av regeringen. Skolverket har även låtit externa forskare utvärdera åtta
av de vanligaste programmen mot mobbning
som används i skolorna. Det fanns dock inte underlag för att göra bedömningar av de vanligaste
programmen i sin helhet, utan enbart delar av
dem. Enligt utvärderingen hade samtliga
program inslag som är positiva, men innehöll
även moment som inte ger effekt och som rent
av kan öka mobbning och kränkande
behandling. Skolverkets slutsats var att de inte
hade underlag för att dra slutsatser om något
program i sin helhet.
I Skolverkets rapport om värdegrund betonas
bland annat att skolor som aktivt arbetar med
värdegrunden på ett processorienterat sätt även
röner större framgång i arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling.
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Jämställdhet

En särskild satsning på jämställdhet i skolan har
pågått under åren 2008–2010. Delegationen för
jämställdhet i skolan (DEJA) har haft i uppdrag
att bl.a. analysera könsskillnader i utbildningsresultat samt föreslå insatser för hur ett
långsiktigt jämställdhetsarbete i skolan kan
utvecklas. Under 2010 publicerade DEJA tolv
forskarrapporter inom området och avslutade
sitt arbete i november 2010 med slutbetänkandet
Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av
jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan
(SOU 2010:99).
Statens skolverk har under samma tid haft i
uppdrag att bl.a. att sprida kunskap om kön och
skolframgång, stärka elevhälsan och öka
kunskapen om jämställdhet, hedersrelaterat våld
och förtryck samt om sex- och samlevnadsundervisning. Insatserna har främst
genomförts som fortbildning för lärare,
fördelning av utvecklingsmedel och framtagande
av stödmaterial. Uppdraget redovisades i
december 2010.
Förskolelyftet

Förskolelyftet inleddes 2009 med syftet att utveckla förskolepersonalens kompetens i samband med att förskolans pedagogiska uppdrag
förtydligas i läroplanen. Statens skolverk har på
regeringens uppdrag utvärderat förskolelyftet.
Enligt utvärderingen är kursdeltagarna över lag
nöjda eller mycket nöjda med kurserna.
Huvudmännens uppfattning är att fortbildningen på sikt kommer att bidra till en förstärkt pedagogisk kompetens i förskolan.
Lärarlyftet

Lärarlyftet är regeringens satsning på fortbildning för lärare med fokus på ämnesteori och
ämnesdidaktik. Satsningen startade 2007 och
avslutas i nuvarande form under 2011. Under
2010 utvärderades satsningen på regeringens
uppdrag av Statskontoret. Fortbildningen har av
deltagande huvudmän bedömts vara relevant i
förhållande till verksamhetens behov. De lärare
som deltagit i satsningen anser att de har
utvecklats i sin profession och även deras
rektorer menar att satsningen bidragit positivt

till lärarnas och skolans utveckling. Statens
skolverk redovisar i sin årsredovisning för 2010
att cirka 15 500 lärare har deltagit i satsningen
under perioden 2007 t.o.m. våren 2010.
Sommarskola

För att öka andelen elever som når målen finns
sedan 2006 ett statsbidrag till skolhuvudmän för
anordnandet av sommarskola. Undervisningen
är frivillig och erbjuds elever som inte har klarat
målen i ett eller flera ämnen eller kurser eller
som riskerar att inte göra det.
Antalet deltagande elever ökade med
35 procent 2010 jämfört med förgående år, vilket
framför allt berodde på att statsbidraget för
anordnandet av sommarskola fördubblades.
Totalt deltog 3,9 procent av grundskolans elever
och 2,5 procent av eleverna i gymnasieskolan i
sommarskola. Majoriteten av skolhuvudmännen
erbjöd eleverna prövning för högre betyg i samband med sommarskola. Sex av tio prövningar
resulterade i att eleven fick minst betyget
Godkänt. Fyra av tio elever i årskurs 9 som gick i
sommarskola blev därefter behöriga till gymnasieskolans nationella program.
MNT-satsningen

Statens skolverk har sedan 2009 i uppdrag att
genomföra utvecklingsinsatser inom matematik,
naturvetenskap och teknik (MNT). Uppdraget
innebär bl.a. att stimulera förnyelse av och höjd
kvalitet i matematikundervisningen i grundskolan genom att stödja skolors lokala utvecklingsarbete. Under 2010 har ett antal utvärderingar av
satsningen initieras.
Skolverkets uppdrag består också i att
utveckla och stödja undervisningen i naturvetenskap och teknik i tidiga åldrar. I uppdraget
ingår även insatser för att underlätta övergången
från gymnasieskolan till den högre utbildningen
inom MNT-området.
Uppdrag om ökad tillgänglighet

För att öka möjligheten för elever med funktionsnedsättning att delta i undervisningen på
lika villkor har Specialpedagogiska skolmyndigheten haft regeringens uppdrag att informera
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huvudmän och personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg om hur
de kan arbeta för att förbättra den fysiska tillgängligheten för barn och elever.

sättning i gymnasieskolan och ett antal granskningar av undervisningen i olika ämnen.
Entreprenörskap i skolan

Kultur i skolan

Regeringens satsning Skapande skola omfattar
fr.o.m. 2011 hela grundskolan. Satsningen syftar
till att öka samverkan mellan skolan och det
professionella kulturlivet och till att öka barns
och ungas tillgång till kultur och eget skapande
samt till en ökad måluppfyllelse i skolan. Satsningen innebär en tydligare samordning mellan
skolans kunskapsmål och kulturpolitikens mål
vad gäller barns och ungdomars rätt till kulturell
delaktighet och eget skapande. Genom satsningen ökar möjligheten för alla barn oavsett
förutsättningar att få del av kulturella upplevelser
och få möjlighet till eget skapande. Bidraget
beviljas av Statens kulturråd. Alla utom två av
landets kommunala skolhuvudmän har ansökt
om bidraget sedan 2008 då bidraget infördes
vilket avspeglar ett stort nationellt intresse.
Statens skolinspektion

I början av 2010 tog Statens skolinspektion en
reviderad inspektionsmodell för regelbunden
tillsyn i bruk. Skolinspektionen utgår nu tydligare från en behovsanalys när myndigheten
bedömer vilket djup eller vilken bredd en aktuell
tillsyn bör ha. Syftet är att styra resurserna mot
de huvudmän där störst behov av utveckling
finns. Inom ramen för tillsynsverksamheten har
formerna flygande tillsyn och riktad tillsyn
etablerats. Inom den regelbundna tillsynen har
230 tillsyner av kommunala och fristående
huvudmän genomförts omfattande drygt 900
skolor och 200 andra verksamheter. I den flygande tillsynen besöktes 170 skolor oanmält under en och samma dag av inspektörer för att
granska lektioner i idrott och hälsa. Sex riktade
tillsyner inleddes under året, bland annat granskades hur kommunerna arbetar med mottagande
i särskolan, där Skolinspektionen funnit stora
brister i form av icke genomförda eller bristfälliga utredningar. Cirka 2 860 beslut fattades
vidare utifrån anmälningar om missförhållanden.
Under 2010 redovisades också 17 kvalitetsgranskningar, bl.a. om rektors ledarskap, betygs98

Regeringen beslutade i maj 2009 om en strategi
för entreprenörskap inom utbildningsområdet,
enligt vilken entreprenörskap ska löpa som en
röd tråd genom utbildningssystemet. Utbildning
som inspirerar till entreprenörskap kan bidra till
att fler unga människor får kunskap om och en
vilja att starta och driva företag.
Entreprenörskap handlar också om att tänka
nytt, se möjligheter och lösa problem. Entreprenöriella kompetenser efterfrågas av arbetsgivare.
Statens skolverk har fått i uppdrag att stimulera
arbetet med entreprenörskap i skolan. Det
handlar t.ex. om att främja skolors samarbete
med arbetslivet, erbjuda kompetensutveckling
inom området entreprenörskap, underlätta erfarenhetsutbyte samt fördela utvecklingsmedel till
skolhuvudmän och verksamhetsstöd till organisationer såsom exempelvis Ung Företagsamhet
(UF). Genom UF:s utbildningar får ungdomar i
gymnasieskolan möjlighet att under ett år driva
egna företag och sälja verkliga varor och tjänster.
Under läsåret 2010/11 drevs 6 245 företag av
nästan 20 000 elever. Regeringen har 2010 stöttat
UF:s verksamhet genom bidrag om 7 miljoner
kronor. Totalt uppgick verksamhetsstödet till
föreningar vars verksamhet riktas till skolan för
att främja entreprenörskap till 9,2 miljoner
kronor.
En ny dansarutbildning

Regeringen har beslutat om en ny dansarutbildning. Bestämmelserna trädde i kraft den 1 januari
2011 och tillämpas på utbildning som påbörjas
hösten 2011. Syftet är att möjliggöra en elitsatsning inom dans. Beslutet innebär förbättringar
av den förberedande dansarutbildningen i åk 4–9
och den gymnasiala yrkesdansarutbildningen. De
nya bestämmelserna innehåller bl.a. regler om
betygssättning, läsår, antagning och urval.
Statens skolverk har på regeringens uppdrag
tagit fram kurs- och ämnesplaner för dans. Ett
Råd för dansarutbildningen inom Skolverket har
inrättats och ett särskilt statsbidrag utgår till de
huvudmän
som
tecknat
avtal
om
dansarutbildning.
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Förberedelser inför den reformerade
gymnasieskolans start

Under 2010 och i början av 2011 har regeringen i
förordning föreskrivit om den närmare
regleringen av den nya gymnasieskolan
(gymnasieförordningen
[2010:2039]).
Det
innebär bl.a. bestämmelser om särskilda varianter
och riksrekryterande utbildningar, om antagning
och urval till nationella program och om betyg
och gymnasieexamen. Även bestämmelser som
reglerar vad som ska gälla för de introduktionsprogram som ersätter dagens individuella program har beslutats i förordning. Statens skolverk
har därefter kunnat bedöma och besluta om
huvudmännens ansökningar om att få anordna
särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar.
Vidare har regeringen fattat beslut om examensmål för den nya gymnasieskolans nationella
program samt om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnen som ska ingå i samtliga nationella program. Skolverket har på regeringens
uppdrag föreskrivit om övriga ämnesplaner för
gymnasieskolans utbildningar. Skolverket har
också genomfört ett omfattande arbete med att
implementera gymnasiereformen och andra
skolreformer på regeringens uppdrag. En teknisk
översyn av läroplanen för gymnasieskolan bereds
för närvarande av regeringen och kommer att
beslutas under hösten 2011.
Införande av gymnasial lärlingsutbildning är
en viktig del av gymnasiereformen. Elever som
går en lärlingsutbildning på gymnasienivå ska
ingå ett skriftligt utbildningskontrakt med
arbetsplatsen där de är lärlingar (prop.
010/11:104,
2010/11:UbU17,
rskr.
2010/11:305).
Regeringen
bereder
för
närvarande bestämmelser som ska göra det
möjligt att förena en anställning med gymnasial
lärlingsutbildning.

som deltar i lärlingsutbildningen. Statsbidraget är
främst avsett att täcka företagens kostnader,
vilket förtydligats genom en förordningsändring
som trädde i kraft den 1 januari 2011 (SFS
2010:1102).
Hösten 2009 deltog 157 huvudmän med drygt
7 000 elever. Majoriteten av lärlingarna är män
och byggprogrammet är den i särklass vanligaste
utbildningen. Det sista intaget till försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning
skedde hösten 2010. Huvudmännen ansökte om
drygt 7 700 platser, av vilka Statens skolverk
beviljade 6 000 platser. Hösten 2011 införs
lärlingsutbildning som en ordinarie utbildningsform inom gymnasieskolan.
Gymnasial spetsutbildning

Regeringen har infört en försöksverksamhet
med gymnasial spetsutbildning i matematik,
naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och
humanistiska ämnen. Genom försöket ges ungdomar med särskild begåvning och fallenhet
möjlighet att få en gymnasieutbildning som
erbjuder eleverna särskild breddning och fördjupning inom det ämne eller ämnesområde utbildningarna avser. Parallellt med studierna i
gymnasieskolan ska eleverna kunna läsa kurser
vid ett universitet eller en högskola.
Inom försöksverksamheten, som avser utbildning som startar 2009–2014, har hittills 20
utbildningar startat. Statens skolverk ska årligen,
med start den 1 oktober 2010, följa upp och i
samråd med Högskoleverket utvärdera försöket,
vilket sedan kommer att utgöra underlag för ett
beslut om ett eventuellt permanentande av
verksamheten. Den förordning som styr försöksverksamheten har inför hösten 2011 anpassats till den nya skollagen och till den nya gymnasieförordningen.

Försöksverksamhet med gymnasial
lärlingsutbildning

Försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i
gymnasieskolan

Sedan hösten 2008 pågår en försöksverksamhet
med gymnasial lärlingsutbildning. Försöket
karaktäriseras av att minst hälften av undervisningen sker som arbetsplatsförlagt lärande på en
eller flera arbetsplatser. Till varje skolhuvudman
som deltar i försöksverksamheten lämnas statsbidrag med 25 000 kronor per läsår för varje elev

Regeringen har beslutat att en försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan
ska inledas (förordning [2010:1040] om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i
gymnasieskolan). Statens skolverk har under
2010 redovisat förslag till tre inriktningar på det

99

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

fjärde tekniska året, och har beviljat tio utbildningar att starta hösten 2011.
Meritpoäng

Från och med antagningen till hösten 2010 till
universitet
och
högskolor
har
nya
tillträdesbestämmelser införts som ger sökande
från gymnasieskolan flera möjligheter att
förbättra sin konkurrenssituation. Meritpoäng
ges för fördjupning i matematik och språk samt
för särskilda kurser som är särskilt värdefulla för
den sökta utbildningen. Om en elev läst och
klarat lägst betyget Godkänt på högre kurser än
vad som krävs för behörighet får man tillägg,
meritpoäng. Med högsta betyg, Mycket väl
godkänt (MVG), i alla kurser som ingår i det
fullständiga programmet får eleven den
genomsnittliga betygspoängen 20,0. Utöver
detta kan eleven få maximalt 2,5 meritpoäng.
2010 ökade andelen elever som läst högre kurser
i moderna språk, engelska och matematik
väsentligt. I Matematik E var ökningen 33 procent, i Engelska C 28 procent, i Franska
Steg 4 var den 30 procent och i Tyska
Steg 4 25 procent.
Internationellt samarbete

Inom programmet för livslångt lärande finns
fyra sektorsprogram: Comenius, Leonardo da
Vinci, Erasmus och Grundtvig, varav de två
förstnämnda vänder sig till grund- och gymnasieskolan. Comenius har målet att höja kvaliteten på undervisningen, stärka den europeiska
dimensionen och främja språkinlärning och vänder sig till lärare, elever och lärarstudenter inom
förskola, grundskola och gymnasieskola.
Comenius har haft ett stadigt söktryck och 2010
beviljades 157 projekt för partnerskap inom
skolområdet medel, 68 skolor tog emot assistenter och 33 assistenter reste till andra länder.
2009 infördes möjligheten till individuell mobilitet för elever men intresset för detta har varit
litet. Antalet deltagare som fått fortbildningsstipendier inom Comenius har ökat bl.a. med
bidrag från regeringens satsning Lärarlyftet och
495 deltagare beviljades bidrag 2010. Totalt uppskattas spridningseffekten för samtliga insatser
inom Comenius till elever, föräldrar och skolpersonal till 30 000 personer.
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Leonardo da Vinci-programmet syftar till att
utveckla yrkesutbildningen i Europa genom
praktik, utbyten och olika former av nätverksoch utvecklingsprojekt. Under 2010 deltog
närmare 1 800 elever på gymnasieskolans yrkesprogram i praktik inom Leonardo da Vinciprogrammet, vilket motsvarar omkring 3
procent av yrkeseleverna i en årskull. Vidare
deltog omkring 200 yrkeslärare i gymnasieskolan
i utbyten inom samma program.
Utöver EU-programmen finns ytterligare ett
antal program för nordiskt och annat internationellt skolsamarbete som administreras av Internationella
programkontoret.
Sammantaget
beviljades närmare 5 800 svenska grundskoleoch gymnasieelever en plats i olika mobilitetsaktiviteter inom ramen för programkontorets
verksamhet under 2010.

4.3

Finansieringen av
gymnasiereformen

Finansutskottet har anfört att regeringen bör
återkomma till riksdagen och redovisa sina
överväganden gällande finansieringsprincipens
tillämpning när det gäller den nya gymnasieskolan
(bet. 2010/11:FiU1).
Vidare
har
utbildningsutskottet anfört att utskottet utgår
från att regeringen återkommer till riksdagen i
enlighet med finansutskottets ställningstagande
och att regeringen bör återuppta förhandlingar
med Sveriges Kommuner och Landsting kring de
ekonomiska konsekvenserna för kommunerna
med anledning av den nya gymnasieskolan
(bet. 2010/11:UbU1).
Som ett led i tillämpningen av finansieringsprincipen när det gäller reformeringen av gymnasieskolan i enlighet med regeringens proposition Högre krav och kvalitet i den nya
gymnasieskolan (prop. 2008/09:199, bet.
2009/10:UbU3, rskr. 2009/10:8) har Utbildningsdepartementet haft överläggningar med
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vid
tre tillfällen i maj, juni och september 2011.
Utbildningsdepartementet redovisade bl.a. de
nationella programmens slutliga utformning
samt Skolverkets beslut med anledning av
huvudmännens ansökningar om att få anordna
särskilda varianter av de nationella programmen.
Detta var sådant som av naturliga skäl inte var
känt när propositionen lades våren 2009.
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Utbildningsdepartementet har kunnat konstatera att de kurser som behövs för att läsa in
grundläggande behörighet till högskoleutbildning på ett yrkesprogram i stor utsträckning kan
läsas inom den normala omfattningen på programmet, att statens åläggande har minskat när
det gäller det valbara utrymmet och det individuella valet samt att behovet av särskild variant
med s.k. frisök har varit mycket litet. Alla dessa
faktorer pekar på att beräkningarna av de ekonomiska effekterna av gymnasiereformen som
presenterades i propositionen är rimliga. Effekterna av en så genomgripande reform är dock
svåra att exakt beräkna. SKL redovisade resultat
av enkäter de gjort bland kommunerna där
flertalet av dessa bedömer att reformen kommer
att innebära ökade kostnader 2012. Förhandlingarna avslutades formellt i september 2011 utan
att parterna var överens. Regeringen föreslår
ingen justering av den aviserade minskningen av
det generella bidraget till kommunerna till följd
av gymnasiereformen. Regeringen kommer
tillsammans med SKL att noga följa kostnadsutvecklingen för skolhuvudmännen.

4.4

Analys

Kunskapsresultaten sjunker
De vanliga måtten på elevers kunskap, dvs. provresultat, betyg och behörighet, har inte visat på
några stora förändringar av kunskapsutvecklingen i grund- och gymnasieskolan under de senaste åren. Dock minskade för första gången på
fem år det genomsnittliga meritvärdet i grundskolan något 2010 och andelen behöriga till
gymnasieskolan var den lägsta sedan det måloch kunskapsrelaterade betygssystemet infördes
läsåret 1997/98. Gymnasieelevernas resultat sett
till betygen och andelen med slutbetyg har inte
förändrats nämnvärt. Resultaten på de nationella
proven i grundskolan följer i huvudsak samma
trend som betygsresultaten, men med större variationer då de inte på samma sätt som betygen
är jämförbara mellan läsår. Jämförelser mellan
slutbetyg och provbetyg tyder också på att det
finns stora skillnader mellan skolors betygsättning i förhållande till proven.
För att nationella prov ska kunna bidra till en
likvärdig och rättvis betygssättning krävs att de
genomförs på ett rättssäkert sätt och att
bedömningen sker i linje med tydliga nationella

bedömningsanvisningar. I syfte att stödja en
likvärdig bedömning av de nationella proven har
Statens skolinspektion i uppdrag att genomföra
central rättning av vissa nationella prov. Resultat
som redovisades 2011 visar att det generellt sett
finns omfattande avvikelser mellan ursprungsrättarens bedömning och Skolinspektionens
bedömning, framför allt de delprov där eleven
ska avge sitt svar i form av en egenhändigt producerad
text,
exempelvis
en
uppsats
(Skolinspektionen, Lika eller olika? Dnr
U2011/3315/GV).
Vid sidan om de årliga resultatmåtten är
nationella utvärderingar och internationella
jämförande studier viktiga verktyg för att
bedöma kunskapsutvecklingen. I huvudsak ger
dessa en enig bild av att resultaten inom
matematik, naturvetenskap och läsförståelse i
grundskolans senare år har försämrats sedan
början/mitten av 1990-talet.
Många möjliga förklaringar till de sjunkande resultaten
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) publicerade under 2010 forskningsöversikten Den svenska utbildningspolitikens arbetsmarknadseffekter – Vad säger
forskningen? (rapport 2010:13). I forskningsöversikten konstateras att ungefär tio procent av
variationen i elevernas resultat kan hänföras till
lärarfaktorn, vars storlek enligt denna översikt är
jämförbar
med
elevernas
sociala
och
utbildningsmässiga bakgrund. Även om
förklaringar till denna variation bara är delvis
kända framstår inte minst den ämnesdidaktiska
kompetensen som viktig i sammanhanget.
IFAU gör också bedömningen att ändrade
arbetsformer till förmån för en mindre strukturerad undervisning kan ha haft stor betydelse för
resultatnedgången. Liknande slutsatser kom
Statens skolverk fram till 2009 i kunskapsöversikten Vad påverkar resultaten i svensk
grundskola? Enligt Skolverket beror resultatförsämringen på ett komplext pussel av faktorer
som bland annat den ökade segregeringen i
samhället, bristande styrning av skolan och en
undervisning där allt mer tid ägnas åt
ensamarbete.
Regeringens insatser
Regeringen ser självfallet mycket allvarligt på
utvecklingen och har under de senaste åren
genomfört och initierat en rad olika reformer
och insatser som syftar till att förbättra
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kunskapsresultaten i skolan. En obligatorisk
utbildning samt en påbyggnadsutbildning för
rektorer
har
införts.
Dessutom
har
möjligheterna till kvalificerad fortbildning för
lärare och förskolans personal ökat genom att
lärarlyftet och förskolelyftet har förstärkts. Här
finns möjligheter till fortbildning för att stärka
sin ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska
kompetens. Regeringen har tagit initiativ till ett
antal åtgärder för att stimulera utvecklingen i
skolan mot förbättrade resultat, exempelvis det
särskilda stimulansbidraget för att stärka
basfärdigheterna läsa, skriva och räkna, bidrag till
stärkt undervisning i matematik, naturvetenskap
och teknik samt medel till kommunerna för att
anordna sommarskola. Även elevernas rätt till
stöd har stärkts i och med den nya skollagen och
genom införandet av rätten till en individuell
utvecklingsplan, med krav på omdömen i varje
ämne från och med årskurs ett. Tydligare
kunskapskrav genom nya läroplaner med
kursplaner i grundskolan och motsvarande
skolformer och förbättrad uppföljning genom
fler nationella ämnesprov, en ny betygsskala med
flera steg och införandet av betyg från årskurs 6
är ytterligare reformer som genomförts eller
kommer att genomföras inom kort. En
reformerad gymnasieskola med tydligare
utbildningsvägar och högre krav och kvalitet har
införts hösten 2011.
Reformers genomslag tar tid
Att påverka skolans utveckling och vända en
negativ utveckling tar tid. Regeringen genomför
insatser för att implementeringen av reformerna
ska ske så effektivt som möjligt. Det handlar
dock om långsiktiga förändringar vars
genomslag av naturliga skäl tar tid. Därför kan
det ta tid innan verksamheten i landets skolor
förändrats i den riktning som regering och
riksdag avsett. Det kan vidare dröja innan
resultatet av regeringens satsningar kan utläsas,
t.ex. i form av andelen elever med fullständiga
betyg från grundskolan.
Skillnader i resultat och resursfördelning
En annan utmaning för svensk skola är de
skillnader i resultat mellan olika grupper av
elever som visat sig vara bestående över tid.
Flickor når bättre resultat än pojkar, elever som
är födda i landet eller som invandrat före skolstart når bättre resultat än elever som invandrat
efter skolstart och elever med högutbildade för102

äldrar når bättre resultat än elever med lågutbildade föräldrar.
Flera av statens insatser riktar sig till de elever
som har svårast att nå målen. En ny
speciallärarutbildning
har
införts.
Inom
lärarfortbildningssatsningen läser en stor andel
av deltagarna kurser i specialpedagogik. Även
statsbidragen till sommarskola och förstärkning
av basfärdigheterna läsa, skriva och räkna riktar
sig främst till de elever som har svårast att nå
godkända resultat. Det är dock inte enbart den
totala mängd resurser som tilldelas skolan som är
relevant, utan att fördelningen av resurser sker
på ett sätt som gynnar måluppfyllelsen. Därför
har regeringen i augusti 2011 givit Skolverket i
uppdrag att kartlägga resursfördelningen.
Skolverket ska undersöka om kommuner
anpassar resursfördelningen utifrån elevers
behov av särskilt stöd och efter elevernas socioekonomiska bakgrund (exempelvis föräldrarnas
utbildningsnivå, inkomst och härkomst) samt
vilka befogenheter rektorer har för att besluta
om fördelningen av resurser på skolnivå.
Införandet av meritpoäng har givit snabbt resultat
Det förekommer emellertid att den statliga
utbildningspolitiken får en snabb positiv effekt
på resultaten i skolan. Exempelvis har införandet
av meritpoäng inför ansökan till högskolan 2010
omgående förändrat resultat och sökmönster.
Andelen elever som läst mer avancerade kurser i
matematik har märkbart ökat, samtidigt som det
är tydligt att elever i ökad grad läser fördjupningskurser i moderna språk och engelska för att
få tillgodoräkna sig meritpoäng. Andelen elever
med slutbetyg från utökat program i gymnasieskolan ökade från 23 till 43 procent. Införandet
av meritpoäng kan vara en orsak även till denna
ökning av andelen elever som läst fler kurser än
vad som normalt ingår i programmet.
Åtgärder för en förbättrad yrkesutbildning
Gymnasial lärlingsutbildning införs i syfte att
vitalisera yrkesutbildningen. En försöksverksamhet inleddes hösten 2008. I syfte att följa och
stödja utvecklingen av den gymnasiala lärlingsutbildningen har regeringen inrättat en särskild
lärlingskommitté. I kommitténs andra delbetänkande (SOU 2010:75) visas att nio av tio av
de arbetsplatser som har tagit emot gymnasiala
lärlingar i huvudsak är positiva till försöksverksamheten. Kommittén har även iakttagit brister
och i betänkandet redovisas flera förslag för att
höja kvaliteten i lärlingsutbildningen. Till exem-
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pel handledarutbildning, ökat ansvarstagande
från skolhuvudmännens sida samt ökade insatser
på nationell nivå för att säkra kvaliteten.
Statens skolinspektion har i en kvalitetsgranskning (rapport 2011:2) pekat på allvarliga
brister i det arbetsplatsförlagda lärande som ska
förekomma i all gymnasial yrkesutbildning.
Sammantaget bedömer regeringen att det finns
behov av ökade insatser av både Statens skolverk
och Skolinspektionen i syfte att höja kvaliteten i
den gymnasiala yrkesutbildningen.
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5 Vuxenutbildning

5.1

Omfattning och mål

Vuxenutbildningen består av den kommunala
vuxenutbildningen (komvux), vuxenutbildningen för utvecklingsstörda (särvux), svenskundervisningen för invandrare (sfi) yrkeshögskolan, den kvalificerade yrkesutbildningen, vissa
kompletterande utbildningar och folkbildningen.
Folkbildningens anslag och en mer omfattande
redovisning återfinns under utgiftsområde 17
Kultur, medier, trossamfund och fritid.
Riksdagen har beslutat om en ny skollag
(2010:800) som ska tillämpas på vuxenutbildning
inom skolväsendet från och med den 1 juli 2012.
Enligt den nya skollagen byter särvux och sfi
namn till särskild utbildning för vuxna respektive
utbildning i svenska för invandrare. I avsnittet
om vuxenutbildning, som främst avser resultat
från 2010 och läsåret 2010/11, används dock
fortfarande den äldre terminologin.
Enligt riksdagsbeslut 2001 är målet för den
samlade vuxenutbildningen att alla vuxna ska ges
möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig
utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk
tillväxt och sysselsättning samt en rättvis fördelning (prop. 2000/01:72, bet. 2000/01:UbU15,
rskr. 2000/01:229).

5.2

Resultatredovisning

Uppföljning av målen sker genom att utvecklingen följs inom området när det gäller ett antal
indikatorer. Resultatet av verksamheten inom de
olika utbildningsformerna redovisas var för sig.
Indikatorer som används är dels förutsättningar för verksamheten vilken innefattar elever/studerande (t.ex. antal, utbildningsbakgrund,

ålder, kön), lärare (t.ex. kompetens) och kostnader, dels resultat vilken innefattar kursdeltagarnas studieresultat, andel i arbete, eget företagande eller studier efter avslutad utbildning,
dels analys av utbildningens kvalitet i relation till
dess mål och syften.
5.2.1

Resultat i verksamheterna

Kommunernas vuxenutbildning

Kommunerna anordnar vuxenutbildning i form
av kommunal vuxenutbildning (komvux),
vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux)
och svenskundervisning för invandrare (sfi). Enligt skollagen (1985:1100) är målet för vuxenutbildningen inom det offentliga skolväsendet
att vuxna ska ges tillfälle att i enlighet med individuella önskemål komplettera sin utbildning.
Härigenom ska främst de som erhållit minst
utbildning få möjlighet att stärka sin ställning i
arbetslivet och i det kulturella och politiska livet.
Komvux

Kommunerna ska tillhandahålla grundläggande
vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning.
Utbildning på grundläggande nivå syftar till att
ge vuxna sådana kunskaper och färdigheter som
de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Utbildning på gymnasial nivå syftar
till att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en
nivå som motsvarar den som utbildningen i
gymnasieskolan ska ge.

105

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Under 2010 deltog ca 195 300 personer i
komvux. Antalet elever motsvarar 3,4 procent av
befolkningen i åldersgruppen 20–64 år, att jämföra med föregående kalenderår då andelen var
3,3 procent.
På grundläggande nivå läste en studerande i
genomsnitt 2,4 kurser 2010 och på gymnasial
nivå 4,6 kurser. Den vanligaste kursformen på
gymnasial nivå var orienteringskursen som lästes
av 3,9 procent av alla kursdeltagare. Därefter
följde matematik B och därefter datorkunskap.
På grundläggande nivå var den i särklass vanligaste kursen svenska som andraspråk som lästes
av 31,9 procent av alla kursdeltagare. Svenska
som andraspråk på grundläggande nivå fungerar
för många som en naturlig fortsättning på sfi,
vilket förklarar att kursen är så vanlig. Därefter
kommer engelska med 21,5 procent.
Diagram 5.1 Indexerad förändring av antalet elever och
kursdeltagare i komvux 1992/93–2010
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Källa: Statens skolverk
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Andelen elever i komvux som är födda utomlands har ökat från 33,8 procent till 40,1 procent
mellan 2005 och 2010. Högst andel födda utomlands återfinns inom den grundläggande vuxenutbildningen där 88,8 procent av alla elever var
födda utomlands. Andelen elever i gymnasial
vuxenutbildning som är födda utomlands var
30,1 procent. Elevernas medianålder har de
senaste fem åren sjunkit från 33 år 2005 till 27 år
2010. Högst medianålder, 32 år, hade eleverna i
grundläggande vuxenutbildning. Medianålder för
eleverna i gymnasial vuxenutbildning var 26 år.
Komvux får endast bedrivas med kommun
eller landsting som huvudman. Däremot finns
möjligheten för kommuner och landsting att
lägga ut hela eller delar av utbildningen på entreprenad hos enskilda utbildningsanordnare.
Under 2010 upphandlades 37,1 procent av komvux. Andelen upphandlad utbildning har ökat
för varje år och var 2010 den högsta någonsin.
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Statens skolverk uppmärksammar i sin lägesbedömning 2010 (rapport 349, 2010) att
sammansättningen av gruppen elever inom komvux har förändrats. För tio år sedan hade tre
fjärdedelar av deltagarna i komvux en svag position på arbetsmarknaden och en fjärdedel var
ungdomar som saknade slutbetyg från gymnasieskolan eller som ville komplettera och öka sin
konkurrenskraft inför ansökan till högskolan. I
dag har den senare gruppen ungdomar i stort
sett försvunnit i och med att möjligheten att
konkurrenskomplettera, dvs. läsa upp redan
godkänt betyg, har begränsats.
Regeringens satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux) inleddes våren
2009. Under 2010 studerade ungefär 31 600 personer i någon kurs inom ramen för yrkesvuxsatsningen. Omräknat till årsstudieplatser motsvarade satsningen 24 300 platser. Detta innebär
att satsningen nådde sin största omfattning hittills. De vanligaste ämnena var omvårdnad med
13,3 procent av alla yrkesvuxelever. Därefter
följde social omsorg (9,9 procent) och arbetsliv
(5,1 procent).
Lärare
I komvux tjänstgjorde hösten 2010 totalt
5 106 lärare, eller 3 352 omräknat till heltidsanställningar. Jämfört med hösten 2009 har
antalet tjänstgörande lärare ökat med ca 5 procent. Av de tjänstgörande lärarna var 63 procent kvinnor och 37 procent män. Andelen
lärare (heltidsanställningar) med högskoleexamen med pedagogisk inriktning var
76 procent, vilket var en minskning med
2 procentenheter jämfört med hösten 2009.
Kostnader
Den totala kostnaden för komvux uppgick
2010 till ca 3,8 miljarder kronor. Statens kostnader för studiemedel tillkommer. Det innebär
att kostnaden för komvux har ökat med drygt
124 miljoner kronor, eller 2,5 procent, jämfört
med 2009.
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Diagram 5.2 Kostnadsutveckling för komvux (miljoner kr)
Kommunala medel

Generellt och riktat statsbidrag

Tabell 5.1 Studieresultat för kursdeltagare i komvux 2006–
2010
År
Antal kursdel- därav andel (%) som
Kön
tagare
slutfört
kurs

4 500
4 000
3 500

avbrutit
kurs

fortsätter
kurs

2006

924 966

71,6

19,8

8,6

kvinnor

622 501

73,3

18,2

8,5

2 000

män

302 465

68,2

23,0

8,9

1 500

2007

765 908

72,6

19,2

8,2

kvinnor

512 658

74,5

17,8

7,7

män

253 250

68,8

22,0

9,1

3 000
2 500

1 000
500
0
2007
Källa: Skolverket
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Kostnaden per helårsplats, vilket motsvarar ett
års heltidsstudier, uppgick under 2010 till
42 400 kronor för gymnasial vuxenutbildning
och till 45 000 kronor för grundläggande
vuxenutbildning. Kostnaderna per helårsplats
har därmed minskat med 4,8 procent för gymnasial nivå och ökat med 2,4 procent för
grundläggande nivå jämfört med föregående
år.
Resultat
Andelen kursdeltagare inom grundläggande
vuxenutbildning som avbrutit sina studier
uppgick under 2010 till 23,9 procent, en relativt kraftig ökning av andelen studieavbrott
jämfört med föregående år. Avbrotten inom
grundläggande vuxenutbildning har liksom
tidigare varit flera än inom den gymnasiala
vuxenutbildningen. Av kursdeltagarna på
gymnasial nivå avbröt 18,1 procent studierna.
Inom komvux var andelen avbrott bland utrikes födda något högre än bland födda i
Sverige, 19,4 procent jämfört 18 procent. Andelen som slutförde utbildningen var i stort
sett densamma för elever födda i Sverige som
för utrikes födda elever, 72,5 procent, respektive 72,9 procent.

2008

680 560

70,6

19,0

10,4

kvinnor

453 102

72,4

17,9

9,7

män

227 458

67,0

21,2

11,7

2009

758 628

71,4

18,9

9,7

kvinnor

482 468

73,5

17,5

8,9

män

276 160

67,7

21,3

11,0

2010

819 866

72,7

18,5

8,7

kvinnor

510 788

74,6

17,2

8,2

män

309 078

69,6

20,7

9,7

Källa: Skolverket

På utbildningar inom komvux sätts normalt
betyg men intyg kan också utfärdas som alternativ till betyg. Av de kursdeltagare på gymnasial nivå som fick betyg 2010 fick 87,1 procent
lägst betyget Godkänt. Detta innebär att andelen deltagare som fått lägst Godkänt i betyg
fortsätter att minska. Ingen betygsstatistik
publiceras på grundläggande nivå.
Studie- och yrkesvägledning

Hösten 2010 fanns det inom komvux 339 studie- och yrkesvägledare (omräknat till heltidsanställningar), vilket var en minskning med 13
heltidsanställningar jämfört med hösten 2009.
Tre fjärdedelar av vägledarna hade en studieoch yrkesvägledarutbildning.
En relativt hög andel av de studerande i
grundläggande vuxenutbildning som har utländsk bakgrund och minst en utbildning motsvarande
gymnasieskolan tycks trots
vägledningsinsatser hamna fel i utbildningssystemet. Enligt Skolverket kan en förklaring
vara att deltagarna är dåligt insatta i möjligheten
att läsa på den nivå och de kurser som man har
behov och förutsättningar för. En annan förklaring kan enligt Skolverket vara att kommunerna har underskattat hur svårt det är att lära sig
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ett nytt språk i vuxen ålder. Ibland kan det också
handla om praktiska hinder, t.ex. att de olika
vuxenutbildningsformerna är skilda åt lokalmässigt och i värsta fall också ligger under olika
nämnder och förvaltningar. En annan förklaring
kan vara bristen på validering, dvs. att verksamheten inte inför och under studierna tar till vara
de kunskaper och kompetenser den studerande
har med sig och som bör påverka nivå och innehåll i studierna.
Särvux

Utbildningen syftar till att ge vuxna med utvecklingsstörning kunskaper och färdigheter motsvarande dem som barn och ungdomar kan få i
den obligatoriska särskolan och på nationella
eller specialutformade program i gymnasiesärskolan. Inom särvux får också yrkeskurser
anordnas.
Totalt studerade 4 835 personer i särvux
2010/11, ett i det närmaste oförändrat antal
jämfört med föregående år. Av deltagarna var 49
procent kvinnor och 51 procent män. Könsfördelningen inom utbildningen träningsskolenivå
skilde sig något från de övriga nivåerna. Av deltagarna var 43 procent kvinnor och 57 procent
män.
Diagram 5.3 Antal elever i särvux 2010/11
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Källa: Skolverket

Antalet deltagare per undervisningsgrupp
2010/11 varierade kraftigt men det genomsnittliga antalet var 3,1, vilket var ett i det närmaste
oförändrat antal sedan föregående år. Medelåldern i särvux var 37 år. Statsbidrag kan i vissa
fall lämnas av Specialpedagogiska skolmyndigheten för studier inom särvux. Statsbidrag lämnades under 2010 till 112 personer, av vilka ca 45
procent var kvinnor medan 55 procent var män.

108

Lärare
Antalet tjänstgörande lärare var, omräknat till
heltidsanställningar, 280 läsåret 2010/11. Av
dessa hade 89 procent högskoleexamen med
pedagogisk inriktning, vilket är en liten minskning jämfört med föregående läsår.
Kostnader
Särvux anordnas av kommunerna. Den totala
kommunala kostnaden för särvux 2010 uppgick
till ca 221 miljoner kronor, vilket är en ökning
med ca 16 miljoner kronor jämfört med 2009.
Kostnaden per elev har ökat och uppgick 2010
till 43 000 kronor.
Sfi

Utbildningen syftar till att ge vuxna invandrare
grundläggande kunskaper i svenska språket och
till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjligheter att
förvärva sådana färdigheter. Sfi består av fyra
kurser, A–D, fördelade på tre studievägar.
Studievägarna är anpassade för olika studietakt
och mål. Kortutbildade går studieväg 1 medan
högutbildade går studieväg 3.
År 2010 anordnades sfi i 260 kommuner. Antalet utbildningsanordnare var 295. Utöver de
248 kommunala anordnarna uppdrog kommunerna åt folkhögskolor och studieförbund att
anordna sfi och 37 utbildningar anordnades av
övriga anordnare. Antalet kommuner med färre
än 25 elever var sju. Bara 142 kommuner eller
kommunalförbund hade fler än 100 elever under
2010.
Elever
År 2010 deltog totalt 96 100 elever i sfi vilket var
4 900 fler elever än året innan. Aldrig tidigare har
antalet deltagare i sfi varit så högt. Av eleverna
var knappt 37 700 nybörjare i sfi. Antalet nybörjare i sfi 2010 var det högsta någonsin. Av det
totala antalet elever i sfi 2010 var 57 procent
kvinnor och 43 procent män. Andelen kvinnor
har varit tämligen stabil de senaste åren. Av eleverna hade drygt 59 procent en minst tioårig utbildning sedan tidigare och 15 procent en utbildning på 7–9 år. Drygt 25 procent hade en utbildning som var sex år eller kortare och därmed
som regel endast begränsade kunskaper i grundläggande ämnen.
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149 miljoner kronor jämfört med föregående år.
Kostnaden
per
heltidsstuderande
var
37 100 kronor, vilket innebär en ökning med
1 900 kronor jämfört med 2009. Skillnaderna är
stora mellan kommunerna.

Diagram 5.4 Antal elever i sfi 1997–2010
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Lärare
Antalet tjänstgörande lärare i sfi hösten 2010 var
2 800
vilket
motsvarade
2 200 heltidsanställningar. Jämfört med hösten 2009 har
antalet tjänstgörande lärare ökat med 6 procent.
Lärartätheten i sfi, uttryckt som antal lärare
(heltidsanställningar) per 100 elever, var 4,1
hösten 2009. Lärartätheten har minskat över tid
och var 5,5 hösten 2000. Andelen lärare i sfi
(omräknat till heltidsanställningar) med högskoleutbildning med pedagogisk inriktning var
76 procent hösten 2010 i sfi anordnad av kommuner och 58 procent hos andra utbildningsanordnare. Jämfört med hösten 2009 är andelen
oförändrad när det gäller kommuner medan den
minskat något när det gäller andra utbildningsanordnare. Liksom tidigare är andelen kvinnor
med högskoleexamen med pedagogisk inriktning
högre än motsvarande andel män, 74 respektive
62 procent.
Diagram 5.5 Andel lärare (heltidsanställningar) med högskoleexamen med pedagogisk inriktning hösten 2008–hösten 2010
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Kostnader
Kommunernas kostnad för sfi uppgick till
1 855 miljoner kronor 2010, en ökning med

Resultat
Eftersom varje elev börjar studierna på sin
språkliga nivå kan elevernas studietid variera
kraftigt. För att bedöma resultaten i sfi följs
därför en grupp elever under relativt lång tid. Av
omkring 36 500 nybörjare 2008 hade 60 procent
fått lägst betyget Godkänt i sfi fram till och med
2010. Av dessa hade 28 procent fått lägst betyget
Godkänt på den högsta nivån, dvs. studieväg 3,
kurs D. Totalt 76 procent av de som började sin
svenskundervisning på kurs D avslutade kursen
med lägst betyget Godkänt. Av dem som började på kurs A hade 63 procent avslutat någon
kurs med lägst betyget Godkänt, därav hade 6
procent uppnått målen för kurs D. Riktvärdet
för undervisningens omfattning i tid är 525
timmar. Riktvärdet får överskridas eller underskridas beroende på hur mycket undervisning
eleverna behöver för att uppnå de kunskapsmål
som anges i kursplanen. Det genomsnittliga antalet elevtimmar för de elever som var nybörjare
2008 och som avlutat kurs D med godkänt resultat två år senare var 444 timmar. Vidare visar
Skolverkets statistik att det genomsnittliga antalet veckor mellan start- och slutdatum för elever som var nybörjare 2008 och som avslutat
kurs D med godkänt resultat två år senare var 58
veckor. För de elever som började sin utbildning
på kurs A och som fått lägst betyget Godkänt på
kurs D var det genomsnittliga antalet veckor
mellan start- och slutdatum 81 och för de elever
som började på kurs D gick det i genomsnitt 19
veckor mellan start- och slutdatum.
Statens skolinspektion har i enlighet med sitt
regleringsbrev för 2010 genomfört en förstärkt
granskning av sfi. Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning baserad på 35 huvudmän (rapport 2011:6). I granskningen, som inriktats mot studievägarna 1 och 2, har myndigheten bl.a. undersökt om huvudmännen
genomför sfi med utgångspunkt i styrdokumenten och om utbildningen anpassas efter individers olika förutsättningar, mål och behov.
Granskningen visar framför allt att kommunerna i högre grad behöver prioritera sfi. Den
visar också att det vid utbildningens planering
och genomförande i betydligt större utsträck109
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ning behöver tas hänsyn till de studerandes bakgrund och erfarenheter. Rapporten visar vidare
att organisation och schemaläggning ofta är utformade på ett sådant sätt att flexibilitet och individanpassning försvåras. I rapporten redogörs
även för väl fungerande inslag i verksamheten,
vissa kommuner har t.ex. satsat på att ge studerande inom sfi stöd på modersmålet vilket visat
sig ge goda resultat.
Specialpedagogiskt stöd i vuxenutbildningen

Kostnader för nödvändiga anpassningsåtgärder
för personer med funktionsnedsättning ska
finansieras inom ramen för kommunernas
vuxenutbildning. Vuxenstuderande med funktionsnedsättning kan dock få särskilt stöd för att
kunna studera på samma villkor som andra.
Specialpedagogiska skolmyndigheten ska ge
specialpedagogiskt stöd till bl.a. huvudmännen
inom skolväsendet. Myndigheten ska också
främja och informera om tillgången till läromedel för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.
Cirka 15 miljoner kronor har fördelats till
studerande med funktionsnedsättningar inom
folkbildningen, komvux och särvux, vilket är i
nivå med föregående år.
Specialpedagogiska skolmyndigheten redovisar att inom området råd och stöd dominerar
uppdragen med koppling till studerande med
synskador.
Eftergymnasial yrkesutbildning

Genom bildandet av yrkeshögskolan har eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte utgör
högskoleutbildningar sammanförts under ett
gemensamt regelverk. Det finns emellertid kvar
vissa sådana yrkesutbildningar utanför yrkeshögskolan. Exempel är folkhögskolornas yrkesutbildningar men även utbildningar som bedrivs
med stöd av förordningen (2000:521) om statligt
stöd till kompletterande utbildningar och som
under en övergångsperiod får fortsätta att bedrivas enligt dessa bestämmelser.

Tabell 5.2 Antal studerande i eftergymnasial yrkesutbildning 2008–2010
2008

2009

2010

KY/Yh-utbildningar

39 696

42 337

43 337

därav kvinnor

21 846

22 677

22 697

17 850

19 660

20 640

Påbyggnadsutbildningar

3 850

3 638

1 267

därav kvinnor

2 132

2 086

783

män

män

1 718

1 552

484

Kompletterande
utbildningar

5 213

5 206

5 397

därav kvinnor

3 493

3 528

3 681

1 720

1 678

1 716

Folkhögskolans
yrkesutbildningar

2 441

2 501

2 663

därav kvinnor

1 543

1 612

1 668

898

889

995

Totalt

51 200

53 682

52 664

därav kvinnor

29 014

29 903

28 829

22 186

23 779

23 841

män

män

män

Källa: Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan och Folkbildningsrådet

Genomsnittskostnaden för yrkeshögskolan, de
kompletterande utbildningarna och de yrkesinriktade utbildningarna inom folkbildningen
har inte förändrats nämnvärt de senaste tre åren.
Däremot finns skillnader mellan de olika utbildningsformerna vilket kan förklaras av särskilda
lokal- och utrustningsbehov, antalet elever i utbildningen samt hur stor del av utbildningen
som utgörs av praktik och som betalas av arbetslivet.
Tabell 5.3 Genomsnittlig kostnad (kr) per årsstudieplats för
eftergymnasial yrkesutbildning 2008–2010*
2008

2009

2010

57 500

57700

58 100

Kompletterande
utbildningar

107 600

100 700

110 000

Folkhögskolans
yrkesutbildning

56 000

55 100

57 500

KY/Yh-utbildningar

Källa: Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan och Folkbildningsrådet
* Uppgifterna för KY/Yh-utbildningar avser utbetalt statsbidrag

Yrkeshögskolan

Utbildningarna inom yrkeshögskolan ska svara
mot behoven av kvalificerad arbetskraft i arbetslivet eller medverka till att utveckla eller bevara
kvalificerat yrkeskunnande inom smala yrkesområden som är betydelsefulla för individen och
110
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samhället. Utbildningarna ska vidare ha en från
samhällssynpunkt lämplig regional placering.
Yrkesutbildningar fanns 2010 i alla län utom i
Gotlands län. Storstadslänen hade liksom tidigare år flest pågående utbildningar. I relation till
invånarantalet hade Kronobergs län, följt av
Värmlands och Västernorrlands län, flest antal
pågående utbildningar medan Västerbottens och
Uppsala län hade lägst antal startade utbildningar.
Diagram 5.6 Antal pågående yrkesutbildningar 2010 efter
län
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Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan
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Störst andel utbildningar fanns inom området
Ekonomi, administration och handel. Näst
störst var Teknik och tillverkning, Hälso- och
sjukvård samt Socialt arbete följt av Data/IT och
Samhällsbyggnad och byggteknik. Utbildningsutbudet inom de olika utbildningsområdena har
inte förändrats nämnvärt de senaste åren. Det
område som dock har ökat mest i antal startade
utbildningsomgångar är Teknik och tillverkning
med fem procentenheter vid en jämförelse 2007–
2010. Myndigheten för yrkeshögskolan har
genomfört och publicerat en analys av arbetslivets efterfrågan på kompetens i syfte att informera utbildningsanordnare om myndighetens
bedömningar av framtida behov av yrkeshögskoleutbildningar. Under 2010 beviljade
Myndigheten för yrkeshögskolan 327 ansökningar (inklusive regeringens särskilda satsning
på Västra Götaland) om att ingå i yrkeshögskolan och få statlig finansiering. Det omfattar
ca 36 procent av alla inkomna ansökningar det
året. Motsvarande andel 2009 var 24 procent
Studerande
Antalet studerande ökade med drygt två procent
från 42 300 studerande under 2009 till drygt
43 300 under 2010. Den genomsnittliga åldern
inom yrkeshögskolan är för kvinnor 31 och för

män 28 år, vilket tyder på att många av de studerande har någon form av arbetslivserfarenhet
före studierna. Sedan 2006 har medelåldern ökat
marginellt för både kvinnor och män. Totalt är
könsfördelningen någorlunda jämn med 48 procent män och 52 procent kvinnor. Indelat efter
utbildningsområde är tendensen dock densamma
som för övriga utbildningsformer, dvs. att högst
andel kvinnor återfinns inom omsorgsområdet
och högst andel män finns inom teknik- och
industriområdet. Andelen studerande som är
födda utomlands var 15 procent, vilket är en ökning med 1,5 procentenheter sedan 2006. Det
kan jämföras med den kommunala vuxenutbildningen där andelen studerande som är födda
utomlands är 40 procent och med universiteten
och högskolorna där andelen är 14 procent.
Nästan hälften av samtliga studerande är under
26 år och endast 7 procent är över 45 år.
Söktrycket till utbildningarna är fortfarande
högt och visar på att yrkeshögskolan är en
attraktiv utbildningsform. Dock har det skett en
minskning jämfört med 2009 från 3,8 sökande
till 3,7 sökande per utbildningsplats. Denna
minskning får emellertid anses vara obetydlig
och ska jämföras med 2008 då söktrycket inom
den kvalificerade yrkesutbildningen var 2,8 per
utbildningsplats.
Högst andel studerande finns inom utbildningar som är från 2 till 2,5 år långa (63 procent).
Cirka 35 procent av kvinnorna fanns inom
utbildningar som är kortare än två år, vilket är
knappa 3 procentenheter högre än för männen.
Cirka 6 procent av männen studerade på utbildningar som var 2,5 år eller längre, vilket innebär
att de manliga deltagarna i de utbildningarna var
dubbelt så många som de kvinnliga. Generellt
har antalet studerande i kortare utbildningar,
dvs. under 1,5 år, ökat över tid sedan 2007 med
3 procentenheter från 18 till 21 procent.
Kostnader
Utbetalt statsbidrag för yrkeshögskolan uppgick
till 1 550 miljoner kronor för 2010 (ang. kompletterande utbildningar, se nedan). Av dessa
medel betalade Myndigheten för yrkeshögskolan
ut nästan 3 miljoner kronor för pedagogiska
hjälpmedel till studerande med funktionsnedsättning. Det är en fördubbling jämfört med vad
som betalades ut för detta ändamål 2009.
Myndigheten för yrkeshögskolan redovisade
25 529 årsplatser vilket är en ökning med drygt
2 400 årsplatser sedan föregående år. I detta antal
111
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Resultat
Av Myndigheten för yrkeshögskolans undersökning 2010 framgår att drygt åtta av tio av de
som examinerats hade arbete som sin huvudsakliga sysselsättning året efter avslutad utbildning. Av de övriga var knappt tio procent arbetslösa och knappt tio procent studerande. Det
är ingen skillnad jämfört med föregående års undersökning. Däremot minskade andelen som
angav att deras arbete helt eller till viss del motsvarade den utbildning som de genomgått från
knappt nio av tio till drygt åtta av tio. En jämförelse mellan de olika utbildningsområdena visar att det framför allt är de som deltagit i utbildningar inom Samhällsbyggnad och byggteknik som lyckats bra på arbetsmarknaden men
även de som genomgått utbildningar inom
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete och
inom Ekonomi, administration och försäljning
hade i stor utsträckning arbete efter avslutad utbildning. Utbildningsområdena Teknik och tillverkning samt Säkerhetstjänster utmärker sig
dels genom att de examinerade tycks ha svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, dels
genom att de är mindre nöjda med sin utbildning
än övriga examinerade. Vidare anser 70 procent
av de som har fått ett arbete eller startat eget
företag att de har mer kvalificerade arbetsuppgifter än före utbildningen.

Diagram 5.7 Andel examinerade 2009 som anger att deras
arbete/eget företag helt eller till största delen är inom
samma område som deras ky-utbildning, per utbildningsområde

Samhällsbyggnad
m.m

ingår platser i såväl yrkeshögskoleutbildningar
som kvalificerade yrkesutbildningar beslutade av
den tidigare Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning. Cirka 65 procent av det totala bidraget lämnades för utbildningar som var från 2 till
2,5 år långa. Den statliga genomsnittskostnaden
för en utbildningsplats i yrkeshögskolan 2010
var 58 100 kronor, vilket är en ökning med 400
kronor jämfört med 2009. Ökningen kan förklaras av att yrkeshögskolan har fler utbildningar än
tidigare som kräver särskilda lokaler och utrustning.

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan

Utbildningens kvalitet
Under 2010 har Myndigheten för yrkeshögskolan utövat regelbunden tillsyn när det gäller
80 utbildningar, vilket är flertalet av de utbildningar som statsbidrag beviljades för hösten
2006. Det kan jämföras med 2009 då myndigheten genomförde 18 tillsynsbesök. Därutöver
har myndigheten utövat inledande tillsyn när det
gäller 260 utbildningar som ska starta eller nyligen har startats. Vid tillsynen granskas utbildningens yrkesinnehåll, arbetsmarknadsrelevans,
arbetslivsanknytning, ledning och administration
samt det pedagogiska genomförandet och anordnarnas systematiska kvalitetsarbete. Resultatet av
den regelbundna tillsynen visade att endast en
tredjedel av utbildningarna fullt ut uppfyllde de
krav som ställdes när statsbidrag beviljades för
dem. I de fall myndigheten uttalade kritik handlade det exempelvis om att utbildningarna bedömdes sakna ett bristande engagemang från
relevanta arbetslivsrepresentanter, vilket i vissa
fall bidragit till att genomförandet av LIA-praktiken (Lärande I Arbetslivet) inte varit tillfredsställande. Andra orsaker till kritik var att kursplaner och betygskriterier inte var tillräckligt
genomarbetade eller att det saknades rutiner för
det systematiska kvalitetsarbetet. Myndighetens
uppföljning visar att anordnarna i hög grad vidtar
åtgärder och rättar till felaktigheter som uppmärksammats vid tillsynen, men att det finns
ärenden där det fortfarande kvarstår behov av
åtgärder och återrapportering till myndigheten.
Myndigheten genomför även ekonomisk uppföljning och under 2010 har myndigheten återkrävt statsbidrag i flera ärenden där felaktiga utbetalningar har identifierats. I ett av ärendena har
återkravet av det felaktigt utbetalde statsbidraget
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uppgått till 2,5 miljoner kronor. Sammantaget
bedömer myndigheten att utbildningarna inom
yrkeshögskolan generellt håller god kvalitet.
Myndigheten anser dock att vissa utbildningar
har sämre arbetslivsanknytning eller problem
med relevanta LIA-platser. Myndigheten ser
också behov av att stödja anordnarna i deras
systematiska kvalitetsarbete.

200 ansökningar om bedömning av eftergymnasial yrkesutbildning. När det gäller dessa har
myndigheten utfärdat 32 utlåtanden, varav 16
som behörig myndighet enligt EG-direktiv om
erkännande av yrkeskvalifikationer. Därutöver
har ca 130 förfrågningar om bedömning av utländsk eftergymnasial yrkesutbildning inkommit
till myndigheten.

Uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan

Kompletterande utbildningar

Uppdragsutbildning är möjlig att genomföra enlig lagen (2009:128) om yrkeshögskolan. Uppdragsutbildningen kan bl.a. fungera som personalutbildning eller ingå i rehabiliteringen av en
enskild och ska baseras på en yrkeshögskoleutbildning. Under 2010 påbörjade 167 personer
uppdragsutbildning, varav 77 män och 90
kvinnor. Det är en ökning jämfört med 2009 då
55 studerande påbörjade kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning. Uppdragsplatser finns inom områdena Ekonomi, administration och försäljning, Pedagogik och undervisning, Hälso- och sjukvård, Socialt arbete,
Teknik och tillverkning samt Samhällsbyggnad
och byggteknik.

Statens finansiering av de kompletterande utbildningarna uppgick 2010 till drygt 155 miljoner
kronor, vilket är en ökning med 11 miljoner
kronor jämfört med 2009. Kompletterande utbildningar ska tillgodose utbildningsbehov inom
skiftande områden, t.ex. konst, dans, teater och
musik, hälsa, friskvård, hudvård, hantverk samt
flyg. Utbildningarna har en enskild huvudman,
dvs. de anordnas inte av stat, kommun eller
landsting. Utbildningarna är oftast avgiftsbelagda för de studerande. Staten ger olika slag
av stöd beroende på hur utbildningarnas nationella värde har bedömts. Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar bl.a. för fördelning av statsbidraget och tillsynen över utbildningarna.
Totalt deltog 5 397 personer i kompletterande
utbildningar 2010 vilket är en ökning med
knappt 200 studerande jämfört med föregående
år. Andelen kvinnor av de studerande var 69 procent och andelen män var 31 procent. Flest
studerande fanns inom Hantverk med knappt
1 084 studerande, Hudvård, hårvård, hälsa, friskvård, miljö med 1 055 studerande och Konst
med 995 studerande. Bland de utbildningar som
ökat mest återfanns kategorin Flyg följd av
Hudvård, Hårvård, Hälsa, Friskvård och Miljö.
Bland de utbildningar som minskat märktes
främst kategorierna Teknik och Design och
mode.

Validering och erkännande av utländska
kvalifikationer

Myndigheten för yrkeshögskolan har utvecklat
webbportalen Valideringsinfo.se, som är en viktig del i arbetet med att samordna och stödja en
nationell struktur för validering. Webbportalen
innehåller bl.a. valideringsmodeller som är utvecklade av branscherna. Ett verktyg för valideringsvägledning är under utveckling och
kommer att integreras i webbportalen som även
riktar sig till individer med behov av bedömning
av utländsk kompetens. Vid slutet av 2010 fanns
det i webbportalen 20 valideringsmodeller som
utvecklats av branscherna och ca 80 utförare av
validering fanns representerade. Myndigheten
har samverkat med andra myndigheter och organisationer för att utveckla och stödja valideringsarbetet, såväl nationellt som internationellt.
Myndigheten har bl.a. för att bidra till kunskapsuppbyggnad inom valideringsområdet initierat
ett branschnätverk bestående av ett trettiotal
organisationer och ett forskarnätverk. Myndigheten
har
under
2010
tagit
emot
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Diagram 5.8 Antal studerande i kompletterande utbildningar hösten 2010 efter utbildningsområde
Kvinnor

Män

1 200
1 000
800
600
400
200

Konst

Teknik

Hudvård m.m.

Flyg

Hantverk

Ekonomi m.m.

Djurvård

Dans m.m.

Design och mode

0

förde 51 tolkar för döva, dövblinda och hörselskadade sin utbildning 2010 jämfört med 44
under 2009. Trots omfattande rekryteringsinsatser minskade antalet sökande. Några kurser
har blivit inställda på grund av för få sökande och
anslaget har därför inte använts fullt ut. Tolkoch översättarinstitutet vid Stockholms universitet har fördelat ett särskilt statsbidrag för dessa
tolkutbildningar. För 2010 disponerades drygt
37 miljoner kronor för verksamheten och 33,1
miljoner kronor förbrukades.

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan

Hösten 2010 deltog de studerande i sammantaget 243 olika utbildningar, vilket är en ökning
med 11 utbildningar jämfört med 2009. Flest utbildningar genomfördes inom kategorin Hantverk, följd av Konst. Medelåldern var 29 år.
Högst medelålder hade de studerande inom
Hantverk (39 år) medan de studerande inom
Dans, teater, musik var betydligt yngre (24 år).
Våren 2010 fullföljde 3 220 studerande sin utbildning, vilket är i nivå med 2009. En viss
osäkerhet finns dock då siffrorna endast avser
våren 2010. Av de som fullföljde utbildningarna
var 70 procent kvinnor och 30 procent män.
Yrkesutbildning inom folkbildningen

Folkhögskolan genomför årligen ett stort antal
eftergymnasiala yrkesutbildningar. Under 2010
deltog 1 510 personer i utbildningar som är
minst två år långa. Av dessa var drygt 61 procent
kvinnor och 39 procent män. För utbildningar
kortare än två år var motsvarande siffra
1 153 deltagare, där kvinnorna utgjorde 64 procent och männen 36 procent. Störst omfattning,
sett till antal deltagarveckor, hade precis som
2009 utbildningar med inriktning mot beteendevetenskap och humaniora. Några folkhögskolor
har anordnat kvalificerade yrkesutbildningar och
yrkeshögskoleutbildningar.
Utbildning till tolk för döva, dövblinda och
hörselskadade

Utbildning till tolk för döva, dövblinda och
hörselskadade bedrivs inom folkhögskolan med
särskilt statligt stöd. Antalet årsstudieplatser
ökade under 2010 från 337 till 340. Totalt slut114

Kontakttolkutbildning

Verksamheten syftar till att utbilda tolkar i invandrar- och minoritetsspråk, s.k. kontakttolkar.
Utbildningarna bedrivs på folkhögskola och i
studieförbund. Utbildningarna vid folkhögskolor bedrivs som ettåriga sammanhållna
grundutbildningar på halvtid eller som tvååriga
distansutbildningar på kvartsfart. Antalet sökande har vida överstigit antalet platser. Under 2010
har 97 personer avslutat grundutbildningen med
godkänt resultat inom totalt 19 språk. Sedan
2006 har 422 personer fått utbildningsbevis från
sammanhållen grundutbildning inom 32 språk.
Utöver grundkursen har olika kompletteringsrespektive fördjupningskurser genomförts, bl.a. i
tolkning för och med barn. Totalt deltog
280 personer i preparandkurser inför auktorisation eller i rättstolkningskurser inför provet
för speciell kompetens som rättstolk. Tolk- och
översättarinstitutet vid Stockholms universitet
har fördelat statsbidrag för utbildningarna.
Knappt 16 miljoner kronor anvisades för verksamheten för 2010 och alla medel förbrukades.
Folkbildning

Statligt stöd till folkbildningen syftar bl.a. till att
stärka och utveckla demokratin, göra det möjligt
för kvinnor och män att påverka sin livssituation
samt skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Andra syften är att bidra till att
utjämna utbildningsklyftor, höja bildnings- och
utbildningsnivån i samhället samt bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
För hela folkbildningsverksamheten anvisade
riksdagen 3 260 miljoner kronor för 2010, en
ökning med knappt 94 miljoner kronor jämfört
med 2009. Av underlag från Folkbildningsrådet
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framgår att deltagarna i såväl folkhögskole- som
studieförbundsverksamhet i allt väsentligt är
nöjda med sin kurs, cirkel eller arrangemang.
Deltagandet har exempelvis lett till nya kunskaper och insikter, ett större samhällsengagemang och ett ökat kulturintresse. Under
2010 genomfördes också en undersökning riktad
mot folkhögskolans deltagare. Resultaten har
redovisats under våren 2011 och visar att de
flesta deltagarna är nöjda med folkhögskolan och
sina studier där samt att de kan påverka studiernas innehåll och uppläggning.
Folkbildningsrådet har fortsatt sitt arbete med
att utveckla och förankra det systematiska
kvalitetsarbetet hos folkhögskolor och studieförbund. Folkbildningsrådet har analyserat och
redovisat genomförda insatser i rapporten
Nationell redovisning av folkbildningens kvalitetsarbete 2010.
Folkbildningsrådet har i mars 2011 på regeringens uppdrag redovisat hur det partsgemensamma forumet för dialog och samråd mellan
regeringen och det civila samhällets organisationer genomförts. I forumet ingick representanter från sju organisationer från olika områden inom det civila samhället samt Sveriges
Kommuner och Landsting. Folkbildningsrådet
utarbetade även en rapport utifrån det civila
samhällets organisationers perspektiv. Folkbildningsrådet arrangerade också en konferens under
namnet Forum Civila samhället. Syftet med
konferenserna var att diskutera generella frågor
om och villkor för det civila samhället.
Folkhögskolorna

Under 2010 fördelade Folkbildningsrådet
knappt 1 600 miljoner kronor av statsbidraget till
folkhögskolorna. Mätt i deltagarveckor svarade
långa kurser för 92 procent av den statsbidragsberättigade verksamheten och korta kurser för 8
procent. De korta kurserna samlade under vårterminen 2010 knappt 57 000 deltagare. Betydligt fler kvinnor än män deltog i de korta kurserna. På de långa kurserna uppgick deltagarantalet 2010 i genomsnitt till 28 200 per termin,
ca 475 färre än föregående år. I genomsnitt deltog 12 190 personer per termin i allmän kurs under 2010. Det är en minskning med 360 deltagare
jämfört med 2009. Knappt 2 400 deltagare avslutade sina studier med intyg om grundläggande
behörighet för högskolestudier under 2010.

Bland de särskilda kurserna var det estetiska området samt området information och media
dominerande med 40 procent av antalet deltagarveckor 2010. Störst deltagarantal för ett enskilt ämne hade kurserna i musik med 2 070
deltagare under höstterminen.
Av deltagarna i allmän kurs var 55 procent
under 25 år. Av deltagarna i särskild kurs var ca 4
procent över 60 år. Folkhögskolorna arrangerade
sammantaget närmare 2 800 kulturprogram under 2010. Det totala antalet deltagare var
230 000, av vilka 43 procent var män och 57 procent kvinnor.
Studieförbunden

Totalt fördelade Folkbildningsrådet drygt
1 600 miljoner kronor till studieförbunden 2010.
Kulturens Bildningsverksamhet blev från och
med den 1 juli 2010 ett statsbidragsberättigat
studieförbund och fick 4,5 miljoner kronor i
statsbidrag.
De tio statsbidragsberättigade studieförbunden arrangerade 2010 drygt 279 100 studiecirklar
med sammanlagt 1,8 miljoner deltagare, varav
57 procent kvinnor och 43 procent män. Vissa
personer deltar i mer än en studiecirkel varje år,
varför antalet enskilda personer var drygt
701 000. Studieförbundens cirkelverksamhet
räknad i antal genomförda studiecirklar minskade med 1 procentenhet och antalet deltagare
sjönk
med
4 procentenheter.
Närmare
315 000 kulturprogram genomfördes med mer
än 16,5 miljoner deltagare. Antalet arrangemang
i form av annan folkbildningsverksamhet, bl.a.
avseende att utveckla ny verksamhet, nå nya
målgrupper eller låta deltagare prova på en viss
verksamhet minskade med 2 procentenheter och
antalet
studietimmar
ökade
med
6 procentenheter.
Det estetiska ämnesområdet Konst, musik
och media fortsatte att dominera med 61 procent
av den totala studiecirkelverksamheten räknad i
antal studietimmar. Humaniora, språk och historia stod för drygt 14 procent av studietimmarna
och Samhälls- och beteendevetenskap för 6 procent.
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Tabell 5.4 Fördelning av statsbidrag till de tio studieförbunden 2008–2010 (tkr)
2008
2009
2010
Studieförbund
Arbetarnas Bildningsförbund

469 614

465 305

478 100

Studieförbundet
Bilda

94 221

101 379

104 052

Folkuniversitetet

105 898

108 895

108 362

9 750

9 910

13 300

116 058

119 760

125 983

93 770

97 675

101 056

Sensus studieförbund

163 950

167 988

169 776

Studiefrämjandet

197 725

207 6834

213 317

Studieförbundet
Vuxenskolan

310 735

309 0534

317 437

Ibn Rushds studieförbund
Studieförbundet
Medborgarskolan
Nykterhetsrörelsens
Bildningsverksamhet

Kulturens Bildningsverksamhet
Summa

4 500
1 561 722

1 587 650

1 633 882

Källa: Folkbildningsrådet

Invandrare och personer med funktionsnedsättning är särskilt uppmärksammade i
studieförbundens verksamhet. Andelen deltagare
med utländsk bakgrund utgjorde 16 procent av
deltagarna, medan personer med funktionsnedsättning svarade för 8 procent.
Av det totala antalet studiecirkeldeltagare
2010 var 17 procent 24 år eller yngre medan
33 procent var över 65 år. Deltagare över 65 år
var överrepresenterade i förhållande till befolkningen som helhet medan det omvända gällde
för 25–44 åringar.
Utbildningar med verksamhetsstöd

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna bedriver
studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet
och utbildar ledare för idrottens behov. SISU är
huvudman för Bosöns idrottsfolkhögskola. Totalt arrangerade SISU 95 234 studiecirklar 2010
(jämfört med 83 647 under 2009). Antalet deltagare uppgick till knappt 763 000 personer, en
ökning med ungefär 52 000 personer jämfört
med föregående år. SISU genomförde också
knappt 15 300 kulturevenemang. Motsvarande
siffra för 2009 var drygt 14 300. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund beviljades
476 000 kronor i statsbidrag för 2010. Bidraget
har finansierat kurser anordnade av länshem116

slöjdsföreningar och deras lokalföreningar samt
hemslöjdskonsulenter i samarbete. Kurserna har
omfattat textila ämnen, träslöjd och hård slöjd
samt handledarutbildning för bl.a. hemslöjdsrörelsens registrerade barnverksamhet. Av de
149 miljoner kronor som gick till verksamheten
användes ca 13 miljoner kronor till administration.
Samernas utbildningscentrum är en privat
stiftelse, med Svenska Samernas Riksförbund
(SSR), Same Ätnam och Jokkmokks kommun
som huvudmän. Utbildningscentrumet bedriver
vuxenutbildning i form av kurser i bl.a. språk,
slöjd och företagande − rennäring samt viss
uppdragsutbildning. Under 2010 genomfördes
1 576 elevveckor på långa linjer vilket är färre än
2009. Det beror bl.a. på att rennäringslinjen och
matutbildningen inte startade. Totalt 59 elever
deltog i de långa linjerna läsåret 2010/11, vilket
sammanlagt är en minskning jämfört med föregående läsår. Totalt 34 elevveckor genomfördes
dock på olika korta kurser. Föregående läsår
startade inga korta kurser.
Specialpedagogiskt stöd i folkbildningen

Under 2010 har Specialpedagogiska skolmyndigheten beviljat 81 folkhögskolor medel
för särskilt utbildningsstöd i form av stödpersoner för deltagare med funktionsnedsättning. I
genomsnitt kunde 4 528 deltagare studera med
hjälp av stödpersoner. Den största gruppen var
deltagare med utvecklingsstörning. Deltagare
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
är den grupp som ökat mest de senaste tre åren.
Under 2010 beviljades 98 folkhögskolor bidrag
för vissa åtgärder för stöd till studerande med
funktionshinder. Nära hälften av de beviljade
medel avsåg kostnader för teckenspråkstolkar.
Drygt 140 miljoner kronor har fördelats till
utbildningsanordnare inom folkbildningen. Det
är en ökning med 2 miljoner kronor jämfört med
2009.
Teckenspråksutbildning

Landstingen erbjuder en introduktionsutbildning i teckenspråk för hörande föräldrar
till döva barn. Därefter kan föräldrarna delta i
teckenspråksutbildning för föräldrar till barn
som för kommunikation är beroende av tecken-
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språk (TUFF). Under 2010 deltog 487 personer
i TUFF, varav 290 var kvinnor och 197 män, viket är en ökning med 19 procent. Ersättning för
deltagande i TUFF behandlas under utgiftsområde 15, avsnitt 3.5.2.
Av anvisade medel för 2010 under utgiftsområde 15 användes knappt 12,6 miljoner kronor för denna verksamhet. Utbildningen
genomfördes i huvudsak vid folkhögskolor på
uppdrag av Specialpedagogiska skolmyndigheten.
5.2.2

Statliga insatser

Yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning

Regeringens satsning på yrkesinriktad gymnasial
vuxenutbildning (yrkesvux) har pågått sedan
2009. Satsningen riktas till kommuner eller
kommuner i samverkan och består av ett riktat
statsbidrag uppgående till 50 000 kronor per helårsplats inom yrkesvux. Det främsta syftet med
satsningen är att motverka effekterna av lågkonjunkturen samt att nå personer utan gymnasial utbildning eller personer med en gymnasial
yrkesutbildning som behöver kompletteras. Under 2010 omfattade satsningen 23 800 helårplatser. Vid fördelningen av platser togs hänsyn
till kommunernas arbetslöshetssituation och
regionerna med störst arbetslöshet tilldelades
flest platser. Intresset för att delta i yrkesvuxsatsningen har fortsatt varit stort bland kommunerna. Totalt inkom ansökningar om 26 378
platser under 2010. Totalt har 31 600 personer
studerat på någon kurs inom yrkesvux. Den
vanligaste utbildningen var Omvårdnad med ca
13 procent studerande, följt av Social omsorg
med ca 10 procent och Arbetsliv med ca 5 procent. Skolverket har följt upp de studerande efter
avslutad utbildning. Kommunerna har av olika
skäl haft svårt att lämna uppgifter och för 44
procent av de studerande saknas uppgifter. Det
går därför inte att dra några slutsatser av uppföljningen.
Arbetslösa 20–24 åringar

I syfte att ge fler unga arbetslösa möjlighet att
komplettera sin utbildning har regeringen beslutat att den högre bidragsnivån inom studiemedlet tillfälligt ska kunna beviljas arbetslösa

ungdomar i åldrarna 20–24 år som är inskrivna i
jobbgarantin för ungdomar eller jobb- och utvecklingsgarantin och som saknar fullständig
grundskole- eller gymnasieutbildning för studier
på grundläggande- eller gymnasial nivå inom
kommunal vuxenutbildning eller motsvarande
utbildning i folkhögskola. Satsningen, som presenterades i budgetpropositionen för 2011
(prop. 2010/11:1 utg. omr. 15 avsnitt 3.9.2) är en
tillfällig åtgärd under 2011. Studierna måste påbörjas under 2011 men det finns möjlighet att
fortsätta studera med studiemedel med den
högre bidragsnivån till utgången av 2013, dock
längst till dess att slutbetyg ges på grundläggande- eller gymnasial nivå inom kommunal
vuxenutbildning eller motsvarande utbildning i
folkhögskola. För att kompensera kommunerna
för de ökade kostnaderna har regeringen beslutat
att utbetala ett statsbidrag på 25 000 kronor per
årsstudieplats, vilket uppskattas täcka minst
halva kostnaden för utbildningen. Sammanlagt
beräknas satsningen ge motsvarande ca 2 000
årsstudieplatser under 2011, ca 1 000 årsstudieplatser under 2012 och ca 500 årsstudieplatser
under 2013. Under det första halvåret 2011 hade
kommunerna möjlighet att rekvirera drygt 7,5
miljoner kronor motsvarande ungefär 300 årsstudieplatser. Detta innebär att kommunerna
under det första halvåret 2011 endast hade möjlighet att rekvirera ca 15 procent av de 50
miljoner kronor som är avsatta för satsningen.
Regeringen bedömer i denna proposition under
utg. omr. 15 att satsningen bör fortsätta även
under 2012.
Svenskundervisning för invandrare

Regeringen beslutade i december 2009 att en särskild utredare skulle undersöka hur nyanlända
ska kunna lära sig svenska snabbare genom att
begränsa tiden i svenskundervisning för invandrare (sfi). Förslagen skulle bl.a. syfta till att
effektivisera utbildningen så att det skapas gynnsammare förutsättningar för invandrare att
integreras i samhället och för att de snabbare ska
kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Utredningen lämnade sitt betänkande Tid för snabb,
flexibel inlärning i mars 2011 (SOU 2011:19).
Förslagen har varit föremål för remissbehandling
och bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
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Statens skolverk har under 2011 fått i uppdrag
att utreda förutsättningarna för att inkludera
vuxenutbildningen i verkets kommande attitydundersökning. Uppdraget ska redovisas senast
den 1 oktober 2011. Skolverket har också fått i
uppdrag att via registerstudier spåra elever som
har gjort avbrott i sina studier inom vuxenutbildningen. Detta uppdrag ska redovisas senast
den 1 februari 2012.
Regeringen har beslutat om en utredning som
ska föreslå hur valfrihet och individuell anpassning kan ökas inom sfi, bl.a. genom ett system
med sfi-peng. Utredarens förslag ska syfta till att
valfrihet och individuell anpassning inom sfi förstärks genom att den som vill delta i sfi ges
möjlighet att välja den anordnare som bäst svarar
mot de egna behoven. Utredarens förslag ska
också syfta till att utbildningen blir mer flexibel
för att i högre grad kunna kombineras med bl.a.
arbete, praktik och yrkesutbildning samt annan
vuxenutbildning och högre utbildning.
En försöksverksamhet med sfi-bonus inleddes
i 13 kommuner den 1 oktober 2009. Institutet
för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU)
har i uppdrag att utvärdera försöksverksamheten. En nationell sfi-bonus infördes den
1 september 2010. Avsikten med sfi-bonusen är
att öka genomströmningen i sfi för att därigenom stärka deltagarnas ställning på arbetsmarknaden. Sfi-bonus kan lämnas till vissa nyanlända invandrare som har deltagit i sfi och
uppnått lägst betyget Godkänt inom tolv månader från det att utbildningen startade. Det går
ännu inte att se några tydliga effekter av införandet av sfi-bonusen. Slutrapportering från IFAU
avseende utvärderingen av försöksverksamheten
ska redovisas senast den 31 december 2012. När
det gäller den nationella sfi-bonusen har Skolverket i sitt regleringsbrev för 2011 fått i uppdrag att i årsredovisningen redovisa utvecklingen
av verksamheten med sfi-bonus utifrån befintliga
data.
Yrkeshögskolan

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för
2009 (prop. 2008/09:1) en permanent utökning
av medel till yrkeshögskolan vilken motsvarar
omkring 1 000 årsplatser. Under perioden 2009–
2011 har yrkeshögskolan tilldelats tillfälliga medel med anledning av den ekonomiska krisen,
motsvarande ca 1000 årsplatser 2009, ca 3 750
118

årsplatser 2010 och ca 4 500 årsplatser 2011. I
detta ingår platser till Västra Götalandsregionen
där en extra förstärkning genomfördes med 500
platser
på
ettåriga utbildningar inom
yrkeshögskolan från hösten 2010 med anledning
av att regionen drabbats extra hårt av varsel och
arbetslöshet. I den extra ansökningsomgången
beslutades att 30 nya utbildningar inom främst
områdena Teknik och tillverkning men även
inom Data/IT samt Ekonomi, administration
och försäljning skulle få ingå i yrkeshögskolan. I
budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1)
aviserades ytterligare satsningar på yrkesutbildningar under perioden 2010–2011 med 1 500
respektive 3 000 årsplatser inom yrkeshögskolan.
Ett stort antal yrkesutbildningar har startat under 2009 och 2010.
Översyn av kompletterande utbildningar

I november 2010 redovisade Myndigheten för
yrkeshögskolan det uppdrag den haft avseende
kompletterande utbildningar. I rapporten lämnas
förslag om hur vissa kompletterande utbildningar kan inordnas i yrkeshögskolan och hur
andra utbildningar kan regleras i en ny förordning om konst- och kulturutbildningar. Förslag
lämnas även om hur pilotutbildningar kan överföras till yrkeshögskolan. Utbildningsdepartementet har med utgångspunkt i myndighetens
rapport utarbetat en promemoria med förslag
och bedömningar. Promemorian är för närvarande föremål för remissbehandling.
Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen

En jämställdshetssatsning inom folkbildningen
påbörjades 2008 och slutredovisades 2011.
Regeringen beslutade våren 2010 att anslå ytterligare 7 miljoner kronor till Folkbildningsrådet
för jämställdhetsinsatser inom folkbildningen
med särskild inriktning mot kvinnors entreprenörskap, varav 2 miljoner kronor för insatser
riktade till kvinnor från de nationella minoriteterna. Totalt har 12 miljoner kronor avsatts under tre år.
Projekten har på flera sätt bidragit till att nå
folkbildningens syften genom att göra det möjligt för kvinnor att påverka sin livssituation och
skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Härigenom utvecklas demokratin. Enligt
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Folkbildningsrådet har satsningen vidare lett till
bl.a. nystartade företag, anställningar och fortsatta studier. Folkbildningsrådet uppskattar att
ca 370 personer omfattades av satsningen.
Förstärkta folkbildningsinsatser avseende EU

Folkbildningsrådet har även under 2011 fått i
uppdrag att inom ramen för en treårig satsning
genomföra förstärkta folkbildningsinsatser avseende EU. Satsningen påbörjades 2009 och
kommer att avslutas vid utgången av 2011. Under våren 2012 ska Folkbildningsrådet inkomma
med en rapport som sammanfattar resultaten
från den treåriga satsningen.
För varje år har ett antal teman varit vägledande för arbetets inriktning. Folkbildningsrådet har årligen disponerat 5 miljoner kronor
för uppdragets genomförande.
Nationell referensram för kvalifikationer

Regeringen avser att implementera Europaparlamentets rekommendation (2008/C 111/01)
om en europeisk referensram för kvalifikationer
för livslångt lärande (EQF) och att skapa ett
nationellt ramverk för kvalifikationer (NQF).
Det svenska ramverket ska i ett första steg omfatta utbildningarna inom det offentliga utbildningssystemet och andra utbildningar som regleras i lag och förordning. Avsikten är dock att ett
nationellt ramverk som även omfattar andra
kvalifikationer successivt ska kunna utvecklas i
takt med arbetslivets och branschernas intresse.
Myndigheten för yrkeshögskolan är sedan den
1 juli 2009 nationell samordningspunkt för EQF
och har tillsammans med Högskoleverket inrättat en portal på sin webbplats med syfte att
dels sprida information om EQF och utvecklingen av det nationella ramverket i Sverige
(www.eqfinfo.se), dels informera om referensramen för högre utbildning NQF – EHEA.
Myndigheten redovisade i april 2010 sin bedömning att det offentliga utbildningsväsendets
styrdokument svarar mot de krav som ställs i rekommendationen med avseende på läranderesultat (learning outcomes), att det offentliga
utbildningsväsendet uppfyller de krav som finns
på kvalitetssäkringssystem samt att det finns ett
intresse både för EQF och NQF från branscher
och privata aktörer. Myndigheten påpekar även

att några branscher kommit långt i arbetet med
kvalifikationsbeskrivningar som är anpassade till
EQF (dnr U2010/2752/SV). Myndigheten har
på regeringens uppdrag även tagit fram ett förslag på deskriptorer till en nationell referensram
för kvalifikationer. Av uppdraget framgick att
deskriptorerna skulle vara utformade så att de
täcker och kan tillämpas inom alla delar av det
offentliga utbildningssystemet samtidigt som de
möjliggör för aktörer utanför det offentliga utbildningssystemet att koppla sina kvalifikationer
till referensramen. Arbetet har skett i bred samverkan med berörda aktörer och förslaget redovisades till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet)
i
oktober
2010
(dnr U2009/7339/SV). Myndigheten föreslår att
den svenska referensramen bör ligga så nära
EQF som möjligt och ha samma grundläggande
struktur, vilket skulle innebära att referensramen
får åtta nivåer och att deskriptorerna kunskap,
färdighet och kompetens skulle användas.
Myndigheten föreslår vidare att den svenska
referensramen ska ha en öppenhet och beredskap att inkludera alla typer av lärande på samtliga nivåer, att den utformas så att den underlättar kompetensutveckling såväl genom utbildning som i arbetslivet samt att den bör omprövas
med jämna tidsintervall.
I sitt regleringsbrev för 2011 fick myndigheten ett uppföljande uppdrag i tre delar angående implementeringen av NQF i Sverige. En
första del var att komplettera förslaget till referensram och föreslå hur utbildningsbevis och
motsvarande kan kopplas till den föreslagna referensramens åtta nivåer. Detta uppdrag redovisades till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet)
i
juni
2011
(dnr U2011/3584/SV). En andra del av uppdraget var att utveckla den modell som myndigheten tidigare föreslagit för hur aktörer utanför
det offentliga utbildningssystemet ska kunna
koppla sina kvalifikationer till en nationell
referensram Myndigheten redovisade sitt förslag
i september 2011. Myndigheten för yrkeshögskolan föreslår att regeringen utser en myndighet med ansvar för att fatta beslut om
koppling av kvalifikationer utanför det offentliga
utbildningssystemet till NQF. Vidare föreslås
att ett nationellt råd för kvalifikationer inrättas
och att det måste finnas nationella kvalitetskriterier som ska uppfyllas om en kvalifikation
ska få ansluta sig till NQF. Myndighetens olika
förslag bereds för närvarande inom Regerings119
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kansliet (Utbildningsdepartementet). Den tredje
delen av uppdraget är att myndigheten, i enlighet
med rekommendationen om EQF, ska styra
kopplingen mellan det fastställda nationella ramverket och EQF. Detta arbete ska presenteras i
en referensrapport som ska redovisas för Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet)
i
december 2011.
European Credit system for Vocational Education
and Training

Sverige ställer sig bakom Europaparlamentets
och rådets rekommendation om ett europeiskt
system för meritöverföring inom yrkesutbildningen (European Credit system for Vocational
Education and Training, ECVET) och avser att
implementera rekommendationen. Medlemsländerna förväntas skapa nödvändiga förutsättningar så att ECVET från och med 2012 gradvis
kan börja tillämpas. Skolverket fick i sitt
regleringsbrev för budgetåret 2011 i uppdrag att i
samarbete med Myndigheten för yrkeshögskolan och Internationella programkontoret för
utbildningsområdet analysera och föreslå åtgärder på nationell nivå som kan stödja regionala
och lokala aktörer i arbetet med att tillämpa
ECVET inom yrkesutbildningen på alla nivåer
från och med 2012. Uppdraget redovisades den 1
april 2011.
Regional och nationell tillväxt

Under 2010 avslutades de insatser som gjordes
på regional nivå av regeringens utsedda varselsamordnare. Det har visat sig finnas ett behov av
nationell samordning och samsyn på regional
nivå inom arbetsmarknadspolitiken, utbildningspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken
när det gäller arbetet med kompetensförsörjning.
Regeringen har i december 2010 gett aktörer
med regionalt tillväxtansvar i uppdrag att etablera kompetensplattformar för samverkan när
det gäller kompetensförsörjning och utbildningsplanering, på kort och lång sikt. En delrapport där vuxenutbildningens roll tydliggjorts
har lämnats till Regeringskansliet i april 2010.
Regeringen gav i mars 2010 ett antal myndigheter, bl.a. Skolverket, i uppdrag att samverka på
nationell nivå för att stärka förutsättningarna för
privat och offentlig verksamhet att få tillgång till
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efterfrågad kompetens. Myndigheten för yrkeshögskolan är samordningsansvarig. Uppdraget
ska slutredovisas senast i maj 2012.

5.3

Hävande av riksdagsbindning

Riksdagens tidigare ställningstagande om grunderna för statligt ekonomiskt stöd till utbildning i teckenspråk för föräldrar till barn som är beroende av teckenspråk
för kommunikation ska inte längre gälla.

Regeringens förslag:

Skälen för regeringens förslag: Regeringen
föreslog i propositionen Utbildning i teckenspråk för vissa föräldrar m.m. (prop.
1996/97:162) att riksdagen skulle godkänna det
som regeringen förordade om grunderna för
statligt ekonomiskt stöd till utbildning i teckenspråk för föräldrar till barn som är beroende av
teckenspråk för kommunikation. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag (bet.
1997/98:UbU4, rskr. 1997/98:13). I propositionen angav regeringen bl.a. följande. Föräldrar
till yngre barn ska prioriteras. Utbildningen ska i
första hand ges innan barnet nått skolåldern och
bör genomföras inom loppet av fyra år. Utbildningen ska vara sammanhållen, bestå av påbyggbara kurser och omfatta 240 timmar om 60
minuter. Utbildningen ska anordnas på regional
basis. Dessutom ska det finnas en anordnare
med hela landet som upptagningsområde.
Förordningen (1997:1158) om statsbidrag för
teckenspråksutbildning för vissa föräldrar måste
nu revideras för att bl.a. bättre möta föräldrars
behov och önskemål. För att möjliggöra nödvändiga ändringar i förordningen bör därför
riksdagsbindningen om grunderna för statligt
ekonomiskt stöd till utbildning i teckenspråk för
föräldrar till barn som är beroende av teckenspråk för kommunikation hävas. Riksdagens
tidigare ställningstagande på området ska alltså
inte längre gälla. Det ska få ankomma på regeringen att meddela de föreskrifter som behövs.

5.4

Analys

Den ökade efterfrågan på yrkeskompetens på
grund av konjunkturläget har gjort att behovet
av samordning mellan olika aktörer på regional
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och nationell nivå blivit särskilt tydligt. På längre
sikt kommer kompetensförsörjning att vara en
stor utmaning såväl ur det nationella perspektivet som utifrån ett regionalt och lokalt perspektiv.
Under 2010 har kraftfulla satsningar genomförts för att öka tillgången till yrkesutbildningar
och därmed göra det möjligt för fler att återvända till arbetsmarknaden med ny eller förstärkt kompetens. Ansökningar om att få anordna utbildningar inom satsningen på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux)
och yrkeshögskolan överskred även 2010 vida de
medel som anvisats Statens skolverk och Myndigheten för yrkeshögskolan för ändamålen. Intresset för att delta i utbildningar inom ramen
för yrkeshögskolan översteg också kraftigt tilldelade medel. Det visar att det finns ett behov av
utbildningsplatser, inte minst för att den enskilde individen ska kunna ställa om för ett förändrat yrkesliv genom att skaffa sig nya kunskaper och kompetenser.
Kommunernas vuxenutbildning ska utgå från
ett individperspektiv, dvs. att det är den enskildes behov och förutsättningar som ska vara utgångspunkt när det gäller vilka utbildningar som
ges och hur de genomförs. Yrkeshögskolan har
en annan övergripande utgångspunkt, nämligen
arbetslivets behov av kompetens. Därför är målet
för den samhällsstödda vuxenutbildningen
mångfasetterat och kräver i sig en bred samverkan mellan verksamheter tillhörande flera olika
politikområden. En mångfald av utbildningsanordnare är enligt regeringens mening en viktig
förutsättning för att den enskilde ska kunna erbjudas den utbildning han eller hon efterfrågar.
Införandet av en utvidgad s.k. betygsrätt är en
viktig komponent i detta sammanhang, bl.a. för
att öka rättssäkerheten och motverka återvändsgränder i utbildningssystemet.
Den påbörjade utvecklingen av huvudmännens samverkan med företrädare för andra
politikområden och med det omgivande samhället i övrigt är betydelsefull. Sådan samverkan
bör känneteckna all vuxenutbildning, även den
som kommunerna själva finansierar. Det skapar
goda förutsättningar för att den enskilde genom
information och vägledning ska kunna få underlag för ställningstaganden avseende studier.
Kommunernas vuxenutbildning
Vad gäller kommunernas vuxenutbildning anser
regeringen att tillsynen, uppföljningen och ut-

värderingsarbetet måste utvecklas ytterligare på
såväl lokal som nationell nivå. Både Skolverket
och Statens skolinspektion lyfter fram behovet
av att utveckla såväl uppföljning av resultat som
utvärdering. Skolverket har i sin lägesbedömning
2010 (rapport 349, 2010) på nytt betonat vikten
och behovet av att kommunerna utvärderar och
analyserar verksamheten inom kommunal
vuxenutbildning och svenskundervisning för
invandrare (sfi) med avseende på studieavbrotten
för att minska dessa. Enligt regeringens bedömning bör den höga avbrottsfrekvensen belysas
mer ingående på lokal nivå. Att mäta måluppfyllelse inom vuxenutbildningen är svårt eftersom ett avbrott inte behöver innebära något
negativt. Avbrotten kan bero på att individen
fått ett arbete, bytt skolform, kurs eller nivå
m.m. Kunskapen om avbrott behöver utvecklas
för att ge en mer nyanserad bild av måluppfyllelsen. Skolverket har därför fått i uppdrag att
göra en fördjupad studie av avbrotten inom
vuxenutbildningen.
Grundläggande vuxenutbildning
Grundläggande vuxenutbildning är en del av
vuxenutbildningen som i många avseenden inte
fungerar så väl som den borde. Genomströmningen är relativt låg t.ex. är avbrotten från kurser är 24 procent 2010, vilket är en högre andel
än i alla andra skolformer med undantag av sfi
som har ungefär samma andel avbrott. Många
elever studerar förhållandevis länge inom grundläggande vuxenutbildning vilket riskerar att leda
till att de som delfinansierar sina studier med
studielån skuldsätter sig i allt för hög grad.
Gymnasial vuxenutbildning
Av Skolverkets lägesbedömning 2010 framgår
att den gymnasiala vuxenutbildningen de senaste
åren fått en delvis annorlunda roll. Den kategori
elever som tidigare studerade i syfte att höja redan godkända betyg för att ha större chans att bli
antagna till högskoleutbildning – s.k. konkurrenskomplettering – har i stort helt försvunnit. I stället har de vuxna som har minst
utbildning getts företräde till vuxenutbildningen,
vilket också är det primära urvalskriteriet.
Yrkesvux
Yrkesvux nådde under 2010 sin största omfattning hittills. Totalt utbildade sig 31 600 personer
under året inom ramen för regeringens tillfälliga
förstärkning av satsningen. Yrkesvuxsatsningen
har under krisåren varit ett nödvändigt komple121
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ment till andra utbildningar, inte minst arbetsmarknadsutbildningar. Till skillnad från annan
vuxenutbildning riktar sig yrkesvuxsatsningen i
första hand till personer med en svag ställning på
arbetsmarknaden. Detta innebär dock inte alltid
att det är arbetslösa som deltar i syfte att finna
ett jobb. Eleverna kan också vara outbildad personal inom t.ex. vården som skaffar sig en undersköterskeutbildning, och därmed både ökar
möjligheterna till fortsatt arbete och högre lön
samt lägger grunden för vidare studier. Det kan
också röra sig om individer som hotas av arbetslöshet och som på eget initiativ väljer att utbilda
sig inom ett nytt yrkesområde och därmed förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden.
Yrkesvuxsatsningen uppgick 2010 till 24 300
platser. Samtidig har antalet platser inom gymnasial vuxenutbildning ökat med 14 000 sedan
2008. Det är för tidigt att ange de exakta orsakerna till varför yrkesvuxsatsningen inte inneburit en motsvarande ökning av antalet platser
inom den kommunala vuxenutbildningen. En
orsak kan vara att kommuner delvis använt
statsbidraget till att minska sin egen finansiering
av den kommunala vuxenutbildningen.
Vuxenutbildning för personer med funktionshinder
Stödet till personer med funktionsnedsättning,
t.ex. specialpedagogiskt stöd, bedöms även fortsättningsvis behövas i motsvarande omfattning
som 2010. Inom vuxenutbildning för utvecklingsstörda är det av stor vikt att en individuell
bedömning av den enskildes förutsättningar,
kunskaper och behov sker i samband med att en
individuell studieplan upprättas.
Sfi
Antalet elever i sfi har ökat kraftigt under de senaste åren. Efterfrågan på svenskundervisning
antas bli fortsatt hög och det ställer fortsatt höga
krav på att utbildningen är tillgänglig, individanpassad och flexibel. Skolinspektionens kvalitetsgranskning av sfi (rapport 2011:6) visar att
kommunerna i högre grad måste prioritera
utbildningen och att undervisningens planering
och genomförande i större utsträckning måste
utgå från elevernas bakgrund och erfarenheter.
Lärarnas kompetens har stor betydelse för den
enskildes resultat och det är viktigt att de har rätt
ämneskunskaper samt god ämnesdidaktisk
kompetens. Sfi är en av de skolformer inom
skolväsendet som har lägst andel lärare med högskoleexamen med pedagogisk inriktning. Andelen elever som avbryter sina sfi-studier är hög.
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Som tidigare angetts har Skolverket fått i uppdrag att göra en fördjupad studie avseende orsakerna till avbrott inom vuxenutbildningen.
Vägledning och validering
Som ett resultat av ett utökat samarbete mellan
bl.a. näringslivet, vuxenutbildningen och annan
offentlig verksamhet har arbetsplatsförlagda utbildningar i lärlingsliknande former samt möjligheter till validering fått en större betydelse i
kommunernas vuxenutbildning. Regeringens
bedömning är dock att mycket utvecklingsarbete
återstår för att individen ska få fullgoda förutsättningar att kunna ställa om till en ny yrkesinriktning och för att arbetslivet ska få tillgång
till efterfrågad kompetens även sett i ett längre
perspektiv. Skolverket redovisar i sin lägesbedömning 2010 att tillgången till vägledning varierar mycket kraftigt mellan kommunerna. En
fortsatt utveckling av kommunernas vägledning
och validering är önskvärd om verksamheten ska
uppnå nationellt fastställda mål och ambitioner.
Vägledning är väsentligt för att den enskilde ska
kunna få just den kompetensutveckling hon eller
han eftersträvar samt för att huvudmannen ska
kunna få underlag för sin bedömning av vilka utbildningar som bör erbjudas och genomföras.
Yrkeshögskolan
Det finns ett stort intresse för yrkeshögskolan.
Det visar sig bl.a. på så sätt att söktrycket till utbildningarna är fortsatt högt och att ansökningarna om att anordna utbildningar inom yrkeshögskolan blivit fler. Andelen studerande som
fått ett arbete eller startat ett eget företag efter
avslutad utbildning ligger på en hög nivå och har
inte minskat, trots konjunkturnedgången som
påverkade arbetsmarknaden även 2010. Utbildningsutbudet har inte ändrats nämnvärt. En förändring är dock att utbildningarna inom området
Teknik och tillverkning har ökat jämfört med
2009. Statistik visar dock att söktrycket när det
gäller dessa utbildningar är svagare än för andra
utbildningar inom yrkeshögskolan. Det kan vara
förståeligt eftersom Teknik och tillverkning är
det område som påverkats mest av den senaste
konjunkturnedgången. Inför kommande ansökningsomgångar bör det dock vara viktigt att genom vägledning och informationsinsatser göra
dessa utbildningsinriktningar attraktiva igen
eftersom det finns en stigande efterfrågan på
kvalificerad arbetskraft inom området. Fortfarande är det stora könsskillnader mellan olika
utbildningsområden och det är ett mönster som

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

inte har förändrats över tid. Myndigheten för
yrkeshögskolan har i uppgift att bidra till att
bryta traditioner i fråga om könsbundna utbildnings- och yrkesval och det är viktigt att denna
uppgift prioriteras. Tillsyn och kvalitetsgranskning är myndighetens främsta verktyg för
uppföljning och bedömning av utbildningarnas
kvalitet när det gäller både resultat och genomförande. Under 2010 har tillsyn utövats och
uppföljning gjorts i väsentligt större omfattning
än 2009. Den kritik myndigheten riktat mot
utbildningsanordnare som inte kan ge studerande relevant yrkespraktik är viktig att följa
upp. Kännetecknande för yrkeshögskolans
utbildningar ska vara att de har arbetslivsanknytning och arbetsmarknadsrelevans. En
förutsättning för detta är att arbetslivet erbjuder
platser i LIA (Lärande I Arbetslivet) och säkerställer att det finns handledning. De studerande
måste ges möjlighet att utveckla ett kvalificerat
yrkeskunnande. För yrkeshögskolans legitimitet
och för att intresset från såväl studerande som
utbildningsanordnare fortsatt ska vara starkt är
det positivt att utbildningarna generellt håller
god kvalitet.
Integration
Vuxenutbildningen ska utgå från individens behov och förutsättningar. Enligt styrdokumenten
finns goda möjligheter för utrikes födda att
skräddarsy den utbildning de behöver vid ankomsten till Sverige. Anpassningen till individens behov och förutsättningar borde bl.a.
innebära att eleven ges möjlighet att välja att läsa
kurser på distans eller på kvällstid och att kombinera kurser på olika nivåer eller språkstudier
med praktik. I praktiken är det dock vanligt
förekommande att de flesta studerande följer en
och samma utbildningsväg. Oavsett förkunskaper börjar vanligtvis utrikes födda sina studier
inom sfi, går vidare till grundläggande vuxenutbildning och fortsätter därefter till gymnasial
vuxenutbildning.
Andelen studerande med utländsk bakgrund i
yrkeshögskolan är lägre än i andra utbildningsformer. En yrkeshögskoleutbildning kan vara en
dörr till den svenska arbetsmarknaden som bör
öppnas för fler utlandsfödda. Myndigheten för
yrkeshögskolan har därför fått i uppdrag att
sprida information om yrkeshögskolans utbildningar i syfte att öka andelen studerande med
utländsk bakgrund i utbildningarna. Genom en
ändring i förordningen (2009:130) om yrkes-

högskolan är det vidare möjligt för myndigheten
att fördela extra statsbidrag till utbildningsanordnare som kan kombinera yrkesutbildning
med utbildning i svenska med yrkesinriktning.
För personer som uppfyller yrkeshögskolans
förkunskapskrav men som kanske inte riktigt
behärskar det svenska språket kan extra stöd i
form av svenska med yrkesinriktning göra det
möjligt att följa utbildningen på villkor som
liknar dem som gäller för andra studerande.
Myndigheten för yrkeshögskolan har under
2010 tagit emot många fler ansökningar om
bedömning av utländsk yrkeskunskap än förväntat. Det tyder på att det finns ett stort behov
av att få sina kvalifikationer bedömda och det är
positivt om detta kan underlätta individernas
etablering på arbetsmarknaden.
Folkbildningen
Folkhögskolor och studieförbund har en given
plats i det livslånga lärandet. Verksamheten, som
uppvisar en betydande bredd när det gäller innehåll och upplägg, har också stor geografisk
spridning. Aktörerna når i stort sett alla segment
av befolkningen. Genom folkbildningen bereds
människor goda möjligheter till personlig utveckling, en meningsfull fritid och ett ökat engagemang för att delta i samhällsutvecklingen och
kulturlivet. Härigenom lämnas viktiga bidrag till
en höjd utbildnings- och bildningsnivå och till
ansträngningarna att förbättra folkhälsan. Till
folkbildningens mest angelägna uppgifter framgent hör att på alla nivåer fortsätta det systematiska uppföljnings- och utvärderingsarbetet.
Folkbildningens verksamhet håller i allt väsentligt hög kvalitet. Folkbildningens aktörer når
viktiga målgrupper och upprätthåller en god
geografisk täckning. Sedan ett antal år bedriver
folkhögskolor och studieförbund ett systematiskt kvalitetsarbete som har initierats av
Folkbildningsrådet. Det utvärderingsarbete som
Folkbildningsrådet bedriver på central nivå fokuserar bl.a. på att analysera folkbildningens samhällseffekter. Sammantaget leder insatserna inom
folkbildningen avseende utarbetandet och förankrandet av gemensamma ramar för kvalitetsarbetet till bättre möjligheter att bedöma enskilda verksamheter liksom till att göra jämförelser mellan dem.
Med anledning av regeringens förslag och bedömningar i propositionen En akademi i tiden –
ökad frihet för universitet och högskolor (prop.
2009/10:149, bet. 2009/10:UbU23, rskr.
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2009/10:337) avser regeringen att upphäva förordningen (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet. Som en följd av detta bedömer regeringen att Myndigheten för yrkeshögskolan bör
ta över ansvaret för att fördela de särskilda statsbidragen till folkhögskolor och studieförbund
för teckenspråktolk- och kontakttolkutbildning
m.m. samt att utöva tillsyn över den statsbidragsberättigade verksamheten. I syfte att bl.a.
öka teckenspråktolkutbildningens forskningsanknytning anser regeringen att även högskolan
digitaliseringsområdet
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bör få ta del av medlen för bidrag till anordnande
av teckenspråktolkutbildning. Folkhögskolan
bör även fortsättningsvis kunna anordna dessa
utbildningar med stöd av anslaget. Statskontoret
har fått ett uppdrag att bl.a. analysera hur utbudet av kontakttolkar kan öka så att det bättre
motsvarar efterfrågan. Detta kan ske t.ex. genom
att andra utbildningsanordnare ges möjlighet att
anordna tolkutbildning med stöd av särskilt
statsbidrag.
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6 Universitet och högskolor

6.1

Omfattning och mål

Avsnittet om universitet och högskolor
omfattar högskoleutbildning och forskning
vid statliga universitet och högskolor samt
utbildning och forskning vid högskolor med
enskild huvudman. Verksamhet vid Sveriges
lantbruksuniversitet redovisas under utgiftsområde 23, men för att ge en fullständig bild
av högre utbildning och forskning redovisas i
vissa fall uppgifter om Sveriges lantbruksuniversitet även i detta avsnitt. Inom området
finns anslag för universitet och högskolor,
enskilda utbildningsanordnare, ersättning för
klinisk utbildning och forskning samt anslag
för Högskoleverket och Verket för högskoleservice.
Målet för delområdet är att utbildning och
forskning vid universitet och högskolor ska
hålla en internationellt sett hög kvalitet och
bedrivas effektivt. Uppföljning av målet sker
genom att utvecklingen inom sektorn följs
genom ett antal indikatorer som kan anses vara
av vikt för utbildning och forskning av hög
kvalitet och effektivitet. Dessa är bl.a.
Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar och
beslut om tillstånd att utfärda examina,
andelen disputerade lärare, prestationsgrad,
genomströmning i utbildning på forskarnivå
samt vetenskaplig produktion och förmågan
att attrahera externa medel för forskning.

6.2

Övergripande om universitet
och högskolor

Det finns sammanlagt 51 högskolor och
universitet som ger akademisk utbildning i
Sverige. Av dessa är 14 statliga universitet och
20 statliga högskolor. Därutöver finns det 17
enskilda utbildningsanordnare varav tre har
tillstånd att utfärda examina t.o.m. forskarnivå,
nämligen Chalmers tekniska högskola AB,
Högskolan i Jönköping och Handelshögskolan i Stockholm. Övriga enskilda utbildningsanordnare har tillstånd att utfärda vissa
examina på grundnivå och avancerad nivå
medan fyra enskilda utbildningsanordnare har
tillstånd att utfärda psykoterapeutexamen.
De totala kostnaderna för verksamheten vid
universitet och högskolor uppgick 2010 till
54,8 miljarder kronor. De direkta statliga
anslagen till universitet och högskolor uppgick
under 2010 till 34,8 miljarder kronor. De
statliga anslagen har ökat med 2 miljarder
kronor jämfört med föregående år. Utöver de
direkta statsanslagen finansierar staten
verksamhet vid universitet och högskolor med
8,8 miljarder kronor via olika statliga myndigheter, framför allt genom forskningsråden.
Sammantaget innebär detta att 81 procent av
verksamheten vid universitet och högskolor är
statligt finansierad.
I förhållande till bruttonationalprodukten
avsätter Sverige knappt 1,7 procent till högskolesektorn.
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6.3

Kvalitet

Kvalitetsutvärderingar

I juni 2010 beslutade riksdagen om propositionen Fokus på kunskap – kvalitet i den
högre utbildningen (prop. 2009/10:139, bet.
2009/10:UbU20, rskr. 2009/10:320). Beslutet
innebar att ett nytt kvalitetssäkringssystem för
högre utbildning infördes. Det nya systemet
består av två delar: kvalitetsutvärderingar av
utbildning på grundnivå, avancerad nivå och
forskarnivå samt prövningar av examenstillstånd. Utbildning som leder till examen på
grundnivå och avancerad nivå ska utvärderas av
Högskoleverket i fyraårscykler och avse
utbildningarnas resultat. Högskoleverket fick i
juli 2010 i uppdrag att närmare utforma det
nya systemet (dnr U2010/4164/UH) och
under våren 2011 har kvalitetsutvärderingar
enligt det nya systemet påbörjats. Högskoleverket har sedan 2009 även i uppgift att utvärdera utbildning på forskarnivå.
Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar avser program och ämnen som leder till examen.
Inom högskolan ges därutöver ett stort antal
kurser som inte kan utgöra huvudämne i en
examen och som därmed inte omfattas av
verkets ordinarie utvärderingar. Regeringen
gav därför Högskoleverket i uppdrag (dnr
U2010/427/UH) att även utvärdera ett urval
av dessa utbildningar för att säkerställa att de
uppfyller kraven på högskoleutbildning enligt
högskolelagen.
Parallellt med utvecklingsarbetet med ett
nytt kvalitetsutvärderingssystem har Högskoleverket under 2010 avslutat tidigare påbörjade kvalitetsutvärderingar av utbildningar.
I det tidigare systemet för kvalitetsutvärdering
av ämnen och program granskades först
utbildningarna översiktligt för att ge en nationell bild av ämnet eller programmet. Efter den
översiktliga granskningen beslutade Högskoleverket att göra fördjupade granskningar
av de ämnen eller program där kvaliteten bedömdes vara dålig eller där det fanns intressanta exempel ur kvalitetssynpunkt. Under
2010 genomfördes 39 sådana fördjupade
granskningar, varav Högskoleverket beslutade
att 33 av de granskade utbildningarna hade
godkänd kvalitet. Övriga sex utbildningar
bedömdes inte uppfylla kvalitetskraven och de
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berörda lärosätena måste därför vidta åtgärder
för att få behålla examenstillstånden. Högskoleverket kommer att följa upp dessa
utbildningar under 2011. Vidare genomfördes
under 2010 och våren 2011 uppföljningar av
tidigare fördjupande granskningar som lett till
ifrågasättanden av examenstillstånd. Uppföljningarna ledde till att tillståndet att utfärda
examina återkallades för tre lärosäten.
Som ytterligare en del i Högskoleverkets
tidigare system för kvalitetssäkring genomfördes granskningar av lärosätenas kvalitetsarbete. Under 2010 avslutades granskningar av
kvalitetsarbetet vid åtta lärosäten, vilka samtliga bedömdes ha ett godtagbart eller gott
kvalitetsarbete.
Prövning av tillstånd att utfärda examina

Under 2010 har Högskoleverket prövat och
beslutat om betydligt fler examenstillstånd
jämfört med 2009. Ökningen beror främst på
förändringar av lärar- och förskollärarutbildningarna som innebär att den tidigare lärarexamen från och med den 1 juli 2011 ersattes
med fyra nya examina; förskollärarexamen,
grundlärarexamen, ämneslärarexamen och
yrkeslärarexamen. Under 2010 ansökte 29
lärosäten om tillstånd att utfärda förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen
eller yrkeslärarexamen. Av dessa beviljades ca
60 procent av ansökningarna avseende förskollärarexamen eller grundlärarexamen, samt 70
procent av ansökningarna om tillstånd att utfärda yrkeslärarexamen respektive ämneslärarexamen. Under våren 2011 fick lärosätena på
nytt möjlighet att ansöka om tillstånd att utfärda någon av de nya lärarexamina. Merparten
av de lärosäten som tidigare hade fått avslag på
ansökan om tillstånd att utfärda förskollärarexamen eller grundlärarexamen ansökte på
nytt. I fråga om ämneslärarexamen återkom
lärosäten endast med ansökningar för knappt
en tredjedel av de ämnen som de tidigare hade
fått avslag för. Sammantaget tillstyrktes de
flesta av ansökningarna.
Under 2010 infördes ett nytt system som
gav högskolor möjlighet att ansöka om
tillstånd att utfärda examen för utbildning på
forskarnivå inom ett område. Av de 20
prövade ansökningarna beviljades 16 tillstånd
att utfärda generell doktorsexamen inom ett
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område. Därutöver beviljades tre av fem
ansökningar om tillstånd att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå.
Totalt har Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar, prövningar och kvalitetsgranskningar
kostat ca 41 miljoner kronor under 2010.

tio procent av takbeloppet även i detta fall.
Under 2010 var det totala utfallet 21 021
miljoner kronor vilket motsvarar 101 procent
av takbeloppet. Nästan samtliga lärosäten hade
en överproduktion under 2010 (se vidare tabell
6.1 Antal helårsstudenter, takbelopp och
forskningsanslag 2010).

Lärosätenas kvalitetsarbete
Sökande

Av lärosätenas årsredovisningar för 2010
framgår att flera universitet och högskolor har
förändrat eller planerar att förändra sitt interna
kvalitetsarbete med anledning av det nya
nationella kvalitetsutvärderingssystemet. Till
exempel har några lärosäten infört egna
kvalitetsgranskningar av självständiga arbeten
som en förberedelse inför Högskoleverkets
granskningar av dessa. Vidare har flera
lärosäten i större utsträckning börjat samarbeta, nationellt och internationellt, kring
utveckling och kvalitetsgranskning av intern
kvalitet och kvalitetsarbetssystem.

6.4

Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå

Anslagen till universitet och högskolor för
utbildning på grundnivå och avancerad nivå
uppgick totalt till 21 086 miljoner kronor
under 2010. Av dessa var 20 717 miljoner
kronor avsatta för ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer (takbelopp) och
369 miljoner kronor för särskilda åtaganden.
Takbeloppet utgör den maximala ersättningen för redovisade helårsstudenter och
helårsprestationer som ett universitet eller
högskola kan erhålla för redovisade helårsstudenter och helårsprestationer. För de olika
utbildningsområdena fastställer regeringen
årligen de ersättningsbelopp som ska tillämpas
för helårsstudenter och helårsprestationer (se
avsnitt 8.2 Anslag för universitets- och
högskoleområdet). Om takbeloppet inte nås
ett år på grund av ett för lågt antal studenter,
finns möjlighet att spara det utrymme i
takbeloppet som lärosätet inte har utnyttjat,
dock högst tio procent av takbeloppet. På
samma sätt kan medel motsvarande fler
studenter än vad som ryms inom takbeloppet
ett visst år sparas till kommande år, dock högst

Inför höstterminen 2010 sökte totalt ca
374 000 personer till utbildningsprogram och
kurser vid universitet och högskolor. Det är en
ökning med fyra procent jämfört med inför
höstterminen 2009. Könsfördelningen bland
de sökande var densamma som 2009, dvs. 62
procent av de sökande var kvinnor och 38
procent var män. Av det totala antalet sökande
utgjorde 19-åringarna 30 procent. Det är den
högsta andelen under den senaste tolvårsperioden.
Antalet sökande utan tidigare högskoleutbildning minskade med en procent jämfört
med höstterminen 2009. Av de sökande utan
tidigare högskoleutbildning var andelen 19åringar 30 procent, vilket är den högsta
andelen under de senaste tolv åren.
Antal sökande per utbildningsplats varierar
kraftigt mellan olika utbildningar. För alla
yrkesexamensprogram fanns det i genomsnitt
1,9 behöriga förstahandssökande per antagen.
Högst söktryck bland yrkesexamensprogram,
med över fem sökande per plats, hade
utbildningarna till psykolog, läkare, veterinär,
arkitekt och sjukgymnast. Utbildningar med
drygt en sökande per plats var utbildningar
inom naturvetenskap och lärarutbildningar.
När det gäller lärarutbildningarna ökade
andelen behöriga förstahandssökande med två
procent inför höstterminen 2010 jämfört med
höstterminen 2009. Under den senaste femårsperioden har dock antalet behöriga
förstahandssökande till lärarutbildningen
minskat från 13 900 till 13 000.
Högskolenybörjare

Under läsåret 2009/10 fortsatte ökningen av
antalet högskolenybörjare. Under läsåret
påbörjade 109 000 personer högskolestudier
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Tabell 6.1 Antal helårsstudenter, takbelopp och forskningsanslag 2010

Utfall
%

Strategiska
forskningsområden
(tkr)

Nya resurser
forskning
(tkr)

Omfördelning av
forskningsanslag
(tkr)

Anslag för
forskning och
forskarutb.
(tkr)

1 342,4

97%

59 400

41 496

685

1 650 212

1 860,2

107%

75 200

46 335

20 043

1 694 820

29 705

-4 947

1 285 310

Antal
helårsstudenter

Takbelopp
(mkr)

Utfall
(mkr)

Uppsala universitet

22 695

1 385,2

Lunds universitet

28 223

1 736,0

UNIVERSITET/HÖGSKOLA

Göteborgs universitet

26 714

1 761,1

1 815,3

103%

10 000

Stockholms universitet

29 725

1 594,9

1 486,7

93%

19 000

28 590

-11 258

1 335 642

Umeå universitet

17 302

1 189,8

1 225,6

103%

20 300

19 192

-10 639

903 571

Linköpings universitet

18 857

1 293,0

1 338,2

104%

29 300

14 400

-733

670 239

5 523

619,4

551,4

89%

51 600

35 085

19 664

1 313 761

Kungl. Tekniska högskolan

14 073

1 079,3

1 126,0

104%

82 200

19 886

-7 295

930 727

Luleå tekniska universitet

7 041

602,2

557,5

93%

6 000

5 326

-7 517

310 169

Karlstads universitet

8 716

594,7

612,3

103%

2 229

-5 481

187 114

Linnéuniversitetet

15 575

945,6

977,3

103%

3 487

-4 008

262 170

Örebro universitet

10 143

662,4

680,3

103%

3 831

-460

203 492

Mittuniversitetet

9 350

521,0

587,4

113%

2 538

-4 879

187 143

Blekinge tekniska högskola

4 235

302,4

311,9

103%

779

-2 569

79 508

12 581

810,2

806,6

100%

1 223

3 125

100 254

3 805

73 826
5 542

Karolinska institutet

Malmö högskola

8 042

590,7

563,7

95%

1 345

Dans- och cirkushögskolan

151

48,1

49,4

103%

-

-

Dramatiska institutet

165

81,8

85,6

105%

-

-

5 385

Mälardalens högskola

Försvarshögskolan

546

*

*

-

-

8 921

Gymnastik- och idrottshögskolan

401

51,3

53,7

105%

392

-1 212

23 678

Högskolan i Borås

6 553

447,6

472,0

105%

826

2 408

51 106

Högskolan Dalarna

7 256

435,3

434,1

100%

825

2 148

51 429

Högskolan på Gotland

2 441

136,7

145,1

106%

285

783

19 935

Högskolan i Gävle

6 473

411,6

426,7

104%

765

-649

79 164

Högskolan i Halmstad

6 078

368,4

404,3

110%

888

2 204

50 693

Högskolan Kristianstad

5 500

343,9

352,7

103%

640

1 852

44 101

Högskolan i Skövde

4 475

319,2

302,3

95%

831

2 507

37 653

Högskolan Väst

5 134

341,2

344,8

101%

546

1 600

37 204

Konstfack

616

129,1

132,6

103%

-

-

7 430

Kungl. Konsthögskolan

210

58,4

59,4

102%

-

-

4 253

Kungl. Musikhögskolan i
Stockholm

668

111,7

120,7

108%

-

-

7 519

37

17,2

17,1

99%

-

-

4 728

1 494

1 768

35 760

Operahögskolan i Stockholm
Södertörns högskola

7 457

373,1

377,7

101%

Teaterhögskolan i Stockholm

65

28,4

27,1

95%

Sveriges lantbruksuniversitet

3 987

*

*

Chalmers tekniska
högskola AB

9 441

792,1

823,0

104%

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

8 762

535,0

551,0

103%

315 211

20 718,0

21 022,1

101 %

Totalt

-

-

13 000

20 376

-9 994

957 691

69 000

14 008

984

612 417

2 677

8 067

77 533

435 000

300 000

Anm.: I tabellen redovisas inte vissa mindre enskilda utbildningsanordnare. Vid dessa lärosäten fanns under 2010 ca 4 200 helårsstudenter.
* Försvarshögskolan och Sveriges lantbruksuniversitet har inga takbelopp.
Försvarshögskolan och de konstnärliga högskolorna ingår inte i omfördelningen av forskningsanslag.
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för första gången. Det är nästan 15 000 fler än
föregående läsår. Trots att antalet högskolenybörjare var rekordhögt redan läsåret 2008/09
ökade antalet högskolenybörjare 2009/10 med
16 procent jämfört med föregående läsår. Till
stor del beror den kraftiga ökningen förmodligen på den ekonomiska krisen och svårigheterna som de ungdomar som lämnar gymnasiet
har att få ett arbete. Därutöver är årskullarna i
åldern 19–21 år ovanligt stora och antalet 19åringar i högskolan ökade med 33 procent
jämfört med föregående läsår. Tidigare år har en
stor del av ökningen av högskolenybörjare bestått av inresande studenter, men för första
gången på tio år står de svenska högskolenybörjarna för merparten av ökningen (se avsnitt 6.4.1
Studenternas internationella rörlighet).
I takt med att antalet unga studenter ökar,
sjunker medianåldern för högskolenybörjarna.
Exkluderas de inresande studenterna har medianåldern för högskolenybörjare sjunkit från
knappt 22 år till knappt 21 år mellan läsåren
2003/04 och 2009/10. Andelen av en årskull som
påbörjat högskoleutbildning vid 19 års ålder har
ökat kraftigt och uppgår till närmare 18 procent.
Vid 24 års ålder har ungefär 42 procent påbörjat
högskolestudier. Nästan 70 procent av de
svenska högskolenybörjarna var under 22 år
läsåret 2009/10. Denna andel har ökat med elva
procentenheter under de senaste tio åren. Under
samma period har antalet svenska högskolenybörjare ökat i åldersgruppen under 25 år
medan antalet har minskat i åldersgrupperna
över 25 år.
Nästan hälften av högskolenybörjarna läser
enbart fristående kurser. Antalet högskolenybörjare på fristående kurs har ökat med 63
procent under de senaste tio åren. En stor del av
ökningen beror på ökningen av inresande
studenter eftersom dessa framför allt läser
fristående kurser. Exkluderas de inresande
studenterna är ökningen av antalet högskolenybörjare på fristående kurser de senaste tio åren
42 procent, vilket till stor del beror på det allt
större intresset för distanskurser.

Tabell 6.2 Högskolenybörjare efter inriktning läsåret
2009/10, inklusive resp. exklusive inresande studenter
Totalt

Kvinnor

Män

Inkl. inresande studenter
Totalt

108 900

55 %

45 %

Yrkesexamensprogram

28 900

60 %

40 %

Program mot generell examen

28 300

47 %

53 %

Fristående kurser

51 600

56 %

44 %

82 000

58 %

42 %

Exkl. inresande studenter
Totalt
Yrkesexamensprogram

28 600

60 %

40 %

Program mot generell examen

19 300

52 %

48 %

Fristående kurser

34 100

60 %

40 %

Källa: SCB

Studenter

Under 2010 fortsatte antalet helårsstudenter vid
universitet och högskolor att öka och uppgick
till drygt 315 000. Antalet helårsstudenter har
ökat vid nästan alla lärosäten. Sammantaget
ökade antalet helårsstudenter med 15 600 eller
fem procent under 2010. Jämfört med för tio år
sedan var antalet helårsstudenter 2010 nästan
60 000 fler.
Drygt hälften av samtliga helårsstudenter läser
kurser inom samhällsvetenskap och juridik.
Området är det klart största för både män och
kvinnor och företagsekonomi utgör det enskilt
största ämnet. På andra plats för kvinnor kommer området humaniora och för männen teknikområdet.
Medianåldern för samtliga studenter är 25 år.
Om de inresande studenterna exkluderas har
medianåldern bland studenterna varit lika hög i
flera år. Studenterna i åldersgruppen under 22 år
har under de senaste åren stått för den största
ökningen i antal studenter.

Tabell 6.3 Antal studenter i högskoleutbildning 2008–2010
2008

2009

2010

2008

Andel kvinnor
2009
2010

2008

Andel män
2009

2010

Antal helårsstudenter

280 060

304 241

320 925

59 %

59 %

58 %

41 %

41 %

42 %

Antal registrerade studenter i
grundutbildning, per hösttermin

348 426

360 993

369 292

60 %

59 %

59 %

40 %

41 %

41 %

Antal högskolenybörjare*

87 100

94 039

108 900

57 %

56 %

55 %

43 %

44 %

45 %

Källa: Högskoleverket
Anm.: Inklusive helårsstudenter vid Försvarshögskolan, Sveriges lantbruksuniversitet, Handelshögskolan i Stockholm samt övriga enskilda utbildningsanordnare.
* Student som för första gången är registrerad i svensk högskoleutbildning. Uppgifterna avser läsår. 2010 innebär läsåret 2009/10.
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Antalet studenter som är registrerade på fristående kurser fortsätter att öka. Andelen som
läser fristående kurs av det totala antalet studenter ligger dock relativt stilla på 40 procent sedan
tio år tillbaka.
Utbildnings- och examensstrukturen med
uppdelning av kurser efter utbildningsnivåerna
grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå började tillämpas läsåret 2007/08. Läsåret 2009/10 var
drygt 98 000 studenter registrerade på kurser på
avancerad nivå, vilket motsvarar 23 procent av
samtliga studenter. Högst andel studenter på
avancerad nivå fanns inom områdena teknik och
medicin/odontologi med 30 respektive 27
procent. Lägst andel på avancerad nivå hade
området för humaniora med sju procent.
Av studenterna i utbildning på grundnivå och
avancerad nivå utgör kvinnor 60 procent och
män 40 procent. En del av förklaringen till den
höga andelen kvinnor inom högskolan kan vara
att kvinnor i större utsträckning än män söker
sig till högskolan för att gå vissa yrkesutbildningar eftersom gymnasieskolans utbud av
yrkesutbildningar i större utsträckning omfattar
traditionellt manliga yrken. Ytterligare en förklaring kan vara kvinnors bättre studieresultat i
gymnasieskolan.
Skillnaderna är stora i andelen män och
kvinnor inom olika ämnesområdena. Könsfördelningen är jämn endast inom humaniora,
naturvetenskap och det konstnärliga området.
Särskilt framträdande är den ojämna könsfördelningen inom ämnesområdena teknik, vård
och medicin.
Distansutbildningen
inom
högskolan
fortsätter att öka. Under läsåret 2009/10 uppgick
antalet distansstudenter till ca 134 000, vilket är
15 000 fler än föregående läsår och nästan fyra
gånger så många som för tio år sedan. Det
innebär att drygt var fjärde student 2009/10 läste
på distans eller kombinerade distansstudier med
campusförlagda studier. Omräknat i helårsstudenter motsvarar det ungefär 15 procent av
det totala antalet helårsstudenter. Av distansstudenterna läste nästan 40 procent samtidigt
campuskurser. Jämfört med övriga studenter är
drygt dubbelt så många distansstudenter över 34
år och andelen kvinnor är högre.
Flest antal studenter som enbart var
registrerade på distanskurser läsåret 2009/10
hade Mittuniversitetet med ca 16 100 studenter
och Umeå universitet med ca 13 800 studenter.
Det innebär att antalet distansstudenter vid
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Mittuniversitetet nästan har fördubblats och vid
Umeå universitet har ökat med nästan 70
procent jämfört med föregående läsår. Högst
andel studenter som enbart var registrerade på
distanskurser läsåret 2009/10 hade Högskolan på
Gotland med 83 procent. Andra lärosäten med
en hög andel studenter på enbart distanskurser
var Högskolan Dalarna (65 %), Högskolan i
Gävle (59 %) och Blekinge tekniska högskola
(58 %).
6.4.1

Studenternas internationella
rörlighet

Inresande studenter

Antalet utländska studenter som påbörjar
studier vid svenska universitet och högskolor har
fortsatt att öka. Läsåret 2009/10 uppgick antalet
inresande studenter till 41 900, av vilka 44
procent var kvinnor och 56 procent var män.
Det är en ökning med 5 300 studenter jämfört
med det föregående läsåret. De utländska
studenternas andel av högskolenybörjare har
ökat från 11 procent läsåret 1999/00 till
26 procent läsåret 2009/10. Totalt utgjorde de
inresande studenterna tio procent av samtliga
studenter i Sverige under läsåret 2009/10. Motsvarande andel för föregående läsår var nio
procent.
Av de utländska studenterna kom 27 800 till
Sverige som fritt inresande studenter utanför
utbytesprogram (s.k. free mover-studenter) och
14 400 inom ramen för utbytesprogram. De fritt
inresande studenterna har ökat med 4 100
jämfört med föregående läsår och studenterna
inom utbytesprogram har ökat med 1 400. Könsfördelningen i högskolan påverkas av de inresande studenterna eftersom antalet inresande män
har ökat mer än antalet inresande kvinnor.
Även genomsnittsåldern bland de högskolestuderande påverkas av de inresande studenterna
eftersom de ofta är äldre än de svenska nybörjarna. Detta beror bland annat på att de fritt
inresande studenterna oftast har avslutat en
utbildning på grundnivå innan de påbörjar
studierna i Sverige.
Av de utbytesstudenter som var nybörjare vid
svenska högskolor 2009/10 kom 75 procent från
europeiska länder, 13 procent från Asien och 8
procent från Nordamerika. Cirka 40 procent av
de fritt inresande studenterna läsåret 2009/10
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kom från länder i Asien. Bland dessa kom flest
från Kina och Pakistan. Jämfört med föregående
läsår har antalet fritt inresande studenter från
Indien och Bangladesh ökat mycket. Från Indien
har antalet nästan tredubblats.
Diagram 6.1 Antal in- och utresande studenter läsåren
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Källa: SCB/Högskoleverket

Under läsåret 2009/10 studerade i stort sett
samtliga utbytesstudenter på fristående kurser.
Av de fritt inresande studenterna studerade 68
procent på program och 32 procent på fristående
kurser under läsåret 2009/10. Nästan 90 procent
av de fritt inresande studenter som studerade på
program studerade på avancerad nivå, vilket är en
ökning sedan läsåret innan då motsvarande siffra
var 80 procent. Inresande studenter studerar
främst inom områdena teknik/tillverkning och
naturvetenskap/matematik/data.
Läsåret 2009/10 kom 14 400 inresande
studenter till svenska högskolor via ett utbytesprogram. Av dessa deltog 66 procent i ett EUprogram, 30 procent i bilaterala utbytes- och
samarbetsavtal mellan lärosäten och fyra procent
inom Nordplusprogrammet.
Studieavgifter

Riksdagen beslutade våren 2010 i enlighet med
regeringens proposition Konkurrera med
kvalitet – studieavgifter för utländska studenter
(prop. 2009/10:65, bet. 2009/10:UbU15, rskr.
2009/10:230). I enlighet med förslagen och
bedömningarna i propositionen införs fr.o.m.
hösten 2011 studieavgifter för studenter som
inte är medborgare i länder inom det Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i
Schweiz, s.k. tredjelandsstudenter.
Under 2010 har universitet och högskolor
arbetat intensivt med att förbereda införandet av
studieavgifter för medborgare i länder i enlighet
med ovan som söker till Sverige för att studera.

Hur universitet och högskolor förhåller sig till
studieavgifterna och rekrytering av avgiftsskyldiga studenter varierar stort. Vid lärosätena
har det under året pågått ett arbete med att
etablera en organisation för marknadsföring av
de utbildningar man erbjuder på engelska,
rekrytering och antagning av studenter,
administrativa system för betalningshantering
samt förberedelser för mottagandet av avgiftsskyldiga studenter. Arbetet med att besluta om
avgiftsnivåer på utbildningar och kurser har varit
omfattande för lärosätena. Flera universitet och
högskolor gör om sina webbplatser och
informationen på engelska ses över. Ett trettiotal
svenska lärosäten deltar i Study Destination
Sweden – ett projekt som samordnas av Svenska
institutet. Inom ramen för samarbetet genomförs bland annat rekryteringsresor och kontakter
etableras med rekryteringsagenter i olika länder.
Inom projektet tas även fram en gemensam
plattform för att informera om Sverige och
svensk högre utbildning. Regeringen har i
samband med studieavgifternas införande ökat
tilldelningen till Svenska institutet till drygt 8
miljoner kronor årligen för information om
studier i Sverige.
Universitet och högskolor har under 2010
haft ett nära samarbete med Verket för högskoleservice vad gäller antagningsfrågor, administration av anmälningsavgift och bedömning av
om en student är avgiftsskyldig eller ej.
Flera universitet och högskolor har sett en
dramatisk ökning av fritt inresande studenter
från tredje land under 2010 och drar slutsatsen
att detta är en effekt av införandet av studieavgifter från och med höstterminen 2011.
I enlighet med den bedömning som gjordes i
propositionen Konkurrera med kvalitet avsätts
under 2011 30 miljoner kronor från utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
till stipendier för studenter från tredje land.
Summan ökar 2012 till 60 miljoner. Vidare
avsätter regeringen sedan 2011 30 miljoner
kronor per år till stipendier från utgiftsområde 7
Internationellt bistånd till studenter från länder
med vilka Sverige har ett långsiktigt samarbete.
Utresande studenter

Antalet svenskar som studerar utomlands ökar.
Under läsåret 2009/10 studerade 26 500 svenska
studenter utomlands, vilket är en ökning med
2 100 studenter eller nio procent jämfört med
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läsåret innan. Utlandsstudier inom utbytesprogram ökar mest. Av de utresande studenterna
var 21 procent utbytesstudenter och 79 procent
fritt utresande studenter.
Nästan två tredjedelar av de utresande
studerade i Europa, även om allt fler väljer att
studera i Asien. Sex länder tog emot över två
tredjedelar av de utresande svenska studenterna:
Storbritannien, USA, Danmark, Australien,
Spanien och Frankrike. Bland de utresande
studenterna var 60 procent kvinnor och 40
procent män.
Läsåret 2009/10 studerade 5 700 svenska studenter utomlands via ett utbytesprogram. Av
dessa var 3 300 kvinnor och 2 400 män. Bland de
som studerade utomlands via utbytesprogram
deltog 51 procent i bilaterala utbytes- och samarbetsavtal mellan lärosäten, 45 procent inom
EU-program och 4 procent inom Nordplusprogrammet.
Av samtliga studenter som avlade examen i
Sverige under 2009/10 hade tolv procent
studerat utomlands under sin utbildning. De
flesta som har studerat utomlands återfinns
bland personer med arkitektexamen och personer med juristexamen. Gruppen examinerade
inom vård- och omsorgsområdet (exkl. läkare)
samt undervisningsområdet har en mycket låg
andel studenter som har studerat utomlands med
sex respektive tre procent.
Mobilitet förekommer i flera olika varianter
förutom studentutbyten. Exempel på detta är
fältstudier, Erasmuspraktik och verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen. De
konstnärliga högskolorna har ofta många olika
sorters aktiviteter i portföljen internationalisering, såsom studieresor, projekt, workshops,
utställningar och möjligheter för studenterna att
under en period arbeta i ateljéer utomlands.
6.4.2

Lärarresurser

Antalet anställda vid landets universitet och
högskolor 2010 var 70 100 personer. Det är det
högsta antalet någonsin och en ökning med sex
procent jämfört med föregående år då antalet
anställda uppgick till 66 300 personer. Av de
anställda vid universitet och högskolor arbetade
63 procent med undervisning och forskning.
Av alla anställda vid universitet och högskolor
var 51 procent kvinnor och 49 procent män
2010. Andelen kvinnor varierar dock mellan
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olika personalkategorier. Bland den forskande
och undervisande personalen var 43 procent
kvinnor och 57 procent män, medan andelen
kvinnor bland professorerna endast var 21
procent och andelen män 79 procent.
Andelen disputerade lärare uppgick till 57
procent. Under de senaste tio åren har andelen
disputerade lärare ökat relativt kraftigt och
uppgick 2001 till 47 procent av den forskande
och undervisande personalen. Ökningen har
skett både bland högskolorna som har gått från
30 procent disputerade 2001 till 42 procent 2010
och bland universiteten som har ökat andelen
disputerade från 48 procent till 59 procent 2010.
Högst andel disputerade bland de statliga universitet och högskolorna hade Lunds universitet
med 73 procent. Bland högskolorna var det
Södertörns högskola som hade den högsta
andelen disputerade med 63 procent, vilket var
en högre andel än flera universitet.
Diagram 6.2 Andel disputerade lärare 2001–2010
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Källa: Högskoleverket

Antalet professorer fortsätter att öka och
uppgick 2010 till 5 300. Det är drygt 200 fler än
föregående år. Andelen professorer som är kvinnor är dock fortfarande låg och uppgick under
2010 till 21 procent. När regeringen 1998 införde
mål för andelen professorer som är kvinnor var
andelen knappt elva procent. Det är stor skillnad
mellan olika lärosäten och ämnen i hur stor andel
av professorerna som är kvinnor. På de flesta
lärosätena har dock andelen ökat under de
senaste åren, medan den för vissa lärosäten varit
relativt konstant. Bortsett från några konstnärliga högskolor med endast ett fåtal professorer, hade Malmö högskola, Högskolan i Borås
och Södertörns högskola högst andel professorer
som är kvinnor – 34 procent för samtliga. Lägst
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andel hade Gymnastik- och idrottshögskolan,
Försvarshögskolan och Operahögskolan i Stockholm med noll procent av professorerna som är
kvinnor.

under den senaste femårsperioden ökat med 73
procent.

6.4.3

Prestationsgrad

Integration

Kompletterande utbildning

Under 2000-talet har möjligheterna till kompletterande utbildningar för personer med utländsk
examen ökat. Utbildningarna har under de
senaste åren gått från att vara allmänna till att bli
specifika för olika yrkesgrupper. Under 2010
pågick vid flera lärosäten kompletteringsutbildningar enligt regeringsuppdrag för ca 30 jurister
och 200 lärare. Dessutom anordnades kompletterande utbildningar för personer med avslutad
läkar- och sjuksköterskeutbildning från tredjeland vid fyra lärosäten. Under 2010 påbörjades
även kompletterande utbildning för personer
med avslutad tandläkarutbildning från tredje
land. Hittills har bara ett fåtal personer slutfört
dessa kompletterande utbildningar, varför det är
svårt att dra slutsatser om satsningen.
Kostnaden för kompletterande utbildningar
för utländska akademiker uppgick under 2010
till ca 43 miljoner kronor.
Bedömning av utländska utbildningsmeriter

Högskoleverket har i uppdrag att göra bedömningar av utländska utbildningsmeriter för att
bidra till att personer med utländsk högre utbildning ska kunna integreras på den svenska arbetsmarknaden. Verket har även fram till den 1 juli
2011 varit ansvarig för utfärdandet av behörighetsbevis för lärare med utländsk utbildning.
Antalet ärenden om bedömning av kunskaper
för yrkesverksamhet har ökat med 13 procent
jämfört med föregående år och uppgår till totalt
5 700 ansökningar. Bedömningarna gäller utbildningar från sammanlagt 139 länder. Ansökningarna från personer med irakisk utbildning har
avtagit sedan 2008 men utgör fortfarande den i
särklass största gruppen följt av Ryssland, Iran,
Polen och Storbritannien. Störst ökning under
2010 har skett för ansökningar med utbildningar
från Asien bl.a. Pakistan, Bangladesh, Syrien,
Thailand, Indien och Iran. Antalet ansökningar
för lärarbehörighet ökade under 2010 och har

6.4.4

Genomströmning

Prestationsgraden, dvs. kvoten mellan avklarade
poäng och helårsstudenter, har under de senaste
fem åren minskat från 83 procent till 79 procent
2010. Minskningen gäller framför allt fristående
kurser och generella program. En orsak till den
minskade prestationsgraden är att en allt större
andel av studenterna läser på distansutbildningar
där prestationsgraden vanligen är låg. Under de
senaste åren har dessutom antalet helårsstudenter ökat kraftigt. Eftersom det sker en viss
eftersläpning i poängprestationen i förhållande
till registreringarna är det normalt att prestationsgraden sjunker något under de år antalet
helårsstudenter ökar kraftigt.
Skillnaden i prestationsgrad är stor mellan
olika studieformer. Prestationsgraden för program som leder till yrkesexamen var 91 procent
läsåret 2008/09 och för fristående kurser 63 procent. Den låga prestationsgraden för fristående
kurser beror till stor del på att många studenter
läser fristående kurser på distans. Program som
ges som distansutbildning har dock en prestationsgrad liknande den campusförlagda utbildningen.
Tabell 6.3 Prestationsgrad 2008–2010
2008

2009

2010

Humaniora (inkl. teologi)

Utbildningsområde

70 %

67 %

67%

Samhällsvetenskap (inkl. juridik)

79 %

77 %

78%

Vård (inkl. medicin, odontologi, farmaci)

92 %

91 %

92%

Naturvetenskap

78 %

74 %

73%

Teknik

80 %

78 %

78%

Undervisning

91 %

89 %

88%

Konst (inkl. idrott, design, media)

90 %

92 %

94%

Övrigt

85 %

79 %

79%

Totalt

81 %

79 %

79 %

Källa: Högskoleverket

Utbildningsområdena undervisning, vård och
konst har de högsta prestationsgraderna. Den
höga prestationsgraden förklaras med att kurserna inom dessa områden ofta ingår i program och
att examen behövs för att få legitimation att
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utöva t.ex. vissa vårdyrken. Lägst är prestationsgraden inom humaniora där en övervägande del
av utbildningarna består av fristående kurser.
Inom alla utbildningsområden har kvinnor en
högre prestationsgrad än män.
Skillnaderna i prestationsgrad är stor mellan
olika universitet och högskolor. Nivån på prestationsgraden vid olika lärosäten avgörs i stort
utsträckning av andelen studenter på fristående
kurser i kombination med andelen studenter på
distansutbildning
Studenter som inte tar poäng

En faktor som påverkar prestationsgraden är hur
stor andel av studenterna som registrerar sig på
en kurs eller program och som sedan inte tar
några poäng. Beräkningar visar att bland
studenter som var registrerade höstterminen
2009 har ca tio procent av samtliga studenter inte
tagit några poäng alls på de kurser där de har
varit registrerade. Totalt rör det sig om ca 30 000
helårstudenter som var registrerade men som
inte tog några poäng under höstterminen 2009
och vårterminen 2010, av vilka 3 700 var inresande studenter. Totalt uppgår ersättningen som
utgår till universitet och högskolor för studenter
som inte tar några poäng till motsvarande ca 900
miljoner kronor.
Andelen studenter som inte tar poäng skiljer
sig mellan olika utbildningsformer. Högst är
andelen på fristående kurser på distans. Andelen
studenter som inte tar några poäng skiljer sig
också mellan olika universitet och högskolor.
Lärosäten med en hög andel studenter på fristående kurser och distansutbildning har en högre
andel studenter som inte tar några poäng än
lärosäten med en stor andel av studenterna på
program.
Många studenter som inte tar poäng är dock
registrerade på andra kurser där de har tagit
poäng. Detta gäller för ca 47 procent av samtliga
studenter som inte har tagit några poäng.
Om studenter som inte har tagit några poäng
exkluderas ur kvoten i beräkningen av prestationsgrad stiger denna till totalt 86 procent.
Eftersom andelen studenter som inte tar poäng
är olika stor inom olika utbildningsområden
påverkas prestationsgraden olika mycket. Prestationsgraden är dock fortfarande lägst inom
humaniora även om studenter som inte tar några
poäng exkluderas.
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Examina

Examina delas in i tre kategorier: generella
examina, konstnärliga examina och yrkesexamina. Sedan början av 2000-talet har antalet
avlagda examina ökat med nästan 50 procent. Till
viss del förklaras den kraftiga ökningen av att det
har blivit vanligare att en och samma student tar
ut flera examina. Det gäller framför allt vissa
yrkesexamina som högskoleingenjörsexamen
och sjuksköterskeexamen som kombineras med
en generell examen.
Läsåret 2009/10 utfärdades 60 400 examina
vid universitet och högskolor, vilket var 2 500
fler än föregående läsår. Antalet personer som
examinerades var 51 700. Av alla utfärdade
examina var 31 500 generella examina, dvs. drygt
hälften. Av dessa var i sin tur mer än hälften
kandidatexamina. Masterexamina, som tillkom
vid införande av den nya examensstrukturen
2007, fortsätter att öka och läsåret 2009/10
utfärdades 3 900 masterexamina.
Kategorin konstnärliga examina infördes som
en följd av den nya examensstrukturen 2007 och
läsåret 2009/10 utfärdades 320 konstnärliga
examina.
Antalet yrkesexamina fortsätter att minska
och läsåret 2009/10 utfärdades 28 300 yrkesexamina, vilket var 800 färre än föregående läsår.
De tre största yrkesexamina är lärarexamen,
sjuksköterskeexamen och civilingenjörsexamen.
Läsåret 2009/10 utfärdades 8 100 lärarexamina, vilket var lika många som föregående
läsår. Nedgången som skedde mellan läsåret
2007/08 och 2008/09 har därmed inte fortsatt.
Fördelningen av män och kvinnor är mycket
ojämn för lärarexamina. Andelen kvinnor har
under många år varit 80 procent. Det är dock
stora skillnader mellan de olika inriktningarna.
Andelen män med lärarexamen med inriktning
mot gymnasieskola är 40 procent medan andelen
män med inriktning mot förskola och grundskolans tidigare år är tio procent.
För att säkra kvaliteten i undervisningen och
för att ge erfarna lärare som saknar lärarexamen
en möjlighet att komplettera sin utbildning pågår
sedan 2007 en särskild utbildningssatsning för
vidareutbildning av lärare, den s.k. VAL-satsningen vid sju lärosäten. Utbildningen planeras
med hänsyn till studentens tidigare utbildning
och arbetslivserfarenhet och har tidigare främst
omfattat det allmänna utbildningsområdet.
Under
2010
förändrades
förordningen
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(2007:224) om högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen.
Ändringarna innebar bl.a. att utbildningens omfattning utökades från maximalt 60 högskolepoäng till maximalt 120 högskolepoäng, för att
möjliggöra att fler obehöriga lärare kan delta i
satsningen. Under 2010 har antalet sökande ökat
bl.a. på grund av dessa utökade möjligheter men
också beroende på att det kommande kravet på
lärarlegitimation blev känt. Under 2010 fanns
540 studenter registrerade inom ramen för VAL.
Antalet utfärdade sjuksköterskeexamina var
4 100 under 2010, vilket var något färre än
föregående läsår. Även bland sjuksköterskeexamina är könsfördelningen ojämn. Andelen
sjuksköterskeexamina utfärdade till män var 12
procent under läsåret 2009/10.
Bland civilingenjörsexamina var andelen män
drygt 70 procent. Totalt utfärdades 3 400 civilingenjörsexamina läsåret 2008/09. Det är nästan
exakt lika många som föregående läsår. Under de
två senaste läsåren har dock antalet civilingenjörsexamina varit förhållandevis lågt. Särskilt
jämfört med läsåret 2005/06 då 4 700 civilingenjörsexamina utfärdades, vilket var det
högsta antalet någonsin.

6.5

Etablering på arbetsmarknaden

Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning (AKU) visar att arbetslösheten är lägre
bland högskoleutbildade än bland gymnasie- och
grundskoleutbildade. Detta gäller oavsett konjunkturläge.
Diagram 6.4 Andel arbetslösa 16–64 år efter
utbildningsnivå, 1995–2010
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Anm.: Arbetslösa enligt tidigare svensk definition, dvs. arbetssökande
heltidsstuderande ingår inte. Tidsseriebrott 2005, pga. att en ny EU-anpassad
statistik infördes.
Källa: SCB:s AKU-undersökning

Undersökningar om högskoleutbildades inträde på arbetsmarknaden visar att etableringen
fortsätter att vara god. Enligt Högskoleverkets
undersökning Etablering på arbetsmarknaden –
examinerade 2006/07 (2010:19 R) hade 80 procent av dem med avlagd examen läsåret 2006/07
etablerat sig på arbetsmarknaden 2008. Nästan
alla (97 procent) hade haft ett jobb under hela
eller delar av året.
Personer med yrkesexamen inom teknik samt
vård och omsorg hade lättast att etablera sig på
arbetsmarknaden under 2008. Högst etableringsgrad inom vård och omsorg hade personer med
läkarexamen, 97 procent, med veterinärexamen,
96 procent samt med tandläkarexamen, 94 procent. Även personer som hade avlagt civilingenjörsexamen med bygg-, data- och maskininriktning liksom personer som avlagt högskoleingenjörsexamen med bygg- och maskininriktning hade en etableringsgrad på 90 procent eller
mer. Lägst etableringsgrad hade personer med
magisterexamen i historia, filosofi och teologi,
47 procent, samt personer med konstnärlig
magisterexamen, 32 procent. Inom gruppen med
konstnärlig magisterexamen är det relativt
vanligt att starta eget företag, ofta med låga
inkomster. Personer med konstnärlig magisterexamen faller utanför den definition på etablerade på arbetsmarknaden som har använts i
undersökningen om de har tjänat mindre än
190 200 kronor under 2008. De står dock sällan
helt utanför arbetsmarknaden.
Andelen av samtliga examinerade som var
etablerade på arbetsmarknaden som egna företagare är låg, endast två procent. Kombinatörerna, dvs. personer som kombinerar anställning
och eget företagande, var något fler, motsvarande sju procent. Både andelen företagare och
kombinatörer varierar mycket beroende på
utbildningsområde.
Skillnaden i etableringen mellan kvinnor och
män har varierat över tid. Könsfördelningen
skiljer sig mellan olika utbildningar, bland annat
beroende på att män och kvinnor dominerar
inom olika utbildningar, vilket leder till etablering i skilda sektorer på arbetsmarknaden som
kan påverkas i olika grad av t.ex. förändringar i
konjunkturen. Under 2008 var etableringen för
män drygt sex procent högre än för kvinnor, att
jämföra med fyra procent 2007. Det bör dock
inte tolkas som att män fått en större fördel än
kvinnor när det gäller etablering på arbetsmarknaden. Det är bara för några få utbildningar,
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som för t.ex. sjuksköterskeexamen, som mönstret har sett likadant ut under flera år i rad.

6.6

Forskning

Lärosätenas direkta statsanslag för forskning och
utbildning på forskarnivå var 14,8 miljarder
kronor 2010. Jämfört med 2009 har de direkta
anslagen ökat med 1,1 miljarder kronor. De
direkta anslagen till universitet och högskolor
utgjorde 47 procent av universitet och högskolors alla intäkter för forskning under 2010.
Denna andel har varit i stort sett konstant under
de senaste tio åren.
Utöver de direkta anslagen uppgick lärosätenas intäkter från nationella och internationella forskningsfinansiärer för forskning till 16,9
miljarder kronor.
Diagram 6.5 Universitet och högskolors intäkter för
forskning 2000–2010
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Källa: Högskoleverket

De direkta anslagen för forskning och utbildning på forskarnivå används främst till grundforskning i form av lönekostnader för lektorer
och professorer, samfinansiering av externa
forskningsprojekt, riktad forskning till särskilt
utpekade strategiska forskningsområden eller
strategiska insatser för meritering av yngre
forskare eller för personer inom områden med
ojämn könsfördelning samt finansiering av
utbildning på forskarnivå. Samfinansiering av
externa projekt avser dels sådana medel som
skjuts till när de externa forskningsmedlen inte
finansierar forskningsprojekt fullt ut och dels
sådana medel som krävs som medfinansiering av
vissa finansiärer. Motsvarande nio procent av
forskningsanslaget beräknas användas till samfinansiering. Genom införandet av Sveriges
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universitets- och högskoleförbunds redovisningsmodell för indirekta kostnader har lärosätenas kontroll över forskningsprojektens totala
kostnader ökat och den del av forskningsprojekten som finansieras med anslagsmedel
gjorts tydligare.
6.6.1

Kvalitetsbaserad fördelning av
forskningsmedel

I forsknings- och innovationspropositionen Ett
lyft för forskning och innovation (prop.
2008/09:50,
bet.
2008/09:UbU4,
rskr.
2008/09:160) bedömde regeringen att en ny
modell för resurstilldelning för forskning och
utbildning på forskarnivå borde införas. I enlighet med propositionen fördelas sedan 2010
anslagsmedel till universitet och högskolor utifrån deras resultat, mätt med resultatindikatorerna externa medel och vetenskaplig produktion.
Analys av publicerings- och citeringsstatistik
är ett internationellt vedertaget verktyg för
bedömning av forskningens volym och kvalitet.
Olika forskningsområden har olika publiceringstradition. För att kompensera skillnaderna ges
humaniora och samhällsvetenskap och till viss
del naturvetenskap en större tyngd i beräkningarna av resurstilldelningen.
I indikatorn externa medel inkluderas alla
externa medel som universitet och högskolor
erhåller från alla externa finansiärer, vilket gör att
indikatorn speglar en stor del av lärosätenas
samverkan med det omgivande samhället. Det är
samtidigt en markering att universitet och
högskolor har som en viktig uppgift att
samverka, vilket kan leda till nyttiggörande av
resultat. Från principen att alla externa medel ska
ingå görs endast undantag för vissa stiftelser och
andra källor som är knutna till ett visst lärosäte.
Resultatindikatorerna används vid fördelningen
av nya medel för forskning och utbildning på
forskarnivå som tillförs universitet och högskolor. Dessutom sker en omfördelning av
forskningsmedel i enlighet med resultatindikatorerna. Det totala belopp som omfördelas
är summan av de medel som har omfördelats
föregående år och tio procent av de nya
resurserna som tillförts universitet och högskolor föregående år. Fördelningen för ett givet
år baseras på varje högskolas medelvärde för
respektive indikator över tre år. De strategiska
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forskningsmedlen ingår inte i omfördelningen.
Under 2010 omfördelades 1 006 miljoner kronor
och under 2011 omfördelades 1 036 miljoner
kronor.
Tabell 6.5 Omfördelning av forskningsmedel 2010–2011
Omfördelning
2010 (tkr)

Omfördelning
2011 (tkr)

685

-5 616

20 043

-4 381

Göteborgs universitet

-4 947

1 289

Stockholms universitet

-11 258

2 724

Umeå universitet

-10 639

-486

UNIVERSITET/HÖGSKOLA

Uppsala universitet
Lunds universitet

Linköpings universitet

-733

890

Karolinska institutet

19 664

1 521

Kungl. Tekniska högskolan

-7 295

-697

Luleå tekniska universitet

-7 517

-58

Karlstads universitet

-5 481

97

Linnéuniversitetet

-4 008

1 307

Örebro universitet

-460

817

Mittuniversitetet

-4 879

1 141

Blekinge tekniska högskola

-2 569

342

8 067

28

Malmö högskola
Mälardalens högskola

3 805

411

-1 212

332

Högskolan i Borås

2 408

66

Högskolan Dalarna

2 148

206

783

61

-649

486

Högskolan i Halmstad

2 204

256

Högskolan Kristianstad

1 852

666

Högskolan i Skövde

2 507

-174

Högskolan Väst

1 600

138

Södertörns högskola

1 768

427

-9 994

-1 734

984

-220

8 067

161

Gymnastik- och idrottshögskolan

Högskolan på Gotland
Högskolan i Gävle

Sveriges lantbruksuniversitet
Chalmers tekniska högskola AB
Stiftelsen Högskolan i Jönköping

6.7

Utbildning på forskarnivå

I enlighet med bedömningar och förslag i
propositionen Forskarutbildning med profilering och kvalitet (prop. 2008/09:134, bet.
2008/09:UbU18, rskr. 2008/09:276) har författningsändringar gjorts som medför att högskolor som inte är universitet sedan den 1 januari
2010 kan ansöka om tillstånd att utfärda examen

på forskarnivå inom ett område. Högskolan
anger själv inom vilket område den vill anordna
utbildning på forskarnivå och ansöker om tillstånd hos Högskoleverket. Ansökan gäller generell doktorsexamen inom ett område.
Under 2010 har Högskoleverket beslutat om
tillstånd att utfärda examina på forskarnivå inom
totalt 16 områden för åtta lärosäten samt för en
enskild utbildningsanordnare lämnat förslag till
regeringen om tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom ett område.
Den 1 januari 2010 infördes konstnärliga
examina som en egen examenskategori på forskarnivå. Enligt regeringen behövs den nya
examen för att konstnärlig utbildning på forskarnivå ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och ge fördjupning i konstnärliga
frågeställningar och arbetsmetoder. För att utfärda konstnärliga examina på forskarnivå krävs
för såväl universitet som högskolor ett tillstånd
från Högskoleverket.
Högskoleverket har under 2010 beslutat att ge
Lunds universitet och Göteborgs universitet tillstånd att utfärda konstnärliga examina på forskarnivå. Vidare har Högskoleverket beslutat att
ge Högskolan i Borås tillstånd att utfärda
konstnärliga och generella examina på forskarnivå inom området textil och mode. Ytterligare
tre lärosäten har ansökt om tillstånd att utfärda
konstnärliga examina på forskarnivå, men har
efter prövning av Högskoleverket fått avslag på
sina ansökningar.
Högskolor med vetenskapsområde

Under perioden 1999–2009 kunde högskolor
tilldelas vetenskapsområde efter ett beslut av
regeringen som innebar rätt att utfärda examina
på forskarnivå inom detta vetenskapsområde.
Vetenskapsområdena var fyra stycken: humanistisk-samhällsvetenskapligt, tekniskt, naturvetenskapligt och medicinskt.
I enlighet med propositionen Forskarutbildning med profilering och kvalitet (prop.
2008/09:134) utmönstrades begreppet vetenskapsområde ur högskolelagen och i propositionen bedömde regeringen också att de högskolor som har tilldelats vetenskapsområde övergångsvis bör ha tillstånd att utfärda examina på
forskarnivå inom vetenskapsområdet enligt då
gällande bestämmelser, dock längst t.o.m.
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Tabell 6.6 Utbildning på forskarnivå 2008–2010
Andel kvinnor
2009

Andel mån
2009
2010

2008

2009

2010

2008

2010

2008

Antal doktorandnybörjare

3 206

3 353

3 471

47 %

49 %

50 %

53 %

51 %

50 %

- varav licentiatnybörjare

473

417

399

44 %

45 %

49 %

56 %

55 %

51 %

Antal aktiva doktorander*

16 922

17 176

17 693

49 %

49 %

49 %

51 %

51 %

51 %

Antal doktorsexamina

2 890

2 694

2 592

47 %

51 %

50 %

53 %

49 %

50 %

Antal licentiatexamina

764

750

680

40 %

41 %

37 %

60 %

59 %

63 %

Källa: SCB
* Per hösttermin

utgången av 2010. I övergångsbestämmelserna
till förordningen (2009:933) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) angavs att högskolorna senast vid utgången av 2010 till
Högskoleverket skulle anmäla de områden inom
vilka högskolan bedriver utbildning på forskarnivå som uppfyller kraven i högskolelagen samt
högskoleförordningen.
Malmö högskola hade tidigare det medicinska
vetenskapsområdet. Högskoleverket har under
2010 beslutat att ge Malmö högskola tillstånd att
utfärda licentiatexamen och doktorsexamen
inom området odontologi, området biomedicinsk vetenskap samt inom området hälsa, vård
och välfärd. Mälardalens högskola och Blekinge
tekniska högskola hade tidigare vetenskapsområdet teknik. Högskoleverket har under 2010
beslutat ge Mälardalens högskola tillstånd att
utfärda licentiatexamen och doktorsexamen
inom området inbyggda system, området innovation och produktrealisering, området miljö-,
energi- och resursoptimering, området industriell ekonomi, arbetsliv och styrning samt inom
området didaktik. Vidare beslutade Högskoleverket att ge Blekinge tekniska högskola tillstånd
att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen
inom området IT med tillämpningar samt inom
området planering och management.
Forskarskolor

Totalt är ungefär 1 000 forskarstuderande
knutna till någon av de ca 50 existerande forskarskolorna i Sverige. Samtliga statliga forskningsfinansiärer stödjer forskarskolor, antingen som
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del i ett program eller som del i centrumbildningar, såsom Linnéstödet och Berzeliistödet,
eller fristående inom ett område.
Vetenskapsrådet finansierar ett antal forskarskolor inom medicin och hälsa, utbildningsvetenskap, design och global hälsa.
Regeringen har tagit initiativ till två satsningar
som startade under 2010. Till den nationella
forskarskolan inom praktikbaserad konstnärlig
forskning antogs 21 doktorander. Vetenskapsrådet har beviljat sju miljoner kronor per år
under fem år till forskarskolan. Lunds universitet
är huvudansvarigt för forskarskolan och ytterligare tio lärosäten deltar i satsningen.
Under 2010 beviljade Vetenskapsrådet medel
till Stockholms universitet och Malmö högskola
inom ramen för regeringens satsning på forskarskolor för förskollärare 2009–2011. Satsningen
omfattar 15 licentiander och totalt 27 miljoner
kronor inklusive statsbidrag till huvudmännen.
Doktorandnybörjare och doktorsexamina

Efter den kraftiga nedgången 2004 och 2005
ökade antalet nybörjare till utbildning på
forskarnivå 2008 med ca tio procent. Ökningen
fortsatte året därpå, men 2010 minskade antalet
nybörjare något. Könsfördelningen bland de
nyantagna var 2010 relativt jämn med en liten
övervikt för män. Skillnaderna är stora mellan
olika vetenskapsområden. Högst andel kvinnor
fanns inom medicin med 59 procent och lägst
inom teknik med 30 procent. Antalet licentiatnybörjare har fortsatt att minska och uppgick
2010 till 399.
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Genomströmningen har även ökat mätt som
hur stor andel av alla som påbörjar utbildning på
forskarnivå ett visst år som avlägger doktorsexamen inom en viss tid.

Diagram 6.6 Doktorandnybörjare 2000–2010
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Under 2009 sjönk antalet avlagda doktorsexamina med ca 200 till knappt 2 700, vilket var
den största nedgången sedan 1993 och den
största procentuella nedgången någonsin. Nedgången har sedan fortsatt under 2010 och antalet
utfärdade doktorsexamina 2010 var ca 2 600.
Andelen kvinnor som avlade doktorsexamen
översteg för första gången 50 procent 2009 och
den knappa övervikten för kvinnor kvarstår även
2010. Antalet licentiatexamina fortsätter att
minska och uppgick 2010 till 680.
Diagram 6.7 Doktorsexamina 2000–2010
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Genomströmning i utbildning på forskarnivå

Den genomsnittliga studietiden för att bli
examinerad som doktor var 4,2 år för studenter
som avlade doktorsexamen 2010. Det innebär att
den nominella studietiden för en doktorsexamen
nästan överensstämmer med utfallet. Den
genomsnittliga studietiden är lika lång för män
och kvinnor. För studenter som avlade licentiatexamen under samma period uppgick den
genomsnittliga studietiden till 2,6 år.

Såväl söktrycket till högskolan som antalet
studenter nådde rekordnivåer under 2010, som
en följd av stora ungdomskullar födda runt 1990
och en svag arbetsmarknad för ungdomar.
Regeringen ser positivt på det stora intresset för
högre utbildning, men befarar att de senaste 20
årens kraftiga expansion av högskolesektorn har
lett till fokus på antalet platser framför ökad
utbildningskvalitet.
För att följa upp utbildningskvaliteten och
samtidigt värna lärosätenas autonomi har Högskoleverket på regeringens uppdrag utarbetat ett
nytt kvalitetsutvärderingssystem. Nytt är att
utvärderingarna ska avse utbildningarnas resultat
och regeringen avser att noggrant följa hur det
nya systemet fungerar. Regeringen välkomnar
också att flera lärosäten tar ett större ansvar för
sitt interna kvalitetsarbete, i samband med att
det nationella kvalitetssäkringssystemet ändrar
inriktning.
Högskoleverket hade under 2010 en omfattande uppgift i att pröva examenstillstånd för nya
lärarexamina. Prövningarna och en relativt stor
andel avslag på ansökningarna har skapat viss oro
hos utbildningsanordnarna. Regeringen bedömer
att arbetet med ansökningarna och prövningarna
har varit viktigt för att den lärarutbildning som
startar höstterminen 2011 ska hålla hög kvalitet.
Regeringen följer med oro hur prestationsgraden och genomströmningen utvecklas. Den
sjunkande prestationsgraden kan delvis förklaras
av den allt större andelen distanskurser, där
resultaten är lägre än för utbildning i övrigt.
Distansutbildning kan spela en viktig roll inom
utbildningssystemet, särskilt som fortbildning
för äldre, yrkesverksamma studerande, men
regeringen ser det som angeläget att lärosätena
vidtar åtgärder för att höja prestationsgraden
inom distansutbildningen. Vidare följer regeringen med oro vilka konsekvenser den låga
prestationsgraden får för lärosäten med en stor
andel distansstudenter.
En stor andel studenter är inskrivna på en kurs
eller program och tar sedan inte några poäng alls.
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Regeringen bedömer det som angeläget att
lärosätena utvecklar rutiner för att säkerställa att
endast aktiva studerande är registrerade på
utbildningen.
En annan kategori av studenter som har ökat
kraftigt det senaste decenniet är utländska
studenter, särskilt s.k. free mover-studenter.
Regeringen välkomnar den ökade internationaliseringen, men menar att svensk högre utbildning ska konkurrera med kvalitet, inte med
avgiftsfria studier. Denna grupp av studenter
kommer att minska i samband med att avgifter
införs för tredjelandsstudenter till höstterminen
2011. Regeringen noterar dock att även om en
dramatisk minskning sker kommer antalet
utländska studenter att vara större än för tio år
sedan.
Regeringen följer noggrant vilka konsekvenser den kvalitetsbaserade fördelningen av forskningsmedel får, men ännu är det för tidigt att dra
några långtgående slutsatser.
För första gången fick högskolor under 2010
möjlighet att ansöka om tillstånd att utfärda
examen för utbildning på forskarnivå inom ett
område. Regeringen välkomnar den profilering
av högskolor som detta innebär och ser positivt
på att fler ansökningar prövas.
Ett antal faktorer kan innebära risker för lärosätena och några universitet och högskolor är
mer sårbara än andra. Riskerna handlar för det
första om det förmodade minskande söktrycket,
när ungdomskullarna minskar. Några lärosäten
har också haft en hög andel tredjelandsstudenter.
För det andra innebär prövningarna av examenstillstånden att en relativt stor del av utbildningen
vid ett lärosäte kan upphöra på kort tid. För det
tredje och sista kommer kvalitetsindikatorer att
få en ökad betydelse för resurstilldelningen till
såväl utbildning som forskning.
Bristen på jämställdhet vid universitet och
högskolor, exempelvis könsbundna utbildningsval och den långsamma ökningen av andelen
kvinnliga professorer, är nedslående. Delegationen för jämställdhet i högskolan lämnar i sitt
betänkande Svart på vitt – om jämställdhet i
akademin (SOU 2011:1) förslag på insatser för
att förbättra jämställdheten. Regeringen kommer
noggrant att följa Högskoleverkets utvärdering
av de projekt som delegationen har initierat och
det är angeläget att lärosätena fortsätter att
arbeta med frågan.
De kompletterande utbildningar som ges för
personer med utländsk examen inom vissa
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yrkesgrupper kan underlätta etableringen på
arbetsmarknaden för deltagarna. Regeringen
avser att noga följa resultatet av utbildningarna
och deltagandet i dessa.
De nya reglerna för tillträde till grundutbildningen som infördes höstterminen 2010
kan antas vara förklaringen till två välkomna förändringar, dels det ökade intresset för svårare
kurser i språk och matematik i gymnasieskolan,
dels den högre andelen 19-åringar som direkt
efter gymnasieskolan påbörjade högskoleutbildning.
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7 Forskning

7.1

Omfattning och mål

Området forskning inom utgiftsområde 16
omfattar anslag till forskning och forskningens
infrastruktur. Anslagen avser Vetenskapsrådet,
Kungl. biblioteket, Rymdstyrelsen, Institutet för
rymdfysik,
Polarforskningssekretariatet,
Centrala etikprövningsnämnden och de sex
regionala etikprövningsnämnderna i Göteborg,
Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och
Uppsala.
Målet för området är att Sveriges ställning som
forskningsnation ska stärkas och därmed stärks
den svenska konkurrenskraften och kunskapsförsörjningen. Forskningen ska vara av hög
internationell kvalitet.

7.2

Resultatredovisning

7.2.1

Översikt över
forskningsfinansieringen i Sverige

Det svenska nationella målet för forskning och
utveckling (FoU) är att de totala investeringarna
i FoU ska uppgå till ungefär 4 procent av BNP
2020. Detta har regeringen bedömt i 2011 års
ekonomiska vårproposition (prop. 2010/11:100).
Inom EU är målet att de samlade privata och
offentliga investeringarna av FoU ska uppgå till
3 procent av BNP 2020.
De statliga medlen till FoU inom statens
budget beräknas av Statistiska centralbyrån
(SCB) uppgå till 29 miljarder kronor 2011.
Medlen till FoU inom utgiftsområde 16 har ökat
med 500 miljoner kronor jämfört med

föregående år, dock har medlen till forskning
inom andra utgiftsområden minskat under
samma tidsperiod. Totalt beräknas därför de
statliga medlen till FoU bli 900 miljoner kronor
lägre 2011 jämfört med 2010.
Denna minskning beror dels på att SCB
numera inte inkluderar avgifterna till European
Space Agency (ESA) i den totala beräkningen av
medel till FoU, dels på att flera myndigheter
beräknas minska sin finansiering av FoU under
2011.
Regeringen
har
i
forskningsoch
innovationspropositionen Ett lyft för forskning
och innovation presenterat en satsning på medel
till FoU på 5 miljarder kronor under perioden
2009–2012
(prop.
2008/09:50,
bet.
2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160). År 2009
tillfördes 2,4 miljarder kronor, 2010 tillfördes
1 miljard kronor och 2011 tillfördes ytterligare
500 miljoner kronor. Utöver detta föreslås
1,1 miljarder kronor tillföras 2012.
De nya FoU-medlen som presenterades i
forskningsoch
innovationspropositionen
kommer under den aktuella perioden att stärka
de direkta anslagen för forskning och
forskarutbildning vid universitet och högskolor
samt användas till forskning inom strategiska
forskningsområden. Utöver detta höjs anslagen
till de tre forskningsråden Vetenskapsrådet,
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande (Formas), Forskningsrådet
för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) samt till
Verket för innovationssystem (Vinnova).
Insatserna beskrivs närmare i forsknings- och
innovationspropositionen.
Förutom medlen till FoU inom statens
budget beräknas investeringar ske i FoU med
1,4 miljarder kronor från de forskningsstiftelser
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som bildades med löntagarfondsmedlen, med
uppskattningsvis 2,8 miljarder kronor från EU:s
forskningsmedel och med 2,1 miljarder kronor
från kommuner och landstings medel för FoU
under 2011. Sammantaget uppskattas statens
investeringar och övriga offentliga investeringar i
FoU motsvara en andel av BNP om 1,1 procent
2011.
Det svenska näringslivet tillhör de mest FoUintensiva i världen. Statistiska centralbyrån
uppskattar att företagens investeringar i FoU
uppgick till 78 miljarder kronor 2009, vilket är en
minskning med 2,6 miljarder kronor jämfört
med 2008. Företagens investering i FoU 2009
motsvarar en andel på 2,5 procent av BNP.
Flera länder har ökat sina investeringar i FoU
under de senaste åren. Sverige och Schweiz är de
två länder som producerar mest artiklar per
capita. Antalet vetenskapliga artiklar från Sverige
har varit relativt konstant under de senaste
tio åren.
Den svenska produktionen av vetenskapliga
artiklar ökade med 50–60 procent under 1980–
och 1990–talen. Den svenska ökningstakten är
dock sedan 2000 låg jämfört med många andra
länder. Flera jämförbara länder har ökat sin
produktion av vetenskapliga artiklar sedan 2000
och för flera länder har ökningen under denna
tid varit högre än under de föregående 15 åren.
Den största ökningen av vetenskaplig
produktion har skett i Asien. Kina har ökat sin
publicering av vetenskapliga artiklar med
omkring 350 procent sedan 2000 och Sydkorea
med nästan lika mycket, omkring 250 procent.
Kina är nu världens näst största producent av
vetenskapliga artiklar. Den största producenten
är USA, där tre gånger så många artiklar
publiceras som i Kina.

Diagram 7.1 Antalet vetenskapliga artiklar i vissa mindre
och medelstora europeiska länder sedan 1984
25000,0

20000,0
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Källa: Vetenskapsrådet, Thomson ISI

Diagram 7.2 Antalet vetenskapliga artiklar i USA, Japan,
Kina, Sydkorea och vissa större europeiska länder sedan
1984
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Ett mått på kvalitet är antal citeringar av
vetenskapliga artiklar. Vetenskapliga artiklar från
Sverige återfinns bland de tio länder i världen
varifrån artiklarna citeras högst. När kvaliteten
på forskning mäts som kronindikator ligger
Sverige sedan 1980–talet konstant 10 procent
över världsgenomsnittet. Vetenskapliga arbeten
från USA, Danmark, Nederländerna, Schweiz
och Norge citeras högre än svenska artiklar.
USA och Schweiz ligger konstant 30 procent
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över
världsgenomsnittet.
Danmark,
Nederländerna och Norge uppvisar en ökning
under de senaste 25 åren medan Sverige ligger
konstant relativt världsgenomsnittet (figur 8.3).

Diagram 7.4 Medelciteringar för olika vetenskapsområden
1984–2008 där 1,0 motsvarar världsgenomsnittet
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Diagram 7.3 Genomsnittligt antal citeringar per artikel och
land 1984–2008
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Källa: Vetenskapsrådet, Thomson ISI

När forskningsområden jämförs ligger Sverige
10–20 procent över världsgenomsnittet inom
naturvetenskap
och
teknik
och
nära
världsgenomsnittet inom medicin (figur 8.4).
Den stora volymen inom medicin relativt teknik
och naturvetenskap ger större tyngd på
medelvärdet. Humaniora och samhällsvetenskap
har en annan publiceringstradition med färre
publiceringar i tidskrifter som uppfångas i
Thomsons index och uppvisar därför en större
variation mellan åren.

De statliga anslag som investeras i FoU beräknas
uppgå till 29 miljarder kronor 2011, vilket är en
minskning med drygt 900 miljoner kronor i fasta
priser jämfört med föregående år. FoU-medlen i
statens budget beräknas därmed motsvara
0,85 procent av BNP 2011.
Av de totala FoU-medlen 2011 fördelas
18,1 miljarder kronor inom utgiftsområde
16 Utbildning
och
universitetsforskning.
Universitet och högskolor tilldelas 14,1 miljarder
kronor av dessa medel som direkta
forskningsanslag se vidare Kapitel 6 Universitet
och högskolor.
De fyra myndigheterna med särskilda
uppgifter att finansiera forskning och utveckling,
dvs. Vetenskapsrådet, Vinnova, Formas och
FAS, beräknas fördela 7,9 miljarder 2011.
Forskningsfinansiärernas andel uppgår därmed
till 27 procent av de totala statliga medlen för
FoU.
De olika försvarsmyndigheternas finansiering
av FoU beräknas uppgå till 2,2 miljarder kronor
2011, vilket är i nivå med anslagen för 2010.
Övriga myndigheters finansiering beräknas
uppgå till 4,8 miljarder kronor. Detta motsvarar
16 procent av statens budgets medel för FoU.
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Tabell 7.1 Medel från statsbudgeten 2011 efter mottagare

Bidrag till
Utrikespolitiska
institutet (UI)

mdkr
Mottagare

2011

Procentuell andel

Universitet och
högskolor

14,1

49

Vetenskapsrådet

4,6

16

Verket för
innovationssystem

2,0

7

Forskningsrådet för
miljö, areella
näringar och
samhällsbyggande

0,9

3

Forskningsrådet för
arbetsliv och
socialvetenskap

0,4

1

Försvarsmyndigheter

2,2

8

Civila myndigheter

4,8

16

29,0

100

Försvar och
samhällets
krisberedskap

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).

De statliga medel som fördelas till övriga
myndigheter för investeringar i FoU, dvs.
4,8 miljarder kronor, beräknas under 2011
fördelas enligt tabell 7.2. Beräknade medel för
FoU till övriga myndigheter, utgiftsområde och
anslag 2011.
Tabell 7.2 Beräknade medel för FoU till övriga myndigheter,
utgiftsområde och anslag 2011
Anslag

Rikets styrelse

Allmänna val och
demokrati
Svenska institutet
för europapolitiska
studier samt EUinformation

Samhällsekonomi
och finansförvaltning

Rättsväsendet

144

36

Skatteverket

13

14
4
29

Smittskyddsinstitutet

12

Folkhälsopolitiska
åtgärder

16

Statens
institutionsstyrelse

3

Integration och
jämställdhet

Åtgärder mot
diskriminering och
rasism m.m.

3
9

8

Särskilda
jämställdhetsåtgärder

6

933

Statens
folkhälsoinstitut

Försäkringskassan

Arbetsmarknad och
arbetsliv

82

Bidrag till hälsooch sjukvård

Ekonomisk trygghet
vid sjukdom och
handikapp

6

Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering

1

34

27

Tullverket

71

Kriminalvården

21

Brottsförebyggande
rådet

32

Institutet för
rymdfysik

45

10

Polarforskningssekretariatet

37

Rättsmedicinalverket
Internationell
samverkan

4

Statens beredning
för medicinsk
utvärdering

Socialstyrelsen

Konjunkturinstitutet

Statistiska
centralbyrån
Skatt, tull och
exekution

2011

6

Biståndsverksamhet

Bidrag till
utveckling av socialt
arbete m.m.

mnkr
Utgiftsområde

108

Nordiska
Afrikainstitutet
Hälsovård, sjukvård
och social omsorg

Totalt

Krisberedskap

Strålsäkerhetsmyndigheten
Internationellt
bistånd

13

Bidrag till
Stockholms
internationella
fredsforskningsinstitut (SIPRI)

Utbildning och
universitetsforskning

Rymdforskning
95

Särskilda utgifter
för forskningsändamål
24
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Kultur, medier,
trossamfund och
fritid

Forsknings- och
utvecklingsinsatser
inom kulturområdet

Samhällsplanering,
bostadsförsörjning
och byggande samt
konsumentpolitik

16

Konstnärsnämnden

1
44

Ungdomsstyrelsen

4

Allmän miljö- och
naturvård

4

Stöd till idrotten

16

Insatser för den
ideella sektorn

21

38

Åtgärder för havsoch vattenmiljö
Energi

Energiforskning

Kommunikationer

Väghållning

Statens väg- och
transportforskningsinstitut
Transportstyrelsen
Ersättning för
särskilda tjänster
till
funktionshindrade

1

Institutens
strategiska
kompetensmedel
m.m.

444

Näringslivsutveckling m.m.

86

Sveriges geologiska
undersökning:
Geologisk
undersökningsverksamhet m.m.

8

6
258

Konkurrensforskning

14

Totalt
12
27

41
1 316

7

4753

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).

Forskningsstiftelserna

De forskningsstiftelser som bildades med medel
från de statliga löntagarfonderna planerar att
investera 1,2 miljarder kronor i FoU under 2011.
I tabell 7.3 visas forskningsstiftelsernas bidrag till
FoU under de tre senaste åren.
Tabell 7.3 Forskningsstiftelsernas investeringar i FoU
mnkr

41
5

3

Stiftelse

2009

2010

2011 (Prognos)

SSF

498

555

569

KK

187

171

214

MISTRA

226

213

168

Vårdal-

40

36

33

36

43

38

stiftelsen

Insatser för
skogsbruket

STINT
5

Statens
veterinärmedicinska
anstalt

13

Rymdverksamhet

92

287
Trafikverket

1
6

Sveriges geologiska
undersökning:
Geovetenskaplig
forskning

4
19

Sveriges
meteorologiska och
hydrologiska institut

Areella näringar,
landsbygd och
livsmedel

Näringsliv

Naturvårdsverket

Stockholms
internationella
miljöinstitut

Fiskevård
Livsmedelsverket

Bidrag till Skogsoch
lantbruksakademien

12

Miljöforskning

4

Miljöförbättrande
åtgärder i jordbruket

Statens geotekniska
institut

Regionala
tillväxtåtgärder

13

Fiskeriverket

Centrala museer:
Myndigheter

Lantmäteriet
Regional tillväxt

36

Institutet för språkoch folkminnen

Bidrag till nationell
och internationell
ungdomsverksamhet

Djurhälsovård och
djurskyddsfrämjande åtgärder

IIIEE
Östersjöstiftelsen

32

Totalt

11

11

11

260

233

176

1258

1262

1209

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
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Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) stödjer
naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk
forskning av strategisk betydelse för den svenska
konkurrenskraften.
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) ger bidrag till
universitet och högskolor för forskning av
betydelse för näringslivets utveckling och för
utökade kontakter med näringslivet, främst i
universitetens och högskolornas omgivande
regioner.
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
(MISTRA) stödjer miljöforskning.
Stiftelsen för vård och allergiforskning,
(Vårdalstiftelsen) främjar forskning och forskarutbildning inom områdena vård samt allergier
och annan överkänslighet.
Stiftelsen för internationalisering av högre
utbildning och forskning (STINT) ger
stipendier för svenska forskares vistelser vid
utländska universitet och för utländska forskares
studier i Sverige.
Stiftelsen för internationella institutet för
industriell miljöekonomi vid Lunds universitet
(IIIEE) finansierar verksamhet vid Lunds
universitet inom industriell miljöekonomi.
Östersjöstiftelsen finansierar främst forskning
och akademisk infrastruktur vid Södertörns
högskola.
Riksbankens jubileumsfond, vars kapital
delvis har finansierats med medel från löntagarfonderna, fördelade 348 miljoner kronor till
forskning under 2010.
Andra stiftelser och organisationer

Utöver de offentliga forskningsstiftelserna finns
andra stiftelser som ger stora bidrag till svensk
forskning. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
beviljade 959 miljoner kronor till olika
forskningsprojekt
och
till
vetenskaplig
utrustning 2010. Cancerfonden delade ut
371 miljoner kronor till forskning 2010.
7.2.2

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådets främsta uppgift är att ge stöd
till grundläggande forskning av högsta
vetenskapliga
kvalitet
inom
samtliga
vetenskapsområden.
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Merparten av rådets forskningsstöd fördelas i
konkurrens till forskare och forskargrupper som
bedriver egeninitierad forskning. Stöden fördelas
i nationell konkurrens efter granskning av
sakkunniga. Administrationen av denna process
för beredning och granskning av ansökningar
utgör en stor del av rådets arbete.
Vetenskapsrådet fattade ett antal strategiska
beslut under året om stöd till stora
infrastrukturanläggningar.
Av de totalt 4,5 miljarder kronor som
Vetenskapsrådet lämnade i bidrag under 2010 var
3,7 miljarder kronor forskningsstöd och drygt
900 miljoner kronor var stöd till forskningens
verktyg och infrastrukturer.
Stödformer

I Vetenskapsrådets bedömning av ansökningar
om forskningsmedel görs en sammanvägning av
kvaliteten i projektets frågeställning och
metodik samt forskarens kompetens inom det
aktuella ämnesområdet.
Vetenskapsrådets största stödform är
projektstöd som fördelas efter öppen utlysning.
Vetenskapsrådet eftersträvar att ge de främsta
forskarna goda ekonomiska förutsättningar att
långsiktigt bedriva forskning. Det genomsnittliga projektbidragsbeloppet har höjts något
under 2010, medan antalet beviljade ansökningar
varit ganska oförändrat. Det samlade
projektstödet var 2,1 miljarder kronor 2010.
Genom stöd till forskare i början av karriären
och genom stimulans av rörlighet i forskarsamhället bidrar Vetenskapsrådet till förnyelse
och utveckling. Stöd till anställningar och
stipendier uppgick till 564 miljoner kronor 2010.
Vetenskapsrådet fördelar även stöd för större
forskningsmiljöer,
framförallt
genom
Linnéstödet, för forskningssamverkan och för
forskarskolor. Totalt uppgick stödet till
487 miljoner kronor 2010.
Vetenskapsrådets stöd för internationell
samverkan, t.ex. resebidrag, utlandsstipendier
och gästforskarbidrag, uppgick till 119 miljoner
kronor 2010.
Mellan 2006 och 2010 ökade projektstödet
och stödet till forskningens verktyg och
infrastrukturer, medan stödet till miljöer,
samverkan och forskarskolor minskade under
2010.
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Andelen beviljade ansökningar om projektbidrag
skiljer sig åt mellan de olika områdena, där
beviljandegraden inom medicin och hälsa samt
inom naturvetenskap och teknikvetenskap var
25 procent, medan den var 12 procent inom
humaniora och samhällsvetenskap samt inom
utbildningsvetenskap. Med beviljandegrad avses
det totala antalet beviljade ansökningar i relation
till det totala antalet ansökningar.
Det
nyinrättade
området
konstnärlig
forskning och utveckling hade en beviljandegrad
om 38 procent, vilket till viss del kan förklaras av
det relativt låga antalet ansökningar inom
området.
Under 2010 beslutade Vetenskapsrådet att en
strategisk plan ska föreläggas styrelsen i de fall
öronmärkt finansiering till ett forskningsfält
föreligger. Denna ska ange hur finansieringen
kan åstadkomma mervärde för fältet ifråga och
även kommentera förutsättningarna och
volymen för satsningen.
Jämställdhet

När det gäller projektbidrag, som är rådets
dominerande stödform, hade kvinnor lägre
beviljandegrad än män inom samtliga
ämnesområden. Med beviljandegrad avses det
totala antalet beviljade ansökningar i relation till
det totala antalet ansökningar. Det är svårt att
hitta någon godtagbar förklaring till denna
skillnad. Kvinnor når sin karriärtopp senare i
livet än män inom exempelvis medicin, vilket gör
att män i genomsnitt är konkurrenskraftiga
under fler år än kvinnor. Denna skillnad är dock
inte tillräckligt stor för att räcka som förklaring.
Vetenskapsrådet har initierat vissa åtgärder för
att motverka bristerna i jämställdhet.
Vetenskapsrådet
deltog
bl.a.
i
en
samverkansgrupp inom jämställdhetsområdet
tillsammans med företrädare för FAS, Formas
och Vinnova under 2010.
Vidare planerar rådet föreläsningar om
genusaspekter i utbildningen för de som
granskar och bedömer ansökningarna och ett
projekt med jämställdhetsobservatörer av
beredningsarbetet.

Uppföljning, strategi och analys

Bibliometri är ett verktyg för att mäta
vetenskaplig
produktivitet
baserat
på
publikationsparametrar. Det är en internationell
trend att bibliometri utvecklas till ett allt
viktigare instrument för prioritering och
resursfördelning. Vetenskapsrådet arbetar med
utveckling och analys av de metoder och
databaser som finns för bibliometri och
koordinerar ett nordiskt samarbete inom
området.
Studier av jävsnoteringar vid beredningen av
projektansökningar till ämnesrådet för medicin
och hälsa pågår.
Under 2010 slutfördes flera utvärderingar bl.a.
en av samhällsvetenskaplig forskning inom
hållbar utveckling. Panelen såg en positiv
utveckling men lyfte också fram problem, bl. a.
att den samhällsvetenskapliga forskningen
behöver kunna sätta en egen forskningsagenda
inom området, och inte bara beforska
problemställningar som definierats inom
naturvetenskapen.
En utvärdering inom biologisk mångfald
visade att det finns starka forskargrupper inom
området, men också att det inom området finns
brister i bredd, internationalisering och
tvärvetenskap.
Linnéstöden som beviljades 2008 utvärderades
av en internationell panel, med fokus på
organisation, samarbeten och ledarskap. Baserat
på panelens resultat beslöt Vetenskapsrådet att
fyra miljöer skulle få ökat stöd, tre miljöer skulle
få minskat stöd och tretton miljöer skulle få
fortsatt stöd på samma nivå.
Svensk forskning i matematik utvärderades,
och dåliga förutsättningar för yngre forskare
påpekades i utvärderingen. Resultat av studien
visar att Sverige investerar för lite medel till
matematisk forskning.
Vidare har en modell för kommande
uppföljningar och utvärdering av satsningarna på
de strategiska forskningsområdena tagits fram
tillsammans med de övriga forskningsfinansiärerna.
7.2.3

Rymdverksamhet och rymdforskning

Sveriges rymdverksamhet bedrivs till största
delen inom ramen för det europeiska
rymdorganet European Space Agency (ESA).
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Sveriges deltagande i ESA ger svenska forskare
och företag möjligheter att delta i internationellt
avancerade forskningsprojekt och ger samtidigt
svenska företag tillgång till en europeisk
marknad.
Genom ratificeringen av Lissabonfördraget
har även EU delad kompetens att utforma en
rymdpolitik och egna rymdprogram. EU:s
rymdverksamhet är inriktad på satellitnavigering,
miljöövervakning och säkerhet. Unionens
upphandlingar på rymdområdet har hittills skett
inom ramen för ramprogrammet för forskning,
FP7.
Under 2010 har Rymdstyrelsen tagit fram och
fastställt en ny strategisk plan som ska bidra till
att rymdprojektens bidrag till svensk tillväxt blir
tydligare. I strategin har myndigheten prioriterat
två områden för att skapa störst möjlighet för
såväl forskare och andra användare som för
svensk industri: verksamheten i rymden och
tillträde till rymden. Verksamheten i rymden
innebär satsning på metodutveckling för
forskning i och om rymden samt forskning om
jorden, och tillträde till rymden innebär satsning
på sådan teknikutveckling som bidrar dels till ett
europeiskt tillträde till rymden, dels till att
Esrange utvecklas som forskningsfacilitet för
rymdverksamhet. På detta sätt skapas en tydlig
koppling mellan samhällets behov och den
teknikutveckling som sker.
Rymdstyrelsen har under 2010 ökat stödet till
tidig teknologiutveckling som förberedelse för
framtida svenska instrumentbidrag till ESAprojekt. Satsningen ska göra det möjligt för
svenska forskargrupper och svensk högteknologisk industri att bli konkurrenskraftiga
inför uppdrag inom de rymdprojekt som håller
på att identifieras inom ESA:s vetenskapsprogram. Sammantaget innebar det forskningsprogram som Rymdstyrelsen antog i december
2010 en ökad satsning om 20 miljoner kronor
inom det nationella forskningsprogrammet.
Vidare
har
Rymdstyrelsen
utvärderat
forskning
som
använder
data
från
jordobservationssatelliter, s.k. fjärranalys, och
tillsammans med åtta andra myndigheter
redovisat ett regeringsuppdrag om förslag till
stärkt samverkan inom fjärranalysområdet.
Fjärranalys kan bidra till lösningen av
gränsöverskridande problem inom miljö-,
klimat- och säkerhetsarbetet.
I juni 2010 sändes de svenska Prismasatelliterna Mango och Tango upp från en rysk
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raketbas. Satelliterna ska demonstrera och
verifiera innovativa system för styrning,
navigering och sensorteknik samt två nya
framdrivningssystem med bland annat ett
giftfritt bränsle.
Forskningen vid Institutet för rymdfysik,
syftar till att öka förståelsen av fundamentala
fysikaliska processer i rymden och atmosfären.
Under 2010 har forskarna vid IRF medverkat i
85 expertgranskade artiklar. IRF tillgängliggör
även registreringar från samtliga observatorieinstrument i realtid via sina webbsidor.
Instrumenten är placerade i Kiruna, Lycksele
och Uppsala. Observatorieverksamhetens webbsidor stod för ca 9 000 nedladdade webbsidor per
dag under 2010.
7.2.4

Forskningssamarbete inom EU

Inom ramen för strategin Europa 2020 har
Konkurrenskraftrådet beslutat om flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen. Syftet
med strategin är att lyfta fram betydelsen av
FoU och innovation för EU:s konkurrenskraft,
tillväxt och förmåga att möta stora
samhällsutmaningar. Innovationsunionen utgör
därför ett strategiskt och integrerat angreppssätt
för innovation där kunskapstriangeln, dvs.
kopplingarna mellan forskning, innovation och
utbildning, är central och behöver stärkas.
Det svenska deltagandet i EU:s sjunde
ramprogram för forskning (2007–2013) har
sjunkit något det senaste året, men är ändå
fortsatt mycket högt. Fram till oktober 2010 har
svenska aktörer fått 3,9 procent av de totalt
beviljade medlen i ramprogrammet vilket
motsvarar 622 miljoner euro eller 5,5 miljarder
kronor. Universitet och högskolor har mottagit
64 procent av medlen.
Störst framgång har Sverige haft inom de
tematiska programmen Säkerhet och Hälsa där
svenska aktörer har fått 6,4 procent respektive
5,5 procent av de totalt beviljade medlen. Även
inom programmet för det Europeiska
forskningsrådet (ERC) har svenska forskare
lyckats väl och har fått 5,1 procent av de totalt
beviljade medlen.
Dock söker få kvinnor som är seniora, inte
minst de som är verksamma i Sverige dessa
prestigefyllda anslag. ERC har efter intern
granskning funnit att även den s.k.
beviljandegraden, dvs. andelen totalt beviljade
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medel relaterat till andelen totalt sökta medel, är
avsevärt lägre för kvinnor än för män.
Om man jämför hur mycket medel olika
länder har beviljats hamnar Sverige på en åttonde
plats. Denna placering är densamma som Sverige
hade i de tidigare ramprogrammen FP5 och FP6.
Tyskland, Storbritannien och Frankrike är de
länder som hittills beviljats mest medel i FP7.
Om de beviljade medlen relateras till de olika
ländernas befolkningsmängd får Sverige 67 euro
per invånare, vilket innebär en tredjeplacering
efter Schweiz, som får 94 euro per invånare och
Finland, som får 70 euro per invånare.
Mätt i antal projekt samarbetar svenska
aktörer i FP7-projekt mest med andra svenska
aktörer. I andra hand sker flest svenska
samarbeten med tyska organisationer. Många
samarbeten sker även med aktörer i Finland,
Danmark och Norge. Vad gäller samarbeten
med länder utanför Europa kan noteras att i
ungefär vart tredje projekt som har kinesiskt
deltagande finns även en svensk deltagare.
I
februari
2011
presenterade
EUkommissionen en grönbok om nästa EUprogram för forskning och innovation. I
grönboken
föreslår
kommissionen
att
ramprogrammet för FoU, ramprogrammet för
konkurrenskraft och innovation (CIP) och det
Europeiska institutet för innovation och teknik
(EIT) ska hanteras inom ett gemensamt
strategiskt ramverk. En öppen konsultation som
regeringen svarat på avslutades den 20 maj 2011.
Regeringen framhåller i sitt svar att regeringen
stödjer tanken på ett gemensamt strategiskt
ramverk
eftersom
forskningsoch
innovationsverksamheter har starka kopplingar
till varandra. Samtidigt påpekas att även
kopplingarna till utbildning inom den s.k.
kunskapstriangeln bör beaktas mer inom det
kommande ramverket. Därtill bör ramverket
inriktas på att stödja FoU och innovation om de
stora samhällsutmaningarna, t.ex. inom miljö,
energi och medicin, vilket kan stimulera
utveckling av nya produkter och tjänster som
stärker den europeiska konkurrenskraften.
Vid Europeiska rådets möte i februari 2011
beslutade stats- och regeringscheferna att det
Europeiska forskningsområdet (ERA) ska vara
färdigställt 2014. Syftet är att skapa fri rörlighet
inom EU för kunskap, forskningsresultat och
forskare.
Ett
meddelande
från
EUkommissionen om ett ramverk för ERA
förväntas 2012.

EU:s
högnivågrupp
för
gemensam
programplanering (GPC) har vidareutvecklat
arbetet kring gemensamma forskningsprogram,
s.k. joint programs. GPC gjorde under 2010 en
avrapportering av de två första årens aktiviteter,
vilka
bedömdes
vara
framgångsrika.
Konkurrenskraftsrådet kommer under 2011
troligen att fatta beslut om igångsättande av
ytterligare sex gemensamma forskningsprogram,
inklusive ett om antibiotikaresistens där Sverige
varit initiativtagare och koordinator.
7.2.5

Forskningens infrastruktur

Forskningsanläggningar

I forsknings- och innovationspropositionen
beskrevs en satsning på forskningens
infrastruktur
där
det
bedömdes
att
Vetenskapsrådet skulle tillföras 150 miljoner per
år från 2012. Utöver denna satsning har
Vetenskapsrådet inom ramen för de strategiska
satsningarna anvisats medel för infrastruktur och
i denna proposition föreslås att ytterligare
68 miljoner kronor tillförs från 2012 för
ändamålet.
Vidare
bedömdes
att
Vetenskapsrådet skulle tillföras 150 miljoner
kronor för ESS från 2009. Vetenskapsrådet
planerar deltagande i flera projekt föreslagna av
The European Strategy Forum for Research
Infrastructure.
European Spallation Source (ESS)
Sedan
maj
2009
arbetar
europeiska
neutronforskare med planering av den
europeiska spallationskällan i Lund med ett
centrum för databearbetning i Köpenhamn.
Planeringen sker i bolaget European Spallation
Source ESS AB som ägs av danska och svenska
staten. Totalt deltar 17 länder i planeringen med
avsikt att delta i konstruktionen och driften av
ESS.
Intresserade länder deltar i planeringen av ESS
via en styrkommitté där alternativen avseende
instrumentering inför konstruktionen av
spallationskällan behandlas. Uppdateringen av
konstruktionsplanerna beräknas vara klara inom
två år. Uppdateringen följs av en konstruktion av
anläggningen, som inkluderar sju instrument.
Konstruktionen beräknas pågå till 2020. Därefter
färdigställs ytterligare 15 instrument vilket
beräknas vara klart 2025.
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Max IV
Den officiella byggstarten av Max IVsynkrotronen i Lund gjordes i november 2010.
Den första fasen finansieras till största delen av
Vetenskapsrådet, Vinnova, Lunds universitet
och Region Skåne.
SciLifeLab
SciLifeLab är en nationell resurs för storskalig
molekylär biovetenskaplig forskning, med fokus
på genomik, avbildning, proteomik och
bioinformatik.
I samband med fördelning av medel för de
strategiska satsningarna beviljades totalt
190 miljoner kronor för en satsning på
molekylär biovetenskap 2010–2012. Kungl.
Tekniska högskolan, Karolinska institutet och
Stockholms universitet respektive Uppsala
universitet har startat uppbyggnaden av
teknikplattformarna SciLifeLab, Stockholm
respektive SciLifeLab, Uppsala. Plattformarna
samordnas och byggs upp för att komplettera
varandra. Etableringen och utvecklingen går
enligt planen.
XFEL och FAIR
Regeringen har signerat traktaten för
frielektronlaseranläggningen XFEL i Hamburg
och tungjonsacceleratorn FAIR i Darmstadt.
Konstruktionen av båda anläggningarna har
inletts.
Samarbete om forskningsanläggningar inom EU

The European Strategy Forum for Research
Infrastructure (ESFRI) har under 2010 utarbetat
en ny version av sin plan för forskningsinfrastruktur. Tio projekt från den ursprungliga
planen från 2006 har påbörjats. I den nya
versionen av planen har sex nya projekt
tillkommit. Planen innehåller därmed 38 projekt
av europeiskt intresse.
Inom EU:s sjunde ramprogram finns särskilda
medel avsatta för finansiering av infrastruktur
för forskning. Dessa medel avser främst
planeringen av infrastrukturanläggningar och
används huvudsakligen för finansiering av de
projekt som prioriterats av ESFRI. Den
huvudsakliga finansieringen kommer från
medlemsländernas nationella budgetar.
EU:s kommitté Strategic Forum for
International
Science
and
Technology
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Cooperation (SFIC) har fortsatt och utvecklat
sitt arbete. Kommitténs uppgift är att ta fram
strategiska underlag rörande EU:s forskningssamarbete med länder och regioner utanför
unionen. Särskilt aktuella har aktiviteter för att
utveckla unionens forskningssamarbete med
Indien och Kina varit.
Polarforskningssekretariatet

Det internationella samarbetet kring isbrytaren
Oden har intensifierats successivt och har under
året framförallt kretsat kring expeditionsverksamhet tillsammans med amerikanska
National Science Foundation (NSF) i Antarktis
och De Nationale Geologiske Undersögelser for
Danmark och Grönland (GEUS) för
verksamhet i Arktis. Tillgången till isbrytaren
Oden möjliggör även utveckling av andra
internationella forskningssamarbeten för svenska
forskare i både Antarktis och Arktis.
Polarforskningssekretariatet har under året
utökat sin personalstyrka dels med anledning av
övertagandet av Abisko naturvetenskapliga
forskningsstation från Kungliga Vetenskapsakademin, dels för att kunna utföra de nya
uppdrag som anvisades i den senaste
forskningspropositionen. För att på ett adekvat
sätt vidareutveckla och optimera myndighetens
verksamhet relaterat till de nya uppdragen och
den utökade personalstyrkan har en ny
organisationsstruktur och nya arbetssätt tagits
fram.
Informationsförsörjning till forskning

Kungl.
biblioteket
(KB)
är
ett
forskningsbibliotek med huvudsaklig inriktning
på samhällsvetenskaplig och humanistisk
forskning.
Den 1 januari 2011 inordnandes verksamheten
vid Svenska filminstitutets filmarkiv i
Grängesberg i KB:s organisation. Därmed är KB
ledande i internationell jämförelse vad gäller
samlingar av ljud- och bilddokument samt
rörliga bilder.
KB har under året arbetat aktivt med
förberedelser inför den kommande epliktslagstiftningen och med digitalisering.
Projektet OpenAccess.se har permanentats
och drivs nu vidare i ett brett samarbete med
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myndigheter och organisationer inom forskning
och högre utbildning. Vidare har KB under året
avvecklat ABM-centrum som tidigare fanns vid
myndigheten och deltar nu i andra
samarbetsorgan i Riksarkivets regi.
Oredlighet i forskning

Regeringen inrättade i början av 2010 ett särskilt
organ, expertgruppen för oredlighet i forskning,
vid Centrala etikprövningsnämnden. Expertgruppen har till uppgift att på begäran av statliga
universitet och högskolor lämna yttranden som
ett stöd i lärosätenas utredningar av ärenden som
rör misstankar om oredlighet i forskning,
konstnärligt utvecklingsarbete eller annat
utvecklingsarbete.
Under
2010
har
oredlighetsgruppen avgjort två ärenden. Ett
ärende är fortfarande under utredning.

7.2.6

Internationellt forskningssamarbete

Internationellt samarbete mellan forskare är
avgörande för forskningens utveckling och för
en effektiv resursanvändning. Den största delen
av det internationella samarbetet inom forskning
sker genom att svenska forskare, med
finansiering från Vetenskapsrådet eller andra
myndigheter, samarbetar med forskare i andra
länder.
Bilaterala avtal om samverkan inom forskning
och utveckling finns mellan såväl lärosäten som
forskningsfinansiärer i Sverige och länder
utanför EU. Särskilt aktuella har samverkansaktiviteter med USA, Indien, Kanada, Kina,
Singapore och Sydkorea varit.
Samtliga svenska forskningsråd deltar i det av
SIDA
finansierade
forskningsprogrammet
Swedish Research Links när det gäller samverkan
med utvecklingsländer. En utvärdering av
programmet väntas bli klar 2011.

Etikprövning av forskning

Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning
som avser människor omfattar forskning som
avser människor och biologiskt material från
människor samt forskning som innebär
behandling av känsliga personuppgifter.
Etikprövningen sker i sex regionala nämnder.
Överklaganden och överlämnanden av vissa
ärenden görs till Centrala etikprövningsnämnden.
Ett
mått
på
effektiviteten
inom
organisationen för etikprövning av forskning är
de regionala etikprövningsnämndernas genomsnittliga
handläggningstider.
I
samtliga
kategorier var den genomsnittliga handläggningstiden 22 dagar för alla regionala nämnder
under 2010, vilket väl faller inom de
handläggningstider som anges i förordningen
(2003:615) om etikprövning av forskning som
avser människor. Totalt avgjordes under året
4 722 ärenden i de regionala nämnderna.
Den genomsnittliga handläggningstiden för
ärenden som behandlades av Centrala
etikprövningsnämnden var, oavsett kategori, sex
veckor under 2010, jämfört med åtta veckor
under 2009. Under 2010 avgjordes 29 ärenden.

7.3

Analys och slutsatser

7.3.1

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådets huvuduppgift är att verka för
den fria grundforskningen och den forskarinitierade förnyelsen av forskningen. Rådet har
en tillförlitlig granskningsprocess och en väl
fungerande forskningsadministration.
Vetenskapsrådet utvärderade under 2009
ansökningar om de strategiska satsningar som
beskrevs i forsknings- och innovationspropositionen. Rådet ska tillsammans med de
övriga finansiärerna sammanställa den årliga
rapporteringen om dessa strategiska områden
från universiteten och högskolorna. Dessa
sammanställningar blir underlag för en
utvärdering efter fem år.
Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att
samordna arbetet med sex forskningsfinansiärers
gemensamma underlag till regeringen inför nästa
forsknings- och innovationsproposition 2012.
Syftet är att ge regeringen en samlad bild av
forskningens
och
forskningspolitikens
förutsättningar och utmaningar.
Vidare har Vetenskapsrådet fått i uppdrag att
undersöka möjligheterna att involvera ett
utvärderingssystem i resursfördelningsmodellen
för lärosätena. Detta kan komma att bli ett
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mycket viktigt instrument för kvalitets- och
kompetensutvärdering.
Vetenskapsrådet har inför 2011 års
utlysningar sjösatt en ny bidragsform.
Regeringen anser att det är viktigt att
Vetenskapsrådet har en kontinuerlig dialog med
universitet
och
högskolor
beträffande
finansieringen av anställningar och de enskilda
lärosätenas karriärsystem.
Inom EU ökar både den forskarinitierade och
den mer behovsstyrda forskningsfinansieringen i
snabb takt, och nya former av utlysningar,
samarbeten och program introduceras, t.ex.
gemensamma program. Regeringen menar att
det är viktigt att Vetenskapsrådet har en
beredskap att utveckla samarbetsprocesser för
att underlätta svenskt deltagande i sådana
satsningar.
Regeringen anser också att Vetenskapsrådet
bör ha en god förmåga att prioritera, agera
strategiskt och initiera kraftsamling inom
forskningsområden som bedöms som strategiskt
viktiga och att utvärdera effekterna av riktade
satsningar inom speciella forskningsområden.
Regeringen ser positivt på att Vetenskapsrådet
har
förstärkt
sin
analysverksamhet.
Utvecklingen av rådets kompetens inom
bibliometri är viktig, bl.a. som underlag till
statens fördelning av forskningsresurser utifrån
indikatorer.
Jämställdheten mellan könen när det gäller
medelstilldelning inom olika utlysningsformer
och områden är fortfarande otillfredsställande. I
2011 års regleringsbrev till Vetenskapsrådet har
regeringen stärkt formuleringarna beträffande
jämställdhetsåtgärder och det är med
tillfredställelse
regeringen
noterar
att
Vetenskapsrådet vidtar åtgärder inom detta
område. Enligt regeringens mening är ytterligare
analyser och åtgärder motiverade för att säkra en
könsneutral forskningsfinansiering.
7.3.2

Rymdforskning och rymdverksamhet

Rymdverksamhet är betydelsefull för utveckling
av tjänster inom bland annat jordobservation,
navigation och telekommunikation samt som
källa för utveckling av teknik med ett avsevärt
bredare användningsområde.
En positiv utveckling är att flera mindre
företag med inriktning mot rymd har startats i
Sverige och visar tillväxt. Vissa av dessa företag
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har intagit världsledande positioner. Regeringens
bedömning är att svensk rymdverksamhet
innehåller en hög grad av innovation och
förnyelse. Den statliga finansieringen har
bidragit till att tillvarata denna förmåga och
utvecklat innovationsgraden och teknik såväl i
internationellt samarbete som i nationella
projekt. Rymdverksamhetens betydelse för
miljö- och klimatforskningen är fortsatt stor och
växande.
Sveriges deltagande i det obligatoriska
vetenskapsprogrammet inom organisationen
European Space Agency (ESA) möjliggör för
svenska forskare att i samarbete med europeiska
kollegor studera yttre rymden i projekt som är
för kostsamma att genomföra med enbart
nationell finansiering. Det är av stort värde för
mindre länder att delta i ESA:s arbete, eftersom
dessa saknar ekonomisk möjlighet att delta på
egen hand i de riktigt stora projekten.
Institutet för rymdfysik (IRF) erbjuder en
attraktiv forskningsmiljö och bedriver forskning
och teknisk utveckling av internationellt
intresse. IRF är även nationellt betydelsefullt för
forskning inom rymdfysikområdet. IRF:s
verksamhet erbjuder en kunskapsgrund för
potentiell utveckling av vissa tjänster, inte minst
inom
rymdväderområdet.
Observatorieverksamheten lämnar också för många aktörer
värdefulla data.
7.3.3

Forskningens infrastruktur

Konstruktionen av European Spallation Source
(ESS) och synkrotronen Max IV kommer att ge
Lund en forskningsinfrastruktur av världsklass.
Anläggningarna kommer att ha stor betydelse
för Sveriges och Öresundsregionens utveckling
både vetenskapligt och ekonomiskt. Placeringen
av den internationella forskningsanläggning ESS
i Lund kommer att ge de nordiska länderna ökad
synlighet inom internationella forskningssamarbeten och Skandinavien kommer att bli ett
tydligare alternativ för företag att placera
forskningsenheter i.
SciLifeLab, som har en nära koppling till
klinisk medicinsk forskning, samverkar med
andra stora biomedicinska infrastrukturer.
SciLifeLab kan tillsammans med biobanker,
såsom den nyetablerade nationella resursen
BBMRI.se och stora befolkningsregister med
biologiska prover, såsom den som nu byggs upp
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inom projektet LifeGene, komma att utgöra en
internationellt mycket kraftfull biomedicinsk
plattform för storskaliga analyser.
Regeringens bedömning är att Sverige med
denna satsning kommer att få goda
förutsättningar att spela en internationellt
ledande roll vad gäller forskning inom
livsvetenskaperna och även förutsättningar att
erbjuda en attraktiv miljö för företagande inom
området. En förutsättning för ett ökat statligt
åtagande är medfinansiering från de deltagande
universiteten, landstingen i Stockholm och
Uppsala samt från de tre kommunerna.
Regeringen avser att återkomma till denna fråga i
den kommande forskningspropositionen.
Polarforskningssekretariatets övertagandet av
Abisko naturvetenskapliga forskningsstation
från
Kungliga
Vetenskapsakademin
har
möjliggjort ett ökat internationellt forskningssamarbete inom framförallt de sub-polära
områdena i Sverige.
Regeringen ser positivt på sekretariatets
påtagliga strävan att öka internationella
samarbeten både avseende forskning i Arktis och
Antarktis och forskning knuten till Abisko
naturvetenskapliga station.
Regeringen ser fortsatt positivt på de insatser
som Kungl. biblioteket gör inom digitaliseringsområdet.
7.3.4

takt med att programmets medel ökar blir dess
betydelse än större. Myndigheternas aktiva
arbete med att påverka och främja
ramprogrammet är därför viktigt för ett fortsatt
högt svenskt deltagande.
Det är också angeläget att svenska
forskningsfinansiärer
arbetar
för
att
jämställdheten inom forskningen ska öka inom
EU. Detta inkluderar att hitta olika sätt att
stärka kvinnors position inom svensk forskning
och att kvinnor i ökad grad söker medel från
EU.
Nästa EU-program för forskning och
innovation förväntas starta 2013. Utformningen
av detta program, tillsammans med övriga
insatser inom ramen för det europeiska
forskningsområdet, kommer att ha en stor
betydelse för svensk forskning under kommande
år. Det handlar bl.a. om fokusering på stora
samhällsutmaningar, innovation, gemensam
programplanering, internationellt samarbete,
forskningens infrastruktur och insatser för
mobilitet.

Internationellt forskningssamarbete
och samarbete inom EU

Eftersom forskning har identifierats som en
strategisk resurs med ökande budget hos allt fler
länder särskilt i de starka tillväxtländerna, har
även det internationella forskningssamarbetets
betydelse ökat. Det är därför positivt att fler
svenska forskare publicerar tillsammans med
utländska forskare. Även det faktum att
Vetenskapsrådet beviljar fler ansökningar om
postdoktor-stipendium för forskningsvistelse i
utlandet är positivt och bör fortsätta. Likaså
bidrar utnyttjandet av svensk forskningsinfrastruktur som t.ex. isbrytaren Oden till en
ökad internationell samverkan.
De svenska framgångarna inom EU:s
ramprogram för FoU (2007–2013) innebär att
betydande resurser tillförs svensk forskning.
Den årliga budgeten inom ramprogrammet
fördubblas under programperioden och
förväntas uppgå till 10,6 miljarder euro 2013. I
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8 Anslag

8.1

Anslag för barn,- ungdoms- och
vuxenutbildning

8.1.1

1:1 Statens skolverk

Tabell 8.1:1 Anslagsutveckling för Statens skolverk
Tusental kronor

2010

Utfall

312 398

2011

Anslag

315 768

2012

Förslag

375 996

2013

Beräknat

394 005

2

2014

Beräknat

391 779

3

2015

Beräknat

401 654

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

11 084
318 392

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 385 353 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 375 502 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 375 503 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Statens skolverks förvaltningskostnader. Skolverket är förvaltningsmyndighet för skolväsendet för barn, ungdomar
och vuxna samt för annan pedagogisk verksamhet som anordnas av det allmänna. Skolväsendet omfattar förskola, förskoleklass,
grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild
utbildning för vuxna och utbildning i svenska för
invandrare. Skolverket ska bidra till måluppfyllelsen inom barn- och ungdomsutbildningen samt vuxenutbildningen genom att
svara för uppföljning, utvärdering och utveckling
av skolväsendet. I detta ingår även att utforma
styrdokument för dessa verksamheter.

Regeringens överväganden
Utgifter för vissa permanenta uppgifter som
Skolverket är ålagda att utföra föreslås fr.o.m.
2012 finansieras från anslaget. Därför föreslås
anslaget ökas med 1 700 000 kronor för Skolverkets it-portal och med 5 000 000 kronor för
nationella programråd 2012 och beräknas ökas
med samma belopp årligen fr.o.m. 2013.
Anslaget
föreslås
också
ökas
med
48 000 000 kronor 2012 och beräknas ökas med
41 000 000 kronor 2013 och därefter med
33 000 000 kronor per år för nationella prov.
Anslag 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan
pedagogisk verksamhet föreslås och beräknas
minskas med samma belopp.
Skolverket föreslås tillföras 2 000 000 kronor
2012 för att utveckla presentationen av information om skolresultat för föräldrar, lärare och
elever på ett användarvänligt sätt. Fr.o.m. 2013
beräknas myndigheten tillföras 1 500 000 kronor
för detta ändamål.
För utökad statistik över deltagande i förskola
och pedagogisk omsorg beräknas Skolverket
tillföras 3 000 000 kronor under 2013 och
2 000 000 kronor fr.o.m. 2014.
För att utveckla och kvalitetssäkra det
nationella provsystemet beräknas anslaget
tillföras 15 000 000 kronor fr.o.m. 2013.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
375 996 000 kronor för budgetåret 2012.
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Regeringens överväganden

Tabell 8.1:1 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

315 768

315 768

315 768

315 768

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

3 387

10 552

17 222

25 615

Beslut

2 000

19 545

18 944

19 422

54 700

47 850

39 990

40 998

141

290

-145

-149

375 996

394 005

391 779

401 654

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas från 2014 även till
en följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojektet kommer att genomföras i statsförvaltningen.

8.1.2

1:2 Statens skolinspektion

Tabell 8.1:2 Anslagsutveckling för Statens skolinspektion
Tusental kronor

2010

Utfall

356 095

2011

Anslag

338 543

2012

Förslag

350 957

2013

Beräknat

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Till följd av ett stort inflöde av ansökningar
gällande start av fristående skolor och av att den
prövning som görs av varje ansökan blir alltmer
komplicerad föreslår regeringen att anslaget för
2012 ökas med 3 000 000 kronor i syfte att förkorta handläggningstiderna. I samma syfte
beräknar regeringen att anslaget ökas med motsvarande belopp fr.o.m. 2013. För utveckling av
myndighetens kompetens och metoder för att
granska yrkesutbildning på ett relevant sätt
föreslås anslaget ökas med 5 000 000 kronor
2012 och beräknas ökas med motsvarande
belopp fr.o.m. 2013.
Regeringen föreslår vidare att anslaget ökas
med 500 000 kronor 2012 och beräknar att
anslaget ökas med 1 000 000 kronor årligen
fr.o.m. 2013 till följd av ökad ärendemängd i och
med det planerade införandet av anmälningsskyldighet för missförhållanden inom skolväsendet m.m. Anslaget 1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. föreslås och
beräknas minskas med samma belopp.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
350 957 000 kronor för budgetåret 2012.

2 146
336 802

Tabell 8.1:2 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor
2012

2013

2014

2015

338 543

338 543

338 543

338 543

3 364

10 263

17 545

26 862

9 050

9 733

9 936

10 196

-497

-510

365 527

375 091

358 539

Anvisat 2011

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

2014

Beräknat

365 527

3

2015

Beräknat

375 091

4

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 351 447 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 350 970 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 350 970 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Statens skolinspektions
förvaltningskostnader. Skolinspektionen ansvarar för kvalitetsgranskning av och tillsyn över
skolväsendet m.m. Skolinspektionen ansvarar
vidare för s.k. tillståndsprövning. Det innebär att
myndigheten beslutar om godkännande av
enskilda som huvudmän för fristående skolor
samt om återkallande av sådant godkännande.
Anslaget används även för verksamhetskostnader för barn- och elevombudet samt Skolväsendets överklagandenämnd.
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1

2

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

350 957

358 539

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas från 2014 även till
en följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojektet kommer att genomföras i statsförvaltningen.
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8.1.3

1:3 Specialpedagogiska
skolmyndigheten

Tabell 8.1:3 Anslagsutveckling för Specialpedagogiska skolmyndigheten
Tusental kronor

2010

Utfall

683 026
1

2011

Anslag

704 200

2012

Förslag

689 471

2013

Beräknat

679 695

2

2014

Beräknat

693 022

3

2015

Beräknat

711 374

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

19 505
704 150

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 667 310 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 666 403 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 666 403 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Specialpedagogiska skolmyndighetens förvaltningskostnader. Myndigheten ansvarar för statens specialpedagogiska
stöd rörande barn, ungdomar och vuxna med
funktionsnedsättning och för utbildning i specialskolan. I myndighetens uppdrag ligger också
att främja tillgången till läromedel för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder.
Dessutom fördelar myndigheten vissa statsbidrag.
Anslaget
används
även
för
produktionsstöd för läromedelsframställning
samt för visst internationellt samarbete.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 8.1:3 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

0

137 690

797 664

- 659 974

Prognos 2011

0

137 000

856 200

- 719 200

Budget 2012

0

160 000

863 200

- 703 200

Avgifterna avser intäkter från läromedelsförsörjningen samt ersättning från kommuner
för elever i specialskola. Dessa intäkter får

disponeras av myndigheten. Det ekonomiska
målet är i denna del att intäkterna delvis ska
täcka kostnaderna för verksamheten. Regeringen
avser att från och med den 1 juli 2012 höja
ersättningen för elever i specialskola, vilket
beräknas innebära en intäktsökning om
23 000 000 kronor 2012 och 46 000 000 kronor
från och med 2013.
Avgifterna avser också ersättning från
kommuner för elever i förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med specialskola. Denna
ersättning får disponeras av myndigheten. Det
ekonomiska målet är i denna del full kostnadstäckning.
Avgifterna avser slutligen intäkter från Folkbildningsrådet för verksamhet avseende
administration av förstärkningsbidrag till folkhögskolor. Intäkterna disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det ekonomiska
målet
för
administrationen
av
förstärkningsbidrag till folkhögskolor är full kostnadstäckning.
Kostnader som inte finansieras med avgiftsintäkter ska finansieras från detta anslag.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under
2012
för
ramanslaget
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta
om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 12 000 000 kronor 2013 och 2014.

Skälen för regeringens förslag: Specialpedagogiska

skolmyndigheten behöver kunna lämna förhandsbesked till förlag på den kommersiella
marknaden. Regeringen bör därför bemyndigas
att besluta om tilldelning av medel för detta
ändamål som innebär åtagande för kommande
budgetår.
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Tabell 8.1:3 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden
Utestående åtaganden
Erhållet/föreslaget bemyndigande

Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

4 079

6 511

8 869

10 200

5 817

8 200

8 000

- 3 385

-5 842

-6 669

6 511

8 869

10 200

12 000

12 000

12 000

Regeringens överväganden
Statskontoret har på regeringens uppdrag
(rapport 2010:1) utrett kommunernas ersättning
för elever i specialskolan. Enligt Statskontoret är
ersättningen låg i förhållande till de genomsnittliga kostnader som kommunerna har för
elever i hörselklasskolor med ett regionalt upptagningsområde. Statskontoret föreslår därför att
ersättningen höjs till 300 000 kronor per år och
att den nedsättning av ersättningen som gäller
för kommuner i vilken en specialskola är belägen
bör omprövas. Regeringen avser att från och
med den 1 juli 2012 höja kommunernas ersättning för en elev i specialskolan, vilket, baserat på
nuvarande elevtalsprognoser, beräknas innebära
att myndighetens intäkter ökar med 23 000 000
kronor 2012 och 46 000 000 kronor fr.o.m. 2013.
Regeringen föreslår därför att detta anslag
minskas med 23 000 000 kronor 2012 och
beräknar att anslaget minskas med 46 000 000
kronor fr.o.m. 2013.
Av dessa medel föreslås att anslaget 1:6
Särskilda insatser inom skolområdet ökas med
17 000 000 kronor under 2012 och beräknas ökas
med 37 000 000 kronor under 2013 och 2014 för
att finansiera en särskild satsning i syfte att
stärka förutsättningarna för samtliga skolhuvudmän att nå ökad måluppfyllelse för elever
med vissa funktionsnedsättningar. Vidare avser
regeringen under 2012 att återkomma till riksdagen med en proposition som bl.a. innehåller
förslag om att en elev i grundskolan eller grundsärskolan under vissa förutsättningar ska ha rätt
att få sin utbildning delvis inom specialskolan
och ges en utökad rätt till undervisning i teckenspråk. Dessa förslag innebär ökade kostnader för
kommunerna. I enlighet med den kommunala
finansieringsprincipen föreslås därför att anslaget
1:1 Kommunalekonomisk utjämning under
utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner ökas med 4 000 000 kronor 2012 och
158

Beräknat
2014

-8 200

Beräknat
2015–

- 2 000

beräknas att samma anslag ökas med 7 000 000
kronor fr.o.m. 2013.
Från och med den 1 juli 2012 ansvarar Specialpedagogiska skolmyndigheten som skolhuvudman för att nyanställda och nyutexaminerade lärare och förskollärare genomgår
en introduktionsperiod. För detta ändamål
föreslås anslaget tillföras 25 000 kronor 2012 och
beräknas tillföras samma belopp årligen från och
med 2013.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag
om 689 471 000 kronor för budgetåret 2012.
Tabell 8.1:3 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

704 200

704 200

704 200

704 200

6 840

20 036

35 242

54 823

-22 925

-46 220

-47 099

-48 346

1 356

1 679

679

697

689 471

679 695

693 022

711 374

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt3
Förslag/ beräknat anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas från 2014 även till
en följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojektet kommer att genomföras i statsförvaltningen.
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8.1.4

1:4 Sameskolstyrelsen

Tabell 8.1:4 Anslagsutveckling för Sameskolstyrelsen
Tusental kronor

2010

Utfall

25 965
1

2011

Anslag

26 659

2012

Förslag

26 964

2013

Beräknat

27 301

2

2014

Beräknat

28 457

3

2015

Beräknat

29 302

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

203
28 710

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 27 038 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 27 565 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 27 565 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Sameskolstyrelsens verksamhet. Sameskolstyrelsens uppgift är att ge
samiska barn en utbildning med samisk
inriktning och att bidra till att bevara och
utveckla det samiska språket och den samiska
kulturen. Utbildningen bedrivs vid sameskolor
samt i integrerad samisk undervisning i
kommunal grundskola.
Sameskolstyrelsen är huvudman för sameskolorna och förskoleklass och fritidshem som
bedrivs vid en skolenhet med sameskola. Sameskolstyrelsen ska främja och utveckla samisk
undervisning och bör bistå vid uppsökande verksamhet bland samer samt informera om
sameskolan och samisk undervisning i skolväsendet i övrigt.
Sameskolstyrelsen får efter avtal med en
kommun ta över ansvaret för kommunens
uppgifter inom förskolan.

sin egen grundskola, förskoleklass eller fritidshem. Dessutom avser avgifterna intäkter från
kommuner för vilka Sameskolstyrelsen efter
avtal bedriver samisk förskola. Intäkterna disponeras av myndigheten.
Det ekonomiska målet är att intäkterna delvis
ska täcka kostnaderna för verksamheten.
Kostnader som inte finansieras med avgiftsintäkter ska finansieras från detta anslag.
Regeringens överväganden
Enligt Sameskolstyrelsens prognoser väntas
elevantalet i sameskolan, särskilt vid vissa skolenheter, öka de närmaste åren. För 2012
bedömer regeringen att de kostnader som denna
ökning medför kan täckas inom ramen för myndighetens anslag. Regeringen kommer dock att
noga följa utvecklingen.
Från och med den 1 juli 2012 ansvarar Sameskolstyrelsen som skolhuvudman för att nyanställda och nyutexaminerade lärare och förskollärare genomgår en introduktionsperiod. För
detta ändamål föreslås anslaget tillföras 25 000
kronor 2012 och beräknas tillföras samma
belopp årligen fr.o.m. 2013.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
26 964 000 kronor för 2012.
Tabell 8.1:4 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

26 659

26 659

26 659

26 659

270

531

1 141

1 967

35

111

697

718

-40

-41

28 457

29 302

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Beslut
Tabell 8.1:4 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Utfall 2010

0

27 871

54 080

- 26 209

Prognos 2011

0

28 060

57 384

- 29 324

Budget 2012

0

28 480

54 699

- 26 219

Överföring
till/från andra
anslag

Resultat
(intäkt kostnad)

Avgifterna avser ersättning från kommuner för
elever i sameskola samt förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med sameskola. Ersättningens storlek ska från och med den 1 juli 2011
beräknas efter samma grunder som elevens hemkommun tillämpar vid fördelning av resurser i

Övrigt3
Förslag/ beräknat anslag

26 964

27 301

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas från 2014 även till
en följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojektet kommer att genomföras i statsförvaltningen.
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8.1.5

1:5 Utveckling av skolväsendet och
annan pedagogisk verksamhet

Tabell 8.1:5 Anslagsutveckling för Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
Tusental kronor

2010

Utfall

757 069
1

2011

Anslag

917 040

2012

Förslag

856 676

2013

Beräknat

1 204 499

2

2014

Beräknat

1 606 217

3

2015

Beräknat

1 503 501

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

272 715
856 690

Stödet avser verksamheter med såväl
kommunal som annan huvudman. Anslaget
används även för administration, uppföljning
och utvärdering av vissa särskilda uppdrag och
satsningar, för vissa utredningar inom skolområdet samt för bidrag till vissa organisationer.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslaget 1:5 Utveckling av
skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 312 000 000 kronor 2013-2015.

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 178 840 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 541 048 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 407 821 tkr i 2012 års prisnivå.

Ändamålet för anslaget är att främja utveckling
av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet. Anslaget finansierar främst insatser för att
stödja och stimulera skolhuvudmännens verksamhetsutveckling inom dessa områden samt
annat centralt initierat utvecklingsarbete inom
utbildningssystemet.

Skälen för regeringens förslag: Statens skolverk

behöver kunna sluta ekonomiska avtal inom
ramen för sitt utvecklingsarbete. Regeringen bör
därför bemyndigas att besluta om tilldelning av
medel för detta ändamål som innebär åtaganden
för kommande budgetår.

Tabell 8.1:5 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Prognos
2011

Förslag
2012

125 000

129 600

97 800

283 900

-93 200

-101 500

Utestående åtaganden

125 000

129 600

312 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

125 000

130 000

312 000
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2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015–

-120 000

-112 000

-80 000
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Regeringens överväganden
Medel på anslaget ska bl.a. användas till statlig
rektorsutbildning och försöksverksamhet med
lärlingsutbildning. Även insatser för att genomföra de senaste årens reformer inom förskola,
fritidshem, grundskola, gymnasieskola och motsvarande skolformer samt insatser inom matematik, naturvetenskap och teknik liksom
Sveriges deltagande i internationella studier
finansieras genom anslaget.
Anslaget har finansierat verksamheten vid
Nationellt centrum för främjande av god hälsa
hos barn och ungdom vid Örebro universitet.
Regeringen bedömer att anslaget inte längre bör
användas för detta. Verksamheten vid centrumet
ska inte längre bedrivas som en s.k. särskild
inrättning mot bakgrund av regeringens
bedömning i propositionen En akademi i tiden –
ökad frihet för universitet och högskolor (prop.
2009/10:149) om att universitet och högskolor
själva bör få besluta om organisationen för sådan
verksamhet som bedrivs i form av särskilda inrättningar med egen förordning. I stället avser
regeringen att stödja skolornas arbete kring
idrott och hälsa på andra sätt. Regeringen avser
t.ex. att ge Statens skolverk i uppdrag att erbjuda
utbildningsinsatser för att stödja utvecklingen av
ämnet idrott och hälsa samt att ge Livsmedelsverket i uppdrag att i samverkan med Skolverket
stödja utvecklingen av näringsriktiga skolmåltider.
I budgetpropositionen för 2007 föreslog
regeringen att medel skulle avsättas för bl. a.
funktionshindrade elever. Riksdagen beslutade i
enlighet med regeringens förslag (prop.
2006/07:1 utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU1, rskr.
2006/07:54). Regeringen föreslår att vissa av
dessa medel 2012 bl.a. ska finansiera de ökade
kostnaderna för gymnasiesärskolan till följd av
den planerade propositionen om en ny
gymnasiesärskola. Resterande medel föreslås
fördelas till andra insatser inom utveckling av
skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet,
t.ex. till insatser för funktionshindrade elever.
Regeringen bedömer att så bör ske även
kommande år.
Utgifter för permanenta uppgifter som Skolverket är ålagda att utföra föreslås fr.o.m. 2012
finansieras genom myndighetens förvaltningsanslag. Därför föreslås anslaget minskas med
1 700 000 kronor för Skolverkets it-portal och
med
5 000 000 kronor
för
nationella

programråd 2012. Av samma skäl föreslås
finansieringen av nationella prov flyttas och
anslaget föreslås därför minskas med
48 000 000 kronor 2012 och beräknas minskas
med 41 000 000 kronor 2013 och därefter med
33 000 000 kronor per år. Dessa medel föreslås
tillföras anslag 1:1 Statens skolverk.
Ersättning för att genomföra en introduktionsperiod för nyutexaminerade lärare lämnas
till skolhuvudmännen. Anslaget föreslås därför
minskas med 128 000 000 kronor 2012 och
beräknas minskas med 256 000 000 kronor
fr.o.m. 2013. För samma syfte föreslås anslagen
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten och
1:4 Sameskolstyrelsen ökas med 25 000 kronor
2012 och beräknas ökas med samma belopp
årligen
fr.o.m.
2013
och
anslag
1:1 Kommunalekonomisk
utjämning
inom
utgiftsområde
25
föreslås
ökas
med
127 950 000 kronor 2012 och beräknas ökas med
255 950 000 kronor fr.o.m. 2013.
För införandet av karriärtjänster för lärare
föreslås anslaget ökas med 26 000 000 kronor
2012. Därefter beräknas anslaget ökas med
187 000 000 kronor 2013, 468 000 000 kronor
2014,
749 000 000 kronor
2015
samt
880 000 000 kronor årligen fr.o.m. 2016.
För Skolverkets uppdrag att genomföra en
informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena och de nya lärar- och förskollärarutbildningarna föreslås anslaget ökas med
13 000 000 kronor 2012. I syfte att förstärka
anslaget föreslås att anslaget ökas med
18 000 000 kronor 2012, varav 10 000 000
föreslås finansieras genom en minskning av
anslag 1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. Från och med 2013 beräknas
samma ökning respektive minskning. För att
finansiera en fortsatt satsning på matematik,
naturvetenskap och teknik föreslås anslaget ökas
med 200 000 000 kronor 2012. Vidare beräknas
anslaget ökas med 200 000 000 kronor per år för
detta ändamål även under 2013–2015.
För att finansiera en bonus till skolor i utsatta
områden
föreslås
anslaget
ökas
med
20 000 000 kronor 2012 och beräknas ökas med
20 000 000 kronor årligen 2013 och 2014. För att
finansiera en satsning på elevhälsa ökas anslaget
med 54 000 000 kronor 2012, och beräknas ökas
med 156 000 000 kronor 2013 och med
210 000 000 kronor 2014 och 2015.
Till stöd för yrkeslärares fortbildning föreslår
regeringen att anslaget ökas med 17 000 000
161

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

kronor 2012. Regeringen beräknar vidare att
anslaget ökas med 17 000 000 kronor 2013 och
2014 och 22 000 000 kronor fr.o.m. 2015 för
samma ändamål. Anslaget föreslås också ökas
med 10 000 000 kronor 2012 och beräknas ökas
med 10 000 000 kronor 2013 i syfte att stärka
kvaliteten i den gymnasiala yrkesutbildningen.
För att finansiera utveckling och administration av en satsning på praktikplatser för ungdomar inom tekniksektorn beräknas anslaget
ökas med 20 000 000 kronor 2013 och med
40 000 000 kronor per år 2014-2015.
För kartläggning av situationen för barn med
behov av särskilt stöd, stöd till flerspråkig
utveckling och en enkät till föräldrar föreslår
regeringen
att
anslaget
ökas
med
10 000 000 kronor 2012.
För att finansiera en utredning om utbildning
av nyanlända elever föreslås anslaget ökas med
2 900 000 kronor 2012.
Vidare
föreslås
anslaget
ökas
med
2 000 000 kronor under 2012 för att finansiera en
utvärdering av hur skolhuvudmän lever upp till
skollagens krav på garanterad undervisningstid.
För att stärka kunskaperna om företagande
bland unga beräknar regeringen att anslaget ökas
med 5 000 000 årligen 2013–2015. För att
finansiera ökade insatser för entreprenörskapsfrämjande verksamhet i högre utbildning föreslår
regeringen att anslaget minskas med 4 000 000
kronor 2012. För samma ändamål beräknas
anslaget minska med motsvarande belopp 2013–
2014. Det under utgiftsområde 24 Näringspolitik
uppförda
anslaget
1:5
Näringslivsutveckling m.m. föreslås och beräknas
ökas med motsvarande belopp.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
856 676 000 kronor för budgetåret 2012.

Tabell 8.1:5 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

2012

2013

2014

2015

917 040

917 040

917 040

917 040

11 830

32 048

51 111

74 959

Beslut

-13 494

307 311

683 487

554 041

Överföring
till/från andra
anslag

-58 700

-51 900

-44 104

-41 190

-1 316

-1 348

1 606 217

1 503 501

Anvisat 2011

1

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

856 676

1 204 499

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas från 2014 även till
en följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojektet kommer att genomföras i statsförvaltningen.

8.1.6

1:6 Särskilda insatser inom
skolområdet

Tabell 8.1:6 Anslagsutveckling för Särskilda insatser inom
skolområdet
Tusental kronor

2010

Utfall

492 688

2011

Anslag

419 761

2012

Förslag

443 267

2013

Beräknat

471 238

2

2014

Beräknat

479 784

3

2015

Beräknat

454 286

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

765
388 950

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 462 589 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 461 240 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 425 671 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för särskilda insatser inom
skolområdet, vilka bl.a. omfattar undervisning
som anordnas på sjukhus samt insatser i skolväsendet för personer med funktionsnedsättning.
Anslaget används även för bidrag till speciellt
anpassad gymnasieutbildning för svårt rörelsehindrade elever från hela landet som anordnas i
Stockholms, Göteborgs, Kristianstads och Umeå
kommuner enligt 15 kap. 9 § skollagen
(2010:800) samt till omvårdnad och habilitering
för dessa elever, för statlig ersättning avseende
gymnasial utbildning i Örebro kommun för
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döva och hörselskadade elever och för bidrag till
kostnader för viss riksrekryterande utbildning
för elever med utvecklingsstörning.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2012 för ramanslaget 1:6 Särskilda insatser
inom skolområdet ingå ekonomiska åtaganden
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
37 000 000 kronor 2013.

Skälen för regeringens förslag: Specialpedagogiska

skolmyndigheten beslutar om bidrag till
omvårdnad och habilitering för elever som deltar
i Rh-anpassad gymnasieutbildning. Bidraget
beviljas per läsår. Regeringen bör därmed
bemyndigas att besluta om tilldelning av medel
för detta ändamål som innebär åtagande för
kommande budgetår.

Tabell 8.1:6 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Ingående åtaganden

33 170

34 000

35 000

Nya åtaganden

34 000

35 000

Infriade åtaganden

-33 170

-34 000

Utestående åtaganden

83 583

37 000

35 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

83 000

37 000

37 000

Beräknat
2014

Beräknat
2015–

-35 000
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Regeringens överväganden
Den
Rh-anpassade
gymnasieutbildningen
omfattade 144 elever läsåret 2010/11, vilket är en
minskning med 6 procent sedan föregående
läsår.
Elevantalet
inom
riksgymnasieverksamheten i Örebro kommun för döva och
hörselskadade har också minskat något det
senaste året. Hösten 2010 omfattade verksamheten i gymnasieskolan 438 elever och i gymnasiesärskolan 41 elever. Regeringen har gett
Utredningen om flexibel utbildning för elever
som tillhör specialskolans målgrupp (U 2010:04)
i uppdrag att se över ansvarsfördelning för och
finansiering av gymnasieutbildning för vissa
elever med funktionsnedsättning. Utredaren ska
bl.a. beskriva elevgruppernas sammansättning
vid riksgymnasierna och se över principerna för
ekonomiskt ansvar för dessa elevers skolgång. I
avvaktan på utredarens redovisning av uppdraget
bedömer regeringen att de särskilda insatserna
inom
skolområdet
och
riksgymnasieverksamheten behövs i motsvarande omfattning
som 2011.
Regeringen avser att genomföra en särskild
satsning i syfte att stärka förutsättningarna för
samtliga skolhuvudmän att nå ökad måluppfyllelse för elever med vissa funktionsnedsättningar. För detta ändamål föreslår
regeringen att anslaget ökas med 17 000 000
kronor under 2012 och beräknar att anslaget
ökas med 37 000 000 kronor 2013 och 2014.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
443 267 000 kronor för budgetåret 2012.

Tabell 8.1:6 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

419 761

419 761

419 761

419 761

6 506

14 477

23 644

35 162

17 000

37 318

38 106

2 096

-621

-637

479 784

454 286

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

443 267

471 238

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas från 2014 även till
en följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojektet kommer att genomföras i statsförvaltningen.

8.1.7

1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem
och annan pedagogisk verksamhet

Tabell 8.1:7 Anslagsutveckling för Maxtaxa i förskola,
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
Tusental kronor

2010

Utfall

3 657 971

2011

Anslag

3 660 000

2012

Förslag

3 660 000

2013

Beräknat

3 660 000

2014

Beräknat

3 660 000

2015

Beräknat

3 660 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 029
3 660 029

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslagets ändamål är att finansiera statsbidrag
till de kommuner som har ett system med maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet samt det statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder som ska lämnas till de
kommuner som tillämpar maxtaxa. Under
anslaget
bekostas
även
Skolverkets
administration
av
rekvisitioner
från
kommunerna samt uppföljning av reformens
olika delar.
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Regeringens överväganden
Regeringen bedömer att alla kommuner kommer
att tillämpa systemet med maxtaxa i förskola,
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.
Mot bakgrund av detta föreslår regeringen att
riksdagen
anvisar
ett
ramanslag
om
3 660 000 000 kronor för budgetåret 2012.
Tabell 8.1:7 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor
1

Anvisat 2011

2012

2013

2014

2015

3 660 000

3 660 000

3 660 000

3 660 000

Stockholms kommun och Sigtunaskolan
Humanistiska läroverket,
-

ersättning till skolhuvudmän för kostnader
för nordiska elever på gymnasial nivå,

-

ersättning vid personskada till elev i viss
gymnasieutbildning,

-

statsbidrag till riksinternatskolor,

-

statsbidrag till kostnader för utlandssvenska
elevers skolgång i Sverige, och

-

statsbidrag för vissa barn och ungdomar
som inte är folkbokförda i Sverige.

Förändring till följd av:
Beslut

Regeringens överväganden

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/ beräknat anslag

3 660 000

3 660 000

3 660 000

3 660 000

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

8.1.8

1:8 Bidrag till viss verksamhet inom
skolväsendet, m.m.

Tabell 8.1:8 Anslagsutveckling för Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.
Tusental kronor

2010

Utfall

119 040

2011

Anslag

151 603

1

2012

Förslag

141 453

2013

Beräknat

141 789

2

2014

Beräknat

143 465

3

2015

Beräknat

147 068

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

37 519
125 222

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 139 002 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 137 827 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 137 826 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används huvudsakligen för:
-

särskilt verksamhetsstöd till vissa riksrekryterande gymnasiala utbildningar och förberedande dansutbildningar,

-

bidrag till kostnader för Sveriges anslutning
till examensorganisationen International
Baccalaureate Organisation (IBO) i
Genève,

-

statsbidrag för International Baccalaureateutbildning till Göteborgs kommun,

Den huvudsakliga faktorn som styr utgifterna på
anslaget är antalet elever i de olika verksamheterna. Utgifterna för ersättning till skolhuvudmän för elever från annat nordiskt land
som studerar i Sverige med stöd av
överenskommelsen om nordisk utbildningsgemenskap på gymnasial nivå har minskat det
senaste året efter att dessförinnan ha ökat under
flera år. Ersättningen avser det överskjutande
antalet elever som huvudmännen tagit emot i
förhållande till det antal elever som genomgått
utbildning i annat nordiskt land. Höstterminen
2010 lämnades bidrag för 316 nordiska elever
och vårterminen 2011 var motsvarande antal 298.
Sammanlagt under läsåret utbetalades knappt 25
miljoner kronor, vilket är en minskning med 4
miljoner kronor jämfört med föregående läsår.
Statsbidrag för vissa barn och ungdomar som
inte är folkbokförda i Sverige lämnades för
309 elever under höstterminen 2010 och 322
elever vårterminen 2011. Sammanlagt under läsåret utbetalades knappt 21 miljoner kronor,
vilket är en minskning med 1 miljon kronor
jämfört med föregående läsår.
För att finansiera den ökning av Statens skolinspektions anslag som behövs till följd av det
planerade införandet av anmälningsskyldighet
för missförhållanden inom skolväsendet m.m.
föreslår regeringen att anslaget minskas med
500 000 kronor 2012 och beräknar att anslaget
minskas med 1 000 000 kronor fr.o.m. 2013.
Anslaget 1:2 Statens skolinspektion föreslås och
beräknas ökas med samma belopp.
För att finansiera utvärdering inom utbildningsområdet
föreslår
regeringen
att
2 000 000 kronor 2012 överförs från anslaget till
anslag 1:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk
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utvärdering
under
utgiftsområde
14
Arbetsmarknad och arbetsmiljö. 2013 beräknas
4 000 000 kronor överföras och fr.o.m. 2014
5 000 000 kronor årligen.
Regeringen förslår också att anslaget 2012
minskas med 10 000 000 kronor, som förs till
anslaget 1:5 Utveckling inom skolväsendet och
annan pedagogisk verksamhet som förstärkning.
Regeringen beräknar att denna minskning även
görs kommande år.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag
om 141 453 000 kronor för budgetåret 2012.
Tabell 8.1:8 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

151 603

151 603

151 603

151 603

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

2 350

5 437

8 648

12 673

-12 500

-15 251

-16 562

-16 979

-224

-230

143 465

147 068

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

141 453

141 789

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas från 2014 även till
en följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojektet kommer att genomföras i statsförvaltningen.

8.1.9

1:9 Bidrag till svensk undervisning i
utlandet

Tabell 8.1:9 Anslagsutveckling för Bidrag till svensk undervisning i utlandet
Tusental kronor

2010

Utfall

96 352

2011

Anslag

101 565

1

2012

Förslag

102 340

2013

Beräknat

105 068

2

2014

Beräknat

107 010

3

2015

Beräknat

109 575

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 630
95 839

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 102 341 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 102 197 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 102 197 tkr i 2012 års prisnivå.
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Anslaget används för att finansiera statsbidrag
för utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. Statsbidrag lämnas till:
-

huvudmannen för en svensk utlandsskola,

-

distansundervisning,

-

kompletterande svensk undervisning, och

-

undervisning vid utländsk skola (internationell skola).

Statsbidragsbestämmelserna syftar till att ge
utlandssvenska barn och ungdomar utbildning
som motsvarar förskoleklassen, grundskolan och
så långt det är möjligt gymnasieskolan eller
undervisning i svenska och om Sverige, om de
går i en utländsk skola. För att bidrag ska ges för
en elev måste en av vårdnadshavarna vistas i utlandet på grund av verksamhet som bedöms
väsentlig för det svenska samhället.
Anslaget används även för lönekostnader
m.m. för nationellt anställda lärare m.fl. vid
Europaskolorna
och
utvecklingsinsatser
kopplade till svensk undervisning i utlandet.
Bidrag utgår även för stöd till undervisning i
svenska vid utländska skolor.
Regeringens överväganden
Det fanns 20 svenska utlandsskolor med statsbidrag läsåret 2010/11 som bedrev undervisning
på grundskolenivå. Vid 18 av dessa fanns även
elever i förskoleklass och vid 6 av dessa undervisning på gymnasienivå. Totalt deltog
1 401 elever i utbildning vid svenska utlandsskolor. Läsåret innan var motsvarande elevantal 1
143 elever. Totalt 3 859 elever deltog i kompletterande svensk undervisning.
I enlighet med riksdagens beslut (prop.
2010/11:100,
bet
2010/11:FiU21,
rskr.
2010/11:321) att de verksamheter som bedrivs av
Riksföreningen Sverigekontakt flyttas till
utgiftsområde 5 Internationell samverkan
minskas anslaget med 797 000 kronor 2012 och
beräknas därefter minskas med samma belopp
årligen framgent.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
102 340 000 kronor för budgetåret 2012.
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Tabell 8.1:9 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

101 565

101 565

101 565

101 565

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

1 572

4 321

6 429

9 018

-797

-818

-835

-855

-149

-153

107 010

109 575

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

102 340

105 068

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas från. 2014 även till
en följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojektet kommer att genomföras i statsförvaltningen.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslaget 1:10 Fortbildning av
lärare och förskolepersonal ingå ekonomiska
åtaganden som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 401 000 000 kronor 2013–2015.

Skälen för regeringens förslag: Skolverket ingår
fleråriga avtal med lärosätena om uppdragsutbildning och lämnar förhandsbesked till skolhuvudmän om statsbidrag. Regeringen bör därför bemyndigas att besluta om tilldelning av
medel för detta ändamål som innebär åtagande
för kommande budgetår.

8.1.10 1:10 Fortbildning av lärare och
förskolepersonal
Tabell 8.1:10 Anslagsutveckling för Fortbildning av lärare
och förskolepersonal
Tusental kronor

2010

Utfall

840 627

2011

Anslag

2012

Förslag

502 500

2013

Beräknat

512 500

2

2014

Beräknat

512 500

3

2015

Beräknat

200 000

4

1 046 100

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

564 873
828 786

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslagets ändamål är att finansiera insatser för
att stärka lärares, förskollärares, rektorers och
förskolechefers möjlighet till fortbildning.
Medlen ska användas till sådan fortbildning som
genomförs på uppdrag av Statens skolverk i enlighet
med
regeringens
uppdrag
till
myndigheten. Under anslaget bekostas även
kostnader för arbete med administration och
uppföljning av fortbildningsinsatserna.
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Tabell 8.1:10 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Ingående åtaganden

600 000

200 000

Nya åtaganden

200 000

401 000

-600 000

-200 000

Infriade åtaganden
Utestående åtaganden

600 000

200 000

401 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

600 000

200 000

401 000

Regeringens överväganden
Effekten av de skärpta behörighetskraven för
lärarna i den nya skollagen kan bli successiv och
långdragen. Därför beslutades 2011 satsningen
Lärarlyftet II, som syftar till att alla elever ska få
sin undervisning av behöriga lärare, dvs. lärare
som har såväl goda ämneskunskaper som god
ämnesdidaktisk kompetens för den nivå och i det
ämne läraren undervisar. Satsningen riktar sig
enbart till lärare med lärarexamen som är
anställda utan tidsbegränsning. För att vara
berättigad att delta i Lärarlyftet II ska läraren
undervisa i ämnet utan att ännu ha rätt
utbildning för detta. Lärarlyftet II planeras pågå
2012–2015.
Det blir allt tydligare att det pedagogiska
ledarskapet är av stor betydelse för framgångsrika skolor och därmed för elevernas resultat.
Det räcker inte med den befattningsutbildning
som finns i dag, utan rektorer behöver ytterligare kompetensutveckling med särskild fördjupning i pedagogiskt ledarskap. Regeringen
införde därför 2011 ett rektorslyft som pågår
fram till 2014.
Anslaget
föreslås
ökas
med
132 000 000 kronor 2012 som en förstärkning av
Lärarlyftet II, inklusive en kompetensutvecklingsinsats för lärare i svenska för invandrare, och beräknas ökas med 187 000 000 kronor
2013,
337 000 000 kronor
2014
och
200 000 000 kronor 2015.
Regeringen föreslår vidare att anslaget ökas
med 40 500 000 kronor under åren 2012–14 för
kompetensutveckling för förskollärare och
förskolechefer.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
502 500 000 kronor för budgetåret 2012.
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Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

-345 000

-40 000

-16 000

Tabell 8.1:10 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

1 046 100

1 046 100

1 046 100

1 046 100

-543 600

-533 600

-533 600

-846 100

502 500

512 500

512 500

200 000

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

8.1.11 1:11 Förstärkning av basfärdigheter
Tabell 8.1:11 Anslagsutveckling för Förstärkning av basfärdigheter
Tusental kronor

2010

Utfall

497 046

2011

Anslag

400 000

2012

Förslag

250 000

2013

Beräknat

0

2

2014

Beräknat

0

3

2015

Beräknat

0

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

10 476
375 965

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 0 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 0 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 0 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används till att stärka skolhuvudmännens arbete med basfärdigheterna läsa, skriva och
räkna. Fördelningen av medel till huvudmännen
styrs av elevantalet i årskurserna 1–3 i grundskolan samt andelen elever som inte når behörighet i något av ämnena svenska, svenska som
andraspråk, engelska och matematik i årskurs 9 i
grundskolan. Under anslaget bekostas även
Statens skolverks kostnader för arbete med
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administration, information och uppföljning
med anledning av bidraget.
Regeringens överväganden
För att stimulera och stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna infördes ett
nytt statsbidrag den 1 oktober 2008. Skolverket
ska administrera och fördela bidraget enligt närmare reglering i förordning.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
250 000 000 kronor för budgetåret 2012.

särskilt anpassad för personer med funktionshinder och studier inom vuxenutbildning för utvecklingsstörda och särskild utbildning för
vuxna. Bidrag betalas i enlighet med förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder.
Bidraget kan lämnas dels med ett belopp per
dag eller timme som är lika för alla bidragsmottagare, dels som ersättning för resor, kost
och logi för den enskilde i anslutning till utbildningen. Utnyttjandet av anslaget är främst beroende av efterfrågan.
Tabell 8.1:12 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Tabell 8.1:11 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

400 000

2013

400 000

2014

400 000

Anvisat 2011

2015

Beslut

400 000

2013

2014

2015

15 525

15 525

15 525

15 525

15 525

15 525

15 525

Beslut
11

6 525

15 258

26 321

-150 011

-406 526

-415 258

-426 321

Överföring
till/från andra
anslag

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/ beräknat anslag

15 525

1

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

2012

Förändring till följd av:

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

1

250 000

1

0

0

0

0

0

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas från 2014 även till
en följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojektet kommer att genomföras i statsförvaltningen.

8.1.12 1:12 Bidrag till vissa studier
Tabell 8.1:12 Anslagsutveckling för Bidrag till vissa studier
Tusental kronor

2010

Utfall

14 759

2011

Anslag

15 525

2012

Förslag

15 525

2013

Beräknat

15 525

2

2014

Beräknat

15 525

3

2015

Beräknat

15 525

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

357
15 200

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Regeringens överväganden
Under 2010 har Specialpedagogiska skolmyndigheten fått in ansökningar som överstiger de
tillgängliga medlen på anslaget. Att hela anslaget
ändå inte kunnat betalas ut under 2010 beror
enligt myndigheten främst på att utbildningsanordnarna ställt in ett stort antal kurser i slutet
av året.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
15 525 000 kronor för budgetåret 2012.

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för statsbidrag som lämnas för
studier om funktionshinder, utbildning som är
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8.1.13 1:13 Myndigheten för
yrkeshögskolan

Tabell 8.1:13 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Tabell 8.1:13 Anslagsutveckling för Myndigheten för yrkeshögskolan

Anvisat 2011

Pris- och löneomräkning 2

2010

Utfall

93 006

2011

Anslag

104 830

2012

Förslag

101 884

2013

Beräknat

102 051

2

2014

Beräknat

103 994

3

Övrigt

110 836

4

Förslag/ beräknat anslag

2015

Beräknat

1

13 001

Beslut

104 565

Anslaget används för Myndigheten för yrkeshögskolans förvaltningskostnader, inklusive för
att främja validering.
Regeringens överväganden
Regeringen har i avsnitt 5.2.1. redogjort för
resultatet av verksamheten.
Regeringen aviserade i propositionen Åtgärder för jobb och omställning en tillfällig förstärkning av anslaget med två miljoner kronor
under 2009–2011 (prop. 2008/09:97, bet.
2008/09:FiU18, rskr. 2008/09:183).
Regeringen prioriterar i denna proposition
bl.a. åtgärder för att möta inbromsningen av tillväxten, åtgärder för varaktigt högre tillväxt och
sysselsättning samt åtgärder för att välfärden ska
komma alla till del. För att bidra till detta föreslås att vissa anslag minskas. För 2012 föreslås
därför att anslaget minskas med 2 miljoner kronor. Regeringen bedömer att anslaget bör minskas med 4 miljoner kronor under 2013 respektive 2014.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
101 884 000 kronor för budgetåret 2012.

2013

2014

2015

104 830

104 830

104 830

104 830

1 094

3 303

5 522

8 340

-4 040

-6 082

-6 207

-2 180

-151

-155

103 994

110 836

Överföring
till/från andra
anslag

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 99 967 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 99 821 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 103 739 tkr i 2012 års prisnivå.

2012

Förändring till följd av:

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

101 884

102 051

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt. Anslaget minskas (2014) även till
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojektet kommer att genomföras i statsförvaltningen.

8.1.14 1:14 Utveckling av vuxenutbildning
m.m.
Tabell 8.1:14 Anslagsutveckling för Utveckling av vuxenutbildning m.m.
Tusental kronor

2010

Utfall

7 427

2011

Anslag

8 721

2012

Förslag

8 856

2013

Beräknat

9 011

2

2014

Beräknat

9 172

3

2015

Beräknat

9 401

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

740
9 103

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 8 856 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 8 843 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 8 844 tkr i 2012 års prisnivå.

Ändamålet med anslaget är att finansiera utvecklingsinsatser inom vuxenutbildningsområdet.
Regeringens överväganden
Regeringen bedömer att utvecklingsinsatserna
inom vuxenutbildningen bör bedrivas i motsvarande omfattning som 2011.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
8 856 000 kronor för budgetåret 2012.
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Tabell 8.1:14 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

8 721

8 721

8 721

8 721

135

290

464

693

-

validering av utländsk yrkeskompetens,

-

statsbidrag för kommunal vuxenutbildning,
vuxenutbildning för utvecklingsstörda och
från och med den 1 juli 2012 särskild utbildning för vuxna, inklusive statbidrag för
lärlingsutbildning inom dessa skolformers
gymnasiala vuxenutbildning eller utbildning
på gymnasial nivå,

-

särskilt verksamhetsstöd för idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet,

-

särskilt verksamhetsstöd för att främja
samisk utbildningsverksamhet, och

-

särskilt verksamhetsstöd för riksomfattande kursverksamhet avseende hemslöjd.

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/ beräknat anslag

8 856

9 011

-13

-13

9 172

9 401

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt. Anslaget minskas (2014) även till
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojektet kommer att genomföras i statsförvaltningen.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

8.1.15 1:15 Statligt stöd till
vuxenutbildning
Tabell 8.1:15 Anslagsutveckling för Statligt stöd till vuxenutbildning
Tusental kronor

2010

Utfall

3 195 073

2011

Anslag

3 350 142

2012

Förslag

2 251 849

2013

Beräknat

2 060 238

2

2014

Beräknat

2 029 273

3

2015

Beräknat

1 915 955

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-55 124

under 2012 för ramanslaget 1:15 Statligt stöd till
vuxenutbildning besluta om bidrag till yrkeshögskolan, kvalificerad yrkesutbildning och lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 2 900 000 000
kronor 2013−2018.

3 105 803

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 2 030 159 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 964 039 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 812 086 tkr i 2012 års prisnivå.

Ändamålet med anslaget är att finansiera:
-

statligt stöd för yrkeshögskoleutbildningar,

-

statligt stöd för kvalificerad yrkesutbildning,

-

kostnader för personskadeförsäkring och
ansvarsförsäkring inom yrkeshögskolan
och kvalificerad yrkesutbildning,

-

statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna
till vissa hantverksyrken,

-

statsbidrag för kompletterande utbildningar,

Skälen för regeringens förslag: Myndigheten för
yrkeshögskolan skriver fleråriga och löpande
avtal under budgetåret med utbildningsanordnare. En utbildningsanordnare av pilotutbildning har t.ex. behov av att anordna utbildningar som nödvändiggör långtgående åtaganden
från statens sida perioden 2013–2018. Kostnaderna för yrkeshögskoleplatser för pilotutbildningen beräknas till ca 40 miljoner kronor
per år. Anledningen till att föreslaget högsta
belopp
överstiger
bedömda
utestående
åtaganden är att det finns en osäkerhet i omfattningen av utestående åtaganden. Regeringen bör
bemyndigas att besluta om tilldelning för
nämnda ändamål som innebär åtaganden för
kommande budgetår.
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Tabell 8.1:15 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Erhållet/föreslaget bemyndigande

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015–2018

2 502 233

2 320 302

2 843 866

1 200 067

416 022

-416 022

1 804 505

1 998 000

-1 986 436

- 1 474 436

-1 643 799

-784 045

2 502

2 320 302

2 843 866

1 200 067

416 022

2 900 000

2 600 000

2 900 000

Infriade åtaganden
Utestående åtaganden

Prognos
2011

Regeringens överväganden
Regeringen har i avsnitt 5.2 redogjort för resultatet av verksamheten. Statligt stöd för kvalificerad yrkesutbildning och lärlingsutbildning
för vuxna till vissa hantverksyrken kommer att
finnas kvar under en övergångsperiod t.o.m.
2013 respektive 2014. Därefter ska motsvarande
utbildningsbehov tillgodoses inom yrkeshögskolan. Behovet av anslag för dessa stöd kommer
att minska successivt under perioden 2011–2014
samtidigt som yrkeshögskolan utvecklas i motsvarande takt. Regeringen föreslår en utökad
satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux) med ca 5 000 platser 2012
och beräknar en ökning med ca 1 000 platser
2013. Den föreslagna satsningen bedöms öka utgifterna för studiestöd med 250 miljoner kronor
2012 och 50 miljoner kronor 2013.
Regeringen föreslår en tillfällig satsning på
yrkeshögskolan med ca 1 000 platser 2012 och
beräknar att satsningen kommer att uppgå till ca
500 platser 2013. Den föreslagna satsningen bedöms öka utgifterna med 60 miljoner kronor
2012 och med 30 miljoner kronor 2013.
För att stimulera kommunerna att bedriva lärlingsutbildning inom den gymnasiala vuxenutbildningen har regeringen inrättat ett särskilt
lärlingsstatsbidrag. Satsningen föreslås uppgå till
102 miljoner kronor för 2012 och beräknas
uppgå till 126 miljoner kronor respektive
157 miljoner kronor för 2013 och 2014.
Sammantaget beräknas satsningen motsvara
5 900 årsstudieplatser för 2011–2014. Totalt beräknas satsningen inklusive studiestöd uppgå till
566 miljoner kronor för perioden 2011–2014.
I budgetpropositionen för 2011 angavs att för
att ge fler arbetslösa ungdomar mellan 20–24 år
som saknar fullständig grundskole- och gymnasieutbildning möjlighet att komplettera sin utbildning avser regeringen att utöka antalet
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utbildningsplatser i den kommunala vuxenutbildningen. Totalt beräknas anslaget tillföras
87,5 miljoner kronor under 2011–2013. Satsningen föreslås för 2012 uppgå till 25 miljoner
kronor.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
2 251 849 000 kronor för budgetåret 2012.
Tabell 8.1:15 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

3 350 142

3 350 142

3 350 142

3 350 142

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/ beräknat anslag
1

51 927

102 332

164 923

246 934

-1 166 850

-1 409 112

-1 500 119

-1 695 782

40 906

41 512

42 265

43 251

-24 276

-24 636

-27 938

-28 590

2 251 849

2 060 238

2 029 273

1 915 955

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt. Anslaget minskas (2014) även till
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojektet kommer att genomföras i statsförvaltningen.
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8.1.16 1:16 Bidrag till vissa
handikappåtgärder inom
utbildningsområdet m.m.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Tabell 8.1:16 Anslagsutveckling för Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m.
Tusental kronor

2010

Utfall

2011

Anslag

145 618

2012

Förslag

147 218

2013

Beräknat

149 753

2

2014

Beräknat

151 851

3

2015

Beräknat

154 593

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
142 571

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2012 för ramanslaget 1:16 Bidrag till vissa
handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m.
besluta om stöd för studerande med funktionshinder vid folkhögskolor, universitet och högskolor som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
77 000 000 kronor 2013.

Skälen för regeringens förslag: Specialpedagogiska

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 146 378 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 145 453 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 144 501 tkr i 2012 års prisnivå.

Ändamålet med anslaget är att finansiera:
-

utgifter för bidrag för vissa handikappåtgärder inom folkbildningen som framför
allt rör särskilt kostnadskrävande utbildningsinsatser vid folkhögskola, t.ex. tolk
och teknisk anpassning, och

-

sådant särskilt utbildningsstöd som i dag
regleras i förordningen (2005:1074) om
statligt bidrag till särskilt utbildningsstöd.

skolmyndigheten beslutar om det särskilda utbildningsstödet för bl.a. folkhögskolor, universitet och högskolor samt bidrag för vissa handikappåtgärder inom folkbildningen. Bidraget
beviljas per läsår. Regeringen bör därför bemyndigas att besluta om tilldelning av medel för
dessa ändamål som innebär åtagande för kommande budgetår.

Tabell 8.1:16 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Ingående åtaganden

12 000

77 000

77 000

Nya åtaganden

77 000

77 000

Infriade åtaganden

-12 000

- 77 000

Utestående åtaganden

77 000

77 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

77 000

Beräknat
2014

Beräknat
2015–

- 77 000
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Regeringens överväganden

Tabell 8.1 Ersättningsbelopp för helårsstudenter och
helårsprestationer

Regeringen har i avsnitt 5.2.1. redogjort för
resultatet av verksamheten och bedömer att
verksamheten även fortsättningsvis bör
bedrivas i samma omfattning.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
147 218 000 kronor för budgetåret 2012.

Kronor

Tabell 8.1:16 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor
2012

Anvisat 2011 1

145 618

2013

145 618

2014

145 618

2015

145 618

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

1 600

4 995

8 075

11 882

UTBILDNINGSOMRÅDE

ERSÄTTNING FÖR EN ERSÄTTNING FÖR EN
HELÅRSSTUDENT HELÅRSPRESTATION

Humanistiskt, teologiskt,
juridiskt, samhällsvetenskapligt

23 432

19 143

Naturvetenskapligt, tekniskt,
farmaceutiskt

50 092

42 243

Vård

53 254

46 125

Odontologiskt

44 039

51 300

Medicinskt

59 510

72 386

34 763

40 941

Undervisning
Övrigt

2

1

40 229

32 679

Design

141 947

86 484

Konst

201 518

86 515

Musik

122 461

77 430

Beslut

Opera

291 837

174 581

Överföring
till/från andra
anslag

Teater

282 201

140 561

Media

287 986

230 689

Dans

198 472

109 667

Idrott

103 423

47 860

Övrigt

-860

Förslag/ beräknat anslag

147 218

149 753

-1 842
151 851

-2 907
154 593

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt. Anslaget minskas (2014) även till
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojektet kommer att genomföras i statsförvaltningen.

8.2

Anslag för universitet och
högskolor

Ersättningsbelopp för helårsstudenter och
helårsprestationer

Samtliga ersättningsbelopp räknas upp med
pris- och löneomräkningen på 0,9 procent. I
enlighet med den kvalitetsförstärkning som
regeringen föreslår i denna proposition räknas
ersättningsbeloppen för utbildningsområdena
humaniora, samhällsvetenskap, juridik och
teologi därutöver upp med 7,4 procent.
Ersättningsbeloppen för helårsstudenter
och helårsprestationer bör för budgetåret 2012
uppgå enligt tabell 8.1 Ersättningsbelopp för
helårsstudenter och helårsprestationer.
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1

Utbildning inom det allmänna utbildningsområdet, utbildningsvetenskapliga
kärnan samt övrig verksamhetsförlagd utbildning.
2
Avser journalist- och bibliotekarieutbildningar samt praktisk-estetiska
kurser inom bl.a. lärarutbildning med inriktning mot tidigare år,
förskollärarutbildning och grundlärarutbildning.

Förändringar på anslagen för forskning och
forskarutbildning

Anslagen för forskning och forskarutbildning
till universitet och högskolor föreslås 2012 öka
med 731 950 000 kronor (se tabell 8.2 nedan) i
enlighet med propositionen Ett lyft för
forskning och innovation (prop. 2008/09:50,
bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160), varav
431 950 000 kronor avser strategiska forskningsmedel och 300 000 000 kronor en förstärkning av basresursen.
I enlighet med ovan nämnda proposition
sker en omfördelning baserat på kvalitetsindikatorerna externa medel samt vetenskaplig
produktion och citeringar. Tillskotten och
omfördelningen av medel på anslagen till
forskning för budgetåret 2012 uppgår till de
belopp som redovisas i tabell 8.2 Förändringar
på anslagen för forskning och forskarutbildning 2012.
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Tabell 8.2 Förändringar på anslagen för forskning och
forskarutbildning 2012

Mälardalens
högskola

Tusental kronor

265

1 803

Gymnastik- och
idrottshögskolan

766

17

783

Högskolan i
Borås

Strategiska
forskningsmedel

Förstärkning
basresurs

Omfördelning

Uppsala
universitet

885

143

1 028

68 900

38 040

-6 335

100 605

Lunds
universitet

Högskolan
Dalarna

847

-130

717

78 500

43 568

-5 148

116 920

Högskolan på
Gotland

236

-235

1

30 215

581

30 796

Högskolan i
Gävle

967

221

1 188

Högskolan i
Halmstad

836

-444

391

40 807

Högskolan
Kristianstad

636

-691

-55

94 743

Högskolan i
Skövde

685

-333

352

Högskolan Väst

593

26

619

1 756

493

2 249

Lärosäte

Göteborgs
universitet

Totalt

1 538

Stockholms
universitet

12 200

29 877

1 857

43 934

Umeå universitet

20 500

19 838

2 838

43 176

Linköpings
universitet
Karolinska
institutet

23 600
57 950

15 210
35 780

1 997
1 013

Kungl. Tekniska
högskolan

79 800

19 282

-1 355

97 727

Luleå tekniska
universitet

Södertörns
högskola

7 700

5 421

410

13 531

Karlstads
universitet

2 377

431

2 808

Sveriges
lantbruksuniversitet

11 300

19 790

-234

30 856

Linnéuniversitet

3 992

462

4 454

Örebro
universitet

4 384

1 132

5 514

Chalmers
tekniska
högskola AB

71 500

13 882

-177

85 205

Mittuniversitetet

3 322

1 609

4 931

2 969

876

3 845

300 000

0

731 950

Blekinge
tekniska
högskola
Malmö högskola

Högskolan i
Jönköping
Totalt

939

221

1 160

1 369

490

1 859

431 950
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Tabell 8.3 Strategiska forskningsmedel – beslutad fördelning 2010–2011 och föreslagen fördelning 2012
Miljoner kronor
Huvudsökande lärosäte

Medsökande lärosäte

Strategiskt område

2010

2011

2012

Uppsala universitet

Umeå universitet,
Stockholms universitet,
Kungl. Tekniska högskolan

Cancer

5,6

10,2

19,6

Uppsala universitet

Kungl. Tekniska högskolan,
Sveriges lantbruksuniversitet,
Luleå tekniska universitet

Energi

14,8

31,6

52,0

Uppsala universitet

Lunds universitet,
Umeå universitet

E-vetenskap

10,0

14,0

26,0

Uppsala universitet

Molekylär biovetenskap

15,0

26,4

43,5

Uppsala universitet

Politiskt viktiga regioner

6,0

6,0

8,0

Säkerhet och krisberedskap

3,0

8,4

11,4

Vårdforskning

5,0

5,0

10,0

4,8

8,7

16,8

Uppsala universitet

Karlstads universitet,
Försvarshögskolan

Uppsala universitet
Lunds universitet

Göteborgs universitet

Cancer

Lunds universitet

Uppsala universitet

Diabetes

Lunds universitet

Göteborgs universitet

Effekter på naturresurser

Lunds universitet

Uppsala universitet

Lunds universitet

Göteborgs universitet,
Linnéuniversitetet/Lunds
universitet,
Chalmers tekniska högskola,
Kungl. Tekniska högskolan

Lunds universitet
Lunds universitet

Göteborgs universitet

Lunds universitet
Lunds universitet

14,5

28,0

16,0

24,0

Epidemiologi

6,0

6,0

10,0

Klimatmodeller

2,9

5,8

8,7

Nanovetenskap och nanoteknik

11,5

14,0

27,0

Neurovetenskap

10,0

16,0

28,0

Politiskt viktiga regioner
Uppsala universitet

Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Stockholms universitet

8,0
12,0

Kungl. Tekniska högskolan

Stockholms universitet

9,0

9,0

12,0

Stamceller och regenerativ medicin

11,0

15,0

29,0

Vårdforskning

10,0

20,0

20,0

Havsmiljöforskning

4,9

7,6

9,7

Klimatmodeller

6,1

12,2

18,3

Effekter på naturresurser

8,0

12,0

16,0

16,2

31,4

50,0

4,1

6,4

8,3

17,3

21,1

30,7

10

16,0

28,0

2

5,6

7,6

Cancer

5,6

10,2

19,6

Diabetes

8,0

14,5

28,0

Umeå universitet

Luleå tekniska universitet,
Sveriges lantbruksuniversitet

Energi

Umeå universitet

Linnéuniversitetet

Havsmiljöforskning

Linköpings universitet

Lunds universitet,
Blekinge tekniska högskola,
Högskolan i Halmstad

IT och mobil kommunikation

Linköpings universitet
Linköpings universitet

Materialvetenskap
Kungl. Tekniska högskolan,
Chalmers tekniska högskola

Karolinska institutet
Karolinska institutet

Umeå universitet

Karolinska institutet

Säkerhet och krisberedskap

6,0

6,0

10,0

Umeå universitet,
Kungl. Tekniska högskolan

Neurovetenskap

10,0

16,0

28,0

Stamceller och regenerativ medicin

12,0

16,0

30,0

Karolinska institutet

Umeå universitet

Vårdforskning

10,0

15,0

20,0

Kungl. Tekniska högskolan

Linköpings universitet,
Stockholms universitet,
Karolinska institutet

E-vetenskap

10,0

18,0

30,0

Kungl. Tekniska högskolan

Stockholms universitet,

IT och mobil kommunikation

18,7

22,9

33,3

Karolinska institutet

Epidemiologi

Karolinska institutet

176

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Kungl. Tekniska högskolan

Karolinska institutet,
Stockholms universitet

Molekylär biovetenskap

Kungl. Tekniska högskolan

Mälardalens högskola

Kungl. Tekniska högskolan

Linköpings universitet

Luleå tekniska universitet
Sveriges
lantbruksuniversitet

Umeå universitet

Chalmers tekniska
högskola
Chalmers tekniska
högskola

Göteborgs universitet

Chalmers tekniska
högskola

35,0

61,6

101,5

Produktionsteknik

9,5

13,5

19,0

Transportforskning

9,0

19,0

31,0

Hållbart nyttjande av naturresurser

6,0

13,7

21,4

Hållbart nyttjande av naturresurser

13,0

15,3

26,6

Energi

19,0

37,0

58,0

Materialvetenskap

10,0

12,0

24,0

Nanovetenskap och nanoteknik

10,5

20,0

33,0

Chalmers tekniska
högskola

Lunds universitet

Produktionsteknik

14,5

20,5

29,0

Chalmers tekniska
högskola

Göteborgs universitet

Transportforskning

15,0

29,0

46,0

8.2.1

2:1 Högskoleverket

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 8.2:1 Anslagsutveckling för Högskoleverket
Tusental kronor

2010

Utfall

176 352

2011

Anslag

177 031

1

2012

Förslag

176 984

2013

Beräknat

180 555

2

2014

Beräknat

184 373

3

2015

Beräknat

191 333

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

5 015
180 025

avgiftsbelagda
verksamheten
vid
Den
Högskoleverket omfattar avgiften för anmälan
till högskoleprovet och avgiften för prövning
av ansökan om behörighetsbevis för lärare med
utländsk utbildning. Avgiftsnivåerna regleras i
förordning och det finns inte något ekonomiskt mål för hur stor del av kostnaderna
som ska täckas av avgifterna. De kostnader
som inte finansieras med avgiftsinkomster ska
finansieras från anslaget.

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 176 984 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 177 032 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 179 032 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Högskoleverkets
förvaltningskostnader, inklusive kvalitetssäkring av högskoleutbildning och tillsyn över
högskolans verksamhet, statistik om verksamheten vid universitet och högskolor,
information om utbudet av utbildning vid
universitet och högskolor samt bedömning av
utländska utbildningar på eftergymnasial nivå.

Tabell 8.2:1 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

0

19 690

25 319

-5 629

Utfall 2010
Prognos 2011

0

20 967

24 165

-3 198

Budget 2012

0

15 700

18 080

-2 380

Tabell 8.2.1 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

0

0

0

Uppdragsverksamhet

(varav tjänsteexport)

0

0

0

Prognos 2011

0

0

0

(varav tjänsteexport)

0

0

0

Budget 2012

0

0

0

(varav tjänsteexport)

0

0

0
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Regeringens överväganden

8.2.2

Regeringens bedömning är att resultatinformationen i årsredovisningen ger en god
bild av utvecklingen inom de områden som
Högskoleverket
ansvarar
för.
Enligt
regeringens mening har de mål som uppställts
för verksamheten uppfyllts.
Anslaget föreslås minska med 2 000 000
kronor för att finansiera det utökade
uppdraget till Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 176 984 000 kronor för
budgetåret 2012.

Tabell 8.2:2 Anslagsutveckling för Verket för
högskoleservice

Tabell 8.2:1 Härledning av anslagsnivån 2012–2015

Tusental kronor

2010

Utfall

19 375

2011

Anslag

19 957

2012

Förslag

22 166

2013

Beräknat

22 634

2

2014

Beräknat

23 075

3

2015

Beräknat

23 672

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

-183
19 539

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 22 166 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 22 138 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 22 139 tkr i 2012 års prisnivå.

2012

2013

2014

2015

177 031

177 031

177 031

177 031

Anslaget används för utgifter för antagningsverksamheten och bedömningar av utländska
gymnasiebetyg vid Verket för högskoleservice.

1 862

5 471

9 280

14 154

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

-2 000

-2 040

-2 083

0

91

94

145

149

176 984

180 555

184 373

191 333

Tusental kronor

Anvisat 2011 1

2:2 Verket för högskoleservice

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (från 2014)
även till en följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

Det ekonomiska målet för den avgiftsfinansierade
verksamheten
som
avser
upphandling är att intäkterna ska täcka
samtliga kostnader (full kostnadstäckning).
För antagning till högskoleutbildning finns det
inte något specificerat ekonomiskt mål för hur
stor del av kostnaderna som ska täckas av
avgiften. Kostnaderna som inte finansieras
med avgiftsinkomster ska finansieras från
anslaget. Det ekonomiska målet för den
avgiftsfinansierade verksamheten i fråga om
driften av studiedokumentationssystemet
Ladok är att intäkterna ska täcka samtliga
kostnader för denna verksamhet (full
kostnadstäckning).
Tabell 8.2:2 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

0

0

0

0

Prognos 2011

0

0

0

0

Budget 2012

0

0

0

0

Offentligrättslig
verksamhet
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8.2.3

Tabell 8.2:2 Uppdragsverksamhet

2:3 Uppsala universitet:
Grundutbildning

Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Utfall 2010
(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

218 406

232 103

-13 697

0

0

0

226 736

238 132

-11 396

0

0

0

2011

Anslag

1 393 036

241 130

247 654

-6 524

2012

Förslag

1 336 387

0

0

0

2013

Beräknat

1 360 191

2

2014

Beräknat

1 382 464

3

2015

Beräknat

1 414 328

4

Regeringens överväganden

Tabell 8.2:3 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Uppsala universitet
Tusental kronor

2010

Utfall

1 358 422
1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

165 176
1 375 599

1

Regeringens bedömning är att resultatinformationen i årsredovisningen ger en god
bild av utvecklingen inom de områden som
Verket för högskoleservice ansvarar för. Enligt
regeringens mening har de mål som uppställts
för verksamheten uppfyllts.
Anslaget föreslås öka med 2 000 000 kronor
genom en överföring av medel från anslag 2:70
Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
m.m. för att användas för bedömning av
utländska gymnasiebetyg.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 22 166 000 kronor för
budgetåret 2012.

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 1 338 921 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 338 822 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 342 040 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 8.2:3 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

0

867

967

-100

Utfall 2010
Tabell 8.2:2 Härledning av anslagsnivån 2012–2015

Prognos 2011

0

900

950

-50

Tusental kronor

Budget 2012

0

900

950

-50

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

19 957

19 957

19 957

19 957

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Tabell 8.2:3 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

209

635

1 062

Beslut

Uppdragsverksamhet

Överföring
till/från andra
anslag

Utfall 2010
2 000

2 042

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

2 085

2 139

-29

-30

23 075

23 672

(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
22 166

22 634

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

254 656

247 136

7 520

1 606

(varav tjänsteexport)

41 124

40 232

892

227 000

230 000

-3 000

40 000

40 000

0

242 000

244 000

-2 000

53 000

53 000

0

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Regeringens överväganden
Uppsala universitet har för budgetåret 2010
redovisat färre helårsstudenter och helårsprestationer än vad som kan ersättas inom
beslutat takbelopp och redovisade vid
utgången av budgetåret ett anslagssparande om
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165,2 miljoner kronor, varav 26,7 miljoner
kronor överstiger tio procent av takbeloppet
och som därmed har dragits in.
Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 19 096 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget föreslås öka med 1 055 000 kronor
i enlighet med vad som bedömdes i budgetpropositionen för 2008 om utbyggnaden av
läkarutbildningen med åtta helårsstudenter.
Anslaget föreslås öka med 395 000 kronor
för att finansiera en utbyggnad av läkarutbildningen. Vidare föreslås anslaget öka med
1 125 000 kronor för att finansiera en
utbyggnad av civilingenjörsutbildningen.
Anslaget föreslås minska med 881 000
kronor för att finansiera klinisk utbildning och
forskning med anledning av den utbyggnad
med ytterligare 13 helårsstudenter årligen som
inleddes 2009. Kostnaden för denna
utbyggnad finansieras inom universitetets
tilldelade medel. Vidare får universitetet inom
sina ramar utöka läkarutbildningen med
ytterligare 15 helårsstudenter fr.o.m. 2010.
Anslaget föreslås minska 2012 med 141 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
inom lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 1 600 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning (prop. 2009/10:89) om att
minskad avhoppsfrekvens och ökad genomströmning på lärar- och förskollärarutbildningarna ska leda till minskade kostnader.
Med anledning av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter minskade
anslaget 2011. Ingen motsvarande minskning
föreslås göras 2012, vilket leder till att anslaget
tillfälligt ökar 2012 med 8 022 000 kronor.
Anslaget föreslås minska med 83 803 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen
på 10 000 högskoleplatser upphör.
Anslag föreslås minska med 12 471 000
kronor till följd av att universitetets särskilda
åtagande överförs till anslag 2:71 Särskilda
åtaganden vid universitet och högskolor.
Anslaget beräknas öka 2013 med 53 743 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbild180

ningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget beräknas öka 2013 med 536 000
kronor i enlighet med vad som bedömdes i
budgetpropositionen
för
2008
om
utbyggnaden av läkarutbildningen med åtta
helårsstudenter.
Anslaget beräknas öka 2013 med 802 000
kronor, 2014 med 815 000 kronor och 2015
med 832 000 kronor för att finansiera den
utbyggnad av läkarutbildningen som inleds
2012. Vidare beräknas att anslaget ökar 2013
med 2 286 000 kronor, 2014 med 2 323 000
kronor och 2015 med 2 371 000 kronor för att
finansiera den utbyggnad av civilingenjörsutbildningen som inleds 2012.
Anslaget beräknas minska 2013 med
881 000 kronor och 2014 med ytterligare
440 000 kronor för att finansiera klinisk
utbildning och forskning med anledning av
den utbyggnad av läkarutbildningen som
inleddes 2009.
Anslaget beräknas minska 2013 med
142 000 kronor och med 101 000 kronor 2014
till följd av en omfördelning av platser mellan
lärar- och förskollärarutbildningarna. Anslaget
beräknas öka 2015 med 696 000 kronor till
följd av en omfördelning av platser mellan
lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
24 068 000 kronor, vilket beräknas motsvara
hälften av ersättningen för inaktiva studenter.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
28 874 000 kronor, vilket beräknas motsvara
det belopp som frigörs under takbeloppet till
följd av införandet av studieavgifter för
tredjelandsstudenter.
Anslaget beräknas minska 2013 med
828 000 kronor, 2014 med 814 000 kronor och
2015 med ytterligare 508 000 kronor i enlighet
med den bedömning som gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning
om minskade kostnader för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 1 336 387 000 kronor för
budgetåret 2012.
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Tabell 8.2:3 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

1 393 036

1 393 036

1 393 036

1 393 036

12 554

34 883

58 372

88 265

-58 111

-69 985

-72 390

-74 389

-11 092

2 257

5 331

9 340

-1 885

-1 924

1 382 464

1 414 328

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag

Anslaget föreslås öka med 38 040 000
kronor som en förstärkning av basresursen.
Anslaget föreslås dessutom minska med
6 335 000 kronor till följd av omfördelning. Se
vidare avsnitt 8.2 Förändringar på anslagen för
forskning och forskarutbildning.
I anslaget ingår 25 751 000 kronor för
Nationellt kunskapscentrum för frågor om
mäns våld mot kvinnor.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 1 833 236 000 kronor för
budgetåret 2012.
Tabell 8.2:4 Härledning av anslagsnivån 2012–2015

1 336 387

1 360 191

Tusental kronor

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

8.2.4

Anvisat 2011

1 650 212

2011

Anslag

1 717 156

2012

Förslag

1 833 236

2013

Beräknat

1 862 358

2

2014

Beräknat

1 890 415

3

2015

Beräknat

1 929 350

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2014

2015

1 717 156

1 717 156

1 717 156

1 717 156

15 475

42 999

71 954

108 802

Beslut

68 900

69 995

71 146

72 611

Överföring
till/från andra
anslag

38 040

38 644

39 280

40 089

Övrigt

-6 335

-6 436

-9 121

-9 308

1 833 236

1 862 358

1 890 415

1 929 350

1

Tusental kronor

Utfall

2013

Pris- och löneomräkning 2

Förslag/
beräknat
anslag

Tabell 8.2:4 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Uppsala universitet

2012

Förändring till följd av:

2:4 Uppsala universitet:
Forskning och forskarutbildning

2010

1

0
1 717 156

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 1 833 236 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 830 738 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 830 739 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

8.2.5

Tabell 8.2:5 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Lunds universitet
Tusental kronor

Regeringens överväganden
Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 68 900 000
kronor för strategiska forskningsområden i
enlighet med tabell 8.3 Strategiska forskningsmedel under avsnitt 8.2 Anslag för
universitets- och högskoleområdet.

2:5 Lunds universitet:
Grundutbildning

2010

Utfall

1 844 438

2011

Anslag

1 756 694

2012

Förslag

1 763 735

2013

Beräknat

1 788 364

2

2014

Beräknat

1 822 538

3

2015

Beräknat

1 864 201

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
1 719 934

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 1 760 399 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 765 004 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 768 919 tkr i 2012 års prisnivå.
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Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 8.2:5 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

0

2 383

2 849

-466

Prognos 2011

0

2 900

3 600

-700

Budget 2012

0

2 900

3 600

-700

Offentligrättslig
verksamhet

Tabell 8.2:5 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Utfall 2010
(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

279 174

288 207

-9 033

75 792

75 792

0

280 000

282 000

-2 000

75 000

75 000

0

285 000

285 000

0

75 000

75 000

0

Regeringens överväganden
Lunds universitet har för budgetåret 2010
redovisat motsvarande 129,4 miljoner kronor
fler helårsstudenter och helårsprestationer än
vad som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Lunds universitet redovisade vid utgången av
budgetåret en överproduktion motsvarande
47,8 miljoner kronor.
Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 23 412 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget föreslås öka med 658 000 kronor
för att finansiera en utbyggnad av läkarutbildningen och med 1 900 000 kronor för att
finansiera en utbyggnad av specialistsjuksköterskeutbildningen. Vidare föreslås anslaget
öka med 2 250 000 kronor för att finansiera en
utbyggnad av civilingenjörsutbildningen.
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Med anledning av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter minskade
anslaget 2011. Ingen motsvarande minskning
föreslås göras 2012, vilket leder till att anslaget
tillfälligt ökar 2012 med 9 081 000 kronor.
Anslaget förslås öka med 1 055 000 kronor i
enlighet med vad som bedömdes i budgetpropositionen för 2008 om utbyggnaden av
läkarutbildningen med åtta helårsstudenter.
Anslaget föreslås minska med 1 897 000
kronor för att finansiera klinisk utbildning och
forskning med anledning av den utbyggnad
med ytterligare 28 helårsstudenter årligen som
inleddes 2009. Kostnaden för denna
utbyggnad finansieras inom universitetets
tilldelade medel.
Anslaget föreslås minska med 17 970 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen
på 10 000 högskoleplatser upphör.
Anslag föreslås minska med 27 279 000
kronor till följd av att universitetets särskilda
åtagande överförs till anslag 2:71 Särskilda
åtaganden vid universitet och högskolor.
Anslaget beräknas öka 2013 med 70 015 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget beräknas öka 2013 med 536 000
kronor i enlighet med vad som bedömdes i
budgetpropositionen
för
2008
om
utbyggnaden av läkarutbildningen med åtta
helårsstudenter.
Anslaget beräknas öka 2013 med 1 337 000
kronor, 2014 med 1 359 000 kronor och 2015
med 1 386 000 kronor för att finansiera den
utbyggnad läkarutbildningen som inleds 2012.
Vidare beräknas anslaget öka 2013 med
4 571 000 kronor, 2014 med 4 647 000 kronor
och 2015 med 4 742 000 kronor för att
finansiera den utbyggnad av civilingenjörsutbildningen som inleds 2012.
Anslaget beräknas öka 2013 med 1 077 000
kronor och 2014 med 2 189 000 kronor till
följd av en omfördelning av platser mellan
lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2013 med
1 897 000 kronor och 2014 med ytterligare
948 000 kronor för att finansiera klinisk
utbildning och forskning med anledning av
den utbyggnad av läkarutbildningen som
inleddes 2009.
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Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
37 558 000 kronor, vilket beräknas motsvara
hälften av ersättningen för inaktiva studenter.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
41 470 000 kronor, vilket beräknas motsvara
det belopp som frigörs under takbeloppet till
följd av införandet av studieavgifter för
tredjelandsstudenter.
Anslaget beräknas minska 2015 med
2 002 000 kronor till följd av att satsningen på
fler platser på specialistsjuksköterskeutbildningen upphör.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 1 763 735 000 kronor för
budgetåret 2012.
Tabell 8.2:5 Härledning av anslagsnivån 2012–2015

8.2.6

2:6 Lunds universitet: Forskning
och forskarutbildning

Tabell 8.2:6 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Lunds universitet
Tusental kronor

2010

Utfall

1 732 820
1

2011

Anslag

1 754 167

2012

Förslag

1 886 895

2013

Beräknat

1 916 869

2

2014

Beräknat

1 945 761

3

2015

Beräknat

1 985 835

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

82 000
1 754 167

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 1 886 894 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 884 337 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 884 337 tkr i 2012 års prisnivå.

Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

1 756 694

1 756 694

1 756 694

1 756 694

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

15 831

43 989

73 610

111 307

Beslut

13 681

-5 521

-6 559

-6 695

-22 471

-6 798

1 285

5 438

-2 492

-2 543

1 822 538

1 864 201

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

1 763 735

1 788 364

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Regeringens överväganden
Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 78 500 000
kronor för strategiska forskningsområden i
enlighet med tabell 8.3 Strategiska forskningsmedel under avsnitt 8.2 Anslag för
universitets- och högskoleområdet.
Anslaget föreslås öka med 43 568 000
kronor som en förstärkning av basresursen.
Anslaget föreslås dessutom minska med
5 148 000 kronor till följd av omfördelning. Se
vidare avsnitt 8.2 Förändringar på anslagen för
forskning och forskarutbildning.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 1 886 895 000 kronor för
budgetåret 2012.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 8.2:6 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

1 754 167

1 754 167

1 754 167

1 754 167

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

15 808

43 925

73 504

111 146

Beslut

78 500

79 747

81 059

82 728

Överföring
till/från andra
anslag

43 568

44 260

44 988

45 915

Övrigt 3

-5 148

-5 230

-7 957

-8 121

Tabell 8.2:7 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

2 576

2 652

3 309

-657

Prognos 2011

2 600

2 750

3 300

-550

Budget 2012

2 650

2 800

3 300

-500

Offentligrättslig
verksamhet

Utfall 2010

Tabell 8.2:7 Uppdragsverksamhet

Förslag/
beräknat
anslag

1 886 895

1 916 869

1 945 761

1 985 835

Tusental kronor

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

247 927

244 184

3 743

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Uppdragsverksamhet

Utfall 2010
(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

8.2.7

2:7 Göteborgs universitet:
Grundutbildning

Tusental kronor

Utfall

1 764 834

2011

Anslag

1 770 474

2012

Förslag

1 788 883

2013

Beräknat

1 829 592

2

2014

Beräknat

1 860 880

3

2015

Beräknat

1 900 343

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
1 770 474

1
Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 1 800 982 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 802 136 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 803 214 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
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0

0

233 500

-1 450

0

0

0

245 000

245 500

-500

0

0

0

Regeringens överväganden

Tabell 8.2:7 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Göteborgs universitet

2010

0
232 050

Göteborgs universitet har för budgetåret 2010
redovisat motsvarande 59,4 miljoner kronor
fler helårsstudenter och helårsprestationer än
vad som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Göteborgs universitet redovisade vid utgången
av budgetåret en överproduktion motsvarande
93,7 miljoner kronor.
Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 21 279 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget föreslås öka med 1 055 000 kronor
i enlighet med vad som bedömdes i budgetpropositionen för 2008 om utbyggnaden av
läkarutbildningen med åtta helårsstudenter.
Vidare föreslås anslaget öka med 1 641 000
kronor med anledning av den utbyggnad med
ytterligare 13 helårsstudenter årligen som
inleddes 2009.
Anslaget föreslås öka med 1 368 000 kronor
med anledning av den utbyggnad av tandläkarutbildningen med 15 helårsstudenter årligen
som inleddes 2009.
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Anslaget föreslås öka 2012 med 1 440 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
inom lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås öka med 395 000 kronor
för att finansiera en utbyggnad av läkarutbildningen och med 286 000 kronor för att
finansiera en utbyggnad av tandläkarutbildningen. Vidare föreslås anslaget öka med
1 900 000 kronor för att finansiera en
utbyggnad av specialistsjuksköterskeutbildningen.
Med anledning av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter minskade
anslaget 2011. Ingen motsvarande minskning
föreslås göras 2012, vilket leder till att anslaget
tillfälligt ökar 2012 med 2 623 000 kronor.
Anslaget föreslås minska med 22 886 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen
på 10 000 högskoleplatser upphör.
Anslaget föreslås minska med 2 900 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning (prop. 2009/10:89) om att
minskad avhoppsfrekvens och ökad genomströmning på lärar- och förskollärarutbildningarna ska leda till minskade kostnader.
Anslag föreslås minska med 3 747 000
kronor till följd av att universitetets särskilda
åtagande överförs till anslag 2:71 Särskilda
åtaganden vid universitet och högskolor.
Anslaget beräknas öka 2013 med 63 833 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget beräknas öka 2013 med 536 000
kronor i enlighet med vad som bedömdes i
budgetpropositionen för 2008 om utbyggnaden av läkarutbildningen med åtta helårsstudenter. Vidare beräknas anslaget öka 2013
med 1 641 000 kronor och 2014 med 820 000
kronor för att finansiera den utbyggnad av
läkarutbildningen som inleddes 2009.
Anslaget beräknas öka 2013 med 1 368 000
kronor för att finansiera den utbyggnad av
tandläkarutbildningen med 15 helårsstudenter
årligen som inleddes 2009.
Anslaget beräknas öka 2013 med 802 000
kronor, 2014 med 815 000 kronor och 2015
med 832 000 kronor för att finansiera den
utbyggnad av läkarutbildningen som inleds
2012. Anslaget beräknas öka 2013 med
581 000 kronor, 2014 med 591 000 kronor och

2015 med 603 000 kronor för att finansiera
den utbyggnad av tandläkarutbildningen som
inleds 2012.
Anslaget beräknas öka 2013 med 2 926 000
kronor, 2014 med 2 974 000 kronor och 2015
med ytterligare 2 624 000 kronor till följd av
en omfördelning av platser mellan lärar- och
förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
32 883 000 kronor, vilket beräknas motsvara
hälften av ersättningen för inaktiva studenter.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
25 012 000 kronor, vilket beräknas motsvara
det belopp som frigörs under takbeloppet till
följd av införandet av studieavgifter för
tredjelandsstudenter.
Anslaget beräknas minska 2013 med
1 501 000 kronor, 2014 med 1 473 000 kronor
och 2015 med ytterligare 921 000 kronor i
enlighet med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning om minskade kostnader för läraroch förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2015 med
2 002 000 kronor till följd av att satsningen på
fler platser på specialistsjuksköterskeutbildningen upphör.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 1 788 883 000 kronor för
budgetåret 2012.
Tabell 8.2:7 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

1 770 474

1 770 474

1 770 474

1 770 474

15 955

44 334

74 187

112 180

2 180

526

-119

-1 042

274

14 258

18 873

21 319

-2 535

-2 587

1 860 880

1 900 343

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

1 788 883

1 829 592

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.
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8.2.8

2:8 Göteborgs universitet:
Forskning och forskarutbildning

Tabell 8.2:8 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Tabell 8.2:8 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Göteborgs universitet

Anvisat 2011

Utfall

1 285 310

2011

Anslag

1 319 593

2012

Förslag

1 362 281

2013

Beräknat

1 383 921

2

1 404 790

3

Övrigt

1 422 710

4

Förslag/
beräknat
anslag

2014
2015

Beräknat
Beräknat

2013

2014

2015

1 319 593

1 319 593

1 319 593

1 319 593

33 043

55 295

83 612

Pris- och löneomräkning 2

2010

1

2012

Förändring till följd av:

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

0

Beslut

1 319 593

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.

-11 013

Överföring
till/från andra
anslag

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 1 362 280 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 360 443 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 349 994 tkr i 2012 års prisnivå.

11 892

30 215

30 695

31 200

31 843

581

590

-1 298

-1 325

1 362 281

1 383 921

1 404 790

1 422 710

3

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Regeringens överväganden
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 30 215 000 kronor
som en förstärkning av basresursen. Anslaget
föreslås dessutom öka med 581 000 kronor till
följd av omfördelning. Se vidare avsnitt 8.2
Förändringar på anslagen för forskning och
forskarutbildning.
I anslaget ingår 10 451 000 kronor för Havsmiljöinstitutet.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 1 362 281 000 kronor för
budgetåret 2012.

8.2.9

2:9 Stockholms universitet:
Grundutbildning

Tabell 8.2:9 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Stockholms universitet
Tusental kronor

2010

Utfall

1 537 131

2011

Anslag

1 601 402

2012

Förslag

1 536 397

2013

Beräknat

1 570 542

2

2014

Beräknat

1 582 457

3

2015

Beräknat

1 603 356

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

252 666
1 532 802

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 1 545 983 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 532 502 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 521 406 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 8.2:9 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

5 526

6 196

6 742

-546

Prognos 2011

5 195

5 825

6 383

-558

Budget 2012

4 727

5 300

6 128

-828

Offentligrättslig
verksamhet

Utfall 2010

Tabell 8.2:9 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Utfall 2010
(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

183 764

195 735

-11 971

0

0

0

191 669

198 425

-6 756

0

0

0

198 024

202 267

-4 243

0

0

0

Regeringens överväganden
Stockholms universitet har för budgetåret
2010 redovisat färre helårsstudenter och
helårsprestationer än vad som kan ersättas
inom beslutat takbelopp och redovisade vid
utgången av budgetåret ett anslagssparande om
252,7 miljoner kronor, varav 93,2 miljoner
kronor överstiger tio procent av takbeloppet
och som därmed har dragits in.
Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 30 298 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget föreslås minska 2012 med
20 280 000 kronor till följd av en omfördelning
av platser mellan lärar- och förskollärarutbildningarna.
Med anledning av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter minskade
anslaget 2011. Ingen motsvarande minskning
föreslås göras 2012, vilket leder till att anslaget
tillfälligt ökar 2012 med 7 265 000 kronor.

Anslaget föreslås minska med 36 154 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen
på 10 000 högskoleplatser upphör.
Anslaget föreslås minska med 8 750 000
kronor för att finansiera den i denna
proposition föreslagna utbyggnaden av vårdoch ingenjörsutbildningar.
Anslaget föreslås minska med 4 600 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning (prop. 2009/10:89) om att
minskad avhoppsfrekvens och ökad genomströmning på lärar- och förskollärarutbildningarna ska leda till minskade kostnader.
Anslag föreslås minska med 47 216 000
kronor till följd av att universitetets särskilda
åtagande överförs till anslag 2:71 Särskilda
åtaganden vid universitet och högskolor.
Anslaget beräknas öka 2013 med 91 583 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget beräknas öka 2013 med 4 551 000
kronor, 2014 med 4 626 000 kronor och 2015
med ytterligare 3 994 000 kronor till följd av
en omfördelning av platser inom lärar- och
förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
46 785 000 kronor, vilket beräknas motsvara
hälften av ersättningen för inaktiva studenter.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
22 516 000 kronor, vilket beräknas motsvara
det belopp som frigörs under takbeloppet till
följd av införandet av studieavgifter för
tredjelandsstudenter.
Anslaget beräknas minska 2013 med
2 380 000 kronor, 2014 med 2 338 000 kronor
och 2015 med ytterligare 1 460 000 kronor i
enlighet med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning om minskade kostnader för läraroch förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2013 med
14 715 000 kronor, 2014 med 13 940 000
kronor och 2015 med 14 227 000 kronor för
att finansiera den i denna proposition föreslagna utbyggnaden av vård- och ingenjörsutbildningar.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 1 536 397 000 kronor för
budgetåret 2012.
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Tabell 8.2:9 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
2012

2013

2014

2015

1 601 402

1 601 402

1 601 402

1 601 402

Regeringens förslag:
Riksdagens tidigare
ställningstagande om Institutet för social
forskning ska inte längre gälla.

Ärendet och dess beredning: Vid Stockholms

Tusental kronor

Anvisat 2011 1

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

14 432

40 101

67 104

101 468

Beslut

-5 191

-871

-3 224

-4 750

-74 246

-70 089

-80 556

-92 449

-2 269

-2 316

1 582 457

1 603 356

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag

1 536 397

1 570 542

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

8.2.10 2:10 Stockholms universitet:
Forskning och forskarutbildning
Tabell 8.2:10 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Stockholms universitet
Tusental kronor

2010

Utfall

1 335 642

2011

Anslag

1 373 807

2012

Förslag

1 430 122

2013

Beräknat

1 452 840

2

2014

Beräknat

1 474 747

3

2015

Beräknat

1 505 120

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
1 373 807

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 1 430 122 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 428 192 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 428 191 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå. Anslaget
finansierar även den avgift till Riksgäldskontoret som utgör ersättning för den
finansiella risk och övriga kostnader som är
förenade med den ekonomiska förpliktelse
som utfärdats till förmån för Fysikhuset
Stockholm KB.
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universitet finns Institutet för social forskning.
Enligt förordningen (2003:145) om Institutet
för social forskning ska det inom institutet
bedrivas forskning i sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor samt viss utbildning.
I propositionen En akademi i tiden – ökad
frihet för universitet och högskolor föreslog
regeringen att universitet och högskolor ska
besluta om sin interna organisation, om inte
något annat är föreskrivet (prop. 2009/10:149,
bet. 2009/10:UbU23, rskr. 2009/10:337).
Högskolelagen (1992:1434) har ändrats i
enlighet med detta. Regeringen gjorde i propositionen också bedömningen att universitet
och högskolor själva bör få besluta om
organisationen för sådan verksamhet som
bedrivs i form av s.k. särskilda inrättningar
med egna förordningar. Bestämmelsen om
särskilda inrättningar i 3 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100) upphävdes därför
den 1 januari 2011.
Stockholms universitet har uttryckt att de
avser att fortsätta bedriva verksamheten vid
Institutet för social forskning inom
universitetet.

Skälen för regeringens förslag: I enlighet med

regeringens strävanden att öka lärosätenas
självbestämmande anser regeringen att det inte
är lämpligt att detaljreglera organisationen vid
Stockholms universitet genom särskilda föreskrifter i förordning. I fortsättningen bör
därför verksamheten vid Institutet för social
forskning ingå som en del i Stockholms
universitet.
Institutet för social forskning inrättades
1972 genom ombildning av institutet för
arbetsmarknadsfrågor. I budgetpropositionen
för budgetåret 1981/82 (prop. 1980/81:100
bilaga 12) förordades att institutet inordnades i
Stockholms universitet och det uttalades att
det vore lämpligt att institutet åtminstone
inledningsvis fick formen av en särskild
inrättning. Den särskilda inrättningen borde
enligt propositionen ledas av en styrelse i
vilken olika intressenter i social- och
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arbetsmarknadspolitisk forskning borde vara
företrädda. Riksdagen godkände vad som
förordats i propositionen om institutets
inordnande
i
Stockholms
universitet
(bet. 1980/81:UbU31, rskr. 1980/81:355).
Mot
bakgrund
av
förslagen
och
bedömningarna i propositionen En akademi i
tiden – ökad frihet för universitet och
högskolor föreslår regeringen att riksdagens
tidigare ställningstagande om Institutet för
social forskning inte längre ska gälla.
Regeringens överväganden

8.2.11 2:11 Umeå universitet:
Grundutbildning
Tabell 8.2:11 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Umeå universitet
Tusental kronor

2010

Utfall

1 246 469
1

2011

Anslag

1 206 975

2012

Förslag

1 197 086

2013

Beräknat

1 208 438

2

2014

Beräknat

1 227 842

3

2015

Beräknat

1 252 639

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

64 779
1 237 550

1

Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 12 200 000
kronor för strategiska forskningsområden i
enlighet med tabell 8.3 Strategiska forskningsmedel under avsnitt 8.2 Anslag för
universitets- och högskoleområdet.
Anslaget föreslås öka med 29 877 000
kronor som en förstärkning av basresursen.
Anslaget föreslås dessutom öka med 1 857 000
kronor till följd av omfördelning. Se vidare
avsnitt 8.2 Förändringar på anslagen för
forskning och forskarutbildning.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 1 430 122 000 kronor för
budgetåret 2012.

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 1 189 541 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 189 081 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 188 615 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 8.2:11 Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

655

736

854

-118

Utfall 2010

Tabell 8.2:10 Härledning av anslagsnivån 2012–2015

Prognos 2011

742

833

833

0

Tusental kronor

Budget 2012

660

740

740

0

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

1 373 807

1 373 807

1 373 807

1 373 807

Förändring till följd av:

Tusental kronor

Pris- och löneomräkning 2

12 381

34 401

57 567

87 047

Beslut

12 200

12 394

12 598

12 857

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

Tabell 8.2:11 Uppdragsverksamhet

Uppdragsverksamhet

Utfall 2010
29 877

30 352

30 851

31 486

1 857

1 886

-75

-77

(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
1 430 122

1 452 840

1 474 747

1 505 120

(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

234 530

239 748

-5 218

12 043

12 043

0

204 483

208 234

-3 751

5 055

5 055

0

205 000

205 000

0

5 000

5 000

0

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Regeringens överväganden
Umeå universitet har för budgetåret 2010
redovisat motsvarande 36,9 miljoner kronor
fler helårsstudenter och helårsprestationer än
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vad som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Universitetet redovisade vid utgången av
budgetåret
ett
anslagssparande
om
64,8 miljoner kronor.
Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 11 063 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget föreslås öka med 2 638 000 kronor
i enlighet med vad som bedömdes i budgetpropositionen för 2008 om utbyggnaden av
läkarutbildningen med 20 helårsstudenter.
Anslaget föreslås minska med 1 152 000
kronor för att finansiera klinisk utbildning och
forskning med anledning av den utbyggnad
med ytterligare 17 helårsstudenter årligen som
inleddes 2009. Kostnaden för denna utbyggnad finansieras inom universitetets tilldelade
medel.
Vidare gjordes bedömningen i budgetpropositionen för 2009 att tandläkarutbildningen
skulle byggas ut med 15 helårsstudenter
årligen. Anslaget föreslås därför minska med
1 030 000 kronor för att finansiera klinisk
utbildning och forskning.
Anslaget föreslås öka 2012 med 690 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
mellan lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås öka med 658 000 kronor
för att finansiera en utbyggnad av läkarutbildningen. Vidare föreslås anslaget öka med
1 900 000 kronor för att finansiera en
utbyggnad av specialistsjuksköterskeutbildningen.
Med anledning av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter minskade
anslaget 2011. Ingen motsvarande minskning
föreslås göras 2012, vilket leder till att anslaget
tillfälligt ökar 2012 med 6 155 000 kronor.
Anslaget föreslås minska med 19 720 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen
på 10 000 högskoleplatser upphör.
Anslaget föreslås minska med 1 900 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning (prop. 2009/10:89) om att
minskad avhoppsfrekvens och ökad genomströmning på lärar- och förskollärarutbildningarna ska leda till minskade kostnader.
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Anslag föreslås minska med 20 068 000
kronor till följd av att universitetets särskilda
åtagande överförs till anslag 2:71 Särskilda
åtaganden vid universitet och högskolor.
Anslaget beräknas öka 2013 med 33 140 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget beräknas öka 2013 med 1 340 000
kronor i enlighet med vad som bedömdes i
budgetpropositionen för 2008 om utbyggnaden av läkarutbildningen.
Anslaget beräknas öka 2013 med 1 337 000
kronor, 2014 med 1 359 000 kronor och 2015
med 1 386 000 kronor för att finansiera den
utbyggnad av läkarutbildningen som inleds
2012.
Anslaget beräknas öka 2013 med 1 402 000
kronor, 2014 med 1 424 000 kronor och 2015
med 728 000 kronor till följd av en omfördelning av platser inom lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2013 med
2 182 000 kronor och 2014 med ytterligare
576 000 kronor för att finansiera klinisk
utbildning och forskning med anledning av
den utbyggnad av läkar- och tandläkarutbildningarna som inleddes 2009.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
23 236 000 kronor, vilket beräknas motsvara
hälften av ersättningen för inaktiva studenter.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
18 482 000 kronor, vilket beräknas motsvara
det belopp som frigörs under takbeloppet till
följd av införandet av studieavgifter för
tredjelandsstudenter.
Anslaget beräknas minska 2013 med
983 000 kronor, 2014 med 966 000 kronor och
2015 med ytterligare 603 000 kronor i enlighet
med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning om minskade kostnader för läraroch förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2015 med
2 002 000 kronor till följd av att satsningen på
fler platser på specialistsjuksköterskeutbildningen upphör.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 1 197 086 000 kronor för
budgetåret 2012.
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Tabell 8.2:11 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

1 206 975

1 206 975

1 206 975

1 206 975

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

10 877

30 223

50 576

76 476

Beslut

-3 946

-13 253

-15 013

-15 925

-16 820

-15 507

-12 979

-13 135

-1 717

-1 752

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag

1 197 086

1 208 438

1 227 842

Anslaget föreslås öka med 19 838 000
kronor som en förstärkning av basresursen.
Anslaget föreslås dessutom öka med 2 838 000
kronor till följd av omfördelning. Se vidare
avsnitt 8.2 Förändringar på anslagen för
forskning och forskarutbildning.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 986 957 000 kronor för
budgetåret 2012.
Tabell 8.2:12 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1 252 639

Tabell 8.2:12 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Umeå universitet
Tusental kronor

2010

Utfall

903 571

2011

Anslag

935 352

2012

Förslag

986 957

2013

Beräknat

1 002 636

2

2014

Beräknat

1 017 750

3

2015

Beräknat

1 038 711

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
935 352

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 986 958 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 985 622 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 985 621 tkr i 2012 års prisnivå.

2012

2013

2014

2015

935 352

935 352

935 352

935 352

Förändring till följd av:

1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

8.2.12 2:12 Umeå universitet: Forskning
och forskarutbildning

1

Pris- och löneomräkning 2

8 429

23 422

39 194

59 265

Beslut

20 500

20 826

21 168

21 604

Överföring
till/från andra
anslag

19 838

20 153

20 485

20 907

2 838

2 883

1 552

1 583

986 957

1 002 636

1 017 750

1 038 711

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

8.2.13 2:13 Linköpings universitet:
Grundutbildning
Tabell 8.2:13 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Linköpings universitet
Tusental kronor

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.
Regeringens överväganden

2010

Utfall

1 340 424

2011

Anslag

1 295 829

2012

Förslag

1 318 889

2013

Beräknat

1 314 589

2

2014

Beräknat

1 337 546

3

2015

Beräknat

1 369 063

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

79 009
1 297 274

1

Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 20 500 000
kronor för strategiska forskningsområden i
enlighet med tabell 8.3 Strategiska forskningsmedel under avsnitt 8.2 Anslag för
universitets- och högskoleområdet.

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 1 294 032 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 295 322 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 299 088 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 8.2:13 Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet
Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

Utfall 2010

799

1 247

1 165

82

Prognos 2011

800

1 250

1 250

0

Budget 2012

800

1 250

1 250

0

Offentligrättslig
verksamhet

Tabell 8.2:13 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

Utfall 2010

91 460

104 883

-13 423

6 765

7 810

-1 045

105 000

105 000

0

7 000

7 000

0

124 000

124 000

0

7 000

7 000

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

Regeringens överväganden
Linköpings universitet har för budgetåret 2010
redovisat motsvarande 45,7 miljoner kronor
fler helårsstudenter och helårsprestationer än
vad som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Universitetet redovisade vid utgången av
budgetåret ett anslagssparande om 79 miljoner
kronor.
Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 9 996 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget föreslås öka med 1 055 000 kronor
i enlighet med vad som bedömdes i budgetpropositionen för 2008 om utbyggnaden av
läkarutbildningen med åtta helårsstudenter.
Anslaget föreslås minska med 677 000
kronor för att finansiera klinisk utbildning och
forskning med anledning av den utbyggnad
med ytterligare tio helårsstudenter årligen som
inleddes 2009. Kostnaden för denna
utbyggnad finansieras inom universitetets
tilldelade medel. Vidare får universitetet inom
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sina ramar utöka läkarutbildningen med
ytterligare 15 helårsstudenter fr.o.m. 2010.
Anslaget föreslås öka 2012 med 650 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
mellan lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås öka med 395 000 kronor
för att finansiera en utbyggnad av läkarutbildningen. Vidare föreslås anslaget öka med
1 125 000 kronor för att finansiera en
utbyggnad av civilingenjörsutbildningen.
Med anledning av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter minskade
anslaget 2011. Ingen motsvarande minskning
föreslås göras 2012, vilket leder till att anslaget
tillfälligt ökar 2012 med 2 523 000 kronor.
Anslaget föreslås minska med 1 900 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning (prop. 2009/10:89) om att
minskad avhoppsfrekvens och ökad genomströmning på lärar- och förskollärarutbildningarna ska leda till minskade kostnader.
Anslag föreslås minska med 1 785 000
kronor till följd av att universitetets särskilda
åtagande överförs till anslag 2:71 Särskilda
åtaganden vid universitet och högskolor.
Anslaget beräknas öka 2013 med 30 627 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget beräknas öka 2013 med 536 000
kronor i enlighet med vad som bedömdes i
budgetpropositionen för 2008 om utbyggnaden av läkarutbildningen.
Anslaget beräknas öka 2013 med 802 000
kronor, 2014 med 815 000 kronor och 2015
med 832 000 kronor för att finansiera den
utbyggnad av läkarutbildningen som inleds
2012. Vidare beräknas att anslaget ökar 2013
med 2 286 000 kronor, 2014 med 2 323 000
kronor och 2015 med 2 371 000 kronor för att
finansiera den utbyggnad av civilingenjörsutbildningen som inleds 2012.
Anslaget beräknas öka 2013 med 1 321 000
kronor, 2014 med 1 342 000 kronor och 2015
med 1 370 000 kronor till följd av en
omfördelning av platser mellan lärar- och
förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2013 med
677 000 kronor och 2014 med ytterligare
338 000 kronor för att finansiera klinisk
utbildning och forskning med anledning av
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den utbyggnad av läkarutbildningen som
inleddes 2009.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
21 526 000 kronor, vilket beräknas motsvara
hälften av ersättningen för inaktiva studenter.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
37 638 000 kronor, vilket beräknas motsvara
det belopp som frigörs under takbeloppet till
följd av införandet av studieavgifter för
tredjelandsstudenter.
Anslaget beräknas minska 2013 med
983 000 kronor, 2014 med 966 000 kronor och
2015 med ytterligare 603 000 kronor i enlighet
med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning om minskade kostnader för läraroch förskollärarutbildningarna.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 1 318 889 000 kronor för
budgetåret 2012.
Tabell 8.2:13 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

1 295 829

1 295 829

1 295 829

1 295 829

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

11 678

32 449

54 299

82 106

Beslut

10 997

-17 594

-19 188

-20 186

385

3 905

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

1 318 889

1 314 589

8 449

13 196

-1 844

-1 882

1 337 546

1 369 063

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

8.2.14 2:14 Linköpings universitet:
Forskning och forskarutbildning
Tabell 8.2:14 Anslagsutveckling för forskning och
forskningsutbildning vid Linköpings universitet
Tusental kronor

2010

Utfall

670 239
1

2011

Anslag

695 834

2012

Förslag

742 912

2013

Beräknat

754 713

2

2014

Beräknat

766 093

3

2015

Beräknat

781 871

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
695 834

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 742 911 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 741 909 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 741 909 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.
Regeringens överväganden
Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 23 600 000
kronor för strategiska forskningsområden i
enlighet med tabell 8.3 Strategiska forskningsmedel under avsnitt 8.2 Anslag för
universitets- och högskoleområdet.
Anslaget föreslås öka med 15 210 000
kronor som en förstärkning av basresursen.
Anslaget föreslås dessutom öka med 1 997 000
kronor till följd av omfördelning. Se vidare
avsnitt 8.2 Förändringar på anslagen för
forskning och forskarutbildning.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 742 912 000 kronor för
budgetåret 2012.
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Tabell 8.2:14 Härledning av anslagsnivån 2012–2015

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

695 834

695 834

695 834

695 834

Tabell 8.2:15 Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet
Tusental kronor

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

6 271

17 424

29 158

44 089

Beslut

23 600

23 975

24 369

24 871

Överföring
till/från andra
anslag

15 210

15 452

15 706

16 029

1 997

2 029

1 026

1 047

742 912

754 713

766 093

781 871

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

Utfall 2010

0

0

0

0

Prognos 2011

0

0

0

0

Budget 2012

0

0

0

0

Offentligrättslig
verksamhet

Tabell 8.2:15 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Uppdragsverksamhet

Utfall 2010
(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

8.2.15 2:15 Karolinska institutet:
Grundutbildning
Tabell 8.2:15 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Karolinska institutet
Tusental kronor

2010

Utfall

639 817

2011

Anslag

704 019

2012

Förslag

589 150

2013

Beräknat

599 063

2

2014

Beräknat

610 573

3

2015

Beräknat

623 980

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

71 160
663 661

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 589 695 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 591 298 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 592 088 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
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Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

481 912

478 876

3 036

0

0

0

520 000

525 000

-5 000

0

0

0

530 000

530 000

0

0

0

0

Regeringens överväganden
Karolinska institutet har för budgetåret 2010
redovisat färre helårsstudenter och helårsprestationer än vad som kan ersättas inom
beslutat takbelopp och redovisade vid
utgången av budgetåret ett anslagssparande om
71,2 miljoner kronor, varav 9,4 miljoner
kronor överstiger tio procent av takbeloppet
och som därmed har dragits in.
Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 1 030 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget föreslås öka med 1 055 000 kronor
i enlighet med vad som bedömdes i budgetpropositionen för 2008 om utbyggnaden av
läkarutbildningen med åtta helårsstudenter.
Anslaget föreslås öka med ytterligare
3 660 000 kronor för att finansiera den
utbyggnad
av
läkarutbildningen
med
ytterligare 29 helårsstudenter årligen som
inleddes 2009.
Vidare gjordes bedömningen i budgetpropositionen för 2009 att tandläkarutbild-
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ningen skulle byggas ut med tio helårsstudenter årligen, vilket innebär att anslaget
föreslås öka med 3 069 000 kronor.
Anslaget föreslås öka med 395 000 kronor
för att finansiera en utbyggnad av läkarutbildningen.
Anslaget föreslås öka med 2 693 000 kronor
till följd av den utökning av antalet helårsstudenter på psykologiutbildningen som skett
i enlighet med vad som presenterats i 2009 års
tilläggsproposition.
Anslaget föreslås öka med 6 271 000 kronor
med anledning av att medel för vidareutbildning av vårdpersonal förs från anslaget
2:72 Ersättning för klinisk utbildning och
forskning.
Med anledning av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter minskade
anslaget 2011. Ingen motsvarande minskning
föreslås göras 2012, vilket leder till att anslaget
tillfälligt ökar 2012 med 2 119 000 kronor.
Anslaget föreslås minska med 44 397 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen
på 10 000 högskoleplatser upphör.
Anslag föreslås minska med 97 108 000
kronor till följd av att universitetets särskilda
åtagande överförs till anslag 2:71 Särskilda
åtaganden vid universitet och högskolor.
Anslaget beräknas öka 2013 med 3 133 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget beräknas öka 2013 med 536 000
kronor i enlighet med vad som bedömdes i
budgetpropositionen för 2008 om utbyggnaden av läkarutbildningen. Vidare beräknas
anslaget öka 2013 med 3 660 000 kronor och
2014 med 1 830 000 kronor för att finansiera
den utbyggnad av läkarutbildningen som
inleddes 2009.
Anslaget beräknas öka 2013 med 3 069 000
kronor för att finansiera den utbyggnad av
tandläkarutbildningen som inleddes 2009.
Anslaget beräknas öka 2013 med 802 000
kronor, 2014 med 815 000 kronor och 2015
med 832 000 kronor för att finansiera den
utbyggnad läkarutbildningen som inleds 2012.
Anslaget beräknas 2013 minska med
2 209 000 kronor för att finansiera
universitetets tandvårdscentral med anledning
av den i budgetpropositionen för 2009
föreslagna
utbyggnaden
av
tandläkar-

utbildningen. Medel beräknas överföras till
anslag 2:71 Särskilda åtaganden vid universitet
och högskolor.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
4 531 000 kronor, vilket beräknas motsvara
hälften av ersättningen för inaktiva studenter.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
3 906 000 kronor, vilket beräknas motsvara det
belopp som frigörs under takbeloppet till följd
av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 589 150 000 kronor för
budgetåret 2012.
Tabell 8.2:15 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

704 019

704 019

704 019

704 019

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

6 344

17 629

29 500

44 607

-33 464

-29 607

-28 264

-28 846

-87 749

-92 978

-93 692

-94 790

-990

-1 010

610 573

623 980

3

Förslag/
beräknat
anslag

589 150

599 063

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.
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8.2.16 2:16 Karolinska institutet:
Forskning och forskarutbildning

Tabell 8.2:16 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Tabell 8.2:16 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Karolinska institutet

Anvisat 2011

1 201 613

1 201 613

1 201 613

0

76 136

Beslut

57 950

58 871

59 839

61 071

35 780

30 469

30 971

31 608

1 013

1 029

-749

-764

1 307 185

1 322 071

1 342 025

1 369 665

Anslag

1 201 613

2012

Förslag

1 307 185

2013

Beräknat

1 322 071

2

1 342 025

3

Övrigt

1 369 665

4

Förslag/
beräknat
anslag

Beräknat

1 201 613

50 351

2011

2015

2015

30 089

1 131 761

Beräknat

2014

10 829

Utfall

2014

2013

Pris- och löneomräkning 2

2010

1

2012

Förändring till följd av:

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

1 201 613

Överföring
till/från andra
anslag

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 1 301 397 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 299 660 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 299 660 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.

3

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Regeringens överväganden
Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 57 950 000
kronor för strategiska forskningsområden i
enlighet med tabell 8.3 Strategiska forskningsmedel under avsnitt 8.2 Anslag för
universitets- och högskoleområdet.
Anslaget föreslås öka med 35 780 000
kronor som en förstärkning av basresursen.
Anslaget föreslås dessutom öka med 1 013 000
kronor till följd av omfördelning. Se vidare
avsnitt 8.2 Förändringar på anslagen för
forskning och forskarutbildning.
Anslaget beräknas 2013 minska med
5 879 000 kronor till följd av att tillfälliga
medel, som anvisades i samband med
överföringen av viss forskningsverksamheten
från Smittskyddsinstitutet till Karolinska
institutet upphör.
Verksamheten
vid
Astrid
Fagreaus
Laboratoriet förs från och med den 1 januari
2012 över till Karolinska institutet från
Smittskyddsinstitutet. Verksamheten finansieras under 2012 med medel från utgiftsområde
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg,
anslaget 2:2 Smittskyddsinstitutet.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 1 307 185 000 kronor för
budgetåret 2012.
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8.2.17 2:17 Kungl. Tekniska högskolan:
Grundutbildning
Tabell 8.2:17 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Kungl. Tekniska högskolan
Tusental kronor

2010

Utfall

1 121 348

2011

Anslag

1 063 687

2012

Förslag

1 036 512

2013

Beräknat

952 797

2

2014

Beräknat

982 178

3

2015

Beräknat

1 016 633

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
1 041 429

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 937 898 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 951 172 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 964 672 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 8.2:17 Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet
Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

Utfall 2010

0

0

0

0

Prognos 2011

0

0

0

0

Budget 2012

0

0

0

0

Offentligrättslig
verksamhet

Tabell 8.2:17 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Utfall 2010
(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

107 988

105 871

2 117

0

0

0

114 000

113 900

100

0

0

0

117 420

117 317

103

0

0

0

Regeringens överväganden
Kungl. Tekniska högskolan har för budgetåret
2010 redovisat motsvarande 48,1 miljoner
kronor fler helårsstudenter och helårsprestationer än vad som kan ersättas inom beslutat
takbelopp. Kungl. Tekniska högskolan
redovisade vid utgången av budgetåret en
överproduktion motsvarande 6,1 miljoner
kronor.
Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 2 175 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget föreslås öka 2012 med 1 060 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
mellan lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås öka med 6 750 000 kronor
för att finansiera en utbyggnad av civilingenjörsutbildningen.
Med anledning av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter minskade
anslaget 2011. Ingen motsvarande minskning
föreslås göras 2012, vilket leder till att anslaget
tillfälligt ökar 2012 med 17 960 000 kronor.

Anslaget föreslås minska med 64 706 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen
på 10 000 högskoleplatser upphör.
Anslaget beräknas öka 2013 med 6 548 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget beräknas öka 2013 med 13 715 000
kronor, 2014 med 13 940 000 kronor och 2015
med 14 227 000 kronor för att finansiera den
utbyggnad av civilingenjörsutbildningen som
inleds 2012.
Anslaget beräknas öka 2013 med 2 154 000
kronor och 2014 med ytterligare med
1 105 000 kronor till följd av en omfördelning
av platser mellan lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
17 915 000 kronor, vilket beräknas motsvara
hälften av ersättningen för inaktiva studenter.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
104 683 000 kronor, vilket beräknas motsvara
det belopp som frigörs under takbeloppet till
följd av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 1 036 512 000 kronor för
budgetåret 2012.
Tabell 8.2:17 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

1 063 687

1 063 687

1 063 687

1 063 687

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

9 586

26 636

44 572

67 397

-44 571

-147 787

-150 218

-153 312

7 810

10 261

25 475

40 227

-1 338

-1 366

982 178

1 016 633

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

1 036 512

952 797

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.
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8.2.18 2:18 Kungl. Tekniska högskolan:
Forskning och forskarutbildning

Tabell 8.2:18 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Tabell 8.2:18 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan

Anvisat 2011

Utfall

930 727

2011

Anslag

999 582

2012

Förslag

1 106 317

2013

Beräknat

1 123 891

2

1 140 821

3

Övrigt

1 164 317

4

Förslag/
beräknat
anslag

2014
2015

Beräknat
Beräknat

0

2015

999 582

999 582

999 582

999 582

9 008

25 030

41 885

63 335

79 800

81 068

82 401

84 098

19 282

19 588

19 911

20 321

-1 355

-1 377

-2 958

-3 019

1 106 317

1 123 891

1 140 821

1 164 317

Beslut

999 582

Överföring
till/från andra
anslag

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 1 106 316 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 104 807 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 104 807 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå. Anslaget
finansierar även den avgift till Riksgäldskontoret som utgör ersättning för den
finansiella risk och övriga kostnader som är
förenade med den ekonomiska förpliktelse
som utfärdats till förmån för Fysikhuset
Stockholm KB.
Regeringens överväganden
Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 79 800 000
kronor för strategiska forskningsområden i
enlighet med tabell 8.3 Strategiska forskningsmedel under avsnitt 8.2 Anslag för
universitets- och högskoleområdet.
Anslaget föreslås öka med 19 282 000
kronor som en förstärkning av basresursen.
Anslaget föreslås dessutom minska med
1 355 000 kronor till följd av omfördelning. Se
vidare avsnitt 8.2 Förändringar på anslagen för
forskning och forskarutbildning.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 1 106 317 000 kronor för
budgetåret 2012.
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2014

Pris- och löneomräkning 2

2010

1

2013

Förändring till följd av:

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2012
1

3

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

8.2.19 2:19 Luleå tekniska universitet:
Grundutbildning
Tabell 8.2:19 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Luleå tekniska universitet
Tusental kronor

2010

Utfall

586 611

2011

Anslag

628 702

2012

Förslag

608 676

2013

Beräknat

607 298

2

2014

Beräknat

612 758

3

2015

Beräknat

622 171

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

102 149
596 075

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 597 802 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 593 414 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 590 371 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 8.2:19 Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet
Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

0

676

826

-150

Prognos 2011

0

600

700

-100

Budget 2012

0

600

700

-100

Offentligrättslig
verksamhet

Tabell 8.2:19 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Utfall 2010
(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

111 934

110 684

1 250

0

0

0

120 000

120 000

0

0

0

0

120 000

120 000

0

0

0

0

Regeringens överväganden
Luleå tekniska universitet har för budgetåret
2010 redovisat färre helårsstudenter och
helårsprestationer än vad som kan ersättas
inom beslutat takbelopp och redovisade vid
utgången av budgetåret ett anslagssparande om
102,1 miljoner kronor, varav 41,9 miljoner
kronor övertiger tio procent av takbeloppet
och som därmed har dragits in.
Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 3 124 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Med anledning av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter minskade
anslaget 2011. Ingen motsvarande minskning
föreslås göras 2012, vilket leder till att anslaget
tillfälligt ökar 2012 med 1 463 000 kronor.
Anslaget föreslås minska 2012 med 330 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
mellan lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 2 180 000
kronor för att finansiera den i denna

proposition föreslagna utbyggnaden av vårdoch ingenjörsutbildningar.
Anslaget föreslås minska med 700 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning (prop. 2009/10:89) om att
minskad avhoppsfrekvens och ökad genomströmning på lärar- och förskollärarutbildningarna ska leda till minskade kostnader.
Anslag föreslås minska med 27 069 000
kronor till följd av att universitetets särskilda
åtagande överförs till anslag 2:71 Särskilda
åtaganden vid universitet och högskolor.
Anslaget beräknas öka 2013 med 9 684 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget beräknas minska 2013 med
671 000 kronor, 2014 med 681 000 kronor och
2015 med ytterligare 348 000 kronor till följd
av en omfördelning av platser mellan lärar- och
förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
12 194 000 kronor, vilket beräknas motsvara
hälften av ersättningen för inaktiva studenter.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
7 177 000 kronor, vilket beräknas motsvara det
belopp som frigörs under takbeloppet till följd
av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter.
Anslaget beräknas minska 2013 med
362 000 kronor, 2014 med 356 000 kronor och
2015 med ytterligare 222 000 kronor i enlighet
med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning om minskade kostnader för läraroch förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2013 med
327 000 kronor, 2014 med 2 583 000 kronor
och 2015 med 2 637 000 kronor för att
finansiera den i denna proposition föreslagna
utbyggnaden av vård- och ingenjörsutbildningar.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 608 676 000 kronor för
budgetåret 2012.
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Tabell 8.2:19 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

628 702

628 702

628 702

628 702

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

5 666

15 743

26 345

39 836

Beslut

3 887

-466

-830

-1 069

-29 579

-36 681

-40 548

-44 368

-911

-930

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag

608 676

607 298

612 758

Anslaget föreslås öka med 5 421 000 kronor
som en förstärkning av basresursen. Anslaget
föreslås dessutom öka med 410 000 kronor till
följd av omfördelning. Se vidare avsnitt 8.2
Förändringar på anslagen för forskning och
forskarutbildning.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 338 492 000 kronor för
budgetåret 2012.
Tabell 8.2:20 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

622 171

2011

Anslag

322 059

2012

Förslag

338 492

2013

Beräknat

343 869

2

2014

Beräknat

349 049
356 238

2015

Beräknat

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2015

322 059

322 059

322 059

322 059

2 902

8 064

13 495

20 406

7 700

7 822

7 951

8 115

Överföring
till/från andra
anslag

5 421

5 507

5 598

5 713

410

417

-54

-55

338 492

343 869

349 049

356 238

8.2.21 2:21 Karlstads universitet:
Grundutbildning

Tusental kronor

310 169

2014

Beslut

Övrigt 3

8.2.20 2:20 Luleå tekniska universitet:
Forskning och forskarutbildning

Utfall

2013

Pris- och löneomräkning 2

Förslag/
beräknat
anslag

Tabell 8.2:20 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Luleå tekniska universitet

2012

Förändring till följd av:

1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

2010

1

0
322 059

Tabell 8.2:21 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Karlstads universitet
Tusental kronor

2010

Utfall

612 500

3

2011

Anslag

591 229

4

2012

Förslag

561 762

2013

Beräknat

565 038

2

2014

Beräknat

576 179

3

2015

Beräknat

579 952

4

1
Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 338 492 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 338 030 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 338 030 tkr i 2012 års prisnivå.

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

17 057
592 927

1

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 556 202 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 557 990 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 550 310 tkr i 2012 års prisnivå.

Regeringens överväganden

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.

Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 7 700 000
kronor för strategiska forskningsområden i
enlighet med tabell 8.3 Strategiska forskningsmedel under avsnitt 8.2 Anslag för
universitets- och högskoleområdet.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 8.2:21 Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet
Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

0

531

538

-7

Prognos 2011

0

500

482

18

Budget 2012

0

480

480

0

Offentligrättslig
verksamhet

Tabell 8.2:21 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

55 604

55 347

257

0

0

0

47 800

48 500

-700

0

0

0

48 300

48 300

0

0

0

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

Regeringens överväganden
Karlstads universitet har för budgetåret 2010
redovisat motsvarande 17,8 miljoner kronor
fler helårsstudenter och helårsprestationer än
vad som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Universitetet redovisade vid utgången av
budgetåret
ett
anslagssparande
om
17,1 miljoner kronor.
Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 4 408 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget föreslås öka 2012 med 559 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
mellan lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås öka med 10 113 000
kronor till följd av en permanent omfördelning av högskoleplatser enligt bedömningen i budgetpropositionen för 2010.
Med anledning av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter minskade
anslaget 2011. Ingen motsvarande minskning
föreslås göras 2012, vilket leder till att anslaget
tillfälligt ökar 2012 med 2 523 000 kronor.

Anslaget föreslås minska med 47 864 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen
på 10 000 högskoleplatser upphör.
Anslaget föreslås minska med 1 800 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning (prop. 2009/10:89) om att
minskad avhoppsfrekvens och ökad genomströmning på lärar- och förskollärarutbildningarna ska leda till minskade kostnader.
Anslaget föreslås minska med 2 734 000
kronor för att finansiera en del av utbyggnaden av tandläkarutbildningen som inleddes
2009.
Anslaget beräknas öka 2013 med 13 422 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget beräknas öka 2013 med 2 381 000
kronor, 2014 med 3 564 000 kronor och 2015
med 1 735 000 kronor till följd av en omfördelning av platser inom lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
16 178 000 kronor, vilket beräknas motsvara
hälften av ersättningen för inaktiva studenter.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
1 608 000 kronor, vilket beräknas motsvara det
belopp som frigörs under takbeloppet till följd
av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter.
Anslaget beräknas minska 2013 med
931 000 kronor, 2014 med 915 000 kronor och
2015 med ytterligare 571 000 kronor i enlighet
med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning om minskade kostnader för läraroch förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2013 med
2 734 000 kronor för att finansiera en del av
utbyggnaden av tandläkarutbildningen som
inleddes 2009.
Anslaget beräknas minska 2015 med
9 258 000 kronor för att finansiera den i denna
proposition föreslagna utbyggnaden av vårdoch ingenjörsutbildningar.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 561 762 000 kronor för
budgetåret 2012.

201

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Tabell 8.2:21 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

591 229

591 229

591 229

591 229

5 328

14 805

24 774

37 461

-35 354

-36 781

-38 301

-39 661

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Tabell 8.2:22 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011
559

-4 215

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

Förändringar på anslagen för forskning och
forskarutbildning.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 193 655 000 kronor för
budgetåret 2012.

561 762

565 038

-720

-8 258

-803

-820

576 179

Pris- och löneomräkning 2

Tabell 8.2:22 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Karlstads universitet

2013

2014

2015

189 142

189 142

189 142

189 142

1 705

4 737

7 926

11 985

2 377

2 415

2 454

2 505

431

438

171

175

193 655

196 732

199 694

203 807

Beslut

579 952

8.2.22 2:22 Karlstads universitet:
Forskning och forskarutbildning

2012

Förändring till följd av:

Överföring
till/från andra
anslag

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

1

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Tusental kronor

2010

Utfall

187 114

2011

Anslag

189 142

2012

Förslag

193 655

1

2013

Beräknat

196 732

2

2014

Beräknat

199 694

3

2015

Beräknat

203 807

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
189 142

8.2.23 2:23 Linnéuniversitetet:
Grundutbildning
Tabell 8.2:23 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Linnéuniversitetet
Tusental kronor

2010

Utfall

915 628

2011

Anslag

958 670

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 193 656 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 193 390 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 193 390 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.
Regeringens överväganden
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 2 377 000 kronor
som en förstärkning av basresursen. Anslaget
föreslås dessutom öka med 431 000 kronor till
följd av omfördelning. Se vidare avsnitt 8.2

202

1

2012

Förslag

945 490

2013

Beräknat

960 691

2

2014

Beräknat

976 597

3

2015

Beräknat

989 345

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

43 766
981 459

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 945 668 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 945 768 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 938 778 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 8.2:23 Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet
Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

670

751

922

-171

Prognos 2011

720

800

800

0

Budget 2012

770

850

850

0

Offentligrättslig
verksamhet

Tabell 8.2:23 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Utfall 2010
(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

115 362

109926

5 436

12 759

12869

-110

110 000

109 000

1 000

12 000

12 000

0

110 000

109 000

1 000

12 000

12 000

0

Regeringens förslag:
Riksdagens tidigare
ställningstagande om Institutet för fortbildning av journalister ska inte längre gälla.

och dess beredning: Vid Linnéuniversitetet finns Institutet för fortbildning
av journalister. Institutet ska enligt
förordningen (2001:1132) om Institutet för
fortbildning av journalister bedriva fortbildning och vidareutbildning av yrkesverksamma
journalister.
I propositionen En akademi i tiden – ökad
frihet för universitet och högskolor föreslog
regeringen att universitet och högskolor ska
besluta om sin interna organisation, om inte
något annat är föreskrivet (prop. 2009/10:149,
bet. 2009/10:UbU23, rskr. 2009/10:337).
Högskolelagen (1992:1434) har ändrats i
enlighet med detta. Regeringen gjorde i
propositionen också bedömningen att
universitet och högskolor själva bör få besluta
om organisationen för sådan verksamhet som
bedrivs i form av s.k. särskilda inrättningar
med egna förordningar. Bestämmelsen om
särskilda inrättningar i 3 kap. 8 § högskole-

Ärendet

förordningen (1993:100) upphävdes därför
den 1 januari 2011.
Linnéuniversitetet har aviserat att man avser
att fortsatt driva verksamheten vid Institutet
för fortbildning av journalister inom
universitetet.
Skälen för regeringens förslag: Regeringen anser

att den verksamhet som bedrivs vid Institutet
för fortbildning av journalister är betydelsefull.
I enlighet med regeringens strävanden att öka
lärosätenas självbestämmande över sin interna
organisation bör verksamheten vid institutet i
fortsättningen ingå som en del i Linnéuniversitetet. Regeringen bör inte detaljreglera
organisationen
genom
föreskrifter
i
förordning. Styrningen av verksamheten bör i
stället ske genom ett särskilt uppdrag till
Linnéuniversitetet. Regeringen avser att ge ett
sådant uppdrag.
Institutet för fortbildning av journalister
bildades 1972 som en försöksverksamhet
(prop. 1971:36, bet. 1971:UbU11, rskr.
1971:136). Verksamheten permanentades i
enlighet med riksdagens beslut om budgetpropositionen för budgetåret 1974/75 (prop.
1974:1 bilaga 10, bet. 1974:UbU13, rskr
1974:121). Riksdagen godkände då de
riktlinjer för institutet som förordades i
propositionen om att fortbildningen borde
anordnas i ungefär samma omfattning som
hittills och att verksamheten skulle vara
förlagd till Kalmar och ledas av en särskild
styrelse med företrädare för bl.a. pressens
organisationer.
Mot bakgrund av förslagen och bedömningarna i propositionen En akademi i tiden –
ökad frihet för universitet och högskolor
föreslår regeringen att riksdagens tidigare
ställningstagande om Institutet för fortbildning av journalister inte längre ska gälla.
Regeringens överväganden

Linnéuniversitetet har för budgetåret 2010
redovisat motsvarande 35,4 miljoner kronor
fler helårsstudenter och helårsprestationer än
vad som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Universitetet redovisade vid utgången av
budgetåret
ett
anslagssparande
om
43,8 miljoner kronor.
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Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 9 940 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget föreslås öka 2012 med 1 200 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
mellan lärar- och förskollärarutbildningarna.
Med anledning av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter minskade
anslaget 2011. Ingen motsvarande minskning
föreslås göras 2012, vilket leder till att anslaget
tillfälligt ökar 2012 med 3 229 000 kronor.
Anslaget föreslås minska med 20 226 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen
på 10 000 högskoleplatser upphör.
Anslaget föreslås minska med 2 000 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning (prop. 2009/10:89) om att
minskad avhoppsfrekvens och ökad genomströmning på lärar- och förskollärarutbildningarna ska leda till minskade kostnader.
Anslag föreslås minska med 13 962 000
kronor till följd av att universitetets särskilda
åtagande överförs till anslag 2:71 Särskilda
åtaganden vid universitet och högskolor.
Anslaget beräknas öka 2013 med 30 239 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget beräknas öka 2013 med 2 438 000
kronor, 2014 med 2 479 000 kronor och 2015
med 2 528 000 kronor till följd av en omfördelning av platser mellan lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
21 314 000 kronor, vilket beräknas motsvara
hälften av ersättningen för inaktiva studenter.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
10 146 000 kronor, vilket beräknas motsvara
det belopp som frigörs under takbeloppet till
följd av införandet av studieavgifter för
tredjelandsstudenter.
Anslaget beräknas minska 2013 med
1 035 000 kronor, 2014 med 1 016 000 kronor
och 2015 med ytterligare 635 000 kronor i
enlighet med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning om minskade kostnader för läraroch förskollärarutbildningarna.
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Anslaget beräknas minska 2015 med
9 258 000 kronor för att finansiera den i denna
proposition föreslagna utbyggnaden av vårdoch ingenjörsutbildningar.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 945 490 000 kronor för
budgetåret 2012.
Tabell 8.2:23 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

958 670

958 670

958 670

958 670

8 639

24 005

40 171

60 742

-9 057

-10 442

-11 630

-12 504

-12 762

-11 542

-9 253

-16 173

-1 362

-1 390

976 597

989 345

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag

945 490

960 691

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

8.2.24 2:24 Linnéuniversitetet:
Forskning och forskarutbildning
Tabell 8.2:24 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Linnéuniversitetet
Tusental kronor

2010

Utfall

262 170

2011

Anslag

266 652

2012

Förslag

274 309

2013

Beräknat

278 666

2

2014

Beräknat

282 866

3

2015

Beräknat

288 692

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
266 652

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 274 308 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 273 936 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 273 937 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.
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Regeringens överväganden
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 3 992 000 kronor
som en förstärkning av basresursen. Anslaget
föreslås dessutom öka med 462 000 kronor till
följd av omfördelning. Se vidare avsnitt 8.2
Förändringar på anslagen för forskning och
forskarutbildning.
Anslaget föreslås öka med 800 000 kronor
mot bakgrund av att ändamål och
verksamheter som avser Institutet för
kunskaps- och metodutveckling har flyttats till
Linnéuniversitetet
från
Statens
institutionsstyrelse med anledning av 2011 års
ekonomiska vårproposition. Anslaget 6:1
Statens institutionsstyrelse under utgiftsområde
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
föreslås minska med samma belopp.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 274 309 000 kronor för
budgetåret 2012.
Tabell 8.2:24 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

266 652

266 652

266 652

266 652

2 403

6 677

11 173

16 895

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

Tabell 8.2:25 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Örebro universitet
Tusental kronor

2010

Utfall

4 792

4 868

4 948

5 050

462

469

93

95

685 709
1

2011

Anslag

664 018

2012

Förslag

645 704

2013

Beräknat

654 196

2

2014

Beräknat

662 779

3

2015

Beräknat

676 567

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

41 449
690 705

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 643 966 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 641 856 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 641 987 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 8.2:25 Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

8.2.25 2:25 Örebro universitet:
Grundutbildning

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

0

1 054

1 460

-406

Utfall 2010
Prognos 2011

0

1 200

1 600

-400

Budget 2012

0

1 100

1 500

-400

Tabell 8.2:25 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

274 309

278 666

282 866

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

30 166

30 241

-75

288 692

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

0

0

0

26 000

26 000

0

0

0

0

28 000

28 000

0

0

0

0

Regeringens överväganden
Örebro universitet har för budgetåret 2010
redovisat motsvarande 19,4 miljoner kronor
fler helårsstudenter och helårsprestationer än
vad som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
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Universitetet redovisade vid utgången av
budgetåret
ett
anslagssparande
om
41,5 miljoner kronor.
Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 6 965 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget föreslås öka med 395 000 kronor
för att finansiera sex platser på läkarutbildningen.
Med anledning av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter minskade
anslaget 2011. Ingen motsvarande minskning
föreslås göras 2012, vilket leder till att anslaget
tillfälligt ökar 2012 med 4 238 000 kronor.
Anslaget föreslås minska med 29 581 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen
på 10 000 högskoleplatser upphör.
Anslaget föreslås minska med 1 277 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
inom lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 1 100 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning (prop. 2009/10:89) om att
minskad avhoppsfrekvens och ökad genomströmning på lärar- och förskollärarutbildningarna ska leda till minskade kostnader.
Anslag föreslås minska med 3 938 000
kronor till följd av att universitetets särskilda
åtagande överförs till anslag 2:71 Särskilda
åtaganden vid universitet och högskolor.
Anslaget beräknas öka 2013 med 21 224 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget beräknas öka 2013 med 802 000
kronor, 2014 med 815 000 kronor och 2015
med 832 000 kronor för att finansiera sex
platser på läkarutbildningen.
Anslaget beräknas minska 2013 med
1 740 000 kronor, 2014 med 1 512 000 kronor
och 2015 med ytterligare 345 000 kronor till
följd av en omfördelning av platser mellan
lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
14 713 000 kronor, vilket beräknas motsvara
hälften av ersättningen för inaktiva studenter.
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Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
6 768 000 kronor, vilket beräknas motsvara det
belopp som frigörs under takbeloppet till följd
av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter.
Anslaget beräknas minska 2013 med
570 000 kronor, 2014 med 558 000 kronor och
2015 med ytterligare 349 000 kronor i enlighet
med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning om minskade kostnader för läraroch förskollärarutbildningarna.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 645 704 000 kronor för
budgetåret 2012.
Tabell 8.2:25 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

664 018

664 018

664 018

664 018

5 984

16 627

27 824

42 073

-19 478

-20 160

-21 050

-21 833

-4 820

-6 289

-7 089

-6 748

-924

-943

662 779

676 567

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

645 704

654 196

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.
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8.2.26 2:26 Örebro universitet:
Forskning och forskarutbildning

Tabell 8.2:26 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Tabell 8.2:26 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Örebro universitet

Anvisat 2011

Pris- och löneomräkning 2

2010

Utfall

203 492

2011

Anslag

207 485

2012

Förslag

214 871

2013

Beräknat

218 285

2

221 577

3

Övrigt

226 141

4

Förslag/
beräknat
anslag

2014
2015

Beräknat
Beräknat

1

2012

2013

2014

2015

207 485

207 485

207 485

207 485

1 870

5 196

8 694

13 147

4 384

4 454

4 527

4 620

1 132

1 150

871

889

214 871

218 285

221 577

226 141

Förändring till följd av:

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

0

Beslut

207 485

Överföring
till/från andra
anslag

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 214 872 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 214 582 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 214 583 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.

3

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Regeringens överväganden
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 4 384 000 kronor
som en förstärkning av basresursen. Anslaget
föreslås dessutom öka med 1 132 000 kronor
till följd av omfördelning. Se vidare avsnitt 8.2
Förändringar på anslagen för forskning och
forskarutbildning.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 214 871 000 kronor för
budgetåret 2012.

8.2.27 2:27 Mittuniversitetet:
Grundutbildning
Tabell 8.2:27 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Mittuniversitetet
Tusental kronor

2010

Utfall

571 910

2011

Anslag

515 111

2012

Förslag

509 725

2013

Beräknat

506 701

2

2014

Beräknat

510 668

3

2015

Beräknat

510 589

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
504 332

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 498 778 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 494 547 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 484 492 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 8.2:27 Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet
Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

0

629

561

68

Prognos 2011

0

630

700

-70

Budget 2012

0

650

700

-50

Offentligrättslig
verksamhet

Tabell 8.2:27 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

20 920

22 008

- 1 088

0

0

0

26 300

26 630

-330

0

0

0

26 300

26 630

-330

0

0

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

Regeringens överväganden
Mittuniversitetet har för budgetåret 2010
redovisat motsvarande 66,8 miljoner kronor
fler helårsstudenter och helårsprestationer än
vad som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Mittuniversitetet redovisade vid utgången av
budgetåret en överproduktion motsvarande
15,9 miljoner kronor.
Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 5 307 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Med anledning av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter minskade
anslaget 2011. Ingen motsvarande minskning
föreslås göras 2012, vilket leder till att anslaget
tillfälligt ökar 2012 med 1 514 000 kronor.
Anslaget föreslås minska 2012 med 406 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
mellan lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 900 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning (prop. 2009/10:89) om att
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minskad avhoppsfrekvens och ökad genomströmning på lärar- och förskollärarutbildningarna ska leda till minskade kostnader.
Anslaget föreslås minska med 5 430 000
kronor för att finansiera en del av den
utbyggnad av läkarutbildningen som inleddes
2009. Vidare föreslås anslaget minska med
10 113 000 kronor för att finansiera en
omfördelning av platser enligt den bedömning
som gjordes i budgetpropositionen för 2010.
Anslaget beräknas öka 2013 med 16 249 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget beräknas minska 2013 med
5 430 000 kronor och 2014 med 2 715 000
kronor för att finansiera en del av utbyggnaden av läkarutbildningen som inleddes 2009.
Anslaget beräknas minska 2013 med
554 000 kronor, 2014 med 480 000 kronor och
2015 med 110 000 kronor till följd av en
omfördelning av platser inom lärar- och
förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
16 399 000 kronor, vilket beräknas motsvara
hälften av ersättningen för inaktiva studenter.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
4 522 000 kronor, vilket beräknas motsvara det
belopp som frigörs under takbeloppet till följd
av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter.
Anslaget beräknas minska 2013 med
466 000 kronor, 2014 med 457 000 kronor och
2015 med ytterligare 286 000 kronor i enlighet
med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning om minskade kostnader för läraroch förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2015 med
10 201 000 kronor för att finansiera den i
denna proposition föreslagna utbyggnaden av
vård- och ingenjörsutbildningar.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 509 725 000 kronor för
budgetåret 2012.
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Tabell 8.2:27 Härledning av anslagsnivån 2012–2015

Tabell 8.2:28 Härledning av anslagsnivån 2012–2015

Tusental kronor

Tusental kronor
2012

Anvisat 2011

1

515 111

2013

515 111

2014

515 111

2015

515 111

Anvisat 2011

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

2012

2013

2014

2015

190 623

190 623

190 623

190 623

1 718

4 773

7 988

12 078

3 322

3 375

3 430

3 501

1 609

1 635

1 387

1 416

197 272

200 405

203 429

207 618

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

4 642

12 899

21 584

32 638

-9 622

-14 886

-18 303

-18 966

Beslut

-17 464

Överföring
till/från andra
anslag

-406

-6 423

3

-7 009
-715

Förslag/
beräknat
anslag

1

509 725

506 701

510 668

-730

Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag

510 589
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

8.2.28 2:28 Mittuniversitetet: Forskning
och forskarutbildning
Tabell 8.2:28 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Mittuniversitetet
Tusental kronor

2010

Utfall

187 143

2011

Anslag

190 623

1

2012

Förslag

197 272

2013

Beräknat

200 405

2

2014

Beräknat

203 429

3

207 618

4

2015

Beräknat

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
190 623

8.2.29 2:29 Blekinge tekniska högskola:
Grundutbildning
Tabell 8.2:29 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Blekinge tekniska högskola
Tusental kronor

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 197 271 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 197 007 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 197 006 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.

2010

Utfall

302 439

2011

Anslag

297 326

2012

Förslag

269 544

2013

Beräknat

246 127

2

2014

Beräknat

249 164

3

2015

Beräknat

248 865

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
297 326

1

Regeringens överväganden
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 3 322 000 kronor
som en förstärkning av basresursen. Anslaget
föreslås dessutom öka med 1 609 000 kronor
till följd av omfördelning. Se vidare avsnitt 8.2
Förändringar på anslagen för forskning och
forskarutbildning.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 197 272 000 kronor för
budgetåret 2012.

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 242 278 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 241 298 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 236 145 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 8.2:29 Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet
Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

0

300

350

-50

Prognos 2011

0

350

350

0

Budget 2012

0

400

400

0

Offentligrättslig
verksamhet

Tabell 8.2:29 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Resultat
(intäkt kostnad)

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Utfall 2010

37 903

37 903

0

0

0

0

32 719

32 719

0

0

0

0

47 400

47 400

0

0

0

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

Regeringens överväganden

Anslaget föreslås minska med 4 522 000
kronor för att finansiera den i denna
proposition föreslagna utbyggnaden av vårdoch ingenjörsutbildningar.
Anslaget beräknas öka 2013 med 3 658 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
5 453 000 kronor, vilket beräknas motsvara
hälften av ersättningen för inaktiva studenter.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
25 904 000 kronor, vilket beräknas motsvara
det belopp som frigörs under takbeloppet till
följd av införandet av studieavgifter för
tredjelandsstudenter.
Anslaget beräknas minska 2014 med
653 000 kronor och 2015 med 5 432 000
kronor för att finansiera den i denna
proposition föreslagna utbyggnaden av vårdoch ingenjörsutbildningar.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 269 544 000 kronor för
budgetåret 2012.
Tabell 8.2:29 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Blekinge tekniska högskola har för budgetåret
2010 redovisat motsvarande 10,6 miljoner
kronor fler helårsstudenter och helårsprestationer än vad som kan ersättas inom
beslutat takbelopp. Tillsammans med tidigare
sparad överproduktion överstiger värdet av
årets överproduktion tio procent av
takbeloppet och 6,6 miljoner kronor har
därmed dragits in. Högskolan redovisade vid
utgången av budgetåret en överproduktion
motsvarande 30,2 miljoner kronor.
Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 1 177 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Med anledning av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter minskade
anslaget 2011. Ingen motsvarande minskning
föreslås göras 2012, vilket leder till att anslaget
tillfälligt ökar 2012 med 5 751 000 kronor.
Anslaget föreslås minska med 32 867 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen
på 10 000 högskoleplatser upphör.
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Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

297 326

297 326

297 326

297 326

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

2 679

7 445

12 458

18 839

-25 939

-51 078

-51 918

-52 988

-4 522

-7 566

-8 343

-13 947

-358

-365

249 164

248 865

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

269 544

246 127

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.
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8.2.30 2:30 Blekinge tekniska högskola:
Forskning och forskarutbildning

Tabell 8.2:30 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Tabell 8.2:30 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Blekinge tekniska högskola

Anvisat 2011

Pris- och löneomräkning 2

2010

Utfall

79 508

2011

Anslag

80 617

2012

Förslag

82 504

2013

Beräknat

83 814

2

85 078

3

Övrigt

86 830

4

Förslag/
beräknat
anslag

2014
2015

Beräknat
Beräknat

1

2012

2013

2014

2015

80 617

80 617

80 617

80 617

727

2 019

3 379

5 109

939

954

970

990

221

225

112

115

82 504

83 814

85 078

86 830

Förändring till följd av:

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

0

Beslut

80 617

Överföring
till/från andra
anslag

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 82 503 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 82 392 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 82 392 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.

3

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Regeringens överväganden
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 939 000 kronor som
en förstärkning av basresursen. Anslaget
föreslås dessutom öka med 221 000 kronor till
följd av omfördelning. Se vidare avsnitt 8.2
Förändringar på anslagen för forskning och
forskarutbildning.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 82 504 000 kronor för
budgetåret 2012.

8.2.31 2:31 Malmö högskola:
Grundutbildning
Tabell 8.2:31 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Malmö högskola
Tusental kronor

2010

Utfall

871 920

2011

Anslag

874 647

2012

Förslag

791 745

2013

Beräknat

800 550

2

2014

Beräknat

810 925

3

2015

Beräknat

827 232

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

77 255
854 486

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 788 032 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 785 326 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 784 951 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 8.2:31 Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet
Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

0

0

0

0

Prognos 2011

0

0

0

0

Budget 2012

0

0

0

0

Offentligrättslig
verksamhet

Tabell 8.2:31 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

66 857

68 099

-1 242

0

0

0

71 406

72 236

-830

0

0

0

73 500

73 500

0

0

0

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

Regeringens överväganden
Malmö högskola har för budgetåret 2010
redovisat färre helårsstudenter och helårsprestationer än vad som kan ersättas inom
beslutat takbelopp och redovisade vid
utgången av budgetåret ett anslagssparande om
77,3 miljoner kronor.
Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 7 836 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget föreslås öka 286 000 kronor för att
finansiera en utbyggnad av tandläkarutbildningen.
Anslaget föreslås minska 2012 med 754 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
mellan lärar- och förskollärarutbildningarna.
Med anledning av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter minskade
anslaget 2011. Ingen motsvarande minskning
föreslås göras 2012, vilket leder till att anslaget
tillfälligt ökar 2012 med 2 018 000 kronor.
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Anslaget föreslås minska med 32 867 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen
på 10 000 högskoleplatser upphör.
Anslaget föreslås minska med 2 500 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning (prop. 2009/10:89) om att
minskad avhoppsfrekvens och ökad genomströmning på lärar- och förskollärarutbildningarna ska leda till minskade kostnader.
Anslag föreslås minska med 64 803 000
kronor till följd av att högskolans särskilda
åtagande överförs till anslag 2:71 Särskilda
åtaganden vid universitet och högskolor.
Anslaget beräknas öka 2013 med 23 574 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget beräknas öka 2013 med 581 000
kronor, 2014 med 591 000 kronor och 2015
med ytterligare 603 000 kronor för att
finansiera en utbyggnad av tandläkarutbildningen.
Anslaget beräknas minska 2013 med
1 028 000 kronor, 2014 med 892 000 kronor
och 2015 med 203 000 kronor till följd av en
omfördelning av platser inom lärar- och
förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
17 365 000 kronor, vilket beräknas motsvara
hälften av ersättningen för inaktiva studenter.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
8 242 000 kronor, vilket beräknas motsvara det
belopp som frigörs under takbeloppet till följd
av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter.
Anslaget beräknas minska 2013 med
1 293 000 kronor, 2014 med 1 271 000 kronor
och 2015 med 794 000 kronor i enlighet med
den bedömning som gjordes i propositionen
Bäst i klassen – en ny lärarutbildning om
minskade kostnader för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 791 745 000 kronor för
budgetåret 2012.

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Tabell 8.2:31 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

874 647

874 647

874 647

874 647

7 882

21 902

36 650

55 419

-25 513

-27 617

-29 343

-30 741

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Tabell 8.2:32 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011
-65 271

-68 382

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

Förändringar på anslagen för forskning och
forskarutbildning.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 104 104 000 kronor för
budgetåret 2012.

791 745

800 550

-69 808

-70 846

-1 222

-1 247

810 925

Pris- och löneomräkning 2

Tabell 8.2:32 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Malmö högskola

2013

2014

2015

101 332

101 332

101 332

101 332

913

2 537

4 246

6 420

1 369

1 391

1 414

1 443

490

498

359

366

104 104

105 758

107 351

109 561

Beslut

827 232

8.2.32 2:32 Malmö högskola: Forskning
och forskarutbildning

2012

Förändring till följd av:

Överföring
till/från andra
anslag

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

1

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Tusental kronor

2010

Utfall

100 254

2011

Anslag

101 332

2012

Förslag

104 104

1

2013

Beräknat

105 758

2

2014

Beräknat

107 351

3

2015

Beräknat

109 561

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
101 332

8.2.33 2:33 Mälardalens högskola:
Grundutbildning
Tabell 8.2:33 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Mälardalens högskola
Tusental kronor

2010

Utfall

568 825

2011

Anslag

589 894

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 104 104 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 103 962 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 103 961 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.
Regeringens överväganden
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 1 369 000 kronor
som en förstärkning av basresursen. Anslaget
föreslås dessutom öka med 490 000 kronor till
följd av omfördelning. Se vidare avsnitt 8.2

1

2012

Förslag

566 493

2013

Beräknat

550 169

2

2014

Beräknat

551 599

3

2015

Beräknat

556 902

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

82 991
552 473

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 541 566 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 534 186 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 528 438 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 8.2:33 Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet
Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

0

972

972

0

Prognos 2011

0

1 000

1 000

0

Budget 2012

0

1 000

1 000

0

Offentligrättslig
verksamhet

Tabell 8.2:33 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

24 055

23 732

323

0

0

0

27 000

27 000

0

0

0

0

30 000

30 000

0

0

0

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

Regeringens överväganden
Mälardalens högskola har för budgetåret 2010
redovisat motsvarande 25,6 miljoner kronor
färre helårsstudenter och helårsprestationer än
vad som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Tillsammans med tidigare anslagssparande
överstiger årets anslagssparande tio procent av
takbeloppet och 23,9 miljoner kronor har
därmed dragits in. Högskolan redovisade vid
utgången av budgetåret ett anslagssparande om
59,1 miljoner kronor.
Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 4 327 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget föreslås minska med 3 368 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
inom lärar- och förskollärarutbildningarna.
Med anledning av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter minskade
anslaget 2011. Ingen motsvarande minskning
föreslås göras 2012, vilket leder till att anslaget
tillfälligt ökar 2012 med 3 027 000 kronor.
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Anslaget föreslås minska med 800 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning (prop. 2009/10:89) om att
minskad avhoppsfrekvens och ökad genomströmning på lärar- och förskollärarutbildningarna ska leda till minskade kostnader.
Anslaget föreslås minska med 2 734 000
kronor för att finansiera en del av den
utbyggnad av tandläkarutbildningen som
inleddes 2009. Vidare föreslås anslaget minska
med 23 322 000 kronor för att finansiera en
omfördelning av platser enligt bedömningen i
budgetpropositionen för 2010.
Anslaget föreslås minska med 2 043 000
kronor för att finansiera den i denna
proposition föreslagna utbyggnaden av vårdoch ingenjörsutbildningar.
Anslag föreslås minska med 3 804 000
kronor till följd av att högskolans särskilda
åtagande överförs till anslag 2:71 Särskilda
åtaganden vid universitet och högskolor.
Anslaget beräknas öka 2013 med 13 567 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget beräknas 2013 minska med
2 734 000 kronor för att finansiera en del av
den utbyggnad av tandläkarutbildningen som
inleddes 2009.
Anslaget beräknas minska 2013 med
6 433 000 kronor, 2014 med 6 417 000 kronor
och 2015 med 5 467 000 kronor till följd av en
omfördelning av platser inom lärar- och
förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
9 745 000 kronor, vilket beräknas motsvara
hälften av ersättningen för inaktiva studenter.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
19 564 000 kronor, vilket beräknas motsvara
det belopp som frigörs under takbeloppet till
följd av införandet av studieavgifter för
tredjelandsstudenter.
Anslaget beräknas minska 2013 med
414 000 kronor, 2014 med 406 000 kronor och
2015 med 254 000 kronor i enlighet med den
bedömning som gjordes i propositionen Bäst i
klassen – en ny lärarutbildning om minskade
kostnader för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas 2015 minska med
338 000 kronor för att finansiera den i denna
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proposition föreslagna utbyggnaden av vårdoch ingenjörsutbildningar.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 566 493 000 kronor för
budgetåret 2012.
Tabell 8.2:33 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

589 894

589 894

589 894

589 894

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

5 316

14 771

24 718

37 377

-19 502

-38 197

-39 231

-40 293

-9 215

-16 299

-22 985

-29 263

-797

-813

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

566 493

550 169

551 599

Regeringens överväganden
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 1 538 000 kronor
som en förstärkning av basresursen. Anslaget
föreslås dessutom öka med 265 000 kronor till
följd av omfördelning. Se vidare avsnitt 8.2
Förändringar på anslagen för forskning och
forskarutbildning.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 77 864 000 kronor för
budgetåret 2012.
Tabell 8.2:34 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

75 382

75 382

75 382

75 382

679

1 887

3 158

4 776

1 538

1 562

1 588

1 621

265

269

166

169

77 864

79 101

80 294

81 948

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

556 902

Beslut

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

8.2.34 2:34 Mälardalens högskola:
Forskning och forskarutbildning
Tabell 8.2:34 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Mälardalens högskola
Tusental kronor

2010

Utfall

73 826

2011

Anslag

75 382

2012

Förslag

77 864

2013

Beräknat

79 101

2

1

2014

Beräknat

80 294

3

2015

Beräknat

81 948

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
75 382

8.2.35 2:35 Dans- och cirkushögskolan:
Grundutbildning
Tabell 8.2:35 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Dans- och cirkushögskolan
Tusental kronor

1
Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 77 864 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 77 759 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 77 760 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.

2010

Utfall

49 326

2011

Anslag

49 438

2012

Förslag

51 959

2013

Beräknat

52 961

2

2014

Beräknat

53 834

3

2015

Beräknat

55 384

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
48 403

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 52 133 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 52 135 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 52 553 tkr i 2012 års prisnivå.
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delning av platser mellan lärar- och förskollärarutbildningarna.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 51 959 000 kronor för
budgetåret 2012.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 8.2:35 Härledning av anslagsnivån 2012–2015

Tabell 8.2:35 Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet

Tusental kronor

Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

0

0

0

0

Prognos 2011

0

0

0

0

Beslut

Budget 2012

0

0

0

0

Överföring
till/från andra
anslag

Offentligrättslig
verksamhet

Anvisat 2011

Pris- och löneomräkning 2

Övrigt

Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Utfall 2010
(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

2 205

2 204

1

0

0

0

2 200

2 200

0

0

0

0

2 000

2 000

0

0

0

0

Regeringens överväganden
Dans- och cirkushögskolan har för budgetåret
2010 redovisat motsvarande 1,3 miljoner
kronor fler helårsstudenter och helårsprestationer än vad som kan ersättas inom beslutat
takbelopp. Tillsammans med tidigare överproduktion redovisade Dans- och cirkushögskolan vid utgången av budgetåret en överproduktion motsvarande 3,7 miljoner kronor.
Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 3 310 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
mellan lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslag föreslås minska med 1 235 000
kronor till följd av att högskolans särskilda
åtagande överförs till anslag 2:71 Särskilda
åtaganden vid universitet och högskolor.
Anslaget beräknas öka 2013 med 177 000
kronor, 2014 med 73 000 kronor och 2015
med 442 000 kronor till följd av en omför-

2013

2014

2015

49 438

49 438

49 438

49 438

446

1 238

2 072

3 133

2 075

2 285

2 396

2 887

-72

-73

53 834

55 384

3

Förslag/
beräknat
anslag

51 959

52 961

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

8.2.36 2:36 Dans- och cirkushögskolan:
Konstnärlig forskning och
konstnärligt utvecklingsarbete *
Tabell 8.2:36 Anslagsutveckling för konstnärlig forskning
och konstnärligt utvecklingsarbete vid Dans- och
cirkushögskolan
Tusental kronor

2010

Utfall
Anslag

2012

Förslag

5 605

2013

Beräknat

5 694

2

2014

Beräknat

5 780

3

2015

Beräknat

5 899

4

1

0

1

2011

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 5 605 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 5 598 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 5 597 tkr i 2012 års prisnivå.

* Nytt anslag uppförs.
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2012

Förändring till följd av:

Tabell 8.2:35 Uppdragsverksamhet
Resultat
(intäkt kostnad)

1

0
0
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Anslaget används för ersättning för konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt för utbildning på forskarnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringens överväganden
Resursfördelning
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 5 605 000 kronor för budgetåret
2012.

Tabell 8.2:37 Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Tabell 8.2:36 Härledning av anslagsnivån 2012–2015

Utfall 2010

0

0

0

0

Tusental kronor

Prognos 2011

0

0

0

0

Budget 2012

0

0

0

0

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Tabell 8.2:37 Uppdragsverksamhet
0

0

0

0

Tusental kronor

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

Utfall 2010

0

0

0

(varav tjänsteexport)

0

0

0

Prognos 2011

2 700

2 700

0

(varav tjänsteexport)

2 200

2 200

0

Budget 2012

2 400

2 400

0

(varav tjänsteexport)

2 000

2 000

0

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Uppdragsverksamhet

5 605

5 694

5 780

5 899

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

5 605

5 694

5 780

5 899

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

8.2.37 2:37 Stockholms dramatiska
högskola: Grundutbildning
Tabell 8.2:37 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Stockholms dramatiska högskola
Tusental kronor

1

2010

Utfall

2011

Anslag

113 295

2012

Förslag

111 396

2013

Beräknat

113 883

2

2014

Beräknat

115 971

3

2015

Beräknat

118 744

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
110 924

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 111 397 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 111 237 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 111 237 tkr i 2012 års prisnivå.

Regeringens överväganden
Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i
Stockholm utgör sedan den 1 januari 2011
Stockholms dramatiska högskola.
Dramatiska institutet har för budgetåret
2010 redovisat motsvarande 3,7 miljoner
kronor fler helårsstudenter och helårsprestationer än vad som kan ersättas inom
beslutat takbelopp. Tillsammans med tidigare
överproduktion överstiger värdet av årets
överproduktion tio procent av takbeloppet
och 55 000 kronor har därmed dragits in.
Högskolan redovisade vid utgången av
budgetåret en överproduktion motsvarande
8,2 miljoner kronor.
Teaterhögskolan i Stockholm har för
budgetåret 2010 redovisat motsvarande
1,3 miljoner kronor färre helårsstudenter och
helårsprestationer än vad som kan ersättas
inom beslutat takbelopp. Högskolan har därför kunnat kompenseras för tidigare genomförd men ännu inte ersatt överproduktion.
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Högskolan redovisade vid utgången av budgetåret ett anslagssparande om 0,24 miljoner
kronor.
Resursfördelning
Anslag föreslås minska med 2 920 000 kronor
till följd av att högskolans särskilda åtagande
överförs till anslag 2:71 Särskilda åtaganden vid
universitet och högskolor.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 111 396 000 kronor för
budgetåret 2012.

8.2.38 2:38 Stockholms dramatiska
högskola: Konstnärlig forskning
och konstnärligt
utvecklingsarbete *
Tabell 8.2:38 Anslagsutveckling för konstnärlig forskning
och konstnärligt utvecklingsarbete vid Stockholms
dramatiska högskola
Tusental kronor

2010

Utfall

2011

Anslag

2012

Förslag

10 580

Tabell 8.2:37 Härledning av anslagsnivån 2012–2015

2013

Beräknat

10 748

2

Tusental kronor

2014

Beräknat

10 910

3

2015

Beräknat

11 135

4

2012

Anvisat 2011

1

113 295

2013

2014

2015

113 295

113 295

113 295

3 573

5 886

8 736

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

1 021

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

-2 920

-2 985

3

Förslag/
beräknat
anslag

-3 044

-3 117

-166

-170

115 971

118 744

0
0

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 10 580 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 10 566 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 10 566 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt för utbildning på forskarnivå.
Regeringens överväganden

111 396

113 883

1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Resursfördelning
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 10 580 000 kronor för
budgetåret 2012.

* Nytt anslag uppförs.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 8.2:38 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

Tabell 8.2:39 Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet
Tusental kronor

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

0

0

0

0

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

10 580

10 748

10 910

11 135

10 580

10 748

10 910

11 135

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

0

0

0

0

Prognos 2011

0

0

0

0

Budget 2012

0

0

0

0

Offentligrättslig
verksamhet

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

Tabell 8.2:39 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Uppdragsverksamhet

Utfall 2010
(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012

8.2.39 2:39 Gymnastik- och
idrottshögskolan: Grundutbildning

Tusental kronor

Utfall

51 283

2011

Anslag

86 840

2012

Förslag

87 623

2013

Beräknat

87 783

2

2014

Beräknat

89 100

3

2015

Beräknat

90 935

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Kostnader

8 614

8 349

265

0

0

0

1 500

1 500

0

0

0

0

1 000

1 000

0

0

0

0

Regeringens överväganden

Tabell 8.2:39 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Gymnastik- och idrottshögskolan

2010

(varav tjänsteexport)

Intäkter

Resultat
(intäkt kostnad)

0
86 413

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 86 410 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 86 287 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 86 287 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.

Gymnastik- och idrottshögskolan har för
budgetåret 2010 redovisat motsvarande
2,4 miljoner kronor fler helårsstudenter och
helårsprestationer än vad som kan ersättas
inom beslutat takbelopp. Tillsammans med
tidigare sparad överproduktion överstiger
värdet av årets överproduktion tio procent av
takbeloppet och 2,2 miljoner kronor har
därmed dragits in. Högskolan redovisade vid
utgången av budgetåret genomförd men ännu
inte ersatt överproduktion motsvarande
5,1 miljoner kronor.
Resursfördelning
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
1 232 000 kronor, vilket beräknas motsvara
hälften av ersättningen för inaktiva studenter.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 87 623 000 kronor för
budgetåret 2012.
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Regeringens överväganden

Tabell 8.2:39 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

86 840

86 840

86 840

86 840

2 175

3 639

5 503

-1 232

-1 252

-1 278

-127

-130

89 100

90 935

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

783

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag

87 623

87 783

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 766 000 kronor som
en förstärkning av basresursen. Anslaget
föreslås dessutom öka med 17 000 kronor till
följd av omfördelning. Se vidare avsnitt 8.2
Förändringar på anslagen för forskning och
forskarutbildning.
I anslaget ingår 6 798 000 kronor till
Centrum för idrottsforskning.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 25 180 000 kronor för
budgetåret 2012.
Tabell 8.2:40 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

25 163

25 563

25 948

26 483

17

17

18

18

25 180

25 580

25 966

26 501

1

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

8.2.40 2:40 Gymnastik- och
idrottshögskolan: Forskning och
forskarutbildning *

Överföring
till/från andra
anslag

Tabell 8.2:40 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Förslag/
beräknat
anslag

Övrigt

Tusental kronor

2010

Utfall

2011

Anslag

2012

Förslag

25 180

2013

Beräknat

25 580

2

2014

Beräknat

25 966

3

2015

Beräknat

26 501

4

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

0
0

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 25 180 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 25 146 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 25 147 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.

* Nytt anslag uppförs.
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3

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.
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8.2.41 2:41 Högskolan i Borås:
Grundutbildning

Högskolan i Borås redovisade vid utgången av
budgetåret en överproduktion motsvarande
43,6 miljoner kronor.

Tabell 8.2:41 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Högskolan i Borås
Tusental kronor

2010

Utfall

440 634
1

2011

Anslag

441 487

2012

Förslag

430 688

2013

Beräknat

418 484

2

2014

Beräknat

427 641

3

2015

Beräknat

431 977

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
432 249

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 411 940 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 414 141 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 409 898 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 8.2:41 Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

404

572

-168

Prognos 2011

400

575

-175

Budget 2012

400

575

-175

Tabell 8.2:41 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

21 855

21 034

821

(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

0

0

0

24 500

24 500

0

0

0

0

26 500

26 500

0

0

0

0

Regeringens överväganden
Högskolan i Borås har för budgetåret 2010
redovisat motsvarande 25,8 miljoner kronor
fler helårsstudenter och helårsprestationer än
vad som kan ersättas inom beslutat takbelopp.

Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 2 620 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för
utbildningsområdena
humaniora,
samhällsvetenskap, juridik och teologi.
Anslaget föreslås öka 2012 med 1 585 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
inom lärar- och förskollärarutbildningarna.
Med anledning av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter minskade
anslaget 2011. Ingen motsvarande minskning
föreslås göras 2012, vilket leder till att anslaget
tillfälligt ökar 2012 med 3 532 000 kronor.
Anslaget föreslås minska med 14 452 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen
på 10 000 högskoleplatser upphör och med
7 063 000 kronor till följd av att den särskilda
satsningen på Västra Götaland upphör.
Anslaget föreslås minska med 1 000 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning (prop. 2009/10:89) om att
minskad avhoppsfrekvens och ökad genomströmning på lärar- och förskollärarutbildningarna ska leda till minskade kostnader.
Anslaget beräknas öka 2013 med 7 509 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget beräknas öka 2013 med 3 298 000
kronor, 2014 med 3 374 000 kronor och 2015
med 3 552 000 kronor till följd av en
omfördelning av platser inom lärar- och
förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
10 038 000 kronor, vilket beräknas motsvara
hälften av ersättningen för inaktiva studenter.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
19 298 000 kronor, vilket beräknas motsvara
det belopp som frigöras under takbeloppet till
följd av införandet av studieavgifter för
tredjelandsstudenter.
Anslaget beräknas minska 2013 med
517 000 kronor, 2014 med 509 000 kronor och
2015 med ytterligare 317 000 kronor i enlighet
med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärar221
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utbildning om minskade kostnader för läraroch förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2015 med
7 707 000 kronor för att finansiera den i denna
proposition föreslagna utbyggnaden av vårdoch ingenjörsutbildningar.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 430 688 000 kronor för
budgetåret 2012.

8.2.42 2:42 Högskolan i Borås:
Forskning och forskarutbildning *
Tabell 8.2:42 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Högskolan i Borås
Tusental kronor

2010

Utfall

2011

Anslag

0

1

2012

Förslag

53 347

Tabell 8.2:41 Härledning av anslagsnivån 2012–2015

2013

Beräknat

54 194

2

Tusental kronor

2014

Beräknat

55 011

3

2015

Beräknat

56 144

4

2012

Anvisat 2011

1

441 487

2013

441 487

2014

441 487

2015

441 487

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

3 979

11 056

18 500

27 974

-16 363

-33 818

-34 883

-35 919

1 585

-241

3 129

-961

-592

-604

427 641

431 977

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

430 688

418 484

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

0
0

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 53 347 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 53 274 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 53 274 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.
Regeringens överväganden
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 885 000 kronor som
en förstärkning av basresursen. Anslaget
föreslås dessutom öka med 143 000 kronor till
följd av omfördelning. Se vidare avsnitt 8.2
Förändringar på anslagen för forskning och
forskarutbildning.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 53 347 000 kronor för
budgetåret 2012.

* Nytt anslag uppförs.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 8.2:42 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

Tabell 8.2:43 Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet
Tusental kronor

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

0

0

0

0

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

53 204

54 049

54 863

55 993

143

145

148

151

53 347

54 194

55 011

56 144

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

0

448

414

34

Prognos 2011

0

600

525

75

Budget 2012

0

550

550

0

Offentligrättslig
verksamhet

Tabell 8.2:43 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

17 379

16 574

805

0

0

0

18 285

19 977

-1 692

0

0

0

17 800

17 800

0

0

0

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

8.2.43 2:43 Högskolan Dalarna:
Grundutbildning

Regeringens överväganden

Tabell 8.2:43 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Högskolan Dalarna
Tusental kronor

2010

Utfall

435 285

2011

Anslag

430 234

2012

Förslag

393 184

2013

Beräknat

377 096

2

2014

Beräknat

378 933

3

2015

Beräknat

383 580

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
421 231

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 371 199 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 366 971 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 363 975 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.

Högskolan Dalarna har för budgetåret 2010
redovisat motsvarande 1 miljon kronor färre
helårsstudenter och helårsprestationer än vad
som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Högskolan Dalarna har därför kunnat kompenseras för tidigare genomförd men ännu inte
ersatt överproduktion och har därmed
tillgodogjort sig hela det tilldelade takbeloppet. Högskolan redovisade vid utgången
av budgetåret en överproduktion motsvarande
9,3 miljoner kronor.
Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 5 963 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget föreslås minska med 1 745 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
inom lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås öka med 10 113 000
kronor till följd av en permanent omfördelning av högskoleplatser enligt bedömningarna
i budgetpropositionen för 2010.
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Med anledning av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter minskade
anslaget 2011. Ingen motsvarande minskning
föreslås göras 2012, vilket leder till att anslaget
tillfälligt ökar 2012 med 5 953 000 kronor.
Anslaget föreslås minska med 55 163 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen
på 10 000 högskoleplatser upphör.
Anslaget föreslås minska med 5 048 000
kronor för att finansiera den i denna
proposition föreslagna utbyggnaden av vårdoch ingenjörsutbildningar.
Anslaget föreslås minska med 1 000 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning (prop. 2009/10:89) om att
minskad avhoppsfrekvens och ökad genomströmning på lärar- och förskollärarutbildningarna ska leda till minskade kostnader.
Anslaget beräknas öka 2013 med 17 200 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget beräknas minska 2013 med
3 322 000 kronor, 2014 med 3 308 000 kronor
och 2015 med 2 841 000 kronor till följd av en
omfördelning av platser inom lärar- och
förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
14 121 000 kronor, vilket beräknas motsvara
hälften av ersättningen för inaktiva studenter.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
16 421 000 kronor, vilket beräknas motsvara
det belopp som frigöras under takbeloppet till
följd av införandet av studieavgifter för
tredjelandsstudenter.
Anslaget beräknas minska 2013 med
517 000 kronor, 2014 med 509 000 kronor och
2015 med ytterligare 317 000 kronor i enlighet
med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning om minskade kostnader för läraroch förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2013 med
5 153 000 kronor för att finansiera den i denna
proposition föreslagna utbyggnaden av vårdoch ingenjörsutbildningar.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 393 184 000 kronor för
budgetåret 2012.

Tabell 8.2:43 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

430 234

430 234

430 234

430 234

3 877

10 773

18 028

27 260

-34 134

-45 651

-46 911

-48 194

-6 793

-18 260

-21 868

-25 160

-549

-560

378 933

383 580

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag

393 184

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

8.2.44 2:44 Högskolan Dalarna:
Forskning och forskarutbildning *
Tabell 8.2:44 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Högskolan Dalarna
Tusental kronor

2010

Utfall

2011

Anslag

2012

Förslag

53 531

2013

Beräknat

54 381

2

2014

Beräknat

55 201

3

2015

Beräknat

56 338

4

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
0

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 53 531 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 53 458 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 53 459 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.

* Nytt anslag uppförs.
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Regeringens överväganden
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 847 000 kronor som
en förstärkning av basresursen. Anslaget
föreslås dessutom minska med 130 000 kronor
till följd av omfördelning. Se vidare avsnitt 8.2
Förändringar på anslagen för forskning och
forskarutbildning.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 53 531 000 kronor för
budgetåret 2012.
Tabell 8.2:44 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

0

0

0

0

Tabell 8.2:45 Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet
Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

0

117

133

-16

Prognos 2011

0

107

126

-19

Budget 2012

0

0

0

0

Offentligrättslig
verksamhet

Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Utfall 2010
53 661

54 513

55 335

56 475

-130

-132

-134

-137

(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

53 531

54 381

55 201

56 338

1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

8.2.45 2:45 Högskolan på Gotland:
Grundutbildning
Tabell 8.2:45 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Högskolan på Gotland
Tusental kronor

1

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 8.2:45 Uppdragsverksamhet

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.

2010

Utfall

136 699

2011

Anslag

136 410

2012

Förslag

125 743

2013

Beräknat

124 279

2

2014

Beräknat

126 140

3

2015

Beräknat

127 165

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
133 556

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 122 336 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 122 158 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 120 665 tkr i 2012 års prisnivå.

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

1 400

1 177
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0

0

0

1 575

1 767

-192

0

0

0

2 370

2 370

0

0

0

0

Regeringens överväganden
Högskolan på Gotland har för budgetåret
2010 redovisat motsvarande 8,5 miljoner
kronor fler helårsstudenter och helårsprestationer än vad som kan ersättas inom
beslutat takbelopp. Tillsammans med tidigare
sparad överproduktion överstiger värdet av
årets överproduktion tio procent av
takbeloppet och 7,1 miljoner kronor har
därmed dragits in. Högskolan redovisade vid
utgången av budgetåret genomförd men ännu
inte ersatt överproduktion motsvarande
13,7 miljoner kronor.
Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 1 688 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Med anledning av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter minskade
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anslaget 2011. Ingen motsvarande minskning
föreslås göras 2012, vilket leder till att anslaget
tillfälligt ökar 2012 med 505 000 kronor.
Anslaget föreslås minska med 10 082 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen
på 10 000 högskoleplatser upphör.
Anslaget föreslås minska med 4 007 000
kronor för att finansiera den i denna
proposition föreslagna utbyggnaden av vårdoch ingenjörsutbildningar.
Anslaget beräknas öka 2013 med 5 159 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för
utbildningsområdena
humaniora,
samhällsvetenskap, juridik och teologi.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
7 717 000 kronor, vilket beräknas motsvara
hälften av ersättningen för inaktiva studenter.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
903 000 kronor, vilket beräknas motsvara det
belopp som frigörs under takbeloppet till följd
av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter.
Anslaget beräknas minska 2015 med
1 573 000 kronor för att finansiera den i denna
proposition föreslagna utbyggnaden av vårdoch ingenjörsutbildningar.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 125 743 000 kronor för
budgetåret 2012.
Tabell 8.2:45 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

136 410

136 410

136 410

136 410

8.2.46 2:46 Högskolan på Gotland:
Forskning och forskarutbildning *
Tabell 8.2:46 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Högskolan på Gotland
Tusental kronor

2010

Utfall

2011

Anslag

2012

Förslag

20 426

2013

Beräknat

20 750

2

2014

Beräknat

21 063

3

2015

Beräknat

21 497

4

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

1 229

3 415

5 716

8 643

-7 889

-7 229

-7 348

-7 500

-4 007

-8 317

-8 453

-10 201

-184

-188

126 140

127 165

3

Förslag/
beräknat
anslag

125 743

124 279

0

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 20 426 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 20 398 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 20 398 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.
Regeringens överväganden
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 236 000 kronor som
en förstärkning av basresursen. Anslaget
föreslås dessutom minska med 235 000 kronor
till följd av omfördelning. Se vidare avsnitt 8.2
Förändringar på anslagen för forskning och
forskarutbildning.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 20 426 000 kronor för
budgetåret 2012.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.
* Nytt anslag uppförs.
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0

1

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 8.2:46 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

Tabell 8.2:47 Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet
Tusental kronor

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

0

0

0

0

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

20 661

20 989

21 305

21 744

-235

-239

-243

-248

20 426

20 750

21 063

21 497

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

0

479

489

-10

Prognos 2011

0

480

500

-20

Budget 2012

0

490

510

-20

Offentligrättslig
verksamhet

Tabell 8.2:47 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

12 457

11 879

578

0

0

0

9 700

9 400

300

0

0

0

12 000

12 000

0

0

0

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

8.2.47 2:47 Högskolan i Gävle:
Grundutbildning
Tabell 8.2:47 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Högskolan i Gävle
Tusental kronor

2010

Utfall

428 517

2011

Anslag

410 470

2012

Förslag

411 805

2013

Beräknat

399 947

2

2014

Beräknat

404 563

3

2015

Beräknat

411 940

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

22 944
424 345

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 393 693 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 391 792 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 390 885 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.

Regeringens överväganden
Högskolan i Gävle har för budgetåret 2010
redovisat motsvarande 16,9 miljoner kronor
fler helårsstudenter och helårsprestationer än
vad som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Högskolan redovisade vid utgången av
budgetåret
ett
anslagssparande
om
22,9 miljoner kronor.
Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 3 396 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget föreslås minska 2012 med 269 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
inom lärar- och förskollärarutbildningarna.
Med anledning av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter minskade
anslaget 2011. Ingen motsvarande minskning
föreslås göras 2012, vilket leder till att anslaget
tillfälligt ökar 2012 med 2 018 000 kronor.
Anslaget föreslås minska med 1 000 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning (prop. 2009/10:89) om att
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minskad avhoppsfrekvens och ökad genomströmning på lärar- och förskollärarutbildningarna ska leda till minskade kostnader.
Anslaget föreslås minska med 4 486 000
kronor för att finansiera den i denna
proposition föreslagna utbyggnaden av vårdoch ingenjörsutbildningar. Vidare föreslås
anslaget minska med 2 023 000 kronor för att
finansiera en omfördelning av platser enligt
bedömningarna i budgetpropositionen för
2010.
Anslaget beräknas öka 2013 med 10 582 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget beräknas minska 2013 med
426 000 kronor, 2014 med 398 000 kronor och
2015 med 143 000 kronor till följd av en
omfördelning av platser inom lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
12 312 000 kronor, vilket beräknas motsvara
hälften av ersättningen för inaktiva studenter.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
15 726 000 kronor, vilket beräknas motsvara
det belopp som frigöras under takbeloppet till
följd av införandet av studieavgifter för
tredjelandsstudenter.
Anslaget beräknas minska 2013 med
517 000 kronor, 2014 med 509 000 kronor och
2015 med ytterligare 317 000 kronor i enlighet
med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning om minskade kostnader för läraroch förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2014 med
479 000 kronor och 2015 med 495 000 kronor
för att finansiera den i denna proposition
föreslagna utbyggnaden av vård- och
ingenjörsutbildningar.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 411 805 000 kronor för
budgetåret 2012.

Tabell 8.2:47 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor¨

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

410 470

410 470

410 470

410 470

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

3 699

10 278

17 200

26 008

Beslut

2 391

-10 418

-11 098

-11 644

-4 755

-10 383

-11 430

-12 304

-578

-590

404 563

411 940

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag

411 805

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

8.2.48 2:48 Högskolan i Gävle:
Forskning och forskarutbildning *
Tabell 8.2:48 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Högskolan i Gävle
Tusental kronor

2010

Utfall

2011

Anslag

2012

Förslag

82 347

2013

Beräknat

83 655

2

2014

Beräknat

84 915

3

2015

Beräknat

86 664

4

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
0

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 82 347 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 82 234 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 82 235 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.

* Nytt anslag uppförs.

228

399 947

1
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Regeringens överväganden
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 967 000 kronor som
en förstärkning av basresursen. Anslaget
föreslås dessutom öka med 221 000 kronor till
följd av omfördelning. Se vidare avsnitt 8.2
Förändringar på anslagen för forskning och
forskarutbildning.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 82 347 000 kronor för
budgetåret 2012.
Tabell 8.2:48 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

0

0

0

0

82 126

83 431

84 687

86 431

221

225

228

233

Tabell 8.2:49 Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet
Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

0

467

464

3

Prognos 2011

0

480

480

0

Budget 2012

0

480

480

0

Offentligrättslig
verksamhet

Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

16 379

17 877

-1 498

0

0

0

16 500

16 500

0

0

0

0

17 000

17 000

0

0

0

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

82 347

83 655

84 915

86 664

1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

8.2.49 2:49 Högskolan i Halmstad:
Grundutbildning
Tabell 8.2:49 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Högskolan i Halmstad
Tusental kronor

1

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 8.2:49 Uppdragsverksamhet

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.

2010

Utfall

368 365

2011

Anslag

365 602

2012

Förslag

349 306

2013

Beräknat

346 829

2

2014

Beräknat

351 136

3

2015

Beräknat

357 741

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
365 602

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 341 406 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 340 051 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 339 456 tkr i 2012 års prisnivå.

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

Regeringens överväganden
Högskolan i Halmstad har för budgetåret 2010
redovisat motsvarande 36,8 miljoner kronor
fler helårsstudenter och helårsprestationer än
vad som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Tillsammans med tidigare sparad överproduktion överstiger värdet av årets
överproduktion tio procent av takbeloppet
och 33,1 miljoner kronor har därmed dragits
in. Högskolan redovisade vid utgången av
budgetåret genomförd men ännu inte ersatt
överproduktion motsvarande 36,8 miljoner
kronor.
Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 3 712 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
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Anslaget föreslås öka 2012 med 549 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
inom lärar- och förskollärarutbildningarna.
Med anledning av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter minskade
anslaget 2011. Ingen motsvarande minskning
föreslås göras 2012, vilket leder till att anslaget
tillfälligt ökar 2012 med 3 532 000 kronor.
Anslaget föreslås minska med 26 884 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen
på 10 000 högskoleplatser upphör.
Anslaget föreslås minska med 500 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning (prop. 2009/10:89) om att
minskad avhoppsfrekvens och ökad genomströmning på lärar- och förskollärarutbildningarna ska leda till minskade kostnader.
Anslaget beräknas öka 2013 med 10 910 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget beräknas öka 2013 med 1 149 000
kronor, 2014 med 1 178 000 kronor och 2015
med 1 409 000 kronor till följd av en
omfördelning av platser inom lärar- och
förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
8 167 000 kronor, vilket beräknas motsvara
hälften av ersättningen för inaktiva studenter.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
11 659 000 kronor, vilket beräknas motsvara
det belopp som frigörs under takbeloppet till
följd av införandet av studieavgifter för
tredjelandsstudenter.
Anslaget beräknas minska 2013 med
259 000 kronor, 2014 med 253 000 kronor och
2015 med ytterligare 159 000 kronor i enlighet
med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning om minskade kostnader för läraroch förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2014 med
1 839 000 kronor och 2015 med 1 877 000
kronor för att finansiera den i denna
proposition föreslagna utbyggnaden av vårdoch ingenjörsutbildningar.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 349 306 000 kronor för
budgetåret 2012.

Tabell 8.2:49 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

365 602

365 602

365 602

365 602

3 295

9 155

15 320

23 165

-20 140

-28 666

-29 390

-30 155

549

738

89

-377

-484

-494

351 136

357 741

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag

349 306

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

8.2.50 2:50 Högskolan i Halmstad:
Forskning och forskarutbildning *
Tabell 8.2:50 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Högskolan i Halmstad
Tusental kronor

2010

Utfall

2011

Anslag

2012

Förslag

52 564

2013

Beräknat

53 399

2

2014

Beräknat

54 203

3

2015

Beräknat

55 320

4

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
0

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 52 564 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 52 492 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 52 493 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.

* Nytt anslag uppförs.
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Regeringens överväganden
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 836 000 kronor som
en förstärkning av basresursen. Anslaget
föreslås dessutom minska med 444 000 kronor
till följd av omfördelning. Se vidare avsnitt 8.2
Förändringar på anslagen för forskning och
forskarutbildning.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 52 564 000 kronor för
budgetåret 2012.
Tabell 8.2:50 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

0

0

0

Tabell 8.2:51 Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet
Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

0

378

378

0

Prognos 2011

0

422

422

0

Budget 2012

0

430

430

0

Offentligrättslig
verksamhet

Tabell 8.2:51 Uppdragsverksamhet

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

19 541

15 205

4 336

0

0

0

26 200

26 200

0

0

0

0

30 000

30 000

0

0

0

0

0

(varav tjänsteexport)

53 008

53 850

54 662

55 788

-444

-451

-458

-468

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
52 564

53 399

54 203

55 320

1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

8.2.51 2:51 Högskolan Kristianstad:
Grundutbildning
Tabell 8.2:51 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Högskolan Kristianstad
Tusental kronor

1

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tusental kronor

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.

2010

Utfall

353 427

2011

Anslag

344 199

2012

Förslag

341 018

2013

Beräknat

334 538

2

2014

Beräknat

334 191

3

2015

Beräknat

340 571

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

23 425
355 184

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 329 307 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 323 641 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 323 164 tkr i 2012 års prisnivå.

(varav tjänsteexport)

Regeringens överväganden
Högskolan Kristianstad har för budgetåret
2010 redovisat motsvarande 9,5 miljoner
kronor fler helårsstudenter och helårsprestationer än vad som kan ersättas inom
beslutat takbelopp. Högskolan redovisade vid
utgången av budgetåret ett anslagssparande om
23,4 miljoner kronor.
Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 3 412 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget föreslås minska 2012 med 570 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
inom lärar- och förskollärarutbildningarna.
Med anledning av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter minskade
anslaget 2011. Ingen motsvarande minskning
föreslås göras 2012, vilket leder till att anslaget
tillfälligt ökar 2012 med 1 009 000 kronor.
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Anslaget föreslås minska med 1 100 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning (prop. 2009/10:89) om att
minskad avhoppsfrekvens och ökad genomströmning på lärar- och förskollärarutbildningarna ska leda till minskade kostnader.
Med hänsyn till att högskolans examenstillstånd för socionomutbildningen har
återkallats föreslås anslaget minska med
6 000 000 kronor för att finansiera den i denna
proposition föreslagna utbyggnaden av vårdoch ingenjörsutbildningar. Vidare föreslås
anslaget minska med 3 034 000 kronor för att
finansiera en omfördelning av platser enligt
bedömningarna i budgetpropositionen för
2010.
Anslaget beräknas öka 2013 med 10 402 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget beräknas minska 2013 med
778 000 kronor, 2014 med 676 000 kronor och
2015 med 154 000 kronor till följd av en
omfördelning av platser mellan lärar- och
förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
7 151 000 kronor, vilket beräknas motsvara
hälften av ersättningen för inaktiva studenter.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
9 736 000 kronor, vilket beräknas motsvara det
belopp som frigöras under takbeloppet till
följd av införandet av studieavgifter för
tredjelandsstudenter.
Anslaget beräknas minska 2013 med
570 000 kronor, 2014 med 558 000 kronor och
2015 med ytterligare 349 000 kronor i enlighet
med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning om minskade kostnader för läraroch förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2013 med
4 064 000 kronor och 2014 med 4 130 000
kronor för att finansiera den i denna
proposition föreslagna utbyggnaden av vårdoch ingenjörsutbildningar.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 341 018 000 kronor för
budgetåret 2012.

Tabell 8.2:51 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

344 199

344 199

344 199

344 199

3 102

8 619

14 423

21 809

287

-6 602

-7 269

-7 768

-6 570

-11 677

-16 675

-17 173

-486

-496

334 191

340 571

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag

341 018

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

8.2.52 2:52 Högskolan Kristianstad:
Forskning och forskarutbildning *
Tabell 8.2:52 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Högskolan Kristianstad
Tusental kronor

2010

Utfall

2011

Anslag

2012

Förslag

45 777

2013

Beräknat

46 504

2

2014

Beräknat

47 204

3

2015

Beräknat

48 176

4

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
0

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 45 777 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 45 714 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 45 714 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.

* Nytt anslag uppförs.
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Regeringens överväganden
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 636 000 kronor som
en förstärkning av basresursen. Anslaget
föreslås dessutom minska med 691 000 kronor
till följd av omfördelning. Se vidare avsnitt 8.2
Förändringar på anslagen för forskning och
forskarutbildning.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 45 777 000 kronor för
budgetåret 2012.
Tabell 8.2:52 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

0

0

0

0

46 468

47 206

47 918

48 905

-691

-702

-714

-728

Tabell 8.2:53 Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet
Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

0

978

1 020

-42

Prognos 2011

0

940

982

-42

Budget 2012

0

978

978

0

Offentligrättslig
verksamhet

Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

11 617

11 246

371

0

0

0

12 000

12 100

-100

0

0

0

17 000

17 000

0

0

0

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

45 777

46 504

47 204

48 176

1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

8.2.53 2:53 Högskolan i Skövde:
Grundutbildning
Tabell 8.2:53 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Högskolan i Skövde
Tusental kronor

1

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 8.2:53 Uppdragsverksamhet

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.

2010

Utfall

302 883

2011

Anslag

321 473

2012

Förslag

306 704

2013

Beräknat

297 931

2

2014

Beräknat

295 759

3

2015

Beräknat

295 183

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

Regeringens överväganden
Högskolan i Skövde har för budgetåret 2010
redovisat motsvarande 16,3 miljoner kronor
färre helårsstudenter och helårsprestationer än
vad som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Tillsammans med tidigare anslagssparande
överstiger årets anslagssparande tio procent av
takbeloppet och 14,8 miljoner kronor har
därmed dragits in. Högskolan redovisade vid
utgången av budgetåret ett anslagssparande om
31,9 miljoner kronor.

46 744
320 852

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 293 272 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 286 422 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 280 096 tkr i 2012 års prisnivå.

Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 2 459 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget föreslås minska 2012 med
3 039 000 kronor till följd av en omfördelning
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av platser inom lärar- och förskollärarutbildningarna.
Med anledning av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter minskade
anslaget 2011. Ingen motsvarande minskning
föreslås göras 2012, vilket leder till att anslaget
tillfälligt ökar 2012 med 1 816 000 kronor.
Anslaget föreslås minska med 4 507 000
kronor för att finansiera den i denna
proposition föreslagna utbyggnaden av vårdoch ingenjörsutbildningar.
Anslaget föreslås minska med 6 932 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen
på 10 000 högskoleplatser upphör och med
7 063 000 kronor till följd av att den särskilda
satsningen på Västra Götaland upphör.
Anslaget föreslås minska med 400 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning (prop. 2009/10:89) om att
minskad avhoppsfrekvens och ökad genomströmning på lärar- och förskollärarutbildningarna ska leda till minskade kostnader.
Anslaget beräknas öka 2013 med 7 430 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Under 2008 återkallades tillståndet för
Högskolan i Skövde att utfärda sjuksköterskeexamen. För att under en period kunna
tillgodose regionens behov av utbildade
sjuksköterskor träffade Högskolan i Skövde
en överenskommelse med Högskolan Väst om
att 60 helårsstudenter skulle antas av
Högskolan Väst. Med anledning av budgetpropositionen för 2010 beslutade riksdagen
därför att överföra medel från Högskolan i
Skövde till Högskolan Väst och regeringen
bedömde att motsvarande belopp skulle
överföras under de sex terminer som
sjuksköterskeutbildningen varar. Högskolan i
Skövde återfick tillståndet att utfärda
sjuksköterskeexamen 2010. Detta medför att
Högskolan i Skövdes anslag beräknas öka 2013
med 6 231 000 kronor.
Anslaget beräknas minska 2013 med
5 780 000 kronor, 2014 med 5 756 000 kronor
och 2015 med 5 323 000 kronor till följd av en
omfördelning av platser inom lärar- och
förskollärarutbildningarna.
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Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
9 669 000 kronor, vilket beräknas motsvara
hälften av ersättningen för inaktiva studenter.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
11 650 000 kronor, vilket beräknas motsvara
det belopp som frigörs under takbeloppet till
följd av införandet av studieavgifter för
tredjelandsstudenter.
Anslaget beräknas minska 2013 med
207 000 kronor, 2014 med 204 000 kronor och
2015 med ytterligare 127 000 kronor i enlighet
med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning om minskade kostnader för läraroch förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2014 med
669 000 kronor och 2015 med 1 217 000
kronor för att finansiera den i denna
proposition föreslagna utbyggnaden av vårdoch ingenjörsutbildningar.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 306 704 000 kronor för
budgetåret 2012.
Tabell 8.2:53 Härledning av anslagsnivån 2012-2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

321 473

321 473

321 473

321 473

2 897

8 050

13 471

20 369

-10 120

-19 679

-20 206

-20 750

-7 546

-11 913

-18 534

-25 456

-445

-454

295 759

295 183

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

306 704

297 931

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.
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8.2.54 2:54 Högskolan i Skövde:
Forskning och forskarutbildning *

Tabell 8.2:54 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Tabell 8.2:54 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Högskolan i Skövde

Anvisat 2011

Pris- och löneomräkning 2

2010

Utfall

2011

Anslag

2012

Förslag

38 781

2013

Beräknat

39 397

2

39 990

3

Övrigt

40 814

4

Förslag/
beräknat
anslag

2014
2015

Beräknat
Beräknat

0

1

2013

2014

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

39 114

39 735

40 334

41 165

-333

-338

-344

-351

38 781

39 397

39 990

40 814

Förändring till följd av:

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2012
1

0

Beslut

0

Överföring
till/från andra
anslag

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 38 781 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 38 728 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 38 728 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.

3

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Regeringens överväganden
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 685 000 kronor som
en förstärkning av basresursen. Anslaget
föreslås dessutom minska med 333 000 kronor
till följd av omfördelning. Se vidare avsnitt 8.2
Förändringar på anslagen för forskning och
forskarutbildning.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 38 781 000 kronor för
budgetåret 2012.

8.2.55 2:55 Högskolan Väst:
Grundutbildning
Tabell 8.2:55 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Högskolan Väst
Tusental kronor

2010

Utfall

348 306

2011

Anslag

343 014

2012

Förslag

312 518

2013

Beräknat

307 745

2

2014

Beräknat

312 515

3

2015

Beräknat

311 918

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

11 316
339 008

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 302 933 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 302 649 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 295 975 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.

* Nytt anslag uppförs.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 8.2:55 Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet
Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

0

492

550

-58

Prognos 2011

0

500

550

-50

Budget 2012

0

500

550

-50

Offentligrättslig
verksamhet

Tabell 8.2:55 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

12 606

12 317

289

0

0

0

14 139

14 139

0

0

0

0

15 500

15 500

0

0

0

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

Regeringens överväganden
Högskolan Väst har för budgetåret 2010
redovisat motsvarande 4,8 miljoner kronor fler
helårsstudenter och helårsprestationer än vad
som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Högskolan redovisade vid utgången av budgetåret ett anslagssparande om 11,3 miljoner
kronor.
Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 3 013 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget föreslås öka 2012 med 809 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
inom lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås öka med 6 068 000 kronor
till följd av en permanent omfördelning av
högskoleplatser enligt bedömningarna i
budgetpropositionen för 2010.
Med anledning av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter minskade
anslaget 2011. Ingen motsvarande minskning
föreslås göras 2012, vilket leder till att anslaget
tillfälligt ökar 2012 med 2 018 000 kronor.
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Anslaget föreslås minska med 32 867 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen
på 10 000 högskoleplatser upphör och med
7 063 000 kronor till följd av att den särskilda
satsningen på Västra Götaland upphör.
Anslaget föreslås minska med 500 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning (prop. 2009/10:89) om att
minskad avhoppsfrekvens och ökad genomströmning på lärar- och förskollärarutbildningarna ska leda till minskade kostnader.
Anslag föreslås minska med 2 350 000
kronor till följd av att högskolans särskilda
åtagande överförs till anslag 2:71 Särskilda
åtaganden vid universitet och högskolor.
Anslaget föreslås minska med 2 715 000
kronor för att finansiera en del av den utbyggnad av läkarutbildningen som inleddes 2009.
Anslaget beräknas öka 2013 med 8 957 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget beräknas öka 2013 med 1 704 000
kronor, 2014 med 1 751 000 kronor och 2015
med 1 556 000 kronor till följd av en
omfördelning av platser inom lärar- och
förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
8 640 000 kronor, vilket beräknas motsvara
hälften av ersättningen för inaktiva studenter.
Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med
2 553 000 kronor, vilket beräknas motsvara det
belopp som frigörs under takbeloppet till följd
av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter.
Anslaget beräknas minska 2013 med
259 000 kronor, 2014 med 253 000 kronor och
2015 med ytterligare 159 000 kronor i enlighet
med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning om minskade kostnader för läraroch förskollärarutbildningarna.
Under 2008 återkallades tillståndet för
Högskolan i Skövde att utfärda sjuksköterskeexamen. För att under en period kunna
tillgodose regionens behov av utbildade
sjuksköterskor träffade Högskolan i Skövde
en överenskommelse med Högskolan Väst om
att 60 helårsstudenter skulle antas av
Högskolan Väst. Med anledning av budgetpropositionen för 2010 beslutade därför
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riksdagen att överföra medel från Högskolan i
Skövde till Högskolan Väst och regeringen
bedömde att motsvarande belopp skulle
överföras under de sex terminer som
sjuksköterskeutbildningen varar. Högskolan i
Skövde återfick tillståndet att utfärda
sjuksköterskeexamen 2010. Detta medför att
Högskolan Västs anslag beräknas minska 2013
med 6 231 000 kronor.
Anslaget beräknas minska 2013 med
2 715 000 kronor och 2014 med 1 358 000
kronor för att finansiera en del av den utbyggnad av läkarutbildningen som inleddes 2009.
Anslaget beräknas minska 2015 med
8 431 000 kronor för att finansiera den i denna
proposition föreslagna utbyggnaden av vårdoch ingenjörsutbildningar.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 312 518 000 kronor för
budgetåret 2012.
Tabell 8.2:55 Härledning av anslagsnivån 2012-2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

343 014

343 014

343 014

343 014

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3 091

8 589

14 373

21 734

-32 046

-35 069

-37 257

-38 183

-1 541

-8 788

-7 182

-14 205

-433

-442

312 515

311 918

3

Förslag/
beräknat
anslag

312 518

307 745

8.2.56 2:56 Högskolan Väst: Forskning
och forskarutbildning *
Tabell 8.2:56 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Högskolan Väst
Tusental kronor

2010

Utfall
0

1

2011

Anslag

2012

Förslag

38 778

2013

Beräknat

39 394

2

2014

Beräknat

39 987

3

2015

Beräknat

40 811

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
0

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 38 778 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 38 725 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 38 725 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.
Regeringens överväganden
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 593 000 kronor som
en förstärkning av basresursen. Anslaget
föreslås dessutom öka med 26 000 kronor till
följd av omfördelning. Se vidare avsnitt 8.2
Förändringar på anslagen för forskning och
forskarutbildning.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 38 778 000 kronor för
budgetåret 2012.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

* Nytt anslag uppförs.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 8.2:56 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

Tabell 8.2:57 Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet
Tusental kronor

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

0

0

0

0

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

38 752

39 368

39 960

40 783

26

26

27

27

38 778

39 394

39 987

40 811

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

0

0

0

0

Prognos 2011

0

0

0

0

Budget 2012

0

0

0

0

Offentligrättslig
verksamhet

Tabell 8.2:57 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Uppdragsverksamhet

Utfall 2010
(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

8.2.57 2:57 Konstfack: Grundutbildning
Tabell 8.2:57 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Konstfack

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

3 711

3 451
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0

0

0

3 800

3 800

0

0

0

0

1 900

1 900

0

0

0

0

Regeringens överväganden

Tusental kronor

2010

Utfall

130 347

2011

Anslag

130 543

2012

Förslag

144 194

2013

Beräknat

146 484

2

2014

Beräknat

148 704

3

2015

Beräknat

151 766

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
130 543

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 144 193 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 144 010 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 144 009 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.

238

Konstfack har för budgetåret 2010 redovisat
motsvarande 3,5 miljoner kronor fler
helårsstudenter och helårsprestationer än vad
som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Tillsammans
med
tidigare
sparad
överproduktion överstiger värdet av årets
överproduktion tio procent av takbeloppet
och 170 000 kronor har därmed dragits in.
Högskolan redovisade vid utgången av
budgetåret genomförd men ännu inte ersatt
överproduktion motsvarande 12,9 miljoner
kronor.
Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 13 710 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
inom lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 1 235 000
kronor till följd av att högskolans särskilda
åtagande överförs till anslag 2:71 Särskilda
åtaganden vid universitet och högskolor.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 144 194 000 kronor för
budgetåret 2012.
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Regeringens överväganden

Tabell 8.2:57 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

130 543

130 543

130 543

130 543

3 268

5 470

8 271

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

1 176

Resursfördelning
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 7 514 000 kronor för budgetåret
2012.
Tabell 8.2:58 Härledning av anslagsnivån 2012–2015

Beslut

Tusental kronor

Överföring
till/från andra
anslag

12 475

12 673

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

144 194

146 484

12 882

13 147

-191

-195

148 704

Anvisat 2011

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

7 514

7 633

7 748

7 908

7 514

7 633

7 748

7 908

1

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

151 766

Beslut

1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

8.2.58 2:58 Konstfack: Konstnärlig
forskning och konstnärligt
utvecklingsarbete *
Tabell 8.2:38 Anslagsutveckling för konstnärlig forskning
och konstnärligt utvecklingsarbete vid Konstfack

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Tusental kronor

2010

Utfall

2011

Anslag

2012

Förslag

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
0

7 514

2013

Beräknat

7 633

2

2014

Beräknat

7 748

3

2015

Beräknat

7 908

4

8.2.59 2:59 Kungl. Konsthögskolan:
Grundutbildning
Tabell 8.2:59 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Kungl. Konsthögskolan
Tusental kronor

2010

Utfall

59 619

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 7 514 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 7 503 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 7 504 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt för utbildning på forskarnivå.

1

2011

Anslag

59 694

2012

Förslag

58 956

2013

Beräknat

59 893

2

2014

Beräknat

60 790

3

2015

Beräknat

62 042

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
59 694

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 58 956 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 58 871 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 58 871 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.

* Nytt anslag uppförs.
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Tabell 8.2:59 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Tabell 8.2:59 Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet

Anvisat 2011

Tusental kronor
Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

0

0

0

0

Prognos 2011

0

0

0

0

Budget 2012

0

0

0

0

Pris- och löneomräkning 2

Tusental kronor

(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

1 032

715

317

0

0

0

564

882

-318

0

0

0

550

550

0

0

0

0

Regeringens överväganden
Kungl. Konsthögskolan har för budgetåret
2010 redovisat motsvarande 1 miljon kronor
fler helårsstudenter och helårsprestationer än
vad som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Tillsammans med tidigare sparad överproduktion överstiger värdet av årets överproduktion
tio procent av takbeloppet och 0,84 miljoner
kronor har därmed dragits in. Högskolan
redovisade vid utgången av budgetåret
genomförd men ännu inte ersatt överproduktion motsvarande 5,8 miljoner kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås minska med 1 276 000
kronor till följd av att högskolans särskilda
åtagande överförs till anslag 2:71 Särskilda
åtaganden vid universitet och högskolor.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 58 956 000 kronor för
budgetåret 2012.

2015

59 694

59 694

59 694

59 694

538

1 495

2 501

3 782

-1 276

-1 296

-1 318

-1 345

-87

-89

60 790

62 042

58 956

59 893

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

8.2.60 2:60 Kungl. Konsthögskolan:
Konstnärlig forskning och
konstnärligt utvecklingsarbete *
Tabell 8.2:60 Anslagsutveckling för konstnärlig forskning
och konstnärligt utvecklingsarbete vid Kungl.
Konsthögskolan
Tusental kronor

2010

Utfall
0

1

2011

Anslag

2012

Förslag

4 301

2013

Beräknat

4 369

2

2014

Beräknat

4 435

3

2015

Beräknat

4 527

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
0

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 4 301 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 4 295 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 4 296 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt för utbildning på forskarnivå.

* Nytt anslag uppförs.
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2014

3

Förslag/
beräknat
anslag

Tabell 8.2:59 Uppdragsverksamhet

Utfall 2010

2013

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

Uppdragsverksamhet

2012

Förändring till följd av:

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Offentligrättslig
verksamhet

1
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Resursfördelning
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 4 301 000 kronor för budgetåret
2012.

Tabell 8.2:61 Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet

Tabell 8.2:60 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

0

0

0

0

Prognos 2011

0

0

0

0

Budget 2012

0

0

0

0

Offentligrättslig
verksamhet

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Tusental kronor

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Uppdragsverksamhet

4 301

4 369

4 435

4 527

Övrigt 3

Utfall 2010
(varav tjänsteexport)

Förslag/
beräknat
anslag

Prognos 2011
4 301

4 369

4 435

4 527

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

8.2.61 2:61 Kungl. Musikhögskolan i
Stockholm: Grundutbildning
Tabell 8.2:61 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Tusental kronor

2010

Tabell 8.2:61 Uppdragsverksamhet

Utfall

136 230
1

2011

Anslag

136 440

2012

Förslag

118 592

2013

Beräknat

120 476

2

2014

Beräknat

122 259

3

2015

Beräknat

124 776

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
136 440

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 118 592 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 118 400 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 118 399 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.

(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

5 757

6 646

-889

0

0

0

5 500

4 900

600

0

0

0

5 000

5 700

-700

0

0

0

Regeringens överväganden
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm har för
budgetåret 2010 redovisat motsvarande
9,1 miljoner kronor fler helårsstudenter och
helårsprestationer än vad som kan ersättas
inom beslutat takbelopp. Tillsammans med
tidigare sparad överproduktion överstiger
värdet av årets överproduktion tio procent av
takbeloppet och 1,6 miljoner kronor har
därmed dragits in. Högskolan redovisade vid
utgången av budgetåret genomförd men ännu
inte ersatt överproduktion motsvarande
11,2 miljoner kronor.
Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 5 745 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
inom lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslag föreslås minska med 24 823 000
kronor till följd av att högskolans särskilda
åtagande överförs till anslag 2:71 Särskilda
åtaganden vid universitet och högskolor.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 118 592 000 kronor för
budgetåret 2012.
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Regeringens överväganden

Tabell 8.2:61 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

136 440

136 440

136 440

136 440

3 417

5 718

8 645

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

1 230

Resursfördelning
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 7 604 000 kronor för budgetåret
2012.
Tabell 8.2:62 Härledning av anslagsnivån 2012–2015

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Tusental kronor

-19 078

-19 381

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

118 592

120 476

-19 700

-20 106

-199

-203

122 259

Anvisat 2011

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

7 604

7 725

7 841

8 002

7 604

7 725

7 841

8 002

1

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

124 776

Beslut

1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

8.2.62 2:62 Kungl. Musikhögskolan i
Stockholm: Konstnärlig forskning
och konstnärligt utvecklingsarbete *
Tabell 8.2:62 Anslagsutveckling för konstnärlig forskning
och konstnärligt utvecklingsarbete vid Kungl.
Musikhögskolan i Stockholm
Tusental kronor

2010

Utfall

2011

Anslag

2012

Förslag

0

1

0

Beräknat

7 725

2014

Beräknat

7 841

3

8 002

Tabell 8.2:63 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Operahögskolan i Stockholm
Tusental kronor

2013

Beräknat

0

7 604
2

2015

Anslagssparande
Utgiftsprognos

8.2.63 2:63 Operahögskolan i
Stockholm: Grundutbildning

2010

4

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 7 604 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 7 593 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 7 593 tkr i 2012 års prisnivå.

Utfall

18 376
1

2011

Anslag

18 358

2012

Förslag

17 288

2013

Beräknat

17 562

2

2014

Beräknat

17 825

3

2015

Beräknat

18 192

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
18 358

1

Anslaget används för ersättning för konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt för utbildning på forskarnivå.

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 17 287 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 17 262 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 17 262 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.

* Nytt anslag uppförs.
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Tabell 8.2:63 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Tabell 8.2:63 Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet

Anvisat 2011

Tusental kronor
Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

0

0

0

0

Prognos 2011

0

0

0

0

Budget 2012

0

0

0

0

Pris- och löneomräkning 2

Tusental kronor

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

0

0

0

(varav tjänsteexport)

0

0

0

241

241

0

0

0

0

482

482

0

0

0

0

(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

2014

2015

18 358

18 358

18 358

18 358

165

459

769

1 163

-1 235

-1 255

-1 275

-1 302

-27

-28

17 825

18 192

3

Förslag/
beräknat
anslag

Tabell 8.2:63 Uppdragsverksamhet

Prognos 2011

2013

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

Uppdragsverksamhet

2012

Förändring till följd av:

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Offentligrättslig
verksamhet

1

Regeringens överväganden
Operahögskolan i Stockholm har för
budgetåret 2010 redovisat motsvarande 91 000
kronor
färre
helårsstudenter
och
helårsprestationer än vad som kan ersättas
inom beslutat takbelopp. Högskolan har
därför kunnat kompenseras för tidigare
genomförd men ännu inte ersatt överproduktion och som därmed tillgodogjort sig hela det
tilldelade takbeloppet. Högskolan redovisade
vid utgången av budgetåret en överproduktion
motsvarande 1,3 miljoner kronor.
Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget minska med
1 235 000 kronor till följd av att högskolans
särskilda åtagande överförs till anslag 2:71
Särskilda åtaganden vid
universitet och
högskolor.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 17 288 000 kronor för
budgetåret 2012.

17 288

17 562

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

8.2.64 2:64 Operahögskolan i
Stockholm: Konstnärlig forskning
och konstnärligt utvecklingsarbete *
Tabell 8.2:64 Anslagsutveckling för konstnärlig forskning
och konstnärligt utvecklingsarbete vid Operahögskolan i
Stockholm
Tusental kronor

2010

Utfall

2011

Anslag

2012

Förslag

4 782

2013

Beräknat

4 858

2

2014

Beräknat

4 931

3

2015

Beräknat

5 032

4

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
0

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 4 782 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 4 775 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 4 775 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt för utbildning på forskarnivå.

* Nytt anslag uppförs.
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Resursfördelning
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 4 782 000 kronor för budgetåret
2012.

Tabell 8.2:65 Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet

Tabell 8.2:64 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

0

0

0

0

Prognos 2011

0

0

0

0

Budget 2012

0

0

0

0

Offentligrättslig
verksamhet

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Tusental kronor

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Uppdragsverksamhet

4 782

4 858

4 931

5 032

Övrigt 3

Utfall 2010
(varav tjänsteexport)

Förslag/
beräknat
anslag

Prognos 2011
4 782

4 858

4 931

5 032

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

8.2.65 2:65 Södertörns högskola:
Grundutbildning
Tabell 8.2:65 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Södertörns högskola
Tusental kronor

2010

Utfall

379 107

2011

Anslag

371 806

2012

Förslag

350 043

2013

Beräknat

363 313

2

2014

Beräknat

369 289

3

2015

Beräknat

366 094

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

26 938
382 460

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 357 632 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 357 631 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 347 382 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
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Tabell 8.2:65 Uppdragsverksamhet

(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

6 271

6 271

0

0

0

0

6 500

6 500

0

0

0

0

7 000

7 000

0

0

0

0

Regeringens överväganden
Södertörns högskola har för budgetåret 2010
redovisat motsvarande 6 miljoner kronor fler
helårsstudenter och helårsprestationer än vad
som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Högskolan redovisade vid utgången av
budgetåret
ett
anslagssparande
om
26,9 miljoner kronor.
Resursfördelning
För 2012 föreslås anslaget öka med 6 020 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget föreslås öka 2012 med 315 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
inom lärar- och förskollärarutbildningarna.
Med anledning av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter minskade
anslaget 2011. Ingen motsvarande minskning
föreslås göras 2012, vilket leder till att anslaget
tillfälligt ökar 2012 med 2 018 000 kronor.
Anslaget föreslås minska med 32 867 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen
på 10 000 högskoleplatser upphör.
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Anslaget föreslås minska med 600 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning (prop. 2009/10:89) om att
minskad avhoppsfrekvens och ökad genomströmning på lärar- och förskollärarutbildningarna ska leda till minskade kostnader.
Anslaget beräknas öka 2013 med 18 707 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget beräknas öka 2013 med 754 000
kronor, 2014 med 802 000 kronor och 2015
med 982 000 kronor till följd av en
omfördelning av platser inom lärar- och
förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2013 med
9 814 000 kronor, vilket beräknas motsvara
hälften av ersättningen för inaktiva studenter.
Anslaget beräknas minska fr.o.m. 2013 med
1 628 000 kronor, vilket beräknas motsvara det
belopp som frigörs under takbeloppet till följd
av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter.
Anslaget beräknas minska 2013 med
310 000 kronor, 2014 med 305 000 kronor och
2015 med ytterligare 190 000 kronor i enlighet
med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning om minskade kostnader för läraroch förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2015 med
11 593 000 kronor för att finansiera den i
denna proposition föreslagna utbyggnaden av
vård- och ingenjörsutbildningar.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 350 043 000 kronor för
budgetåret 2012.

Tabell 8.2:65 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

371 806

371 806

371 806

371 806

3 351

9 311

15 580

23 559

-25 429

-21 751

-22 414

-23 065

315

3 947

4 814

-5 698

-497

-507

369 289

366 094

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag

350 043

363 313

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

8.2.66 2:66 Södertörns högskola:
Forskning och forskarutbildning
Tabell 8.2:66 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Södertörns högskola
Tusental kronor

2010

Utfall

2011

Anslag

2012

Förslag

39 934

2013

Beräknat

40 568

2

2014

Beräknat

41 184

3

2015

Beräknat

42 032

4

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
0

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 39 934 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 39 884 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 39 884 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.
Regeringens överväganden
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 1 756 000 kronor
som en förstärkning av basresursen. Anslaget
föreslås dessutom öka med 493 000 kronor till
följd av omfördelning. Se vidare avsnitt 8.2
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Förändringar på anslagen för forskning och
forskarutbildning.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 39 934 000 kronor för
budgetåret 2012.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 8.2:67 Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet
Tusental kronor

Tabell 8.2:66 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

0

0

0

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

0

0

0

0

Prognos 2011

0

0

0

0

Budget 2012

0

0

0

0

Offentligrättslig
verksamhet

0
Tabell 8.2:67 Uppdragsverksamhet

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

Tusental kronor

39 441

40 068

40 675

41 512

493

501

509

520

Uppdragsverksamhet

Utfall 2010
(varav tjänsteexport)

39 934

40 568

41 184

Prognos 2011

42 032

(varav tjänsteexport)

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

2011

Anslag

22 675

2012

Förslag

22 922

1

2013

Beräknat

23 467

2

2014

Beräknat

23 911

3

2015

Beräknat

24 506

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

31 160

1 596

218

236 039

251 139

-15 100

1 900

1 740

160

212 800

230 400

-17 600

2 100

1 930

170

Tusental kronor

Anvisat 2011

0

Pris- och löneomräkning 2

2012

2013

2014

2015

22 675

22 675

22 675

22 675

792

1 269

1 865

-33

-34

23 911

24 506

247

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 22 922 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 22 891 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 22 890 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.

1

Förändring till följd av:

22 201

1

246

213 406

1 814

Regeringens överväganden

Tusental kronor

22 695

244 566

Tabell 8.2:67 Härledning av anslagsnivån 2012–2015

Tabell 8.2:67 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Försvarshögskolan

Utfall

Kostnader

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 22 922 000 kronor för
budgetåret 2012.

8.2.67 2:67 Försvarshögskolan:
Grundutbildning

2010

Intäkter

Resultat
(intäkt kostnad)

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

22 922

23 467

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.
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8.2.68 2:68 Försvarshögskolan:
Forskning och forskarutbildning *

Tabell 8.2:68 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Tabell 8.2:68 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Försvarshögskolan

Anvisat 2011

Pris- och löneomräkning 2

2010

Utfall

2011

Anslag

2012

Förslag

8 517

2013

Beräknat

8 652

2

8 783

3

Övrigt

8 964

4

Förslag/
beräknat
anslag

2014
2015

Beräknat
Beräknat

0

1

2013

2014

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

8 517

8 652

8 783

8 964

8 517

8 652

8 783

8 964

Förändring till följd av:

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2012
1

0

Beslut

0

Överföring
till/från andra
anslag

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 8 517 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 8 506 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 8 506 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.

3

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Regeringens överväganden
Resursfördelning
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 8 517 000 kronor för budgetåret
2012.

8.2.69 2:69 Enskilda
utbildningsanordnare på
högskoleområdet m.m.
Tabell 8.2:69 Anslagsutveckling för anslaget Enskilda
utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m.
Tusental kronor

2010

Utfall

2 579 465

2011

Anslag

2 692 546

2012

Förslag

2 762 568

2013

Beräknat

2 727 326

2

2014

Beräknat

2 775 047

3

2015

Beräknat

2 826 508

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

51 399
2 616 087

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 2 684 678 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 2 687 444 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 2 682 042 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för den högre
utbildning och forskning som bedrivs av
enskilda utbildningsanordnare med stöd av
bl.a. de avtal som staten har ingått med vissa
utbildningsanordnarna och i vissa fall särskilda
regeringsbeslut.
Anslagsposterna 1–3 avser ersättning för
utbildning på grundnivå, avancerad nivå och
forskarnivå samt forskning.
* Nytt anslag uppförs.
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Anslagsposterna 4–7 samt 12 och 13 avser
ersättning för utbildning på grundnivå.
Anslagsposterna 8–11 avser ersättning för
utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola,
Chalmers tekniska högskola AB och
Chalmersfastigheter AB får vid årsskiftet
2011/2012 betala en engångspremie för att lösa
in pensionsutfästelser enligt det statliga
tjänstepensionsavtalet PA 03. Utfästelser för
personer med s.k. pågående försäkringsfall,
dvs. tillfällig sjukpension, sjukpension, premiebefrielseförmån, delpension eller rätt till
ålderspension enligt övergångsbestämmelser,
får inte lösas in förrän försäkringsfallet har
avslutats. Engångspremien fastställs av Statens
tjänstepensionsverk och ska beräknas enligt
förordningen (1997:908) om premier för
statens avtalsförsäkringar. Se vidare utgiftsområde 2, avsnitt 5.5.2.

Tabell 8.2:69 Fördelning på anslagsposter
Tusental kronor
ANSLAGSPOST

2012

2013

2014

2015

790 603

742 295

767 414

797 447

763 659

775 790

787 477

803 696

74 007

75 183

76 314

77 885

497 612

486 256

486 279

480 380

84 250

85 589

86 881

88 671

Teologiska
Högskolan,
Stockholm

7 094

7 207

7 315

7 466

Evangeliska
Frikyrkan

3 277

3 329

3 379

3 448

Evangeliska
FosterlandsStiftelsen

2 486

2 525

2 563

2 616

Stiftelsen
Stockholms
Musikpedagogiska Institut

11 033

11 209

11 377

11 611

8.

Ericastiftelsen

6 786

6 894

6 997

7 141

9.

Ersta Sköndal
Högskola AB

71 853

72 995

74 095

75 621

10. Stiftelsen
Rödakorshemmet

56 245

57 139

58 004

57 196

11. Sophiahemmet,
Ideell förening

45 827

46 555

47 261

46 232

12. Beckmans skola
AB

28 097

28 543

28 973

29 569

3 514

4 569

4 638

4 734

316 224

321 247

326 078

332 794

1.

2.
3.

4.

5.

Regeringens överväganden
Regeringen har vid beräkningen av anslaget
utgått från följande belopp.

6.

7.

Chalmers tekniska
högskola AB
- Grundläggande
högskoleutbildning
- Forskning och
utbildning på
forskarnivå
Handelshögskolan
i Stockholm
Stiftelsen
Högskolan i
Jönköping
- Grundläggande
högskoleutbildning
- Forskning och
utbildning på
forskarnivå

13. Newmaninstitutet
AB
14. Mervärdesskattekostnader för
Chalmers tekniska
högskola AB och
Stiftelsen
Högskolan i
Jönköping
Summa

248

2 762 568 2 727 326 2 775 047 2 826 508
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1. Chalmers tekniska högskola AB

Chalmers tekniska högskola AB har för
budgetåret 2010 redovisat motsvarande
30,8 miljoner kronor fler helårsstudenter och
helårsprestationer än vad som kan ersättas
inom beslutat s.k. takbelopp.
Chalmers särskilda åtaganden har fullgjorts.
Resursfördelning
Regeringen avser att under 2012 högst fördela
följande medel till Chalmers tekniska högskola
AB:
−

för grundutbildning 790 603 000 kronor,
varav 786 365 000 kronor utgörs av takbeloppet, och 4 238 000 kronor det särskilda åtagandet som avser bidrag till
utrustning till sjöbefälsutbildningen, och

−

för forskning och utbildning
forskarnivå 763 659 000 kronor.

på

För 2012 föreslås anslaget öka med 291 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget föreslås öka 2012 med 3 825 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
inom lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås vidare öka 2012 med
6 750 000 kronor för att finansiera en utbyggnad av civilingenjörsutbildningen.
Med anledning av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter minskade
anslaget 2011. Ingen motsvarande minskning
föreslås göras 2012, vilket leder till att anslaget
tillfälligt ökar 2012 med 7 063 000 kronor.
Anslaget föreslås minska med 18 488 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen
på 10 000 högskoleplatser upphör och med
14 126 000 kronor till följd av att den särskilda
satsningen på Västra Götaland upphör.
För 2012 föreslås anslaget öka med
71 500 000 kronor för strategiska forskningsområden i enlighet med tabell 8.3 Strategiska
forskningsmedel under avsnitt 8.2 Anslag för
universitets- och högskoleområdet.
Anslaget föreslås öka med 13 882 000
kronor som en förstärkning av basresursen för
forskning och utbildning på forskarnivå.
Anslaget föreslås dessutom minska med
177 000 kronor till följd av omfördelning. Se

vidare avsnitt 8.2 Förändringar på anslagen för
forskning och forskarutbildning.
Anslaget beräknas öka 2013 med 864 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget beräknas öka 2013 med 1 295 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
inom lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas öka 2013 med 13 715 000
kronor, 2014 med 13 940 000 kronor och 2015
med 14 227 000 kronor för att finansiera den
utbyggnad av civilingenjörsutbildningen som
inleds 2012.
Anslaget beräknas minska fr.o.m. 2013 med
15 311 000 kronor, vilket beräknas motsvara
hälften av ersättningen för inaktiva studenter.
Anslaget beräknas minska fr.o.m. 2013 med
61 430 000 kronor, vilket beräknas motsvara
det belopp som frigöras under takbeloppet till
följd av införandet av studieavgifter för
tredjelandsstudenter.
2. Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm har redovisat
1 677 helårsstudenter för 2010. Högskolan
redovisar 17 avlagda doktorsexamina för 2010
och tre avlagda licentiatexamina för samma år.
Enligt avtal mellan staten och Handelshögskolan i Stockholm åtar sig staten, under förutsättning att riksdagen årligen anvisar medel
för ändamålet, att varje budgetår utbetala
73 180 000 kronor (i 2010 års prisnivå) till
Handelshögskolan i Stockholm för utbildning
och forskning. Handelshögskolan åtar sig att
utbilda minst 1 600 helårsstudenter årligen.
Regeringen föreslår att bidraget till
Handelshögskolan i Stockholm uppgår till
74 007 000 kronor.
3. Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Stiftelsen Högskolan i Jönköping har för
budgetåret 2010 redovisat motsvarande
20,0 miljoner kronor fler helårsstudenter och
helårsprestationer än vad som kan ersättas
inom beslutat takbelopp. Tillsammans med
tidigare sparad överproduktion redovisade
högskolan vid utgången av budgetåret genom249
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förd men ännu inte ersatt överproduktion
motsvarande 47,1 miljoner kronor.
Resursfördelning
Regeringen avser att under 2012 högst fördela
följande medel till Stiftelsen Högskolan i
Jönköping:
−

för grundutbildning 497 612 000 kronor,
som i sin helhet utgör takbelopp, och

−

för forskning och utbildning
forskarnivå 84 250 000 kronor.

på

För 2012 föreslås anslaget öka med 5 992 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget föreslås minska 2012 med
3 268 000 kronor till följd av en omfördelning
av platser inom lärar- och förskollärarutbildningarna.
Med anledning av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter minskade
anslaget 2011. Ingen motsvarande minskning
föreslås göras 2012, vilket leder till att anslaget
tillfälligt ökar 2012 med 3 027 000 kronor.
Anslaget föreslås minska med 44 959 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen
på 10 000 högskoleplatser upphör.
Anslaget föreslås minska med 1 200 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning (prop. 2009/10:89) om att
minskad avhoppsfrekvens och ökad genomströmning på lärar- och förskollärarutbildningarna ska leda till minskade kostnader.
För 2012 föreslås anslaget öka med
2 969 000 kronor som en förstärkning av basresursen för forskning och utbildning på
forskarnivå. Anslaget föreslås dessutom öka
med 876 000 kronor till följd av omfördelning.
Se vidare avsnitt 8.2 Förändringar på anslagen
för forskning och forskarutbildning.
Anslaget beräknas öka 2013 med 18 040 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i
form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi.
Anslaget beräknas minska 2013 med
5 800 000 kronor, 2014 med 6 665 000 kronor
och 2015 med ytterligare 6 690 000 kronor till
följd av en omfördelning av platser inom läraroch förskollärarutbildningarna.
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Anslaget beräknas minska fr.o.m. 2013 med
13 965 000 kronor, vilket beräknas motsvara
hälften av ersättningen för inaktiva studenter.
Anslaget beräknas minska fr.o.m. 2013 med
16 963 000 kronor, vilket beräknas motsvara
det belopp som frigöras under takbeloppet till
följd av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter.
Anslaget beräknas minska 2013 med
640 000 kronor, 2014 med 640 000 kronor och
2015 med ytterligare 432 000 kronor i enlighet
med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning om minskade kostnader för läraroch förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2015 med
8 852 000 kronor för att finansiera den i denna
proposition föreslagna utbyggnaden av vårdoch ingenjörsutbildningar.
4. Teologiska Högskolan, Stockholm

Teologiska Högskolan, Stockholm har för
budgetåret 2010 redovisat 215 helårsstudenter.
Regeringen föreslår att bidraget till
Teologiska Högskolan, Stockholm uppgår till
7 094 000 kronor.
5. Evangeliska Frikyrkan

Evangeliska Frikyrkan har för budgetåret 2010
redovisat 151 helårsstudenter för Örebro
Teologiska Högskola.
Regeringen föreslår att bidraget till
Evangeliska Frikyrkan för Örebro Teologiska
Högskola uppgår till 3 277 000 kronor.
6. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen har för
budgetåret 2010 redovisat 86 helårsstudenter
för Johannelunds teologiska högskola.
Regeringen föreslår att bidraget till
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola uppgår till 2 486 000
kronor.
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7. Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska
Institut

Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska
Institut har för budgetåret 2010 redovisat 69
helårsstudenter.
Regeringen föreslår att bidraget till
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska
Institut uppgår till 11 033 000 kronor.
8. Ericastiftelsen

Ericastiftelsen har för budgetåret 2010
redovisat 37 helårsstudenter inom psykoterapiutbildning med inriktning mot barn och
ungdomar.
Regeringen föreslår att bidraget till Ericastiftelsen uppgår till 6 786 000 kronor.
9. Ersta Sköndal Högskola AB

Ersta Sköndal Högskola AB har för
budgetåret 2010 redovisat 840 helårsstudenter.
Resursfördelning
Bidraget föreslås öka med 2 000 000 kronor till
följd av satsningen på fler platser inom sjuksköterskeutbildningar.
Regeringen föreslår att bidraget till Ersta
Sköndal Högskola AB uppgår till 71 853 000
kronor.
10. Stiftelsen Rödakorshemmet

Stiftelsen Rödakorshemmet har för budgetåret
2010 redovisat 553 helårsstudenter för Röda
Korsets Högskola.
Resursfördelning
Bidraget föreslås öka med 2 000 000 kronor till
följd av satsningen på fler platser inom sjuksköterskeutbildningar.
Bidraget föreslås öka med 1 900 000 kronor
till följd av satsningen på fler platser inom
specialistsjuksköterskeutbildningar
under
perioden 2012 – 2014
Regeringen föreslår att bidraget till
Stiftelsen Rödakorshemmet uppgår till
56 245 000 kronor.

11. Sophiahemmet, Ideell förening

Sophiahemmet, Ideell förening har för
budgetåret 2010 redovisat 418 helårsstudenter
för Sophiahemmet Högskola.
Resursfördelning
Bidraget föreslås öka med 2 000 000 kronor till
följd av satsningen på fler platser inom sjuksköterskeutbildningar.
Bidraget föreslås öka med 1 900 000 kronor
till följd av satsningen på fler platser inom
specialistsjuksköterskeutbildningar
under
perioden 2012 – 2014.
Regeringen föreslår att bidraget till
Sophiahemmet, Ideell förening uppgår till
45 827 000 kronor.
12. Beckmans skola AB

Beckmans
skola
AB
(Beckmans
Designhögskola) har för budgetåret 2010
redovisat 124 helårsstudenter.
Regeringen föreslår att bidraget till
Beckmans skola AB uppgår till 28 097 000
kronor.
13. Newmaninstitutet AB

Newmaninstitutet AB har för budgetåret 2010
redovisat 24 helårsstudenter.
Regeringen föreslår att bidraget till
Newmaninstitutet AB uppgår till 3 514 000
kronor. Bidraget beräknas öka med 1 000 000
kronor 2013 för att vid den tidpunkten kunna
finansiera motsvarande 100 helårsstudenter.
14. Mervärdesskattekostnader för Chalmers
tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan
i Jönköping

Under anslagsposten har mervärdesskattekostnader beräknats för Chalmers tekniska
högskola AB och Stiftelsen Högskolan i
Jönköping i enlighet med de ramavtal som har
ingåtts mellan staten och bolaget respektive
staten och stiftelsen.
Enligt vad som anges i avtalen ska staten
ersätta bolaget respektive stiftelsen för de
mervärdesskattekostnader som uppkommer i
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den grundläggande högskoleutbildningen och
forskningen vid Chalmers tekniska högskola
AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping.
Syftet är att garantera konkurrensneutralitet
gentemot statliga universitet och högskolor.
Budgetåret
2010
anvisade
staten
312 miljoner kronor när det gäller ersättning
för mervärdesskattekostnader. Det sammanlagda belopp som utbetalades för 2010 var
271 miljoner kronor.
Enligt prognoser kommer de samlade
utgifterna för mervärdeskattekostnader 2011
att uppgå till cirka 300 miljoner kronor.
Regeringen föreslår att det högsta belopp
som kan utgå 2012 för ändamålet uppgår till
316 224 000 kronor.
Regeringen föreslår sammanfattningsvis att
riksdagen anvisar ett ramanslag om
2 762 568 000 kronor för budgetåret 2012.
Tabell 8.2:69 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

2 692 546

2 692 546

2 692 546

2 692 546

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

24 265

67 423

112 825

170 604

Beslut

11 100

-60 455

-62 059

-63 718

Överföring
till/från andra
anslag

33 958

27 101

34 825

30 231

699

710

-3 090

-3 154

2 762 568

2 727 326

2 775 047

2 826 508

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.
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8.2.70 2:70 Särskilda utgifter inom
universitet och högskolor m.m.
Tabell 8.2:70 Anslagsutvecklingen för anslaget Särskilda
utgifter inom universitet och högskolor m.m.
Tusental kronor

2010

Utfall

429 260
1

2011

Anslag

479 520

2012

Förslag

637 392

2013

Beräknat

1 152 775

2

2014

Beräknat

1 039 463

3

2015

Beräknat

999 094

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

117 463
470 046

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 1 134 749 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 006 649 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 948 029 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för att finansiera särskilda
insatser inom högskoleområdet för vilka
medel inte har ställts till förfogande under
något annat anslag. Anslaget finansierar även
bidrag till Svenska studenthemmet i Paris,
bidrag till Sveriges förenade studentkårer och
bidrag
till
vissa
tolkoch
teckenspråklärarutbildningar.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslaget 2:70 Särskilda
utgifter inom universitet och högskolor m.m.
besluta om bidrag som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 153 000 000 kronor 2013–
2015.

Skälen
för
regeringens
förslag:
Internationella
programkontoret
för
utbildningsområdet och Svenska institutet
beviljar under ett år stipendier för senare läsår.
Regeringen
bör
därför
under
2012
bemyndigas att besluta om tilldelning av medel
för detta ändamål som innebär åtagande för
kommande budgetår.
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Tabell 8.2:70 Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Utestående åtaganden vid årets början

695

712

53 000
128 000

-712

-28 000

712

53 000

153 000

3 000

153 000

153 000

Infriade åtaganden

Erhållet/föreslaget bemyndigande

Förslag
2012

53 000

Nya åtaganden

Utestående åtaganden vid årets slut

Prognos
2011

Regeringens överväganden

Resursfördelning
Följande ändringar av anslaget föreslås för 2012.
Anslaget föreslås öka med 19 000 000 kronor för
forskarskolor, med 50 000 000 kronor för
kompletterande utbildning för lärare och med
11 000 000 kronor för validering av tidigare
erfarenheter för yrkeslärare som en del i
regeringens satsning på lärare i skola och
förskola. Anslaget föreslås vidare öka med
12 613 000
kronor
då
den
tillfälliga
finansieringen av insatser i enlighet med
bedömningar
regeringens
lärarproposition
upphör (prop. 2009/10:89).
Anslaget föreslås öka med 25 000 000 kronor
för innovationsverksamhet och med 20 000 000
kronor
till
stimulansmedel
för
lärosätessammanslagningar, se avsnitt 3.6.1. Det
föreslås att 36 579 000 kronor överförs till
anslaget från det tidigare anslaget 14:2 Bidrag till
tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning
under utgiftsområde 17. Regeringen avser att
fördela dessa medel för utbildning av tolkar och
teckenspråklärare. Se avsnitt 3.6.8.
Anslaget föreslås öka med 35 396 000 kronor
till följd av att medel som använts för Sveriges
deltagande i ESA:s bärraketprogram 2009–2011
återförs till anslaget.
Anslaget föreslås minska med 42 580 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
ökade resurser till integrationssatsningar 2009–
2011 avslutas. Från anslaget föreslås 2 000 000
kronor föras till anslaget 2:2 Verket för
högskoleservice för bedömning av utländska
gymnasiebetyg och 800 000 kronor föras till
anslaget 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet
under utgiftsområde 17 för bidrag till Cirkus
Cirkör. Anslaget föreslås tillfälligtvis minska
med 10 000 000 under 2012 för att finansiera
utgiftsökningar inom utgiftsområdet.

Beräknat
2013

Beräknat
2014

-63 000

60 000

Regeringen avser att under 2012 inom ramen
för anslagets ändamål bl.a. fördela medel under
anslaget genom att lämna bidrag till Sveriges
förenade studentkårer, Svenska studenthemmet i
Paris, Svenska institutet för informationsinsatser
i utlandet och svenskundervisning i utlandet
samt för vissa stipendier, stödåtgärder för
funktionshindrade,
verksamheten
med
utlandskontor vid myndigheten för Tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser samt till
Internationella programkontoret för utbildningsområdet för stipendier och olika stödåtgärder inom ramen för EU:s utbildningsprogram.
Av medel under anslaget avses drygt
10 miljoner kronor fördelas för spetsutbildning i
entreprenörskap och innovation, 60 miljoner
kronor för stipendier till tredjelandsstudenter
som studerar i Sverige samt 30 miljoner kronor
för insatser i samband med avskaffandet av
kårobligatoriet.
Av medlen under anslaget avses 73 miljoner
kronor fördelas till de universitet som tidigare
har fått medel för att starta innovationskontor
inom ramen för det berörda universitetet, och
2 miljoner kronor avses användas för att bilda
nya holdingbolag knutna till Örebro universitet
och Mittuniversitet.
Av medlen under anslaget avses 51 miljoner
kronor fördelas till ett antal lärosäten för
kompletterande utbildningar för personer med
utländsk
examen
enligt
förordningen
(2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. I dag
pågår kompletterande utbildningar för lärare,
jurister, läkare, tandläkare och sjuksköterskor.
Det finns ett stort behov av sådan utbildning till
exempelvis läkare. Medel under anslagsposten
ska dessutom finansiera planering och, om
möjligt, genomförande av ytterligare kompletterande utbildningar, t.ex. för personer med
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examen inom andra reglerade hälso- och
sjukvårdsyrken inom ramen för olika integrationsinsatser.
Från 2013 beräknas anslaget öka med
340 miljoner kronor till följd av den sänkning av
grundutbildningsanslagen som regeringen avser
föreslå med anledning av införandet av studieavgifter. Av dessa medel avses 95 miljoner
kronor användas för kvalitetsbaserad resursfördelning 2013, 2014 beräknas 195 miljoner
kronor och från 2015 beräknas medlen till den
kvalitetsbaserade resursfördelningen omfatta
295 miljoner kronor. För stipendier beräknas
40 miljoner kronor användas och för
information om Sverige som studieland beräknas
5 miljoner kronor användas. För 2013 och 2014
avser regeringen att använda 25,6 miljoner
kronor respektive 51,4 miljoner kronor till att
finansiera delar av den utbygganden av
civilingenjörs- och vårdutbildningarna som
föreslås i denna proposition. Detta sker genom
att motsvarande medel förs från anslaget till
berörda lärosätens anslag. Återstående medel
2013 och 2014, 174,4 miljoner, respektive 48,6
miljoner kronor avser regeringen att använda till
insatser för att öka kvaliteten och effektiviteten i
utbildningen på grundnivå och avancerad nivå.
Regeringens satsning på forskarskolor och
kompletterande utbildning av lärare beräknas
öka med 95 miljoner kronor 2013. För 2014
beräknas den satsningen sedan minska med
100 miljoner kronor och för 2015 minska med
115 miljoner kronor.
Anslaget beräknas från 2013 öka med
ytterligare 55 miljoner kronor för stimulansbidrag till lärosätessammanslagningar. Anslaget
beräknas vidare öka med 40 miljoner kronor till
följd av den minskning av takbeloppen för
inaktiva studenter som beräknas från 2013.
Medlen avses användas till att höja kvaliteten i
den verksamhetsförlagda utbildningen inom
lärarutbildningen. Se avsnitt 3.6.3.
Anslaget beräknas tillfälligtvis minska med
7 miljoner kronor 2013, 8 miljoner kronor 2014
respektive 5 miljoner kronor 2015 i syfte att
finansiera utgiftsökningar inom andra områden.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 637 392 000 kronor för budgetåret
2012.

Tabell 8.2:70 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

2012

2013

2014

2015

479 520

479 520

479 520

479 520

4 322

12 008

20 094

30 383

419 771

917 294

827 847

730 690

-266 221

-256 047

-285 669

-239 123

-2 329

-2 377

1 039 463

999 094

1

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag

637 392

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

8.2.71 2:71 Särskilda åtaganden för
universitet och högskolor *
Tabell 8.2:71 Anslagsutveckling för anslaget Särskilda
åtaganden för universitet och högskolor
Tusental kronor

2010

Utfall

2011

Anslag

2012

Förslag

358 749

2013

Beräknat

367 522

2

2014

Beräknat

374 445

3

2015

Beräknat

383 056

4

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
0

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 361 775 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 362 624 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 363 478 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för särskilda åtaganden vid
universitet och högskolor enligt nedanstående
tabell.

* Nytt anslag uppförs.

254

1 152 775

1
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Regeringens överväganden

Resursfördelning
Regeringen föreslår att 358 749 000 kronor som
tilldelas statliga universitet och högskolor för
särskilda åtaganden inom anslagen för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå överförs till det
i denna proposition föreslagna nya anslaget 2:71
Särskilda åtaganden för universitet och högskolor.
Genom överföringen tydliggörs omfattningen av
respektive högskolas utbildningsuppdrag då
anslaget till utbildning på grundnivå och avancerad nivå motsvarar lärosätets takbelopp.
Regeringen föreslår att anslaget ökar med
2 174 000 kronor till tandvårdscentralen vid
Karolinska institutet till följd av utbyggnaden av
tandläkarutbildningen som inleddes vid lärosätet
2009. Ökningen finansieras med motsvarande
neddragning av anslaget 2:15 Karolinska institutet: Grundutbildning. Regeringen föreslår
också att anslaget ökas med 210 000 kronor till
klinisk utbildning med anledning av den
utbyggnad av läkarutbildningen vid Örebro universitet som regeringen presenterar i denna
proposition och med 215 000 kronor till tandvårdscentralen vid Malmö högskola med anledning av den utbyggnad av tandläkarutbildningen
vid högskolan som presenteras i denna
proposition.
Regeringen avser att ge Myndigheten för
yrkeshögskolan i uppdrag att genomföra en
ansökningsomgång för trafikflygarutbildning.
När Myndigheten för yrkeshögskolan fattat
beslut om den utbildningsanordnare som ska
genomföra utbildningen avser regeringen att från
detta anslag tilldela Myndigheten för yrkeshögskolan medel för verksamheten. Regeringen
avser att återkomma med förslag om en
permanent överföring av medel för trafikflygarutbildningen till anslaget för statligt stöd till
vuxenutbildning.
För 2013 beräknas anslaget öka med 2 209 000
kronor till tandvårdscentralen vid Karolinska
institutet till följd av utbyggnaden av tandläkarutbildningen som inleddes vid lärosätet 2009.
Ökningen finansieras med motsvarande
neddragning av anslaget 2:15 Karolinska
institutet: Grundutbildning. Med anledning av
utbyggnaden av läkarutbildningen vid Örebro
universitet som inleds 2012 beräknas anslaget
öka med 427 000, 434 000, 443 000 kronor 2013,
2014 respektive 2015 för att finansiera klinisk
utbildning. Med anledning av utbyggnaden av

tandläkarutbildningen vid Malmö högskola som
inleds 2012 beräknas anslaget till tandvårdscentralen öka med 438 000, 444 000 och 454 000
kronor 2013, 2014 respektive 2015.
Tabell 9.2:71 Särskilda åtaganden för universitet och
högskolor
Tusental kronor
Lärosäte

2012

Uppsala universitet
– Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik

1 792

– Internationell lärarfortbildning

8 384

– Sekretariatet för Östersjöuniversitetet

2 295

Lunds universitet
- Nationellt resurscentrum i fysik
- Trafikflygarutbildning
- Omhändertagande av arkeologiska fynd

1 298
23 155
2 826

Göteborgs universitet
- Nationellt resurscentrum i matematik

3 747

Stockholms universitet
- Nationellt resurscentrum i kemi

1 292

- Stöd till studenter med funktionshinder inkl.
teckentolkning

28 155

- Tolk- och översättarinstitutet

12 165

- Utveckling av lärarutbildning för dövas och
hörselskadades behov

2 247

- Särskilda uppgifter av nationellt intresse rörande
svenska som andra språk och svenskundervisning för
invandrare

3 357

Umeå universitet
- Decentraliserad utbildning

11 039

- Utbildning i rymd- och miljövetenskap förlagd till
Kiruna

6 695

- Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet

2 334

Linköpings universitet
- Nationellt resurscentrum i teknik

1 785

Karolinska institutet
- Tandvårdscentral
- Prov efter läkares allmäntjänstgöring

92 640
4 468

Luleå tekniska universitet
- Decentraliserad utbildning
- Utbildning i rymdvetenskap förlagd till Kiruna

20 374
6 695

Linnéuniversitet
- Fortbildning för journalister

9 724

- Utrustning till sjöbefälsutbildningen

4 238

Örebro universitet
- Lokalisering av verksamhet till Grythyttan

3 614

- Läkarutbildning

210

- Nätverksadministration och utveckling av skolledarutbildning

324

Malmö högskola
- Tandvårdscentral

65 018
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3 804

8.2.72 2:72 Ersättningar för klinisk
utbildning och forskning

1 235

Tabell 8.2:72 Anslagsutveckling för anslaget Ersättning för
klinisk utbildning och forskning

Mälardalens högskola
- Idélab
Dans- och cirkushögskolan
- Lokalkostnader
Stockholms dramatiska högskola

Tusental kronor

- Lokalkostnader

2 920
2010

Högskolan Väst
- Utveckling av arbetsintegrerat lärande

2 350

Konstfack
- Lokalkostnader

1 235

Kungl. Konsthögskolan
- Lokalkostnader

1 235

- Stipendier

3 744
2 923

Operahögskolan i Stockholm
- Lokalkostnader

1 235

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 358 749 000 kronor för budgetåret
2012.
Tabell 8.2:71 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

1

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

0

0

0

0

358 749

367 522

374 446

383 055

358 749

367 522

374 445

383 056

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.
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Anslag

2 193 303

2012

Förslag

2 224 440

2013

Beräknat

2 277 166

2

2014

Beräknat

2 320 886

3

2015

Beräknat

2 373 499

4

2 193 303

Anslaget används för ersättning till sex landsting
enligt avtal mellan svenska staten och berörda
landsting om samarbete om grundutbildning av
läkare, medicinsk forskning och utveckling av
hälso- och sjukvården samt för ersättning till två
landsting enligt avtal om samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning
och utveckling av tandvården. Medel på anslaget
används till studenter vid Uppsala, Lunds,
Göteborgs, Umeå och Linköpings universitet
samt Karolinska institutet.
Regeringens överväganden

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

2011

636

18 156

- Lokalkostnader

Anvisat 2011

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 2 241 557 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 2 247 620 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 2 252 187 tkr i 2012 års prisnivå.

41

- Utvecklingsmedel

2 172 015

1

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
- Dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk
komposition

Utfall

Ett avtal om samarbete om grundutbildning av
läkare, medicinsk forskning och utveckling av
hälso- och sjukvården slöts 2003 mellan staten
och företrädare för de sex berörda landstingen
(Stockholms läns landsting, Landstinget i
Uppsala län, Landstinget i Östergötland,
Västerbottens läns landsting, Region Skåne och
Västra Götalandsregionen).
Ett avtal om samarbete om grundutbildning
av tandläkare, odontologisk forskning och
utveckling av tandvården slöts 2004 mellan
staten, Västra Götalandsregionen och Västerbottens läns landsting.
Resursfördelning läkarutbildningen
Regeringen har vid beräkning av anslaget utgått
från följande utbyggnad av antalet platser på
läkarutbildningen. Antalet platser ökar i enlighet
med
vad
regeringen
presenterat
i
budgetpropositionerna för 2007, 2008, 2009 och
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2010 om att utöka antalet platser på läkarutbildningen vid Uppsala universitet, Lunds
universitet, Göteborgs universitet, Umeå
universitet,
Linköpings
universitet
och
Karolinska institutet.
Antalet platser ökar i enlighet med
bedömningen i budgetpropositionen för 2007
om en utbyggnad av läkarutbildningen vid Lunds
universitet, Umeå universitet, Linköpings
universitet och vid Karolinska institutet med 8,4
nybörjarplatser per år och lärosäte. Totalt
beräknas ökningen fullt utbyggd 2012 uppgå till
185 helårsstudenter vid de fyra lärosätena. Hela
ökningen av anslaget för denna utbyggnad
genomfördes 2007.
I enlighet med bedömningen i budgetpropositionen för 2008 om en utbyggnad av
läkarutbildningen vid Lunds universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Linköpings
universitet och Karolinska institutet föreslås att
anslaget för 2012 ökas med 4 271 000 kronor.
Totalt omfattar denna utbyggnad 60 nybörjarplatser per år och fullt utbyggd 2013 totalt 330
helårsstudenter vid de fem lärosätena.
I budgetpropositionen för 2009 bedömde
regeringen att läkarutbildningen bör utökas med
ytterligare 110 nybörjarplatser fördelade med 28
till Lunds universitet, 13 till Uppsala universitet,
13 till Göteborgs universitet, 17 till Umeå
universitet, 10 till Linköpings universitet och 29
till Karolinska institutet. Totalt beräknas
ökningen fullt utbyggd 2014 uppgå till 605
helårsstudenter. Anslaget föreslås för 2012 öka
för denna utbyggnad med 7 453 000 kronor.
Anslaget förslås vidare öka med 2 102 000
kronor till följd av den utbyggnad av läkarutbildningen med totalt 30 nybörjarplatser, varav
15 till Uppsala universitet och 15 till Linköpings
universitet, som inleddes 2010. Totalt beräknas
ökningen fullt utbyggd 2015 uppgå till 165 helårsstudenter.
Anslaget föreslås vidare öka med 1 540 000
kronor till följd av den utbyggnad av
läkarutbildningen som regeringen presenterar i
denna proposition. Läkarutbildningen utökas
med totalt 50 nybörjarplatser fördelade med 6
till Uppsala universitet, Göteborgs universitet,
Linköpings universitet, Karolinska institutet
respektive Örebro universitet samt 10
nybörjarplatser vardera till Lunds och Umeå
universitet. Totalt beräknas ökningen fullt
utbyggd 2017 uppgå till 275 helårsstudenter
varav 33 vid Örebro universitet.

Örebro universitet startade läkarutbildning
vårterminen 2011.
Örebro läns landsting
omfattas inte av det aktuella avtalet mellan staten
och sex landsting om samarbete om
grundutbildning av läkare, medicinsk forskning
och utveckling av hälso- och sjukvården. Örebro
universitet anordnar den kliniska utbildningen
inom ramen för ett eget avtal med Örebro läns
landsting. Utbyggnaden av läkarutbildningen vid
Örebro universitet som presenteras i denna
budgetproposition påverkar inte detta anslag
utan Örebro universitet föreslås få del av medel
till klinisk utbildning via sitt anslag för särskilda
åtaganden.
Från anslaget föreslås 6 271 000 kronor
överföras till anslaget 2:15 Karolinska institutet:
Grundutbildning. Beloppet avser de medel
Karolinska
institutet
tilldelats
för
vidareutbildning av vårdpersonal. Studenterna i
denna verksamhet får i stället avräknas inom
takbeloppet.
Regeringen har vid beräkning av anslaget
utgått från följande antal platser vid läkarutbildningen.
Tabell 8.2:72 Läkarutbildning som omfattas av anslaget
2:72 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
Helårsstudenter
UNIVERSITET

Uppsala universitet

2012

2013

2015

2017

956

994

1 035

1047

1 166

1 208

1 242

1 262

Göteborgs universitet

972

995

1 014

1 026

Umeå universitet

996

1 033

1 062

1 082

Linköpings universitet

Lunds universitet

814

838

889

901

Karolinska institutet

1 714

1 753

1 780

1 792

Summa

6 618

6 832

7 020

7 108

Resursfördelning tandläkarutbildningen
Med anledning av budgetpropositionen för 2007
utökas
tandläkarutbildningen
med
fem
nybörjarplatser vid Karolinska institutet och fem
nybörjarplatser vid Malmö högskola. Totalt
beräknas ökningen fullt utbyggd uppgå till 50
helårsstudenter. Ökningen av antalet platser vid
Karolinska institutet och vid Malmö högskola
påverkar inte detta anslag, eftersom dessa båda
lärosäten anordnar den kliniska utbildningen
inom ramen för medel som avser respektive
lärosätes tandvårdscentral.
I budgetpropositionen för 2008 presenterades
ingen utbyggnad av antalet nybörjarplatser på
tandläkarutbildningen.
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I budgetpropositionen för 2009 gjorde
regeringen bedömningen att tandläkarutbildningen skulle byggas ut med totalt 40 helårsstudenter varav 15 vid Göteborgs universitet, 15
vid Umeå universitet och 10 vid Karolinska
institutet. Totalt beräknas ökningen fullt
utbyggd 2013 uppgå till 200 helårsstudenter.
Anslaget föreslås öka med 2 060 000 kronor med
anledning av denna utbyggnad. Utbyggnaden vid
Karolinska institutet påverkar inte detta anslag,
eftersom Karolinska institutet anordnar den
kliniska utbildningen inom ramen för medel som
avser lärosätets tandvårdscentral.
I budgetpropositionen för 2010 presenterades
ingen utbyggnad av antalet nybörjarplatser på
tandläkarutbildningen.
Anslaget föreslås 2012 öka med 215 000
kronor med anledning av den utökning av
tandläkarutbildningen som presenteras i denna
proposition. Utbildningen utökas med totalt 12
nybörjarplatser per år fördelade med sex platser
vardera till Göteborgs universitet och Malmö
högskola. Totalt beräknas ökningen fullt
utbyggd 2016 uppgå till 60 helårsstudenter. för
denna satsning. Utbyggnaden vid Malmö
högskola påverkar inte detta anslag utan
högskolan föreslås få del av medel till klinisk
utbildning via sin tandvårdscentral.
Regeringen har vid beräkning av anslaget
utgått från följande utbyggnad av antalet platser
på tandläkarutbildningen.

Tabell 8.2:72 Fördelning av anslagsmedel per universitet
Tusental kronor
UNIVERSITET

2012

2013

2014

2015

Uppsala
universitet

261 677

268 497

274 489

281 139

Lunds
universitet

407 653

417 026

424 961

434 452

483 964

494 716

503 468

514 735

Göteborgs
universitet
varav
medicin

414 685

422 869

430 097

439 399

odontologi

69 279

71 847

73 371

75 336

Umeå
universitet

302 980

311 419

317 397

324 673

varav
medicin

242 638

249 089

254 130

260 103

odontologi

60 342

62 330

63 267

64 570

Linköpings
universitet

187 796

193 238

197 997

203 072

Karolinska
institutet
Summa

580 370

592 270

602 574

615 428

2 224 440

2 277 166

2 320 886

2 373 499

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 2 224 440 000 kronor för
budgetåret 2012.
Tabell 8.2:72 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

2 193 303

2 193 303

2 193 303

2 193 303

Förändring till följd av:

Tabell 8.2:72 Tandläkarutbildning som omfattas av
anslaget 2:72 Ersättningar för klinisk utbildning och
forskning
Helårsstudenter

Pris- och löneomräkning 2

19 767

54 923

91 907

138 972

Beslut

15 886

29 957

36 344

38 201

-4 516

-1 018

2 590

6 347

-3 257

-3 324

2 320 886

2 373 499

Överföring
till/från andra
anslag

UNIVERSITET

2012

2013

2015

2017

Göteborgs universitet

363

384

396

405

Umeå universitet

285

275

300

300

Övrigt

Summa

645

675

696

705

Förslag/
beräknat
anslag
1

3

2 224 440

2 277 166

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.
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8.3

Anslag för forskning

Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden

8.3.1

3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och
forskningsinformation

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

Tabell 8.3:1 Anslagsutveckling Vetenskapsrådet: Forskning
och forskningsinformation
Tusental kronor

2010

Utfall

4 454 990

2011

Anslag

4 348 279

2012

Förslag

4 654 292

2013

Beräknat

4 733 652

2

2014

Beräknat

4 819 290

3

2015

Beräknat

4 940 439

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

46 473

under 2012 för ramanslaget 3:1 Vetenskapsrådet:
Forskning och forskningsinformation besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
9 500 000 000 kronor 2013–2017.

4 302 789

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 4 654 292 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 4 647 805 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 4 647 804 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslagets ändamål är att finansiera stöd till
forskning,
forskningsinformation
och
vetenskaplig utrustning. Anslaget används även
för internationellt forskningssamarbete samt för
utvärderingar, beredningsarbete, resor och
seminarier som är kopplade till forskningsstöd.

Skälen
för
regeringens
förslag:
Den
grundforskning
som
finansieras
av
Vetenskapsrådet bedrivs vanligen i form av
fleråriga projekt. De medel som Vetenskapsrådet
fördelar till vetenskaplig utrustning är också
långsiktiga, eftersom rådet åtar sig att under flera
år betala amorteringar och räntor för den
aktuella utrustningen.
Vetenskapsrådet bör därför för budgetåret 2012
ges möjlighet att fatta beslut om stöd till
forskning och vetenskaplig utrustning som
innebär åtaganden för kommande budgetår.

Tabell 8.3.1 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Ingående åtaganden

8 597 269

8 468 073

8 960 374

Nya åtaganden

3 841 363

4 281 489

4 620 957

Infriade åtaganden

3 970 559

3 789 188

4 081 331

Utestående åtaganden

8 468 073

8 960 374

9 500 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

8 600 000

9 000 000

9 500 000

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015–

4 750 000

2 750 000

2 000 000
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Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2012 besluta om kapitaltillskott på högst
300 000 000 kronor till European Spallation
Source ESS AB.

Skälen för regeringens förslag: I april 2010

bildades det svenska aktiebolaget European
Spallation Source ESS AB (ESS) som ska
planera, uppföra och driva en forskningsanläggning för en spallationskälla (prop. 2009/10:1,
bet. 2009/10:UbU1, rskr. 2009/10:126). Bolaget
ägs till 74 procent av den svenska staten och till
26 procent av den danska staten.
Fram till bildandet av bolaget ingick ESS som
en del i Lunds universitet. Verksamhetens
kostnader
belastade
anslaget
3:1
Vetenskapsrådet:
Forskning
och
forskningsinformation. I och med den ändrade
verksamhetsformen kommer bidragen att
utbetalas som kapitaltillskott, vilket kräver
riksdagens godkännande.
Verksamheten i bolaget har inletts med en
uppdatering av projektplanen och upprättandet
av en affärsplan. Projektplanen avser en
uppdatering av kostnaderna för konstruktionen
av anläggningen i Lund, inklusive den senaste
teknikutvecklingen av accelerator och målstation
utifrån bl.a. internationella erfarenheter av
konstruktion av spallationskällor. Redan denna
inledande fas involverar forskning och forskare
från flera länder. Den totala investeringen
beräknades 2009 uppgå till ca 1 478 miljoner
euro per år. Driftskostnaderna beräknades uppgå
till 89 miljoner euro per år. Flera länder deltar i
projektet och kommer allt eftersom att bli
delägare i bolaget. Under 2012 avser regeringen
att besluta om kapitaltillskott till bolaget om
högst 300 000 000 kronor. Regeringen bör
därför bemyndigas att under 2012 besluta om
kapitaltillskott om högst 300 000 000 kronor till
ESS.
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Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2012 och 2013 besluta om medlemskap i
nedan fem angivna konsortier för europeisk
forskningsinfrastruktur, s.k. Eric-konsortier
enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av
den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram
för
ett
konsortium
för
europeisk
forskningsinfrastruktur. Vidare bemyndigas
regeringen att besluta om finansiering av de
årliga medlemsavgifterna till Eric-konsortierna:
European Social Survey (ESS-ERIC) med en
årlig medlemsavgift om högst 1 500 000 kronor,
Council of European Social Science Data
Archives (CESSDA-ERIC) med en årlig
medlemsavgift om högst 2 500 000 kronor,
Biobanking and Biomolecular Resources
Infrastructure (BBMRI-ERIC) med en årlig
medlemsavgift om högst 2 500 000 kronor,
Integrated carbon observation system (ICOSERIC) med en årlig medlemsavgift om högst
2 500 000 kronor och LifeWatch ERIC med en
årlig medlemsavgift om högst 6 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att
underlätta för forskare att samarbeta med andra
forskare i olika länder om forskningsinfrastrukturer har ett antal Eric- konsortier
bildats. Regeringen bör bemyndigas att besluta
om medlemskap i nedan angivna konsortier för
europeisk forskningsinfrastruktur, s.k. Erickonsortier enligt rådets förordning (EG) nr
723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens
rättsliga ram för ett konsortium för europeisk
forskningsinfrastruktur.
ESS-ERIC är ett infrastruktursamarbete för
attityd- och beteendeundersökningar med säte i
London, Storbritannien. Genom svenskt
medlemskap i ESS-ERIC finns det stora
möjligheter för Sverige och svenska forskare att
vara med och påverka undersökningens framtida
utformning och dess metodologiska utveckling.
Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer
finansierar den svenska datainsamlingsdelen. För
att möjliggöra samarbetet inom ESS-ERIC bör
regeringen bemyndigas att besluta om
finansiering av medlemskapet i denna
infrastruktur med en årlig medlemsavgift om
högst 1 500 000 kronor per år.
CESSDA–ERIC är en sammanslutning av
tjugo europeiska samhällsvetenskapliga dataarkiv
och en distribuerad infrastruktur för socialveten-
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skapliga data med säte i Bergen, Norge. Genom
CESSDA får forskare tillgång till data från
Europas länder och genom organisationens
medverkan i globalt datasamarbete får svenska
forskare även tillgång till data från ett stort antal
länder utanför Europa. Sverige har varit medlem
av CESSDA sedan 1981 genom Svensk
Nationell Datatjänst och det finns i dag ett stort
svenskt forskningsengagemang inom CESSDA.
För att möjliggöra samarbetet inom CESSDAERIC bör regeringen bemyndigas att besluta om
finansiering av medlemskapet i denna
infrastruktur med en årlig medlemsavgift om
högst 2 500 000 kronor per år.
BBMRI-ERIC är biobanksinfrastruktur med
säte i Graz, Österrike. Genom BBMRI-ERIC får
svenska forskare tillgång till flera länders
biobanker och populationsbaserade forskningsdatabaser, vilka utgör ovärderliga resurser inom
medicinsk forskning. Svenska forskare kan i och
med medlemskapet medverka i uppbyggnaden
av dessa infrastrukturer. En av målsättningarna
med BBMRI-ERIC är att via en gemensam
uppsättning av definitioner och standarder
garantera jämförbarhet och ge europeiska
forskare tillgång till ett stort validerat biologiskt
forskningsmaterial. Sverige har i dag en ledande
position inom fältet som är under stark
utveckling. För att möjliggöra samarbetet inom
BBMRI-ERIC bör regeringen bemyndigas att
besluta om finansiering av medlemskapet i denna
infrastruktur med en årlig medlemsavgift om
högst 2 500 000 kronor per år.
ICOS-ERIC, med säte i Helsingfors, Finland,
är ett samarbete för att främja och bidra till
utvecklingen av mätningar, observationssystem,
metodutveckling
och
förståelse
av
växthusgasflöden på europeisk nivå. Sverige har i
dag en stark position inom området med bl.a. ett
nätverk av mättorn för växthusgasflöden. För att
möjliggöra samarbetet inom ICOS-ERIC bör
regeringen bemyndigas att besluta om
finansiering av medlemskapet i denna
infrastruktur med en årlig medlemsavgift om
högst 2 500 000 kronor per år.
Lifewatch-ERIC, med säte i Sevilla, Spanien,
är ett samarbete för att utveckla en avancerad einfrastruktur för biodiversitetsforskning, där
stora mängder data från distribuerade databaser,
sensorer, långliggande ekologisk forskning,
historiska samlingar och andra källor görs direkt
tillgängliga i en samlad portal för forskare. För
att möjliggöra samarbetet inom LifeWatch-

ERIC bör regeringen bemyndigas att besluta om
finansiering av medlemskapet i denna
infrastruktur med en årlig medlemsavgift om
högst 6 000 000 kronor per år.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att anslaget ökas med
68 000 000 kronor för de särskilda satsningarna
på infrastruktur inom ramen för de strategiska
satsningarna, som presenterades i forskningsoch innovationspropositionen Ett lyft för
forskning och innovation (prop. 2008/09:50, bet.
2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160).
Vidare föreslås att anslaget ökar med
179 420 000 kronor för finansiering av forskning
och forskningens infrastruktur i enlighet med
vad som presenterades i forsknings- och
innovationspropositionen.
Regeringen föreslår att 2 500 000 kronor
överförs till anslaget från anslaget 3:13 Särskilda
utgifter
för
forskningsändamål
för
Vetenskapsrådets övertagande av verksamheten
vid Institutet för solfysik från Kungl.
Vetenskapsakademien.
Anslaget har för perioden 2012–2015
beräknats enligt följande.
Tabell 8.3:1 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

4 348 279

4 348 279

4 348 279

4 348 279

56 093

131 192

218 597

333 401

247 420

251 639

256 549

262 998

2 500

2 543

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

4 654 292

4 733 652

2 592

2 657

-6 727

-6 896

4 819 290

4 940 439

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (från 2014) även
till en följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojektet kommer att genomföras i statsförvaltningen.
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag
om 4 654 292 000 kronor för budgetåret 2012.
8.3.2

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslaget 3:2 Vetenskapsrådet:
Avgifter till internationella organisationer besluta
om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 873 000 000 kronor 2013–2017.

3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till
internationella organisationer

Tabell 8.3:2 Anslagsutveckling för Vetenskapsrådet: Avgifter
till internationella organisationer
Tusental kronor

2010

Utfall

2011

Anslag

260 061

2012

Förslag

260 061

2013

Beräknat

260 061

2014

Beräknat

260 061

2015

Beräknat

260 061

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Skälen för regeringens förslag: Vetenskapsrådet

0

svarar för långsiktiga internationella åtaganden
gentemot
forskningsorganisationer.
Vetenskapsrådet bör därför för budgetåret 2012
ges möjlighet att fatta beslut om sådant stöd som
innebär åtaganden för kommande budgetår.

254 619

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för avgifter till internationella
forskningsorganisationer.
Tabell 8.2 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

-

0

780 183

Nya åtaganden

-

1 040 244

260 061

Infriade åtaganden

-

260 061

260 061

Utestående åtaganden

-

780 183

780 183

Erhållet/föreslaget bemyndigande

-

873 000

873 000

Ingående åtaganden

262

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015–

260 061

260 061

305 878
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Regeringens överväganden

Regeringens överväganden

Anslaget har för perioden 2012–2015 beräknats
enligt följande.

Anslaget har för perioden 2012–2015 beräknats
enligt följande.

Tabell 8.3:2 Härledning av anslagsnivån 2012–2015

Tabell 8.3:3 Härledning av anslagsnivån 2012–2015

Tusental kronor

Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

260 061

260 061

260 061

260 061

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

115 730

115 730

115 730

115 730

1 179

3 575

6 064

9 243

122

125

-43

-44

117 031

119 430

121 751

124 929

Förändring till följd av:

Förändring till följd av:

Beslut

Pris- och löneomräkning 2

Överföring
till/från andra
anslag

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

Övrigt 3
260 061

260 061

260 061

260 061

Förslag/
beräknat
anslag

1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag
om 260 061 000 kronor för budgetåret 2012.
8.3.3

3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning

Tusental kronor

Utfall

112 480

2011

Anslag

115 730

2012

Förslag

117 031

2013

Beräknat

119 430

2

2014

Beräknat

121 751

3

2015

Beräknat

124 929

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (från 2014) även
till en följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojektet kommer att genomföras i statsförvaltningen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag
om 117 031 000 kronor för budgetåret 2012.

Tabell 8.3:3 Anslagsutveckling för Vetenskapsrådet:
Förvaltning

2010

1

2 226
115 488

8.3.4

3:4 Rymdforskning och
rymdverksamhet

Tabell 8.3:4 Anslagsutveckling för Rymdforskning och
rymdverksamhet
Tusental kronor

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 117 031 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 116 868 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 116 868 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget
används
för
förvaltningskostnader.

Vetenskapsrådets

2010

Utfall

190 341

2011

Anslag

94 759

1

2012

Förslag

270 177

2013

Beräknat

272 704

2

2014

Beräknat

275 630

3

2015

Beräknat

280 579

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

4 778
97 454

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 270 177 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 269 797 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 269 797 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslagets ändamål är att finansiera stöd till
forskning
och
utveckling,
inklusive
industriutvecklingsprojekt och fjärranalys, som
263

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

bedrivs inom nationellt eller internationellt
samarbete. Anslaget ska även användas för
information
om
rymdforskning
och
rymdverksamhet samt för verksamheten vid
Esrange inklusive ersättning till vissa samebyar
och samefonden med anledning av verksamheten
vid Esrange.

Skälen för regeringens förslag: Den verksamhet

som finansieras via anslaget till rymdforskning
och rymdverksamhet bedrivs vanligen i form av
fleråriga projekt. Rymdstyrelsen bör därför för
budgetåret 2012 ges möjlighet att fatta beslut om
sådant stöd som innebär åtaganden för
kommande budgetår.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2012 för ramanslaget 3:4 Rymdforskning
och rymdverksamhet besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 910 000 000
kronor 2013–2022.

Tabell 8.3.4 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Ingående åtaganden

-

488 991

341 042

Nya åtaganden

-

181 000

907 068

Infriade åtaganden

-

328 949

341 042

Utestående åtaganden

-

341 042

907 068

Erhållet/föreslaget bemyndigande

-

490 000

910 000

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015–

412 261

287 739

210 000

Det ursprungliga anslaget ”Rymdforskning” delades budgetåret 2011 upp till två anslag 3:4 Rymdforskning och 3:5 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella
organisationer. Förslaget i denna proposition är att överföra medlen från anslaget 1:15 Rymdverksamhet utgiftsområde 24 Näringsliv till anslaget, därför är inte utfall
2010 tillämpligt i denna tabell.
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Regeringens överväganden

8.3.5

Anslaget föreslås öka med 174 196 000 kronor
från 2012 på grund av att riksdagen har beslutat
att de ändamål och verksamheter som avser
Rymdstyrelsen
och
anslaget
1:15
Rymdverksamhet och som hittills finansierats
under utgiftsområde 24 Näringsliv fr.o.m. 2012
överförs till utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning. Anslaget har för perioden
2012–2015 beräknats enligt följande.

Tabell 8.3:5 Anslagsutveckling för Rymdstyrelsen:
Förvaltning

Tabell 8.3:4 Härledning av anslagsnivån 2012–2015

Anvisat 2011

2012

2013

2014

2015

94 759

94 759

94 759

94 759

1 222

2 120

3 297

5 058

174 196

175 825

177 962

181 157

-388

-395

275 630

280 579

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Tusental kronor

2010

Utfall

22 844

2011

Anslag

24 481

2012

Förslag

25 830

2013

Beräknat

26 340

2

2014

Beräknat

26 887

3

2015

Beräknat

27 593

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

923
24 684

1

Tusental kronor

1

3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 25 830 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 25 826 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 25 826 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget föreslås användas för Rymdstyrelsens
förvaltningskostnader.

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Regeringens överväganden

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

270 177

272 704

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (från 2014) även
till en följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojektet kommer att genomföras i statsförvaltningen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag
om 270 177 000 kronor för budgetåret 2012.

Med anledning av att riksdagen har beslutat att
de ändamål och verksamheter som avser
Rymdstyrelsen och anslaget 1:14 Rymdstyrelsen:
Förvaltningskostnader som hittills finansierats
under utgiftsområde 24 Näringsliv överförs till
utgiftsområde
16
Utbildning
och
universitetsforskning fr. o. m. 2012 föreslås detta
nya anslag fr. o. m. 2012.
Vidare föreslår regeringen att anslaget ökar
med 1 000 000 kronor fr.o.m. 2012 med
anledning
av
Rymdstyrelsens
vidgade
samordningsuppdrag avseende de europeiska
satellitnavigeringssystemen Galileo och Egnos.
Anslaget har för perioden 2012–2015
beräknats enligt följande.
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8.3.6

Tabell 8.3:5 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

24 481

24 481

24 481

24 481

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Tabell 8.3:6 Anslagsutveckling för Rymdstyrelsen: Avgifter
till internationella organisationer
Tusental kronor

349

839

1 369

2 048

2010

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

1 000

1 020

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till
internationella organisationer

Utfall

2011

Anslag

108 791

2012

Förslag

551 309

1 041

1 068

2013

Beräknat

551 309

-4

-4

2014

Beräknat

551 309

2015

Beräknat

551 309

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
106 514

1

25 830

26 340

26 887

27 593

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (från 2014) även
till en följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojektet kommer att genomföras i statsförvaltningen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag
om 25 830 000 kronor för budgetåret 2012.

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för deltagande i internationella
rymdsamarbeten.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2012 för ramanslaget 3:6 Rymdstyrelsen:
Avgifter till internationella organisationer besluta
om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 3 300 000 000 kronor 2013–2022.
Skälen för regeringens förslag: Den verksamhet

som finansieras via anslaget 3:6 Rymdstyrelsen:
Avgifter till internationella organisationer
fastställs för flera år i taget. Rymdstyrelsen bör
därför för budgetåret 2012 ges möjlighet att fatta
beslut om sådant stöd som innebär åtaganden
för kommande budgetår.
Tabell 8.3.6 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Ingående åtaganden

-

2 332 947

1 831 638

Nya åtaganden

-

50 000

2 019 671

Infriade åtaganden

-

551 309

551 309

Utestående åtaganden

-

1 831 638

3 300 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

-

2 700 000

3 300 000

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015–

551 309

551 309

2 197 382

Det ursprungliga anslaget ”Rymdforskning” delades budgetåret 2011 upp till två anslag 3:4 Rymdforskning och 3:5 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella
organisationer. Förslaget i denna proposition är att överföra medlen från anslaget 1:25 Avgifter till internationella organisationer utgiftsområde 24 Näringsliv till
anslaget, därför är inte utfall 2010 tillämpligt i denna tabell.
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Regeringens överväganden
Anslaget föreslås öka med 442 518 000 kronor
från 2012 på grund av att riksdagen har beslutat
att de ändamål och verksamheter som avser
Rymdstyrelsen och anslaget 1:25 Avgifter till
internationella organisationer och som hittills
finansierats under utgiftsområde 24 Näringsliv
fr.o.m. 2012 överförs till utgiftsområde 16
Utbildning och universitetsforskning.
Anslaget har för perioden 2012–2015
beräknats enligt följande.

och registreringsverksamhet inom främst
rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik.
Regeringens överväganden
Anslaget har för perioden 2012–2015 beräknats
enligt följande.
Tabell 8.3:7 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011
Tabell 8.3:6 Härledning av anslagsnivån 2012–2015

Anvisat 2011

2012

2013

2014

2015

108 791

108 791

108 791

108 791

Pris- och löneomräkning 2

Övrigt 3
442 518

442 518

442 518

Förslag/
beräknat
anslag

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

2015

47 793

47 793

47 793

47 793

476

1 384

2 420

3 756

3

23

-11

-12

48 272

49 200

50 202

51 537

1

551 309

551 309

551 309

551 309

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag
om 551 309 000 kronor för budgetåret 2012.
8.3.7

2014

Överföring
till/från andra
anslag

Beslut

442 518

2013

Beslut

Förändring till följd av:
Överföring
till/från andra
anslag

2012

Förändring till följd av:

Tusental kronor

1

1

3:7 Institutet för rymdfysik

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (från 2014) även
till en följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojektet kommer att genomföras i statsförvaltningen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag
om 48 272 000 kronor för budgetåret 2012.

Tabell 8.3:7 Anslagsutveckling för Institutet för rymdfysik

8.3.8

Tusental kronor

2010

Utfall

47 824

2011

Anslag

47 793

2012

Förslag

48 272

2013

Beräknat

49 200

2

2014

Beräknat

50 202

3

2015

Beräknat

51 537

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-1 389
46 800

Tabell 8.3:8 Anslagsutveckling Kungl. biblioteket
Tusental kronor

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 48 292 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 48 259 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 48 258 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Institutet för rymdfysiks
förvaltningskostnader.
Institutet
bedriver
forskning och utveckling, utbildning samt mät-

3:8 Kungl. biblioteket

2010

Utfall

320 803

2011

Anslag

328 330

2012

Förslag

331 542

2013

Beräknat

338 791

2

2014

Beräknat

345 257

3

2015

Beräknat

354 020

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-5 348
321 136

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 331 542 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 331 080 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 331 081 tkr i 2012 års prisnivå.
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Anslaget används för
förvaltningskostnader.

Kungl.

bibliotekets

Anslaget
används
för
Polarforskningssekretariatets förvaltningskostnader.
Tabell 8.3:9 Uppdragsverksamhet
Polarforskningssekretariatet

Regeringens överväganden

Tusental kronor

Anslaget har för perioden 2012–2015 beräknats
enligt följande.
Tabell 8.3:8 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

328 330

328 330

328 330

328 330

10 461

17 408

26 183

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

3 212

Beslut

3

Förslag/
beräknat
anslag

Intäkter

Kostnader

Ack.Resultat
(intäkt-kostnad)r

Utfall 2010

61 924

63 131

5 114

Prognos 2011

81 000

82 000

4 114

Budget 2012

87 000

87 000

4 114

Polarforskningssekretariatet får ta ut avgifter
för
tjänsteexport
av
polarforskningsexpeditioner.
Regeringens överväganden

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

Tjänsteexport

331 542

338 791

-481

-493

345 257

354 020

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (från 2014) även
till en följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojektet kommer att genomföras i statsförvaltningen.

Polarforskningssekretariatets utgifter varierar
mellan åren beroende på om större expeditioner
genomförs eller inte. För att klara år med stora
utgifter måste hela anslagssparandet tas i anspråk
och anslaget är beräknat utifrån dessa
förutsättningar.
Anslaget har för perioden 2012–2015
beräknats enligt följande.
Tabell 8.3:9 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag
om 331 542 000 kronor för budgetåret 2012.

Anvisat 2011 1

8.3.9

Överföring
till/från andra
anslag

2012

2013

2014

2015

36 861

36 861

36 861

36 861

1 381

2 157

3 126

-54

-55

38 964

39 932

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

517

Beslut

3:9 Polarforskningssekretariatet

Tabell 8.3:9 Anslagsutveckling för
Polarforskningssekretariatet

Övrigt 3

Tusental kronor

2010

Utfall

24 073
1

2011

Anslag

36 861

2012

Förslag

37 378

2013

Beräknat

38 242

2

2014

Beräknat

38 964

3

2015

Beräknat

39 932

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

7 493
35 247

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 37 378 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 37 326 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 37 327 tkr i 2012 års prisnivå.
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Förslag/
beräknat
anslag

37 378

38 242

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (från 2014) även
till en följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojektet kommer att genomföras i statsförvaltningen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag
om 37 378 000 kronor för budgetåret 2012.

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

8.3.10 3:10 Sunet

Tabell 8.3:10 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Tabell 8.3:10 Anslagsutveckling för Sunet

Anvisat 2011

Tusental kronor

2010

Utfall

42 146
1

2011

Anslag

42 740

2012

Förslag

43 291

2013

Beräknat

44 445

2

2014

Beräknat

45 186

3

2015

Beräknat

46 175

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2012

2013

2014

2015

42 740

42 740

42 740

42 740

1 705

2 509

3 499

-63

-64

45 186

46 175

Förändring till följd av:
0

Pris- och löneomräkning 2

41 846

551

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 43 291 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 43 231 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 43 231 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslagets ändamål är att finansiera Sunet
(Swedish University Computer Network), ett
datanätverk för överföring av elektronisk
information som binder samman universitet och
högskolor samt vissa folkbibliotek och
länsmuseer. Sunet finansieras genom detta anslag
och genom avgifter från universitet och
högskolor. Avgifterna ska täcka de kostnader
som inte täcks av anslaget.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 8.3:10 Uppdragsverksamhet Sunet

Förslag/
beräknat
anslag

43 291

44 445

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (från 2014) även
till en följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojektet kommer att genomföras i statsförvaltningen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag
om 43 291 000 kronor för budgetåret 2012.
8.3.11 3:11 Centrala
etikprövningsnämnden
Tabell 8.3:11 Anslagsutveckling för Centrala
etikprövningsnämnden

Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

1

Tusental kronor

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt-kostnad)

128 913
0

171 059
0

-42 146
0

2010

Utfall

5 478

2011

Anslag

9 018

159 740

-42 740

(varav tjänsteexport)

117 000
0

0

0

2012

Förslag

9 131

117 000

160 229

-43 229

2013

Beräknat

9 396

2

Budget 2012

0

0

0

2014

Beräknat

9 568

3

(varav tjänsteexport)

2015

Beräknat

9 790

4

Utfall 2010
(varav tjänsteexport)
Prognos 2011

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 509
9 091

1

Regeringens överväganden
Anslaget har för perioden 2012–2015 beräknats
enligt följande.

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 9 131 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 9 119 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 9 119 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget
används
för
Centrala
etikprövningsnämndens förvaltningskostnader.
Regeringens överväganden
Anslaget har för perioden 2012–2015 beräknats
enligt följande.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 8.3:11 Härledning av anslagsnivån 2011–2014
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

9 018

9 018

9 018

9 018

Tabell 8.3:12 Avgiftsfinansierad verksamhet, Regionala
etikprövningsnämnder
Tusental kronor

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

113

378

563

Offentlig
rättslig
verksamhet

785

Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter som
får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäktkostnad)

Beslut

Utfall 2010

22 535

0

32 233

-9 698

Överföring
till/från andra
anslag

Prognos
2011

40 550

0

40 550

0

Budget 2012

39 847

0

39 847

0

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

9 131

9 396

-13

-13

9 568

9 790

Regeringens överväganden

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (från 2014) även
till en följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojektet kommer att genomföras i statsförvaltningen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag
om 9 131 000 kronor för budgetåret 2012.

Nämnderna finansierar sin verksamhet genom
avgifter. Enligt det ekonomiska målet ska
avgifterna täcka kostnaderna för nämndernas
verksamhet. För 2012 beräknar regeringen
kostnaderna för verksamheten till ca 40 miljoner
kronor.
Anslaget har för perioden 2012–2015
beräknats enligt följande.
Tabell 8.3:12 Härledning av anslagsnivån 2011–2014
Tusental kronor

8.3.12 3:12 Regionala
etikprövningsnämnder

Anvisat 2011

Tabell 8.3:12 Anslagsutveckling för Regionala
etikprövningsnämnder

Pris- och löneomräkning 2

Utfall

31 451
1

Anslag

39 380

2012

Förslag

39 847

2013

Beräknat

40 879

2

2014

Beräknat

41 640

3

42 652

4

Beräknat

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2014

2015

39 380

39 380

39 380

39 380

1 499

2 318

3 330

-58

-59

41 640

42 652

467

Överföring
till/från andra
anslag

8 561
39 701

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 39 848 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 39 792 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 39 793 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget
används
för
de
regionala
etikprövningsnämndernas
förvaltningskostnader.
Etikprövningsnämnderna tar ut avgifter för
etikprövning av forskning. Avgifterna levereras
in på inkomsttitel 2559 Avgifter för
etikprövning av forskning.
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2013

Beslut

2011

2015

2012

Förändring till följd av:

Tusental kronor

2010

1

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

39 847

40 879

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (från 2014) även
till en följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojektet kommer att genomföras i statsförvaltningen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag
om 39 847 000 kronor för budgetåret 2012.
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8.3.13 3:13 Särskilda utgifter för
forskningsändamål
Tabell 8.3:13 Anslagsutveckling för Särskilda utgifter för
forskningsändamål
Tusental kronor

2010

Utfall

143 915

2011

Anslag

114 459

2012

Förslag

132 435

2013

Beräknat

127 497

2

2014

Beräknat

129 123

3

2015

Beräknat

131 532

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 115

forskningsinformation för rådets övertagande av
verksamheten vid Institutet för solfysik från
Kungl. Vetenskapsakademien.
Anslaget har för perioden 2012–2015
beräknats enligt följande.
Tabell 8.3:13 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

113 192
Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

114 459

114 459

114 459

114 459

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 125 221 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 125 059 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 125 058 tkr i 2012 års prisnivå.

1 476

3 583

5 244

7 477

Beslut

19 000

12 000

12 169

12 396

Överföring
till/från andra
anslag

-2 500

-2 545

-2 581

-2 629

-168

-171

129 123

131 532

Övrigt 3

Anslaget används för forskningsverksamhet och
vissa särskilda utgifter inom forskningsområdet.

Förslag/
beräknat
anslag

132 435

127 497

1

Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2012 för ramanslaget 3:13 Särskilda utgifter
för forskningsändamål besluta om kapitaltillskott
på högst 19 000 000 kronor till holdingbolag
knutna till universitet och högskolor.

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (från 2014) även
till en följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojektet kommer att genomföras i statsförvaltningen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag
om 132 435 000 kronor för budgetåret 2012.

Skälen för regeringens förslag: För att öka antalet

forskningsresultat som kommersialiseras föreslår
regeringen i denna proposition att lärosätena och
deras holdingbolag får särskilda medel om
19 miljoner kronor för att bygga upp s.k.
idébanker med forskningsresultat som forskare
av olika anledningar inte driver vidare till
kommersialisering. Uppbyggnaden av idébanker
inkluderar även införande av en struktur och
process för att hantera sådana forskningsresultat.

8.4

Anslag för gemensamma
ändamål

8.4.1

4:1 Internationella programkontoret
för utbildningsområdet

Tabell 8.4:1 Anslagsutveckling för Internationella
programkontoret för utbildningsområdet
Tusental kronor

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att anslaget ökar med
19 000 000 kronor 2012 och beräknar att
anslaget ökar med 12 000 000 kronor fr.o.m.
2013 för att finansiera satsningen på idébanker.
Regeringen föreslår vidare att 2 500 000
kronor
överförs
från
anslaget
till
anslaget 3:1 Vetenskapsrådet:
Forskning
och

2010

Utfall

55 262

2011

Anslag

57 559

2012

Förslag

58 124

2013

Beräknat

59 114

2

2014

Beräknat

60 287

3

2015

Beräknat

61 912

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 770
57 503

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 58 166 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 58 085 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 58 084 tkr i 2012 års prisnivå.
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Anslaget används för att finansiera Internationella programkontoret för utbildningsområdets
(IPK) verksamhet. IPK ansvarar för stöd till
aktörer inom utbildningsområdet som önskar
delta i olika former av internationellt samarbete.
Verksamheten omfattar framför allt EU:s
program för livslångt lärande samt vissa nordiska
och nationella program för främjande av internationellt samarbete.
Regeringens överväganden
Regeringens bedömning är att det svenska deltagandet inom de program som IPK ansvarar för
bidrar till att stärka kvaliteten och öppenheten i
det svenska utbildningssystemet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
58 124 000 kronor för budgetåret 2012.
Tabell 8.4:1 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

57 559

57 559

57 559

57 559

1 300

2 552

4 172

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

356

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

4:2 Unesco m.m.: Avgifter till
internationella organisationer

Tabell 8.4:2 Anslagsutveckling för Unesco m.m.: Avgifter
till internationella organisationer
Tusental kronor

2010

Utfall

2011

Anslag

30 886

2012

Förslag

30 886

2013

Beräknat

30 886

2014

Beräknat

30 886

2015

Beräknat

30 886

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
30 240

Anslaget avser kostnader kopplade till Sveriges
medlemskap i Unesco och de Unescokonventioner som Sverige har ratificerat.
Anslaget används till största delen för Sveriges
medlemsavgift till Unesco, som utbetalas i euro
och USD. Vidare används anslaget för medlemsavgifter till konventionen om skydd för världens
kultur- och naturarv, Internationella centret för
bevarande och restaurering av kulturföremål i
Rom (ICCROM), de avgifter och bidrag som är
kopplade till konventionen om det immateriella
kulturarvet och konventionen om skydd för och
främjande av mångfalden av kulturyttringar samt
kostnader för övriga Unescokonventioner som
Sverige har ratificerat.
Regeringens överväganden

209

255

176

181

58 124

59 114

60 287

61 912

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.
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8.4.2

Utgifterna för anslaget påverkas främst av
utvecklingen av Unescos budget, Sveriges andel
av budgeten och eventuella valutaförändringar.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag
om 30 886 000 kronor för budgetåret 2012.
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Tabell 8.4:2 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

30 886

30 886

30 886

30 886

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

överförs från detta anslag till anslaget 4:3
Kostnader för Svenska Unescorådet så att rådets
medel samlas i ett anslag.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag
om 8 551 000 kronor för budgetåret 2012.
Tabell 8.4:2 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Övrigt
Anvisat 2011

Förslag/
beräknat
anslag

30 886

30 886

30 886

1

2012

2013

2014

2015

4 493

4 493

4 493

4 493

58

90

131

199

4 000

4 028

4 064

4 124

-7

-7

8 681

8 809

Förändring till följd av:

30 886

Pris- och löneomräkning 2

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Beslut

8.4.3

Överföring
till/från andra
anslag

4:3 Kostnader för Svenska
Unescorådet

Övrigt

Tabell 8.4:3 Anslagsutveckling för Kostnader för Svenska
Unescorådet

Förslag/
beräknat
anslag

Tusental kronor

2010

Utfall

32 426

2011

Anslag

4 493

2012

Förslag

8 551

2013

Beräknat

8 611

2

2014

Beräknat

8 681

3

2015

Beräknat

8 809

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3

8 551

8 611

1

2 399
5 287

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 8 551 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 8 544 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 8 545 tkr i 2012 års prisnivå.

Varje medlemsland ska enligt Unescos konstitution ha en nationalkommission. Denna ska utgöra länk mellan landets regering och Unesco. I
Sverige utgörs nationalkommissionen av Svenska
Unescorådet. Svenska Unescorådets arbete baseras på den svenska Unescostrategin, som i sin
tur utgör grunden för hela det svenska engagemanget i Unesco.
Anslaget avser kostnader för Svenska
Unescorådet samt bevakning och genomförande
av Unescos verksamhet.
Regeringens överväganden
Unescorådets
kanslikostnader
Svenska
finansieras med anslaget 4:1 Regeringskansliet
m.m. under utgiftsområde 1 Rikets styrelse.
Regeringen föreslår att 4 miljoner kronor

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

8.4.4

4:4 Utvecklingsarbete m.m. inom
områdena utbildning och forskning

Tabell 8.4:4 Anslagsutveckling för Utvecklingsarbete m.m.
inom områdena utbildning och forskning
Tusental kronor

2010

Utfall

8 580
1

2011

Anslag

12 054

2012

Förslag

12 210

2013

Beräknat

12 454

2

2014

Beräknat

12 698

3

2015

Beräknat

13 033

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 650
11 406

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
.Motsvarar 12 210 tkr i 2012 års prisnivå.
3
.Motsvarar 12 193 tkr i 2012 års prisnivå.
4
.Motsvarar 12 194 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslagets ändamål är att finansiera utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning
och forskning. Anslaget används även för
övergripande statistik inom utbildningsområdet. Vidare finansieras inom anslaget de
273
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årliga kostnaderna för OECD-CERI:s
indikatorprogram INES.
Delar av anslaget används för verksamheter av
tillfällig art och där behoven uppstår löpande
under året. Det innebär att anslagsbelastningen
kan variera mellan budgetåren.
Regeringens överväganden
Under innevarande budgetår har en stor del av
medlen avsatts för den årliga övergripande
utbildningsstatistiken och OECD:s indikatorprojekt INES.
Genom särskilda regeringsbeslut har medel
fördelats till Baltic 21-sekretariatat. Medlen
utgör en delfinansiering av Sveriges bidrag till
sekretariatet. Vidare har medel fördelats till
Statistiska centralbyrån för levnadsnivåundersökning för utrikes födda.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag
om 12 210 000 kronor för budgetåret 2012.
Tabell 8.4:4 Härledning av anslagsnivån 2012–2015
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

12 054

12 054

12 054

12 054

400

662

997

-18

-18

12 698

13 033

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

156

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt3
Förslag/
beräknat
anslag
1

12 210

12 454

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
.Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till en
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltnings¬projektet kommer att genomföras i statsförvaltningen.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

antar förslaget till lag om ändring i lagen
(1989:41) om finansiering av radio och TV i
allmänhetens tjänst (avsnitt 2.1 och 14.6),

2.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:5 Stöd till icke-statliga
kulturlokaler besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 9 000 000
kronor 2013 och 2014 (avsnitt 4.5.5),

3.

4.

5.

6.

godkänner att regeringen på AB Svenska
Spels bolagsstämma 2012 verkar för att
bolagsstämman beslutar om ett bidrag som
motsvarar 1/26 av bolagets överskott 2011
från Nya Penninglotten avsett för konst,
teater och andra kulturella ändamål.
Bidraget ska fördelas enligt de närmare
anvisningar som beslutas av regeringen
(avsnitt 4.5.8),
bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 2:2 Bidrag till vissa teater-,
dans- och musikändamål besluta om bidrag
som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
107 000 000 kronor 2013 och 2014 (avsnitt
5.5.2),
bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 3:1 Bidrag till litteratur och
kulturtidskrifter besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
20 000 000 kronor 2013 (avsnitt 6.5.1),
bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 4:2 Konstnärlig gestaltning av

den gemensamma miljön besluta om bidrag
som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
10 000 000 kronor 2013 och 2014 (avsnitt
7.5.2),
7.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till
konstnärer besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 100 000 000
kronor 2013–2022 (avsnitt 8.5.2),

8.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård
besluta om bidrag som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 100 000 000 kronor 2013–
2015 (avsnitt 10.5.2),

9.

godkänner
regeringens
förslag
till
medelsberäkning för 2012 för den
avgiftsfinansierade verksamhet som bedrivs
av Sveriges Radio AB, Sveriges Television
AB och Sveriges Utbildningsradio AB
(avsnitt 14.6),

10. godkänner
regeringens
förslag
till
medelstilldelning
för
2012
från
rundradiokontot till budgetens inkomstsida
avseende Myndigheten för radio och tv
(avsnitt 14.6),
11. bemyndigar regeringen att för 2012 besluta
om lån i Riksgäldskontoret för att täcka
underskott på distributionskontot för tvdistribution intill ett belopp av 500 000 000
kronor (avsnitt 14.6),
13
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12. godkänner förslaget om dels överföring av
medel
till
distributionskontot
från
rundradiokontot, dels överföring av medel
från distributionskontot till Sveriges
Television
AB
och
Sveriges
Utbildningsradio AB (avsnitt 14.6),
13. godkänner förslaget att riksdagens beslut
den 2 juni 1993 om att den verkställande
direktören i respektive programföretag är
självskriven ledamot i företagets styrelse
inte längre ska gälla (avsnitt 14.6),
14. godkänner förslaget att avskaffa villkoret
att andelen av allmänproduktionen i
Sveriges Radio AB:s och Sveriges
Television AB:s rikssändningar som
produceras utanför Stockholm ska uppgå
till minst 55 procent (avsnitt 14.6),

15. bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 13:2 Bidrag till allmänna
samlingslokaler besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
32 000 000 kronor 2013 och 2014 (avsnitt
16.6.2),
16. bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 13:5 Bidrag till riksdagspartiers
kvinnoorganisationer besluta om bidrag
som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
15 000 000 kronor 2013 (avsnitt 16.6.5),
17.

för budgetåret 2012 anvisar anslagen under
utgiftsområde
17
Kultur,
medier,
trossamfund och fritid enligt följande
uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
2:1
2:2
2:3
3:1
3:2
3:3
3:4
4:1
4:2
4:3
4:4
5:1
5:2
6:1
7:1
7:2
7:3
8:1

14

Anslagstyp

Statens kulturråd
Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt
kulturutbyte och samarbete
Skapande skola
Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
Stöd till icke-statliga kulturlokaler
Bidrag till regional kulturverksamhet
Myndigheten för kulturanalys
Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms
slottsteater och Voksenåsen
Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
Statens musikverk
Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur
Institutet för språk- och folkminnen
Statens konstråd
Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Bidrag till bild- och formområdet
Konstnärsnämnden
Ersättningar och bidrag till konstnärer
Riksarkivet
Riksantikvarieämbetet
Bidrag till kulturmiljövård
Kyrkoantikvarisk ersättning
Centrala museer: Myndigheter

Ramanslag

48 305

Ramanslag

204 720

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

151 624
36 314
9 898
1 278 295
9 440

Ramanslag

951 734

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

189 503
104 062
123 682
85 781
16 698
53 379
7 855
33 100
11 355
28 199
18 236
331 954
346 188
213 657
251 718
460 000
956 620
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8:2
8:3
8:4
8:5
8:6
9:1
9:2
10:1
11:1
11:2
11:3
11:4
11:5
12:1
12:2
13:1
13:2
13:3
13:4
13:5
13:6
14:1
14:2
15:1

Centrala museer: Stiftelser
Bidrag till vissa museer
Riksutställningar
Forum för levande historia
Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Stöd till trossamfund
Filmstöd
Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland
Forskning och dokumentation om medieutvecklingen
Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet
Statens medieråd
Stöd till taltidningar
Ungdomsstyrelsen
Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
Stöd till idrotten
Bidrag till allmänna samlingslokaler
Bidrag för kvinnors organisering
Stöd till friluftsorganisationer
Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer
Insatser för den ideella sektorn
Bidrag till folkbildningen
Bidrag till kontakttolkutbildning
Lotteriinspektionen

Summa

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

237 388
43 157
44 307
43 747
80
6 948
60 232
302 894
21 756
2 593
583
16 949
113 456
27 550
250 440
1 704 851
32 164
28 163
27 785
15 000
24 958
3 308 521
16 795
47 071
12 299 705
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2 Lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om
finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1989:41) om finansiering av radio och
TV i allmänhetens tjänst1 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 §2

Radio- och tv-verksamhet i
allmänhetens tjänst och verksamhet
som är direkt anknuten till den ska
finansieras med en radio- och tvavgift enligt denna lag under
förutsättning
dels
att
sändningstillstånd enligt 4 kap. 3 §
radio- och tv-lagen (2010:696) har
meddelats den som bedriver
sändningsverksamheten, dels att
tillståndet innehåller ett förbud mot
att sända reklam.

Radio- och tv-verksamhet i
allmänhetens tjänst och verksamhet
som är direkt anknuten till den ska
finansieras med en radio- och tvavgift enligt denna lag under
förutsättning att
1. sändningstillstånd enligt
4 kap. 3 § eller 11 kap. 1 § första
stycket
radiooch
tv-lagen
(2010:696) har meddelats den som
bedriver sändningsverksamheten, och
2. tillståndet innehåller ett
förbud mot att sända reklam.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:798.
2 Senaste lydelse 2010:724.
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3 Utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid

3.1

Omfattning

Utgiftsområdet är underindelat
områden:

i följande

3.2

Politikens inriktning

3.2.1

Utgångspunkter

-

Kulturområdesövergripande verksamhet

Kultur

-

Teater, dans och musik

-

Litteraturen, läsandet och språket

-

Bildkonst, arkitektur, form och design

-

Kulturskaparnas villkor

-

Arkiv

-

Kulturmiljö

-

Museer och utställningar

-

Trossamfund

-

Film

-

Medier

-

Ungdomspolitik

Utgångspunkten för regeringens kulturpolitik är
de nya nationella kulturpolitiska målen som
presenterades i propositionen Tid för kultur och
som beslutades av riksdagen i december 2009
(prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr.
2009/10:145).
Målen lyder: Kulturen ska vara en dynamisk,
utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att
delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och
konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets
utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken:

-

Politik för det civila samhället

-

Folkbildning

-

Tillsyn av spelmarknaden

Riksdagen beslutade i juni 2011 att de ändamål
och verksamheter som finansieras från anslaget
14:2 Bidrag till tolkutbildning och teckenspråkslärarutbildning under utgiftsområde 17 flyttas till
utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
(prop.
2010/11:100,
bet.
2010/11:KU32, rskr. 2010/11:294).

-

främja allas möjlighet till kulturupplevelser,
bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor,

-

främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,

-

främja ett levande kulturarv som bevaras,
används och utvecklas,

-

främja internationellt och interkulturellt
utbyte och samverkan,

-

särskilt uppmärksamma barns och ungas
rätt till kultur.
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Tre övergripande prioriteringar
regeringens kulturpolitik:

vägleder

-

Barns och ungas rätt till kultur. Kultur är
viktigt för barns och ungas utveckling och
lärande. Kunskap och insikt om den egna
kulturen är också en förutsättning för att
bättre förstå och leva sig in i andras villkor
och värderingar.

-

Kulturarv för framtiden. Såväl det historiska
som det moderna kulturarvet måste värnas
som en tillgång för dagens och kommande
generationer. Utnyttjande av ny teknik och
en ökad samverkan kan bidra till att
kulturarvet blir mer synligt och tillgängligt.

-

Förbättrade villkor för den nyskapande
kulturen. Kulturskapare ska ha goda
möjligheter att fritt utveckla sitt konstnärliga skapande. Nyskapande ska gynnas och
det ska finnas bra förutsättningar att göra
konsten tillgänglig för fler.

Med utgångspunkt i ovanstående prioriteringar
har regeringen inlett mandatperioden med
insatser avseende bl.a. Skapande skola, digitalisering av biografer och renovering av kulturfastigheter.
Regeringen har kraftfullt värnat och utvecklat
barns och ungdomars rätt till kultur; både deras
möjligheter att delta i det kulturella livet och att
själva få skapa och uttrycka sig. Denna rätt till
kultur framhålls i de nya kulturpolitiska målen
och har bl.a. kommit till uttryck genom
satsningen Skapande skola, som fr.o.m. 2011
omfattar hela grundskolan. Satsningen leder till
en ökad samverkan mellan skolan och det
professionella kulturlivet och bidrar till att öka
barns och ungas tillgång till kultur och eget
skapande samt till en ökad måluppfyllelse i
skolan.
Ett levande och tillgängligt kulturarv är viktigt
för att vi ska kunna förstå vår samtid och vårt
ursprung. Kulturarvet ger oss perspektiv på
samhället och dess utveckling och våra liv.
Genom att använda ny teknik kan tillgängligheten till kulturen och kulturarvet öka. Ett
levande kulturarv är en viktig grund för
utvecklingen av besöks- och upplevelsenäringen i
alla delar av Sverige och bidrar till ekonomisk
tillväxt. När offentlig sektor, ideell verksamhet
och privata företag samverkar blir fler delaktiga
och kulturen och kulturarvet tar plats på fler
ställen i samhället.
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Kulturfastigheterna är en viktig del av
kulturarvet. I budgetpropositionen för 2011
föreslogs satsningar på bl.a. Nationalmuseum
och Kungliga Operan AB (Operan). Det är
angeläget att säkerställa en långsiktig och hållbar
vård av dessa fastigheter. Med utgångspunkt i de
förslag som lämnas i betänkandet Staten som
fastighetsägare och hyresgäst (SOU 2011:31)
avser regeringen att under 2012 lämna en
proposition om förvaltningen av statens kulturfastigheter till riksdagen. Regeringen avser även
att se över principerna för hyressättningen för
berörda kulturfastigheter utifrån utredningens
förslag.
Goda villkor för det konstnärliga skapandet är
en av grundförutsättningarna för ett vitalt och
mångfacetterat kulturliv. Bidrags- och ersättningssystemen ska vara öppna och rättvisa och
hänsyn ska tas till kulturskapares speciella
arbetsvillkor. Målet är att skapa större möjligheter att leva på konstnärlig verksamhet. Sänkta
inkomstskatter leder också till att konstnärernas
ekonomiska situation förbättras samtidigt som
hushållens ekonomiska utrymme att ta del av
kulturupplevelser ökar. Många aktörer är
engagerade i genomförandet av regeringens
satsning på att främja kulturella och kreativa
näringar där kulturskapare har en viktig roll.
Satsningen är inriktad på kunskapsuppbyggnad
och på att skapa en breddad arbetsmarknad för
kulturskapare. Undervisning om entreprenörskap inom ramen för de konstnärliga
utbildningarna är en betydelsefull del av detta.
En stark utmaning för hela samhället är att se
den potential som finns i att främja hälsa, och
därmed förebygga sjukdom, genom ett samhälle
som är rikt på goda sociala relationer, delaktighet
och inflytande. Här har kulturen en viktig roll. I
december 2009 beslutade riksdagen, i enlighet
med förslagen i den kulturpolitiska propositionen Tid för kultur, om en ny modell för
fördelning av statliga medel till regional
kulturverksamhet, den s.k. kultursamverkansmodellen (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5,
rskr. 2009/10:145). Modellen införs successivt
fr.o.m. 2011.
Film

Utgångspunkten för regeringens politik inom
filmområdet är att skapa goda förutsättningar för
den svenska filmbranschen. Det nuvarande film-
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avtalet gäller till och med den 31 december 2012.
Det är regeringens önskan och utgångspunkt att
åstadkomma en ny branschsamverkan mellan
staten och filmbranschen. Om parterna värdesätter en branschsamverkan kommer en sådan
att komma till stånd fr.o.m. den 1 januari 2013.
Upphovsrätten är en betydelsefull fråga för
filmpolitiken. En annan viktig del av regeringens
filmpolitik är tillgång till ett brett utbud av film i
olika visningsformer i hela landet.
En stark drivkraft bakom regeringens satsning
på digitalisering av biografer är möjligheten till
ett breddat kulturutbud och en ökad tillgänglighet för personer både med och utan funktionsnedsättning.
Medier

Utgångspunkten för regeringens politik inom
medieområdet är att garantera yttrandefriheten
och tryckfriheten.
En mediemarknad, präglad av mångfald, med
många fria och självständiga aktörer, tydliga
spelregler och sund konkurrens ger goda förutsättningar för fri åsiktsbildning, fritt utbyte av
idéer och reella möjligheter att granska olika
företeelser och verksamheter i samhället. Tillgången till medier är nu avsevärt större än
tidigare, bl.a. till följd av internationalisering,
avregleringar på marknaden och den tekniska
utvecklingen. Allt fler medieföretag väljer också
att använda sig av flera olika tekniska plattformar
för att föra ut sitt innehåll, så som traditionell tv,
mobiltelefon och läsplattor.
Både kommersiella och ideella aktörer är
väsentliga för ett brett medieutbud med olika
infallsvinklar. Medieområdet behöver samtidigt
mer än enbart marknadslösningar. Det behövs
särskilda insatser för att säkerställa kvalitet och
mångfald.
Presstödet är viktigt för mediemångfalden på
framför allt regional och lokal nivå. Det nuvarande presstödssystemet är tidsbegränsat till
2016. Regeringen avser att under hösten 2011
tillsätta en utredning med uppdrag att göra en
översyn av presstödet.
Radio och tv i allmänhetens tjänst är
betydelsefullt för att ett allsidigt medieutbud ska
kunna komma alla till del. Den särskilda
finansieringen genom radio- och tv-avgiften ger
samtidigt radio och tv i allmänhetens tjänst en
särskilt gynnad ställning – och därmed ett

särskilt ansvar – i förhållande till övriga aktörer
på marknaden. Regeringen har tillsatt en
kommitté med uppdrag att utarbeta ett underlag
om radio och tv i allmänhetens tjänst inför nästa
tillståndsperiod som inleds 2014 (Ku 2011:05).
Kommitténs uppdrag omfattar bl.a. frågor om
utformningen av programföretagens uppdrag,
samarbete och konkurrens, finansieringsformer
och ekonomiska ramar, styrning, reglering och
uppföljning samt distribution och digitalisering.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 september
2012.
Den nya radio- och tv-lagen (2010:696)
förbättrar villkoren framför allt för de kommersiella aktörerna, vilket ger ökade förutsättningar
för en livskraftig radio- och tv-bransch.
Regeringen fortsätter översynen av lagstiftningen för att ge än bättre förutsättningar för de
kommersiella aktörerna att verka på marknaden.
Det nya medielandskapets ökade möjligheter
till delaktighet förutsätter medvetna och kunniga
medborgare med kompetens att själva värdera
tillgänglig information. Regeringen arbetar aktivt
med insatser riktade till framför allt barn och
unga, samt främjande av självreglering hos
marknadens aktörer. Ny teknik ger möjligheter
till förbättrad tillgänglighet, t.ex. för personer
med funktionsnedsättning, vilket är en av
regeringens prioriteringar.
Trossamfund

För att möta det ökande behovet av att ge stöd
till trossamfunden beräknar regeringen att
anslaget för stöd till trossamfund bör tillföras 10
miljoner kronor fr.o.m. 2012.
För att tillgodose behovet av expertkunskap i
allmänna religions- och trossamfundsfrågor och
regeringens ökande behov av kunskap om och
kontakt med olika trossamfund samt för att
möta de ökade kraven på fördelning och
uppföljning av statsbidraget beräknar regeringen
att Nämnden för statligt stöd till trossamfund
(SST) bör tillföras 2 miljoner kronor fr.o.m.
2012.
Trossamfunden kan genom sin verksamhet
bidra till större kunskap, förståelse och respekt
för olika trosriktningar. Att ge människor som
invandrar till Sverige möjligheten att finna en
trygghet här genom sin kultur och religion har
betydelse för integrationen. I det mångreligiösa
Sverige är kunskap, förståelse och samverkan
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nödvändiga för att människor av olika tro ska
kunna leva tillsammans. Främjandet av religiösa
minoriteters möjligheter att behålla ett eget
samfundsliv
uttrycks
även
särskilt
i
regeringsformen. För många som – frivilligt eller
inte – över en natt ska byta land, språk och
vänner är den religiösa tillhörigheten många
gånger en trygg plats i allt det nya. Religionen är
en av flera värdeförmedlande krafter i samhället
och som förmedlar bl.a. både tradition och
historia.
Social oro, förtroendekriser och intressekonflikter kan komma att bli viktiga områden för
preventiv krishantering när internationella
händelser får genomslag som konflikter i
Sverige. Trossamfunden har i detta sammanhang
en viktig roll att fylla. Trossamfund som i
huvudsak betjänar personer med utländsk härkomst växer och därför behövs en väl
fungerande basstruktur.
Trossamfunden erbjuder en möjlighet för
människor att ge uttryck för andliga och
existentiella behov och frågeställningar. Den
religiösa mångfalden i samhället, liksom engagemanget för etiska, existentiella och religiösa
frågor, medför förväntningar på insatser från
trossamfunden, både från enskilda och från samhället. Kontakter och samverkan mellan olika
trossamfund, liksom trossamfundens egen medverkan inom olika samhällsområden, är värdefull.
Samfunden har kommit att uppfattas som en
mycket angelägen och betydelsefull del av det
civila samhället med unika bidrag i integrationsprocesser och stora samhällsinsatser i form
av andlig vård inom sjukvården, barn- och ungdomsverksamhet,
generationsöverskridande
verksamhet m.m. På många områden kompletterar trossamfunden där staten inte räcker till, t.ex.
det sociala ansvarstagandet för utstötta människor. I samband med större olyckor och kriser i
samhället blir kyrkor och sjukhuskyrkan naturliga samlingspunkter och ett stort stöd för
många. Sjukhuskyrkan är en resurs för sjukhusen
och erbjuder enskilda samtal, beredskap under
kvällar och helger, samtal för personal, sorgegrupper, m.m.
Det övergripande syftet med statens stöd till
trossamfund är att skapa förutsättningar för
trossamfunden att bedriva långsiktig religiös
verksamhet i form av gudstjänst, själavård,
undervisning och social omsorg m.m. Genom
samverkan mellan SST och trossamfunden be-
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handlas angelägna frågeställningar kring bl.a.
värderingar, respekt och tolerans.
Regeringen har fortlöpande dialog med trossamfunden genom ett särskilt råd, Regeringens
råd för kontakt med trossamfunden, som består
av representanter från staten och samfunden.
Ungdomspolitik

Målen för ungdomspolitiken är att alla
ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd och
verklig tillgång till inflytande. För att uppnå
dessa mål krävs en sektorsövergripande
ungdomspolitik som samordnar regeringens
politik och insatser inom de områden som
påverkar ungdomars levnadsvillkor. Ungdomspolitiken har också som uppgift att bidra med
sådan kunskap om ungdomars levnadsvillkor
som inte erhålls genom sektorsspecifika studier.
Regeringen avser att se över målen och
inriktningen för ungdomspolitiken och att under
mandatperioden återkomma till riksdagen med
en ungdomspolitisk proposition.
Ungas möjligheter till utbildning och etablering på arbetsmarknaden är avgörande för
utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor.
Regeringen har genomfört en rad reformer för
att fler elever ska nå kunskapsmålen i skolan och
för att stärka ungas etablering på arbetsmarknaden.
Uppföljningar av ungas situation, som bl.a.
Ungdomsstyrelsen genomför, har visat att det
finns vissa grupper av unga som kan behöva
särskilda insatser.
Många unga föräldrar har inte hunnit avsluta
sin utbildning, vilket kan försvåra deras
möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.
Dessa unga bör ges särskilt stöd så att de kan
slutföra sin utbildning. Det kan handla om att
tillämpa mer flexibla lösningar inom skolan och
öka förståelsen för målgruppens behov.
Regeringen har därför 2011 gett Ungdomsstyrelsen i uppdrag att genomföra insatser för att
främja unga föräldrars möjligheter att slutföra
sin utbildning i grund- och gymnasieskolan.
Uppdraget ska redovisas senast den 29 februari
2012.
Kommunerna har ett ansvar för att hålla sig
informerade om hur de ungdomar som är under
20 år gamla men som inte går i gymnasieskolan
eller motsvarande utbildning är sysselsatta.
Syftet är att kunna erbjuda dessa unga lämpliga
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individuella åtgärder. Statens skolverks uppföljningar visar att kommunernas arbete med
informationsansvaret ser olika ut och att
kommunerna kan behöva stöd när det gäller att
utveckla metoder och strategier för arbetet.
Ungdomsstyrelsen har därför under 2011 i
uppdrag att utveckla ett verktyg för uppföljning
av kommunala insatser för unga som varken
arbetar eller studerar. Uppdraget ska redovisas
senast den 31 mars 2012.
Det saknas samlad kunskap om levnadsvillkoren för unga med funktionsnedsättning,
bl.a. när det gäller utbildning, fritidsverksamhet
och arbetsmarknad. Regeringen avser därför att
ge Ungdomsstyrelsen i uppdrag att under 2012
genomföra en tematisk analys av levnadsvillkoren för unga med funktionsnedsättning.
För att uppnå de ungdomspolitiska målen
krävs insatser även inom andra områden än de
ovan beskrivna. Ungdomsstyrelsen genomför på
regeringens uppdrag utbildningsinsatser för att
stärka unga hbt-personers tillgång till öppna och
fördomsfria fritidsverksamheter. Utbildningsinsatser genomförs också för att förebygga att
ungdomar blir utsatta för sexuell exploatering via
internet och andra interaktiva medier. Vidare har
regeringen inom ramen för handlingsplanen för
att förebygga och förhindra att unga blir gifta
mot sin vilja (skr. 2009/10:229) initierat bl.a.
utbildningsinsatser
och
kunskapssammanställningar. Regeringen har vidare uppdragit åt
Ungdomsstyrelsen att genomföra en studie av
pojkars och unga mäns attityder till och
erfarenheter av jämställdhet, maskulinitet och
våld. Ungdomsstyrelsen ska utifrån studiens
resultat genomföra utbildningsinsatser för att
sprida kunskaper och metoder på området.
Det
ungdomspolitiska
EU-samarbetet
kommer under de närmaste åren att fokusera på
ungas deltagande i Europas demokratiska liv.
Under 2012 kommer en viktig fråga även att vara
förhandlingarna om framtiden för EU-programmet Ung och aktiv i Europa efter 2013.
Politik för det civila samhället

Politiken för det civila samhället – fastslagen i En
politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55,
bet. 2009/10:KrU7, rskr. 2009/10:195) – tar sin
utgångspunkt i en vilja att lyfta fram det civila
samhällets stora betydelse, utveckla och
tydliggöra relationen mellan staten och det civila

samhället och ta ett helhetsgrepp om generella
frågor om det civila samhället och dess villkor.
Genom att utveckla politikområdet kan
människor lyftas och samhällsgemenskapen
breddas.
Överenskommelser har slutits mellan
regeringen, idéburna organisationer och Sveriges
Kommuner och Landsting inom såväl det sociala
området som integrationsområdet. Ett av målen
för överenskommelsen inom det sociala området
är att idéburna aktörer som utförare av tjänster
ska kunna konkurrera på likvärdiga villkor med
andra aktörer verksamma inom området. Även
för överenskommelsen inom integrationsområdet var en utgångspunkt att belysa hur
idéburna organisationer kan utvecklas som
utförare utan att förlora sin självständiga roll
som röstbärare.
I propositionen En politik för det civila
samhället (prop. 2009/10:55) aviserades en rad
olika åtgärder i syfte att stärka det civila
samhället och dess villkor. Ett tioårigt
forskningsprogram om det civila samhället
inleddes 2010. Ett partsgemensamt forum för
samråd mellan regeringen och det civila
samhället har påbörjats och ett särskilt stöd har
införts för att organisationer ska kunna arbeta
med engagemangsguider och andra metoder av
uppsökande karaktär i bostadsområden med
lägre organisationsgrad. Vidare har ett stöd
införts för att utveckla organisationernas arbete
mot diskriminering och för jämställdhet inom
den egna verksamheten. Därtill genomförs uppföljning av de ovan nämnda överenskommelserna. Regeringen anser att det är angeläget att följa
upp politiken för det civila samhället i förhållande till målen för området. Ett sådant
uppföljningssystem har införts under 2011 och
kommer att vidareutvecklas under kommande
år.
För politiken för det civila samhället finns
behov av en myndighet som kan hantera frågor
som rör det civila samhället och dess organisationers villkor som röstbärare, utförare och
sociala entreprenörer. En ansvarig myndighet
kan säkerställa att kontinuerlig uppföljning,
kunskapsspridning och analys genomförs.
I propositionen En politik för det civila
samhället aviserade regeringen att man skulle
återkomma om behovet av myndighetsstöd för
det civila samhället. Sedan propositionen
beslutades har Ungdomsstyrelsen genomfört ett
antal uppdrag som rör det civila samhället och
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därmed utökat sin kunskap på området.
Regeringen anser därför att Ungdomsstyrelsen
bör ha som ordinarie uppgift att bland annat
samla och sprida kunskap om det civila
samhällets villkor, låta göra analyser och
utvärderingar om politiken för civila samhället
samt bilda nätverk för samordning med andra
berörda myndigheter i frågor som rör civila
samhället. Ungdomsstyrelsen bör också tills
vidare ha till uppgift att administrera ett
partgemensamt forum i vilket även ingår att
genomföra konferensen Forum för det civila
samhället vartannat år. Regeringen avser att
möjliggöra för Ungdomsstyrelsen att genomföra
denna utökade uppgift från och med 2012.
Idrott
Regeringen har inlett mandatperioden med att
skapa en långsiktig och stabil finansiering för
satsningen Idrottslyftet.
Den nationella idrottspolitiken syftar till att
bidra till en god folkhälsa genom att uppmuntra
och ge möjlighet för människor att motionera
och idrotta. Politiken bygger på en fri och
självständig idrottsrörelse grundad på ideellt
engagemang och en bred verksamhet. I detta
ingår att främja barn- och ungdomsidrotten,
värna god etik, ge lika förutsättningar för flickor
och pojkar, kvinnor och män, arbeta aktivt för
integration samt värna demokratisk utveckling
och delaktighet. Idrotten bidrar också till glädje
och underhållning för många människor.
Regeringen stödjer arbetet mot dopning och
verksamhet som stärker idrottsutövares internationella konkurrenskraft. Idrotten tar ett
betydande ansvar för användningen och
prioriteringen av det statliga stödet, varför den
statliga styrningen av stödet till idrotten har
kunnat minska.
Folkbildning

Folkbildningens särart genom hela Sveriges
utbildningshistoria är tydlig. Den har haft och
har en positiv inverkan på kunskapsnivån i
samhället. Regeringen anser att folkbildningens
egeninitierade utvecklings- och kvalitetsarbete
stärker förtroendet för folkbildningen och bidrar
till att fler människor söker sig till det utbud
som folkhögskolor och studieförbund erbjuder.
Folkbildningens roll i det civila samhällets
arbete mot utanförskap och för demokrati och
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delaktighet är central. Att bryta människors
utanförskap är en viktig förutsättning för ett
framgångsrikt Sverige och folkhögskolorna och
studieförbunden har en mycket viktig roll i detta
arbete, inte minst när det gäller att ge flera
möjlighet att få grundläggande behörighet till
högskolestudier. Folkhögskolornas pedagogik
och metodik är anledningen till regeringens
satsning på att erbjuda arbetslösa ungdomar
särskilda
studiemotiverande
kurser
vid
folkhögskolorna.
Regeringen anser att syftena med statsbidraget och de prioriterade verksamhetsområdena inom folkbildningen ska spegla
samhällets nuvarande och framtida utmaningar.
Folkbildningsrådet har fått i uppdrag av
regeringen att se över de verksamhetsområden
som i särskilt hög grad utgör motiv för statens
stöd, vilket ska redovisas hösten 2011.
Regeringen avser vidare att initiera en särskild
utvärdering av folkbildningen för att analysera i
vilken grad syftena med statsbidraget uppnåtts,
t.ex. inom verksamhetsområdena. Bland annat
mot denna bakgrund avser regeringen att inom
mandatperioden fullfölja en översyn av
förordningen (1991:977) om statsbidrag till
folkbildningen.
Regeringen förbereder en översyn av
folkhögskollärarutbildningen. Syftet är bl.a. att
klargöra hur man kan säkerställa en hög kvalitet
på utbildningen och möta folkhögskolornas,
studieförbundens och deltagarnas behov.
En skrivelse ska överlämnats till riksdagen
med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Statens stöd till studieförbunden (RiR
2011:12).
Mot bakgrund av propositionen En akademi i
tiden – ökad frihet för universitet och högskolor
(prop. 2009/10:149, bet. 2009/10:UbU23, rskr.
2009/10:337) avser regeringen att upphäva
förordningen (1993:920) om Tolk- och
översättarinstitutet. Som en följd av detta
bedömer regeringen att Myndigheten för yrkeshögskolan bör ta över ansvaret för att fördela
statsbidraget för kontakttolkutbildning, teckenspråktolkutbildning och teckenspråklärarutbildning samt att utöva tillsyn över den statsbidragsberättigade verksamheten. Vidare bör högskolan
få ta del av medlen för anordnande av
teckenspråktolkutbildning (se utgiftsområde 16,
avsnitt 7 Universitet och högskolor). Folkhögskolor bör dock även fortsättningsvis kunna

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

anordna utbildning till teckenspråktolkar och
teckenspråklärare med stöd av anslaget.
Statskontoret har fått i uppdrag att bl.a.
analysera hur utbudet av kontakttolkar kan öka
så att det bättre motsvarar efterfrågan. Detta kan
ske t.ex. genom att andra utbildningsanordnare
ges möjlighet att anordna tolkutbildning med
särskilt statsbidrag.
3.2.2

Prioriteringar avseende kultur, film,
medier och idrott

Barns och ungas rätt till kultur

Skapande skola
Ett mål för den nationella kulturpolitiken är att
uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
Regeringens långsiktiga satsning Skapande skola
syftar till att ge alla barn, oavsett förutsättningar,
goda möjligheter att få uppleva professionell
kultur och att utveckla det egna skapandet samt
till att nå en ökad måluppfyllelse i skolan.
Satsningen har fått ett starkt genomslag i landets
skolor.
Sedan 2011 uppgår bidraget till 150 miljoner
kronor årligen och riktas till hela grundskolan.
Skapande skola innebär en tydligare samordning
mellan kulturpolitikens mål och skolans kunskapsmål vad gäller barns och ungdomars
kulturella liv. Statens kulturråds uppföljning
(dnr Ku2010/2023/KV) visar att bidraget
fungerar på ett ändamålsenligt sätt och har
använts till lön och arvoden till kulturskapare,
inköp av föreställningar m.m. Uppföljningen
visar även att kommunerna har bidragit med
egna medel bl.a. till att nyanställa personal för att
samordna insatserna, liksom till kompetensutveckling och materialkostnader.
I syfte att åstadkomma ett långsiktigt
utvecklingsarbete med kultur i skolan ställs krav
på att en handlingsplan för arbetet ska utformas i
samband med ansökan om bidraget. Detta krav
har uppfattats positivt av de flesta skolhuvudmän
eftersom planen har fungerat som ett
styrdokument i arbetet och möjliggjort uppföljning av insatserna. Även själva arbetsprocessen
med att ta fram handlingsplanen har gett positiva
effekter för utvecklingsarbetet bl.a. genom att
nödvändiga diskussioner inom skolan och med
aktörer utanför skolan har kommit till stånd.
Statens kulturråd kommer fortsatt att följa
upp satsningen och ska senast den 1 februari

2012 redovisa bl.a. former för barns och ungas
möte med konst och kultur, former för det egna
skapandet liksom hur barns och ungas
delaktighet och inflytande har utvecklats genom
satsningen. Även berörda kulturutövares
erfarenheter ska tas till vara.
Scenkonst för barn och unga
Regeringen beräknar att bidraget till Kungliga
Dramatiska teatern AB (Dramaten) förstärks
med 1,4 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2012 för
att deras särskilda barn- och ungdomssatsning
ska kunna fortleva och vidareutvecklas. I
samband med budgetpropositionen för 2012 har
regeringen fattat beslut om att tillföra Dramaten
2 miljoner kronor 2011, utöver de 0,5 miljoner
kronor som tidigare tillförts Dramaten för detta
ändamål.
Dramatens satsning Unga Dramaten på
Elverket som en egen scen för barn och unga har
fått stort genomslag. Av Dramatens scener har
Elverket den högsta beläggningsgraden med 95
procent. Elverket innebär också ett nytt
konstnärligt inflöde av regissörer och
skådespelare till verksamheten som helhet.
Kultursamverkansmodellen

Regeringen beräknar att det statliga stödet till
regional kulturverksamhet tillförs totalt 75
miljoner kronor 2012−2014, fördelat på 25
miljoner kronor per år under perioden. Förstärkningen ger ökade möjligheter för kulturverksamheter i hela landet. För att ge Statens
kulturråd goda förutsättningar i samband med
att kultursamverkansmodellen införs, vilket
aviserades i budgetpropositionen för 2011,
förstärks Kulturrådets förvaltningsanslag med ca
2 miljoner kronor per år 2012 och 2013.
Anslaget förstärktes även 2011 med 1 miljon
kronor för detta ändamål.
Kultursamverkansmodellen införs successivt
fr.o.m. 2011 och omfattar bidragsmedel till sju
kulturområden: scenkonst, museiverksamhet,
biblioteksverksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional arkivverksamhet,
filmkulturell verksamhet samt främjande av
hemslöjd. Syftet med modellen är bl.a. att i
enlighet med de nationella kulturpolitiska målen
få ett ökat genomslag för regionala prioriteringar
och variationer och föra kulturen närmare
medborgarna. Fem län ingår i modellen fr.o.m.
25
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2011 och elva län har inlett förberedelser för att
ingå i modellen fr.o.m. 2012.
Modellen innebär att landsting får besluta om
fördelningen av vissa statliga kulturbidrag under
förutsättning att en regional kulturplan tagits
fram i samverkan med länets kommuner.
Arbetet med den regionala kulturplanen ska även
ske i dialog med det civila samhället och de
professionella kulturskaparna. Modellen bidrar
därmed till att skapa strategiska mötesplatser för
de många aktörer på nationell, regional och lokal
nivå som verkar för kulturens utveckling i hela
samhället. Det är Statens kulturråd som ansvarar
för att fördela det länsvisa statliga stödet till
landstingen. Kulturrådet för diskussioner inför
fördelningen med de statliga myndigheter och
aktörer som ingår i det samverkansråd som
inrättats vid myndigheten. Staten har därmed ett
fortsatt övergripande ansvar för den nationella
kulturpolitiken.
Satsningar inom ramen för kultursamverkansmodellen kan även ske i form av länsövergripande lösningar som gagnar medborgarnas
tillgång till ett brett och rikt kulturutbud.
Modellen har fått ett positivt mottagande.
Möjligheten att ta del av ett brett kulturutbud är
en viktig förutsättning för den enskilda
individens utveckling, men också en viktig
förutsättning för att lyfta och komplettera en
orts eller en regions utveckling och tillväxt på
nya sätt. En förstärkning av kultursamverkansmodellen ökar förutsättningarna för kulturens
utveckling i hela landet och bidrar även till
attraktivitet, sysselsättning och hållbar tillväxt.
En ökning av det statliga stödet ger modellen
ökad dynamik och innebär en kulturfrämjande
ekonomisk hävstångseffekt eftersom det statliga
stödet förutsätter en regional finansiering.
Förstärkningen på totalt 75 miljoner kronor
ska inriktas på verksamheter som förnyar och
utvecklar kulturområdet, både vad gäller
konstnärliga uttryck och nydanande sätt att
tillgängliggöra och sprida kulturen till nya och
bredare publikgrupper.
Kulturfastigheter

Förvaltningen av kulturfastigheter samt
hyressättningen inom kulturområdet
Regeringen gav i maj 2009 en särskild utredare i
uppdrag att se över statens fastighetsförvaltning
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(dir. 2009:45), i syfte att bl.a. effektivisera strukturen på fastighetsförvaltningen inom staten.
I april 2011 överlämnade Utredningen om en
översyn av statens fastighetsförvaltning (Fi
2009:04) betänkandet Staten som fastighetsägare
och hyresgäst (SOU 2011:31) till regeringen.
Betänkandet har remissbehandlats under våren
och sommaren 2011 och remissinstanserna
stödjer i stort utredarens förslag.
Utredaren föreslår bl.a. principer för vilka fastigheter staten ska äga samt kriterier för vilka
kulturfastigheter som bör bevaras. Vidare föreslår utredaren att förvaltningen av statens
kulturfastigheter samlas i en myndighet, Statens
fastighetsverk.
Regeringen avser att under 2012 lämna en
proposition om den statliga fastighetsförvaltningen till riksdagen. I samband med genomförandet av detta arbete kan det finnas behov för
regeringen att tillsätta en särskild utredare för att
analysera beståndet av kulturfastigheter.
Riksdagen gav 2009 regeringen till känna att
vidta vissa åtgärder som rör kulturinstitutionernas lokalkostnader (bet. 2009/10:KrU1, rskr.
2009/10:144). Med anledning av tillkännagivandet beslutade regeringen att ge Utredningen om
översyn av statens fastighetsförvaltning (Fi
2009:04) ett tilläggsdirektiv (dir. 2010:119). I direktivet gav regeringen utredningen i uppdrag
att:
-

belysa de underhållskostnader och antikvariska merkostnader som är förknippade
med kulturbyggnader i allmänhet och jämföra dessa med andra typer av byggnader,

-

se över den modell och tillämpning av
hyressättning (kostnadshyra) som används
för Operan, Dramaten, Naturhistoriska
riksmuseet, Nationalmuseum och Historiska museet,

-

se över underhållsnivån för de ovan nämnda
kulturbyggnaderna och bedöma hur en
rimlig nivå kan upprätthållas.

Bakgrunden till uppdraget är att det finns ett
flertal problem kring tillämpningen av nuvarande
kostnadshyresmodell. Detta har lett till omfattande diskussioner om modellen och dess
effekter.
Utredningen har föreslagit principer och utgångspunkter för nya hyresavtal mellan Statens
fastighetsverk och de fem institutionerna med
kostnadshyror: Operan, Dramaten, Naturhisto-
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riska riksmuseet, Nationalmuseum och Historiska museet. Hyresavtalen föreslås bl.a. tecknas
för lång tid (i normalfallet tio år), ge
förutsägbara hyreskostnader, präglas av en
fördelning av risk och ansvar mellan hyresvärd
och hyresgäst i linje med fastighetsmarknaden i
övrigt och tillåta att underhållsinsatser kan
genomföras på en rimlig nivå.
Ett genomförande av de nya principerna i utredningsförslaget bör leda till att kulturinstitutionerna som hyresgäster får en mer förutsägbar
hyreskostnad och att de behöver fokusera
mindre på hyresfrågor, samtidigt som Statens
fastighetsverk ges möjlighet att förvalta fastigheterna långsiktigt.
Om det blir aktuellt med evakuering av en
fastighet under en renovering föreslår utredaren
att Statens fastighetsverks kostnader för vakansen får belasta projektet och därmed i likhet med
andra kostnader för nyinvesteringen finansieras
av kommande hyresintäkter. Därmed undviks
dubbla hyreskostnader för institutionen under
en evakueringsperiod.
Statens fastighetsverk föreslås införa en ny
hyreskategori: Inrikes hyresfastigheter – Kulturinstitutioner, med ett för denna kategori
anpassat avkastningskrav.
Utredningen anser vidare att det är svårt att
slå fast i vilken utsträckning antikvariska merkostnader påverkar de totala underhållskostnaderna. De jämförelser som utredningen låtit
genomföra har inte kunnat påvisa tydliga kostnadseffekter av antikvariska krav. Samtidigt är
det uppenbart att antikvariska merkostnader förekommer, särskilt i samband med större periodiska insatser med relativt lång periodicitet medan omfattningen är mer begränsad under löpande förvaltning.
Utredningen har haft samråd med representanter för samtliga fem kulturinstitutioner och
med Statens fastighetsverk och gör bedömningen att det finns en samsyn kring utredningens förslag.
Regeringens avsikt är att förändra principerna
för hyressättningen för berörda kulturfastigheter
i enlighet med förslagen i betänkandet Staten
som fastighetsägare och hyresgäst (SOU
2011:31). När detta genomförs bedömer
regeringen, utifrån riksdagens tillkännagivande,
att åtgärder har vidtagits för att lösa de problem
som rör de berörda fem kulturinstitutionernas
lokalkostnader och som riksdagen har uppmärksammat regeringen på.

Nationalmuseum med Prins Eugens
Waldemarsudde
Nationalmuseums huvudbyggnad på Blasieholmen i Stockholm står inför en omfattande
renovering och en stängning av museets
huvudbyggnad är planerad till 2013. De medel
som
regeringen
beräknade
i
budgetpropositionen för 2011, dvs. 7,3 miljoner kronor
för 2011, 23 miljoner kronor för 2012 samt 33
miljoner kronor fr.o.m. 2013, beräknas täcka
myndighetens kostnader i samband med
renovering och underhåll, inklusive verksamhet
och omställningskostnader.
Stiftelsen Thielska galleriet
Regeringen beräknar att tillföra Thielska galleriet
1 miljon kronor för 2012 mot bakgrund av det
förändringsarbete som Thielska galleriet står
inför.
Förändringsarbetet består i att museet
planerar att frigöra utrymmen som använts till
andra ändamål i syfte att utveckla verksamheten
och göra museet mer publikt, även för barn och
unga.
Möjligheterna att göra Thielska galleriet till en
attraktiv besöksplats bedöms vara stora. De
planerade investeringarna under 2012 och 2013
bör kunna ge betydande positiva effekter för
verksamheten under kommande år.
Kulturarv för framtiden

Digitalisering
Den digitala utvecklingen ger kulturmyndigheter
och institutioner helt nya möjligheter att ge
medborgare och forskare tillgång till kultur och
kulturarvet. Den digitala tekniken är även ett
viktigt instrument för att främja att kulturarvet
görs synligt och tar plats på fler ställen i
samhället. För att skapa bättre möjligheter till
samverkan mellan myndigheter, institutioner
och fria aktörer samt för att möta behovet av ett
fortsatt utvecklingsarbete kring digitaliseringsfrågorna har regeringen inrättat ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande
och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet vid
Riksarkivet.
Ett gemensamt förhållningssätt behövs hos
berörda myndigheter, institutioner och aktörer
för att medborgarna ska få bättre tillgång till
kulturarvet i den digitala miljön. Regeringen
arbetar med att formulera en nationell strategi
27
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för digitalisering av kulturarvet, baserat på
förslag som kommit fram i Uppdrag om
digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt
bevarande (Ku 2009/2152/KT).
Regeringen följer även det fortsatta utvecklingsarbetet av det projekt som presenterades i
en rapport från centralmuseernas samarbetsråd
(Ku2011/466/KA) om en standardiserad och
gemensam plattform, sverige.museum, där de
statliga museernas samlingar finns digitaliserade,
strukturerade och tillgängliga. Regeringen anser
att samordningssekretariatet för digitalisering,
digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande
av kulturarvet vid Riksarkivet kan vara en viktig
part i detta utvecklingsarbete.
Regeringen bedömer att arbetsmarknadssatsningen Kulturarvslyftet kan ge myndigheter,
institutioner, organisationer samt ideella aktörer
inom kulturarvsområdet stora möjligheter att
genomföra nödvändiga och efterfrågade insatser
för att digitalisera, digitalt bevara och digitalt
tillgängliggöra samlingar, arkiv och bibliotek.
Kulturarvslyftet – vårda, tillgängliggöra, utveckla
Regeringen beräknar att totalt 270 miljoner
kronor avsätts för Riksantikvarieämbetet från
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv,
för arbetsledning inom satsningen Kulturarvslyftet under åren 2012–2014. Dessutom omfattar
satsningen medel till lönebidrag för dem som
anställs inom ramen för Kulturarvslyftet, se
utgiftsområde 14 avsnitt 3.5.3.
Riksdagen har som sin mening gett regeringen
till känna (bet. 2010/11:KrU10, rskr.
2010/11:285) att regeringen bör beakta
sysselsättningsbehovet bland kulturarbetare såväl
som behovet av fortsatta insatser inom museisektorn för att vårda och bevara kulturarvet.
Det finns ett stort behov av att bygga upp
kunskap om, vårda och göra kulturarvet och
kulturmiljön tillgänglig. En ny arbetsmarknadssatsning som bygger på tidigare goda erfarenheter från kulturarvsområdet genomförs därför
under åren 2012–2014. Detta innebär att ett nytt
stöd skapas som ger möjligheter för aktörer
inom kulturarvsområdet att anställa arbetsledare
enligt samma modell som tillämpas inom den
befintliga
verksamheten
Kulturarvs-IT.
Kulturarvslyftet kommer dock att ha ett vidare
fokus än den befintliga verksamheten inom
Kulturarvs-IT. Medel ska kunna fördelas såväl
till regionala och kommunala kulturinstitutioner
som till statliga institutioner och andra aktörer
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som bedriver verksamhet inom eller med
anknytning till kulturarvsområdet, t.ex. ideella
föreningar. Medel ska fördelas till arbetsledare åt
anställda med lönebidrag som arbetar med
kunskapsuppbyggnad, vård och tillgängliggörande. Det kan t.ex. handla om att digitalisera
samlingar och arkivmaterial, att inventera
kulturlämningar och bebyggelse eller om att
restaurera och vårda kulturmiljöer. Genom att
satsningen även innebär anställning av
arbetsledare stärks arbetsmarknaden för
kulturskapare med relevant utbildning.
Satsningen kommer att berika många
kulturverksamheter, samtidigt som personer
som står mycket långt från arbetsmarknaden får
möjlighet till meningsfull och utvecklande
sysselsättning. Målgruppen för satsningen är
personer som har en särskilt svag förankring på
arbetsmarknaden efter att ha lämnat sjukförsäkringen efter lång tid och som har en
funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga. Regeringen bedömer att 1 200
platser kommer att kunna anordnas inom ramen
för satsningen Kulturarvslyftet under 2012 och
2014 samt 2 000 platser under 2013.
Riksantikvarieämbetet får i uppdrag att
administrera satsningen i samarbete med andra
berörda myndigheter och organisationer inom
kulturområdet.
Hus med historia
Hus med historia är regeringens satsning på
hembygdsrörelsens byggnader. Regeringen föreslår att satsningen förlängs med ett år och att 10
miljoner kronor avsätts för ändamålet inom
ramen för anslaget till kulturmiljövård.
Genom en förlängning kan de goda förutsättningar för att vårda hembygdsgårdarnas
bebyggelse som skapats genom Hus med
historia tas till vara. Samtidigt stärks hembygdsrörelsens engagerade och viktiga arbete med
kulturarvet ytterligare.
Regeringen har särskilt uppmärksammat det
betydelsefulla arbete som ideella krafter bidrar
med inom kulturområdet. Satsningen på Hus
med historia, som särskilt lyft fram det viktiga
arbete som hembygdsrörelsens medlemmar gör
för ett levande kulturarv som bevaras, används
och utvecklas, har omfattat totalt 30 miljoner
kronor under åren 2010 och 2011. Satsningen
har gett betydelsefulla resultat i form av att en
lång rad värdefulla byggnader kunnat vårdas på
hembygdsgårdarna, men också genom att nya
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arbets- och samverkansformer etablerats och att
många människor fått ny kunskap om byggnadsvård. Hus med historia har samordnats nationellt
av Sveriges hembygdsförbund och har gett
effekter över hela landet.
Ökade möjligheter att stödja ideella organisationer
inom kulturmiljöområdet
För att möjliggöra bidrag till fler organisationer
inom kulturmiljöområdet beräknar regeringen
att tillföra Riksantikvarieämbetet 1 miljon
kronor fr.o.m. 2012.
Ett ökat bidrag bedöms vara viktigt för att
kunna stödja och utveckla det engagemang som
finns runt om i landet och att därigenom
fördjupa samarbetet mellan det offentliga kulturmiljöarbetet och medborgarna.
Översyn av lagstiftning och nationella mål på
kulturmiljöområdet
Regeringen gav i mars 2011 en särskild utredare i
uppdrag att lämna förslag om hur lagstiftningen
inom kulturmiljöområdet kan utvecklas. Ett
syfte med översynen är att öka möjligheterna att
leva i, bruka och utveckla kulturskyddade
fastigheter och miljöer. Utredningen, som tagit
namnet Kulturmiljöutredningen, ska också
lämna förslag på hur de särskilda nationella
målen för arbetet med kulturmiljön kan bli
tydligare och anpassas till de nya kulturpolitiska
målen. Uppdraget ska redovisas senast den 31
mars 2012.
Unidroit – konvention om kulturföremål som
stulits eller förts ut olagligt
Sverige är en av 63 medlemsstater i den
mellanstatliga organisationen Unidroit (Institut
International pour l’Unification du Droit Privé).
Regeringen föreslog i prop. 2010/11:83 att
riksdagen skulle godkänna 1995 års Unidroitkonvention om kulturföremål som stulits eller
förts ut olagligt. Konventionen syftar till att
kulturföremål som stulits eller förts ut i strid
med ett lands utförselregler till skydd för
kulturarvet, ska kunna återlämnas till ursprungslandet. Konventionens regler gäller endast
framåtsyftande och har ingen retroaktiv verkan.
Sedan riksdagen godkänt konventionen (bet.
2010/11:KrU10,
rskr.
2010/11:285)
har
regeringen i juni 2011 beslutat att Sverige ska
tillträda konventionen, som för Sveriges del
träder i kraft den 1 december 2011.

Kyrkoantikvarisk ersättning
För att ge Svenska kyrkan goda och stabila
planeringsförutsättningar att göra de bedömningar och prioriteringar som är nödvändiga för
ett långsiktigt bevarande av de kyrkliga
kulturminnena, aviserade regeringen i budgetpropositionen 2009/10:1 sin avsikt att den årliga
kyrkoantikvariska ersättningen ska utgå med 460
miljoner kronor t.o.m. 2014. Regeringen avser
att inleda ett arbete med berörda parter för att ta
fram ett underlag inför kontrollstationen 2014.
Uppdragsarkeologi
Inom Kulturdepartementet har en promemoria
tagits fram med förslag till vissa ändringar i
kulturminneslagen som syftar till att öka konkurrensen på det uppdragsarkeologiska området
(Ds 2011:6). Promemorian har remissbehandlats. Förslagen bereds för närvarande i
Regeringskansliet.
Forum för levande historia
Forum för levande historia har till uppgift att
vara ett nationellt forum som ska främja arbete
med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att informera om
Förintelsen och kommunismens brott mot
mänskligheten. I regleringsbrevet för 2011 fick
myndigheten i uppdrag att utifrån betänkandet
Romers rätt – en strategi för romer i Sverige
(SOU 2010:55) utreda hur romernas kultur och
språk kan få en starkare ställning än i dag. Detta
uppdrag ska redovisas senast den 1 november
2011.
Mot bakgrund av att någon samlad uppföljning och utvärdering inte har gjorts sedan
Forum för levande historia bildades 2003
aviserade regeringen i budgetpropositionen för
2011 att en uppföljning och utvärdering av
myndighetens verksamhet och förutsättningar
ska göras. Ett sådant arbete har inletts inom
Regeringskansliet.
Mötesplatser för kultur
Regeringen föreslår att bemyndiganderamen för
anslag 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler ska
uppgå till 9 miljoner kronor för 2012.
Riksdagen har som sin mening gett regeringen
till känna att regeringen skyndsamt ska
återkomma till riksdagen med förslag på en
lösning när det gäller anslag 1:5 Stöd till ickestatliga kulturlokaler så att medlen kan användas
för avsett ändamål (bet. 2010/11:KrU9, rskr.
29
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2010/11:212). För att Boverket ska kunna
besluta om stöd som innebär åtaganden vid
utgången av 2011 beslutade riksdagen, efter
förslag från regeringen i Vårändringsbudget
2011, om en bemyndiganderam på 9 miljoner
kronor för anslaget (prop. 2010/11:99, bet.
FiU21, rskr. 2010/11:321).
Förbättrade villkor för den nyskapande kulturen

Ett stärkt musikliv och satsning på det fria
scenkonstområdet
Regeringen förstärker den fria scenkonsten med
totalt 26 miljoner kronor fr.o.m. 2012.
En del av förstärkningen, 16 miljoner kronor,
satsas på att stärka svenskt musikliv, vilket
aviserades i budgetpropositionen för 2011. Två
miljoner kronor avser en satsning på internationellt kulturutbyte på musikområdet, se
nedan.
Vidare förstärks stödet till de fria grupperna
med 10 miljoner kronor fr.o.m. 2012, vilket
aviserades i budgetpropositionen för 2010. En
miljon av denna förstärkning avser internationell
verksamhet, se nedan.
Därutöver har regeringen beslutat om en
särskild jämställdhetssatsning på totalt 8
miljoner kronor under 2011–2014 som Statens
musikverk genomför tillsammans med Statens
kulturråd och Konstnärsnämnden. Det fria
musiklivet är viktigt för den konstnärliga
utvecklingen, för tillgången till ett brett
musikutbud runt om i landet och för att främja
den svenska musiken i omvärlden. I och med
avvecklingen av Stiftelsen Svenska rikskonserter
har medel kunnat frigöras som nu satsas direkt
på det fria musiklivet, genom bidragsgivning via
Statens kulturråd, Konstnärsnämnden och
Statens musikverk.
Myndigheten Statens musikverk startade sin
verksamhet våren 2011. Musikverket ska bidra
till att utveckla och förnya Sveriges musikliv och
därmed bidra till ett rikt musikutbud av hög
konstnärlig kvalitet i hela landet. Musikverket
ska även främja musikutbytet med omvärlden
och fördela bidrag till samverkansprojekt inom
musikområdet.
Umeå Europas kulturhuvudstad 2014
Umeå är utsedd att, tillsammans med Riga i
Lettland, vara Europas kulturhuvudstad 2014.
Kommunen har påbörjat arbetet med ett pro30

gram som är baserat på de åtta samiska årstiderna
och uppbyggt kring en rad olika programområden som omfattar en mångfald konst- och
kulturyttringar samt friluftsliv och idrott.
Jämställdhetsperspektivet är starkt betonat i
programmet.
Programmet syftar bl.a. till långsiktiga strukturella effekter och en förstärkt kulturell infrastruktur, som bidrar till att gynna besöksnäringen samt till att driva på förnyelsearbete
och innovationer.
Regeringen avser att ge Statens kulturråd och
andra berörda myndigheter i uppdrag att särskilt
beakta
kulturhuvudstadsårets
konstnärliga
aspekter i bidragsgivning och övrig verksamhet.
Kultur i biståndet och stöd till fristadsförfattare
Regeringen förstärker de särskilda insatserna för
demokratisering och yttrandefrihet ytterligare
inom ramen för utgiftsområde 7 Internationellt
bistånd. Särskild prioritet ges till demokratiska
förändringsaktörer som civilsamhällesorganisationer och partier, fri och obunden media samt
aktörer inom kulturlivet, t.ex. fristadsförfattare.
Statens kulturråd har sedan 2009 en
ramöverenskommelse med Sida. I överenskommelsen anges bl.a. att Kulturrådet ska bistå
Sida i kulturfrågor och att Sida kan ge särskilda
uppdrag till Kulturrådet. Regeringen har gett
Kulturrådet i uppdrag att verka för att det ska bli
fler svenska fristäder för förföljda författare.
Regeringen förde i budgetpropositionen för
2011 fram sin avsikt att tydliggöra kulturens roll
inom bl.a. området kultur och bistånd. I detta
sammanhang är det angeläget att framhålla att
kulturen kan bidra till demokratisk utveckling
och mänskliga rättigheter och därmed fattigdomsminskning i en bred bemärkelse. Kultur
nämns i regeringens policy för stöd till det civila
samhället och policyn för demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter. Kultur kan, med
tillämpandet av ett rättighetsperspektiv, bidra till
ökad yttrandefrihet, icke-diskriminering, ökat
deltagande och ansvarsutkrävande. Kulturskapande kan främja åsiktsutbyte och påverka
demokratiseringsprocesser i auktoritära stater
och stagnerade demokratier samt öka den
allmänna kunskapsnivån.
Litteratur och läsande
Regeringen aviserade i budgetpropositionen för
2011 att 3 miljoner kronor per år ska avsättas
under perioden 2012−2014 för insatser som
syftar till att stärka bokens ställning och
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mångfalden på bokmarknaden, t.ex. vad gäller
kvalitetslitteratur i översättning från andra språk,
samt för att stödja insatser för fristadsförfattare.
Regeringen tillsatte 2011 en kommitté om
litteraturens ställning (Ku 2011:04, dir. 2011:24)
för att utreda litteraturens ställning i dag och
identifiera utvecklingstendenser som förväntas
kunna påverka litteraturområdet framöver.
Kommittén, som tagit sig namnet Litteraturutredningen, ska senast den 1 november 2011
lämna förslag till fördelning av ovan nämnda
medel som avsatts för satsningen på litteratur
och läsfrämjande insatser avseende budgetåret
2012.
Litteraturutredningen ska analysera litteraturens ställning i skolan, läsfrämjande insatser,
de litterära upphovsmännens villkor, bokmarknaden, tidskriftsmarknaden samt det internationella utbytet på litteraturområdet. Senast
den 1 september 2012 ska uppdraget redovisas i
sin helhet. Kommittén ska då lämna förslag på
hur litteraturens ställning kan stärkas samt bl.a.
bedöma och föreslå vilka statliga insatser som
bör göras för att möta de utmaningar som
teknikutvecklingen för med sig. En målsättning
ska vara att insatserna leder till ett ökat läsande
och ett rikt utbud av kvalitetslitteratur.
Den
utvärdering
av
bibliotekslagen
(1996:1596) som regeringen under 2009
beslutade att genomföra färdigställdes under
våren 2010 (dnr Ku2009/1518/KV). Inom
Regeringskansliet bereds för närvarande en
översyn av bibliotekslagen. Regeringen avser att
återkomma i frågan.
Ökade medel för internationellt kulturutbyte
Regeringen beräknar att 1 miljon kronor tillförs
anslag 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet,
utveckling samt internationellt kulturutbyte och
samarbete för att främja ökat internationellt
kulturutbyte samt internationella och interkulturella insatser, däribland verksamhet som
initieras och genomförs av de kulturråd som
Sverige har utsända runt om i världen. Denna
verksamhet bör bl.a. fokusera på den fria
scenkonstens roll i det internationella utbytet.
De utsända kulturråden har i uppgift att vara
aktiva i främjandet av Sverige i utlandet med
utgångspunkt i de kulturpolitiska målen.
Det svenska kultur- och samhällslivets
intressen främjas såväl genom ömsesidigt utbyte
som genom att svensk kultur presenteras utomlands. Ett internationellt utbyte har också en

positiv betydelse för att vidga kulturskaparnas
kontaktnät och ge nya impulser som därmed
vidgar arbetsmarknaden.
Internationellt kulturutbyte på musikområdet
Regeringen beräknar att 2 miljoner kronor
årligen tillförs anslag 5:2 Ersättningar och bidrag
till konstnärer 2012–2014 för inrättandet av en
struktur för internationellt kulturutbyte på
musikområdet.
Konstnärsnämnden har en omfattande
verksamhet för att främja konstnärernas
internationalisering och nästan en tredjedel av
ansökningarna om stöd till nämnden rör internationellt kulturutbyte. Konstnärsnämnden ser
ett behov av att stärka internationaliseringen för
upphovspersoner inom musiken genom att
inrätta en struktur för internationellt utbyte
liknande Konstnärsnämndens internationella
program för yrkesverksamma utövare inom
bildkonst, design, konsthantverk och arkitektur,
Iaspis och det internationella dansprogrammet.
Stödet inom kulturpolitiken riktas i hög grad till
beställare av musik som via ett uppdrag
engagerar en komponist. Det finns ett stort
behov hos komponisterna att själva utöka sina
internationella kontakter och därmed fördjupa
sitt konstnärskap och utvidga sin arbetsmarknad.
Uppdrag till Svensk Form att driva modefrågor
samt att stärka ung svensk design internationellt
I syfte att i ökad grad synliggöra svensk design
och mode avser regeringen att ge Svensk Form i
uppdrag att uppmärksamma och främja svenskt
mode i Sverige och utomlands, bl.a. genom att
stärka de svenska modeveckorna.
Svenskt mode bör uppmärksammas såväl ur
ett närings- och handelsperspektiv som ur ett
kulturpolitiskt perspektiv. Det gör avtryck runt
om i världen, både genom stora modeföretags
världsomspännande nät av butiker och genom
små eller medelstora nischmärken och fristående
designers vars verk ibland befinner sig i
gränslandet mellan bruksplagg och renodlade
konstuttryck.
Svensk Form har de senaste åren arbetat för
att positionera svensk design utomlands. Svensk
Form ges nu också i uppdrag att i ökad grad
verka för att främja ung svensk design i utlandet
och säkerställa deltagande från unga svenska
designers på internationella arenor.
Arkitekturmuseet har fr.o.m. 2009 ett uppdrag att främja och förmedla kunskap om
arkitekturens, formens och designens roll i
31
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samhället. Museet har också fr.o.m. 2010 i
uppdrag att fungera som mötesplats för form
och design. Mötesplatsuppdraget gäller primärt
svenska aktörer.
Som framgår under utgiftsområde 5
Internationell samverkan kommer ett särskilt
fokus i Sverigefrämjandet under 2012 att läggas
på de så kallade kreativa näringarna, inkluderande musik, mode, film, litteratur och den
digitala spelbranschen.
Kulturella och kreativa näringar
Regeringen beslutade 2009 om en handlingsplan
för kulturella och kreativa näringar som omfattar
en satsning på totalt 73 miljoner kronor och
samordnas gemensamt av Kultur- och
Näringsdepartementen. Uppdraget genomförs
mellan 2009 och 2012 i samverkan med ett antal
myndigheter inom kulturområdet.
Det övergripande målet för handlingsplanen
är att stärka entreprenörskap och företagande
inom kulturområdet samt att främja kulturell
och kreativ kompetens i näringslivet för ökad
konkurrenskraft och innovationsförmåga.
Biblioteksersättningen
Sedan den 12 september 1985 finns en
överenskommelse mellan regeringen och
Sveriges författarförbund, Föreningen Svenska
Tecknare samt Svenska Fotografers förbund om
rätt till förhandlingar beträffande biblioteksersättningens grundbelopp. Förhandlingar förs
årligen mellan parterna. Den pågående
Litteraturutredningen (dir. 2011:24) har bl.a. i
uppdrag att överväga om förhandlingsordningen
fortfarande är tidsenlig eller om den kan ersättas
med ett annat förfarande som ger de berörda
grupperna insyn i för dem viktiga processer.
Vid förhandlingarna avseende 2011 års
biblioteksersättning har överenskommelsens
medlingsmöjlighet utnyttjats. Medlingen har
inte resulterat i ett avtal mellan parterna om
grundbeloppets storlek. Regeringen har därför i
enlighet med den ursprungliga överenskommelsen fastställt grundbeloppet för hemlån
av originalverk till 1 krona och 33 öre för 2011.
Den totala biblioteksersättningen för 2011
beräknas därmed till 127,9 miljoner kronor.
Förhandlingar om 2012 års grundbelopp pågår
för närvarande. Regeringen avser att återkomma
till riksdagen om biblioteksersättningens storlek
för 2012.
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Moderna museet
För att ge Moderna museet förutsättningar att
befästa sin position som ledande institution
inom det svenska och internationella konstlivet
beräknar regeringen att Moderna museet tillförs
1 miljon kronor för 2012.
Moderna museet är det mest välbesökta
konstmuseet i Sverige, med nära 578 000
besökare varav 88 000 på Moderna museet
Malmö. Moderna museet Malmö inledde sin
verksamhet i december 2009 och är det första
exemplet i Sverige på att en nationell institution
öppnar en regional filialverksamhet.
Stöd till bild- och formområdet
Anslaget 4:4 Bidrag till bild- och formområdet
tillförs 1 miljon kronor fr.o.m. 2012 bl.a. som en
förstärkning av stödet till särskilda utställare.
Bild- och formområdet är ett expansivt
område med många nya aktörer, inte minst
utanför storstadsregionerna. Dessutom finns
flera privata initiativ, däribland Fotografiska i
Stockholm, som bidrar till att öka intresset för
konstområdet. Bildkonsten blir också i ökande
grad internationell, vilket leder till att
arbetsmarknaden vidgas för bild- och formkonstnärer. I Kulturrådets och Konstnärsnämndens samverkansrapport framhålls att den
ökade dynamiken inom fältet, som uppstår
genom ökad internationalisering och den ökade
specialiseringen, kan leda till högre kvalitet,
starkare konkurrens och livligare konstdebatt
men att utvecklingen också ställer nya krav på
bl.a. stipendie- och bidragssystem. Det är därför
angeläget att stärka stödet till aktörer på
området.
Kulturbryggan
I propositionen Tid för kultur (prop. 2009/10:3)
gjorde regeringen bedömningen att det finns
behov av en ny bidragsordning för stöd till
förnyelse och utveckling inom kulturområdet,
en ny aktör som skulle kunna fungera som
komplement och alternativ till de övriga statliga
myndigheternas bidragsgivning och ta tillvara de
positiva erfarenheter som bidragsgivningen
genom Stiftelsen framtidens kultur gett.
Detta utmynnade i att regeringen 2011
tillsatte kommittén Kulturbryggan – en ny form
för stöd till förnyelse och utveckling inom
kulturområdet (Ku 2010:04, dir. 2010:77).
Kulturbryggan har etablerat en försöksverksamhet som under 2011 och 2012 ska
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fördela medel till nyskapande kulturprojekt. För
detta har 25 miljoner kronor per år avsatts.
Ändamålet med verksamheten är dels att
främja kulturell verksamhet som bygger på nya
uttryck, teorier eller metoder, dels att främja nya
verksamhets- och finansieringsformer inom
kulturområdet.
Kulturbryggan ska, parallellt med att bedriva
försöksverksamhet, utreda frågan om en
långsiktig verksamhetsform. En rapport med
förslag om verksamhetsform ska redovisas den
31 mars 2012. En slutrapport om försöksverksamheten ska lämnas den 31 december 2012.
En breddad finansiering av kultur
Staten, landstingen och kommunerna satsade
2009 tillsammans närmare 23 miljarder kronor
på kulturområdet. Av dessa medel bidrog staten
med 45 procent, landstingen med 14 procent och
kommunerna med 41 procent. Den offentliga
finansieringen är en viktig förutsättning för
kulturens infrastruktur och den konstnärliga
utvecklingen. Regeringen välkomnar att kulturens finansiering även breddas genom extern
finansiering, bl.a. i form av sponsring.
Kulturdepartementet arrangerade därför våren
2011 ett seminarium om kultursponsring där
kulturaktörer, sponsorer, näringsliv, myndigheter och sponsringsfrämjande aktörer deltog.
Syftet med seminariet var att sprida kunskap om
kultursponsringens möjligheter inom ramen för
de skatteregler som är gemensamma för både
idrotts- och kultursponsring.
Myndigheten för kulturanalys har också ett
viktigt uppdrag att analysera kulturområdets
samlade finansiering.
Nationalscensuppdraget
I propositionen Tid för kultur (prop. 2009/10:3)
gjorde regeringen bedömningen att samarbetet
mellan landets operainstitutioner behöver
utvecklas för att främja konstnärlig förnyelse
och för att öka utbud av och tillgång till
föreställningar runt om i landet. I samarbete med
övriga opera- och balettinstitutioner fick Kungliga Operan (Operan), i egenskap av nationalscen, i uppdrag att analysera förutsättningarna
och föreslå nya former för samverkan.
Regeringen tillförde även Operan 1,5 miljoner
kronor för 2010. Även Kungliga Dramatiska
teatern (Dramaten) har av regeringen fått i
uppdrag att pröva sitt uppdrag som nationalscen.
Tillsammans med andra scenkonstinstitutioner avser Operan att ta fram en nationell plan

för att stärka samverkan och kompetensutveckling inom opera, musikteater och dans
och öka tillgängligheten (dnr Ku2011/862/KV).
Operan tecknar även ett utvecklat uppdrag som
bl.a. innebär att bredda verksamhetens tillgänglighet och angelägenhetsgrad och utveckla verksamheten mot barn och unga. Denna ambitionshöjning bedömer Operan vara möjlig att genomföra med förstärkt extern finansiering och
omfattande omprioriteringar.
Dramaten bedömer att nationalscenens
uppgift är att reflektera över förändringar på
kultur- och samhällsområdena och att utveckla
teaterverksamheten med hänsyn till såväl
teaterns historiska sammanhang som dess nutida
ställning (dnr Ku2011/468/KV). Dramaten
framhåller att teatern är en viktig mötesplats för
ett offentligt samtal, om såväl samhälleliga som
konstnärliga frågor och beskriver hur Sveriges
hela scenkonstkunnande ska kunna dra nytta av
nationalscenen.
Operan och Dramaten är statligt helägda
aktiebolag och följer samma regelverk som
privatägda bolag. Därutöver beslutar regeringen
om s.k. riktlinjer som förtydligar uppdragen som
nationalscen. De förslag till förändringar i dessa
riktlinjer som nationalscenerna för fram kommer
regeringen att ta ställning till i samband med att
2012 års riktlinjer för nationalscenerna beslutas.
Statens kulturråd
Den analys av verksamheten vid Statens kulturråd (dnr Ku2011/1209/KV) som Statskontoret
genomfört och redovisat våren 2011 visar att det
finns behov av att vidareutveckla styrningen av
myndigheten. Enligt Statskontoret bör flexibiliteten i bidragsgivningen öka och Kulturrådets
roll inom ramen för kultursamverkansmodellen
tydliggöras. Vidare behöver Kulturrådet i ökad
grad belysa uppnådda effekter och resultat.
Statskontoret anser även att rollfördelningen
mellan Myndigheten för kulturanalys och
Statens kulturråd bör förtydligas.
Regeringen avser att vidareutveckla styrningen av Statens kulturråds verksamhet. Detta
arbete kommer att ske mot bakgrund av de
förändringar som på senare tid skett inom
kulturområdet.
Översyn av form- och designområdet
I enlighet med bedömningen i budgetpropositionen för 2011 har en översyn av form- och
designområdet påbörjats. Översynen ska bl.a.
innefatta en analys av hur form- och design33
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frågorna generellt kan uppmärksammas och
tillgängliggöras i högre grad. I analysen ingår
även att bedöma om det finns nya former för
samverkan och samordning som bör övervägas
med hänsyn till befintliga verksamheter inom
form- och designområdet. En analys ska också
göras av hur form- och designfrågor kan
synliggöras i ökad grad samt hur ett väl
fungerande nätverk för detta område kan skapas.
Film

Digitalisering av biograferna
Satsningen på att digitalisera biografer, som
inletts under hösten 2011, fortsätter. Digitaliseringen av biografer på den kommersiella
marknaden går snabbt. Inom några få år kommer
den övervägande delen av filmdistributionen att
vara digital och tillgången till analoga filmkopior
minskar. Biografer, främst på mindre orter,
riskerar att slås ut på grund av omställningskostnaderna. Regeringen avser därför att tillföra
Stiftelsen Svenska Filminstitutet sammanlagt 60
miljoner kronor under perioden 2011–2014 för
att digitalisera biografer.
Genom den digitala tekniken kan biografer
över hela landet erbjuda inte bara aktuella filmer
snabbt, utan även ett betydligt mer varierat
utbud av film än vad som i dag är möjligt.
Biograferna får också möjlighet att visa opera-,
musik- och teaterföreställningar och även stora
idrottsevenemang eller dataspelstävlingar skulle
kunna göras tillgängliga på motsvarande sätt.
Den digitala visningstekniken ger även nya möjligheter till ökad tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning, exempelvis synskadade,
för vilka teknik med i förväg inspelade syntolkningsljudspår kan utvecklas.
Unga kvinnors filmskapande
Ett av målen för statens filmstöd är att förbättra
villkoren för kvinnors filmskapande. Andelen
kvinnor bland svenska filmskapare har ökat, men
männens dominans är fortfarande tydlig, bl.a.
inom regi av lång spelfilm. Det gäller även för
debuterande unga filmregissörer. Regeringen har
mot den bakgrunden i juni 2010 beslutat om ett
bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet på 1,1
miljoner kronor för stöd till unga kvinnors
filmskapande i s.k. växthusverksamhet under
2010 och 2011. I budgetpropositionen för 2011
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aviserade regeringen att tillföra ytterligare 0,75
miljoner kronor för ändamålet för 2012.
Ny branschsamverkan för svensk film
De filmpolitiska insatserna i Sverige finansieras
bl.a. genom ett avtal mellan staten och olika
aktörer på filmområdet samt genom statliga
bidrag och enskilda satsningar. Det nu gällande
avtalet, 2006 års filmavtal, gäller efter
förlängning t.o.m. den 31 december 2012. En
modell för finansiering av filmpolitiska insatser
är att branschen och staten även fortsättningsvis
gemensamt bidrar till produktion av ny svensk
film. Regeringens målsättning är därför att få till
stånd en ny branschsamverkan för svensk film i
god tid före den 31 december 2012. Med
anledning av detta beslutade regeringen i februari
2011 att utse en särskild utredare (förhandlare)
med uppdrag att få till stånd en ny branschsamverkan mellan staten och berörda aktörer för
finansieringen av stöd till svensk film.
Förhandlaren ska enligt uppdraget eftersträva en
långsiktig och breddad samverkan där fler
verksamma aktörer än i dag bidrar.
Parallellt med förhandlingarna övervägs
alternativa lösningar, för det fall det visar sig att
det inte är möjligt att få till stånd en ny branschsamverkan för svensk film.
Medier

Nästa tillståndsperiod för radio och tv i
allmänhetens tjänst
Nuvarande sändningstillstånd för programföretagen med uppdrag i allmänhetens tjänst,
dvs. Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television
AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB
(UR) gäller under perioden 2010–2013. I
enlighet med riksdagens beslut (prop.
2008/09:195,
bet.
2009/10:KrU3,
rskr.
2009/10:61) har det skett en avstämning i form
av en kontrollstation. Inom ramen för denna
hölls i mars 2011 ett möte med representanter
för SR, SVT, UR och Kulturdepartementet.
Inför mötet hade programföretagen lämnat in
skriftliga underlag till Kulturdepartementet
(dnr Ku2011/807/MFI,
Ku2011/392/MFI,
Ku2011/416/MFI resp. Ku2011/423/MFI).
Regeringen tillsatte i juni 2011 en kommitté
med uppdrag att utarbeta ett underlag om radio
och tv i allmänhetens tjänst inför nästa tillståndsperiod som inleds 2014 (Ku 2011:05).
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Kommittén ska redovisa sitt uppdrag senast den
1 september 2012.
Medel för att göra SR:s, SVT:s och UR:s arkiv
tillgängliga
Hos SR, SVT och UR finns arkiv med ett rikt
kulturarv bestående av radio- och tv-sändningar
från flera decennier, vilka i huvudsak har
producerats med medel från radio- och tvavgiften. Det är angeläget att arkiven görs
tillgängliga för allmänheten .
De ändringar i lagen (1960:729) om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
som trädde i kraft den 1 april 2011 gör det
enklare att få till stånd heltäckande avtal om
återutnyttjande av material i programföretagens
arkiv som sänts ut före den 1 juni 2005.
Programföretagen ges därmed förutsättningar
att digitalisera och göra mer av sina omfattande
programarkiv tillgängliga, t.ex. via internet.
Detta arbete är emellertid förenat med stora
kostnader. SR, SVT och UR har därför begärt
extra medel från rundradiokontot.
Regeringen beräknar i denna proposition att
programföretagen får en extra tilldelning på
sammanlagt 100 miljoner kronor från
rundradiokontot 2012 i syfte att öka
tillgängliggörandet av arkiven. Av den extra
tilldelningen ska 32 miljoner kronor gå till UR,
som enligt sitt uppdrag ska bedriva
programverksamhet inom utbildningsområdet i
allmänhetens tjänst. Utbildningsområdet är väl
avgränsat programmässigt, tekniskt och
upphovsrättsligt. UR:s program är relevanta
inom utbildningen under lång tid varför det är
särskilt angeläget att arkiverat material är
tillgängligt.
Generellt är det mer kostsamt att göra tvsändningar tillgängliga jämfört med radiosändningar. Av den extra tilldelningen beräknar
regeringen därför att 8 miljoner kronor ska gå till
SR och 60 miljoner kronor ska tilldelas SVT.
Regeringen bedömer att den extra tilldelningen
för att göra arkiven tillgängliga också ger SR och
SVT förbättrade möjligheter att fullgöra det
uppdrag som bolagen har att fördjupa, utveckla
och vidga sitt kulturutbud.
Kommittén om radio och tv i allmänhetens
tjänst inför nästa tillståndsperiod (dir. 2011:51)
har bl.a. fått i uppdrag att behandla frågan om
ansvaret för programföretagens arkiv.

55-procentsvillkoret för SR och SVT
Enligt anslagsvillkoren för SR och SVT ska den
del av allmänproduktionen i programföretagens
rikssändningar
som
produceras
utanför
Stockholm uppgå till minst 55 procent.
Regeringen har på nytt låtit utvärdera villkorets
effektivitet, med avseende på programföretagens
uppgift att spegla förhållanden i hela landet.
Regeringen lägger i denna proposition förslag
som innebär att det s.k. 55-procentsvillkoret för
SR och SVT avskaffas fr.o.m. 2012 (se avsnitt
14.6).
Förhandsprövning av nya programtjänster i SR,
SVT och UR
Riksdagen har beslutat att nya permanenta
programtjänster eller andra tjänster av större
betydelse som SR, SVT och UR vill lansera ska
anmälas till regeringen för godkännande (prop.
2008/09:195,
bet.
2009/10:KrU3,
rskr.
2009/10:61). Regeringen har i enlighet med vad
som aviserades i propositionen utarbetat en
modell för hur prövningen av sådana
anmälningar ska ske. I december 2010 uppdrog
regeringen åt Myndigheten för radio och tv att
genomföra förhandsprövningarna. Förhandsprövningarna ska innefatta såväl tjänstens
allmänna värde som dess marknadspåverkan,
vilket följer av EU:s konkurrensregler (prop.
2008/09:195, s. 38 f.).
Vidaresändningsplikt i kabel-tv-nät
Enligt bestämmelser i radio- och tv-lagen har
kabeloperatörer skyldighet att vidaresända SVT:s
sändningar. Skyldigheten är avsedd att motverka
risken för att hushåll som betalar radio- och tvavgift och vars hem är kabelanslutna inte har fri
tillgång till SVT:s kanaler.
I propositionen En ny radio- och tv-lag (prop.
2009/10:115) bedömde regeringen att det
fortfarande finns ett behov av en lagstadgad
vidaresändningsplikt
för
att
tillgodose
allmänhetens intresse av tillgång till allsidig
upplysning. Regeringen avsåg att återkomma till
frågan om även tilläggstjänster för personer med
funktionsnedsättning, såsom textning, tolkning,
uppläst text eller liknande teknik, ska omfattas
av vidaresändningsplikten. Vidare ska nationella
regler om vidaresändningsplikt ses över
regelbundet enligt det europeiska regelverket för
elektroniska kommunikationer.
Regeringen har därför uppdragit åt Myndigheten för radio och tv att göra en översyn av
radio- och tv-lagens regler om vidaresändnings35
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plikt, bl.a. när det gäller frågan om tilläggstjänster. Myndigheten ska redovisa sitt uppdrag
senast den 1 oktober 2011.
Presstödsnämnden
Regeringen beräknar att Presstödsnämnden får
ett tillskott med 350 000 kronor fr.o.m. 2012 för
att möjliggöra förstärkning av kansliet.
Presstödsnämnden har sedan den 1 januari
2011 fått nya uppgifter, bl.a. till följd av ändrade
regler för prövningarna av presstöd. De nya
uppgifterna innebär att nämndens prövning har
blivit mer omfattande och att nya frågeställningar, bl.a. ökade krav på redovisning av
kostnader för tidningsutgivning, ska hanteras.
Dessa nya krav liksom behov av analys och
arbete med utvecklings- och uppföljningsfrågor
gör att kansliet behöver förstärkas.
Den föreslagna förstärkningen bedöms leda
till ökad professionalitet och effektivitet vid
myndigheten. Presstödsnämndens arbete är
viktigt för att bidra till öppna och rättvisa
stödsystem samt för att skapa förutsättningar så
att fria medier kan etableras, växa och utvecklas.
Regeringen avser att under hösten 2011
tillsätta en utredning med uppdrag att göra en
översyn av presstödets inverkan på mediemångfalden och konkurrensen inför beredning
av nödvändiga ändringar av presstödssystemet
efter 2016.
Teknikutveckling inom taltidnings- och
talboksområdet
Arbetet med att utforma statens framtida
engagemang inom taltidnings- och talboksverksamheterna är fortsatt angeläget. Inriktningen bör vara att säkerställa den framtida
tillgången till taltidningar och talböcker och
effektivisera användningen av de statliga medel
som anslås för verksamheterna.
En övergång till produktion med talsyntes
och distribution via internet leder till förbättrad
tillgänglighet bl.a. genom att i princip hela
dagstidningen kan göras tillgänglig och att den
kan tas emot överallt där det finns möjlighet till
internetuppkoppling. Ökade möjligheter till
nedladdning av talböcker och s.k. envägslån för
punktskriftsböcker ger också bättre tillgänglighet. Åtgärderna bedöms samtidigt leda till lägre
kostnader och därmed en effektivare användning
av statliga medel.
Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB)
och Post- och telestyrelsen (PTS) lämnade den 1
mars 2011 en delredovisning med anledning av
36

regeringens uppdrag från juni 2010 om den
framtida taltidningsverksamheten. I delrapporten föreslås att det statliga stödet till
inlästa taltidningar som distribueras via radions
FM-nät (radiotidningar) respektive per post
(kassett-/cd-tidningar)
upphör
efter
en
övergångsperiod. Stöd bör därefter endast
lämnas för talsyntestidningar som distribueras
via internet, alternativt kan tas emot via fast
telefoni. Vidare föreslås att införandet av ett nytt
system bör ske med början 2013 och att en
övergång bör vara genomförd senast 2015.
Uppdraget ska, efter ytterligare halvårsvisa
delredovisningar, slutredovisas senast den 1 mars
2013. Förslagen i delrapporten, liksom i tidigare
lämnade rapporter från 2008, bereds för
närvarande inom Regeringskansliet.
Sänkning av avgifterna för kommersiell radio
Den kommersiella radion har haft lönsamhetsproblem sedan starten i början av 1990-talet.
Genom den nya radio- och tv-lagen som trädde i
kraft den 1 augusti 2010 togs betydande steg för
att förbättra villkoren för den kommersiella
radion, bl.a. genom slopad innehållsreglering och
bättre
möjligheter
till
sponsring.
De
tillståndshavare som fick tillstånd före den 1 juli
2001 betalar generellt de högsta avgifterna,
samtidigt som innehållskraven numera är
desamma för alla tillståndshavare oavsett avgift.
För de förstnämnda tillståndshavarna kan den
nuvarande avgiften minska möjligheten att
utveckla verksamheten.
Regeringen föreslår i denna proposition
(utgiftsområde 1 Rikets styrelse), i enlighet med
vad som aviserades i budgetpropositionen för
2011, att avgifterna för dem som sänder analog
kommersiell radio, och har tillstånd som
ursprungligen meddelades före den 1 juli 2001,
ska sänkas med totalt 12 miljoner kronor per år
fr.o.m. 2012. Sänkningen ska fördelas proportionellt mellan tillståndshavarna i förhållande till
respektive tillstånds andel av de totala avgifterna.
Nordicom
Regeringen föreslår att anslaget 11:2 Forskning
och dokumentation om medieutvecklingen
förstärks med 400 000 kronor för 2012 för att
möjliggöra ett tillskott till Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (Nordicom).
Under de 20 år som Nordicom har haft i
uppdrag att dokumentera den svenska medieutvecklingen har verksamheten och produktionen
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hållit hög kvalitet. Den kunskap om medier och
medieutvecklingen som finns samlad vid
Nordicom är extra värdefull i en tid präglad av
snabb teknisk utveckling och förändringar i
mediekulturen. De ökade möjligheterna i dagens
komplexa medielandskap gör att fler aktörer i
samhället ser ett behov av att ta del av, och
använda, denna kunskap. Detta bekräftas av de
senaste årens ökade efterfrågan på Nordicoms
publikationer och sakkunskap. För att enklare
och mer effektivt kunna tillgodose denna
efterfrågan finns behov av en utveckling av
Nordicoms infrastruktur.
Idrott

Idrottslyftet
Regeringen anser att den särskilda satsningen
Idrottslyftet som inleddes 2007 bör fortsätta.
Folkhälsomålen ska vara det centrala i fördelningen av Idrottslyftets medel. Den fortsatta
satsningen bör ha en ännu närmare koppling till
skolans arbete för att främja fysisk aktivitet och
goda motionsvanor. Satsningen bör breddas till
att även stödja andra typer av motionsaktiviteter
än idrott, t.ex. genom samverkan med
friluftsorganisationer och syfta till att nå fler
barn och ungdomar, särskilt flickor samt barn
med invandrarbakgrund.
Regeringen har beslutat att Riksidrottsförbundet under hösten 2011 ska lämna en
redovisning av hur arbetet har inletts, och vilka
initiativ som har tagits för att skapa samverkansprojekt med andra centrala organisationer som
administrerar fysisk aktivitet för barn och
ungdomar. Redovisningen ska omfatta hur
samverkan sker mellan skolor, idrottsföreningar
och andra föreningar som bedriver friluftsliv och
andra former av fysisk aktivitet och motionsverksamhet för barn och ungdomar.
Uppföljning av statens stöd till idrotten
Centrum för idrottsforskning (CIF) vid
Gymnastik- och idrottshögskolan fick i
december 2010 regeringens uppdrag att under
2011 genomföra en fördjupad analys av det
samlade elitstödets utformning och verkan samt
övrig verksamhet som stärker idrottsutövares
internationella konkurrenskraft. CIF ska även
analysera i vilken omfattning idrottens
organisation och verksamhet på alla nivåer medverkar till att uppfylla syftet med statsbidraget

att människor med annan kulturell och etnisk
bakgrund än svensk ska bli mer delaktiga i
idrotten.
En ny nationell antidopningsorganisation
Organisationsutredningen mot dopning lämnade
i februari 2011 betänkandet Antidopning Sverige
– En ny väg för arbetet mot dopning (SOU
2011:10). Betänkandet har remissbehandlats.
Utredningen föreslår att staten och Riksidrottsförbundet tillsammans bildar en ny nationell
antidopningsorganisation – Antidopning Sverige
AB. Utredningen föreslår att bolaget tar över
delar av det antidopningsarbete som i dag
bedrivs inom Riksidrottsförbundet. Även andra
idrottsorganisationer utanför Riksidrottsförbundet föreslås kunna få stöd. Beredning av
utredningens förslag pågår inom Regeringskansliet.
Internationellt samarbete

Under hösten 2011 förväntas EU-kommissionen
lägga förslag till nya sektorsprogram inom
kultur- och medieområdet inför den nya
programperiod som börjar 2014. Regeringen vill
i detta sammanhang lyfta fram betydelsen av att
utveckla de kulturella och kreativa näringarna
inom ramen för Europa 2020-strategin, inte
minst i EU:s s.k. flaggskeppsinitiativ såsom
Innovationsunionen och En digital agenda för
Europa.
Kulturprogrammet har bidragit till ökad
rörlighet för kultursektorn och skapat möjligheter till dialog, utbyte, samarbete och pilotsatsningar. Programmet har visat på kulturens roll i
utvecklingen av samhället och dess ekonomiska
betydelse. Regeringen bedömer att Kulturprogrammet i stort har fungerat bra och att några
större förändringar i syfte och inriktning inte
bör ske inför den nya programperioden. Det
finns dock bl.a. behov av att förenkla
administrationsoch
finansieringsreglerna,
underlätta för små aktörer och s.k. korta projekt
samt att tydliggöra barn- och ungdomsperspektivet.
Även för Mediaprogrammet är regeringens
bedömning att den nuvarande strukturen är väl
balanserad och har rätt inriktning, dvs. att
komplettera de nationella och regionala filmproduktionsstöden genom stöd till för- och
efterproduktion samt distribution. Det framtida
37
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programmet bör behålla denna inriktning samtidigt som det finns behov av att bl.a. tydliggöra
barn- och ungdomsperspektivet och ge mer
tyngd åt utvecklingsstödet som är särskilt betydelsefullt för de mindre aktörerna.
Programmet Ett säkrare internet syftar till att
främja en säkrare användning av internet för
barn. Regeringen anser att programmet generellt
sett fungerar bra. Programmet skulle dock tjäna
på att renodlas till förebyggande insatser,
mediekompetens och digital kompetens.
I samband med att EU genom artikel 165 i
EUF-fördraget gavs behörighet att stödja,
samordna och komplettera medlemsstaternas
insatser inom idrott har också frågan om ett
europeiskt idrottsprogram väckts. Regeringens
utgångspunkt är att idrottspolitiken först och
främst är en nationell angelägenhet. Det är
därför viktigt att varje enskilt förslag på det
idrottspolitiska området bedöms utifrån subsidiaritetsprincipen och principen om en fri och
självständig idrottsrörelse. Mervärden för åtgärder på EU-nivå kan främst återfinnas i ett
arbete med information och tolkning av EUlagstiftning som berör idrottsrörelsen samt i att
hitta lösningar på gränsöverskridande problem
som idrotten inte kan hantera på egen hand, t.ex.
arbetet mot dopning. Regeringen anser därför
att det ännu inte framkommit tillräckliga skäl för
att avsätta medel från EU-budgeten för
inrättandet av ett europeiskt idrottsprogram.
Internationellt samarbete på kulturområdet
Sverige innehar ordförandeskapet i Nordiska
ministerrådet 2013. Förberedelserna för ordförandeskapet startar redan under 2011 och
intensifieras under 2012. Olika aktiviteter under
ordförandeskapet kommer främst att finansieras
inom ramen för befintlig budget och myndigheters ordinarie verksamhet. I februari/mars
2013 arrangerar Kennedy Center i Washington
en scenkonstfestival som detta år har Norden
som tema. Denna festival utgör en sällsynt
plattform för kulturutbyte och innebär att
kunskap om nordisk kultur kan spridas samt att
det nordiska samarbetet under det svenska
ordförandeskapet främjas.
Inom Unesco fortsätter regeringens engagemang i arbetet med Unescos konvention om
skydd för världens kultur och naturarv. Efter att
Sverige under hösten 2011 lämnar uppdraget
som ledamot i Unescos världsarvskommitté är
frågor om t.ex. världsarvskonventionens framtid,
38

en integrerad natur- och kultursyn och en
hållbar utveckling prioriterade i det långsiktiga
arbetet med konventionen.
Arbetet med Unescos konvention om skydd
av det immateriella kulturarvet utvecklas bl.a.
genom det uppdrag som regeringen gav
Institutet för språk och folkminnen i samband
med ratificeringen av konventionen i slutet av
2010. Institutet, som är samordnande myndighet, ska i samverkan med andra berörda aktörer
utveckla arbetet med tillämpningen av
konventionen, bl.a. genom särskilda projektinsatser och åtgärder som gäller det immateriella
kulturarvet. Unescos konvention om skydd för
och främjande av mångfalden av kulturyttringar
går in i en genomförandefas vilket ger anledning
att uppmärksamma arbetet med att utveckla
tillämpningen i Sverige.
Kulturrådens övergripande uppgift är att föra
fram kulturens roll i kontakterna med andra
länder och stimulera och utveckla den kulturella
dialogen. Sverige har kulturråd stationerade vid
ambassaderna i Belgrad, Berlin, London,
Moskva, Peking och Washington samt vid
Sveriges ständiga representation vid Europeiska
unionen i Bryssel. Chefen för Svenska institutet i
Paris är också kulturråd vid ambassaden.
Kulturfrågorna utgör en viktig del i det
integrerade främjandet av Sverige i utlandet.
Kulturrådens arbete är nära kopplat till
regeringens satsning på de kulturella och kreativa
näringarna och arbetet bidrar till att i ökad grad
bl.a. synliggöra kreativa industrier som svensk
film, litteratur, musik samt svenskt mode i
utlandet.
Internationellt samarbete på medieområdet
Flera arbetsprocesser pågår inom EU,
Europarådet och Unesco på medieområdet.
Regeringen anser att arbetet med frågor som
rör kreativt innehåll via internet är angeläget och
välkomnar därför EU-kommissionens meddelande om en ny strategi för uppdaterade immateriella rättigheter (KOM (2011)287 slutlig).
Ämnet är en prioriterad fråga även i många andra
medlemsstater och berör olika politikområden.
Diskussionen om hur de kreativa och kulturella
näringarna, inklusive audiovisuella verk, kan
gynna EU:s tillväxt och konkurrenskraft kan nu
tas till nästa steg.
Inom Europarådet är frågor som rör yttrandeoch informationsfriheterna (artikel 10 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter) prio-
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riterade av regeringen. Ett aktivt arbete bedrivs i
styrkommittén för medier och nya kommunikationstjänster, CDMC, i syfte att främja
och stärka yttrande- och pressfriheten. Arbetet
innefattar att förhandla fram gemensamma
standarder för den praktiska mediefriheten.
Även i Unesco driver Sverige arbetet med
press- och yttrandefrihet. Sverige avser att
fortsatt driva detta arbete och vidta åtgärder för
stärkt samordning med FN:s specialrapportör
för yttrandefrihet.
Internationellt samarbete på idrottsområdet
Rådet har antagit en resolution om en EUarbetsplan för idrott som sträcker sig till
halvårsskiftet 2014. I arbetsplanen prioriteras
frågor rörande idrottens frihet från otillbörlig
påverkan, idrottens samhällsvärde samt idrottens
ekonomiska aspekter. Sverige deltar i arbetet
med Europarådets läktarvåldskonvention och
antidopningskonvention. Det internationella
arbetet mot dopning bedrivs även inom ramen
för Unesco, EU och Världsantidopningsbyrån
(WADA), allt i nära samarbete med Sveriges
Riksidrottsförbund.
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3.3

Utgiftsutveckling

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Miljoner kronor

Kulturområdesövergripande verksamhet
Teater, dans och musik
Litteraturen, läsandet och språket

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

406

1 706

1 676

1 739

1 776

1 810

1 826

1 177

1 231

1 225

1 245

1 261

1 273

1 295

263

278

275

280

283

285

289

71

79

79

81

81

81

82

Kulturskaparnas villkor

343

344

338

350

360

367

373

Arkiv

338

344

339

346

354

361

370

Bildkonst. arkitektur, form och design

925

922

914

925

930

934

940

1 346

1 297

1 290

1 325

1 362

1 387

1 422

55

55

55

67

67

67

68

311

302

302

303

302

302

287

24

166

163

155

155

156

156

125

278

276

278

278

279

279

Politik för det civila samhället

1 338

1 833

1 822

1 833

1 833

1 833

1 818

Folkbildning

3 276

3 292

3 292

3 325

3 425

3 487

3 566

45

47

46

47

48

49

50

1 297

37

39

0

0

0

0

11 338

12 210

12 131

12 300

12 516

12 671

12 821

Kulturmiljö
Museer och utställningar
Trossamfund
Film
Medier
Ungdomspolitik

Tillsyn av spelmarknaden
Äldreanslag
Totalt för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund
och fritid
1

Utfall
2010

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

Tabell 3.2 Härledning av ramnivån 2012–2015.
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Tabell 3.3 Ramnivå 2012 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kronor

Miljoner kronor
2012

Anvisat 2011

1

12 195

2013

12 195

2014

12 195

2015

12 195

2012

Transfereringar

1

Förändring till följd av:

Verksamhetskostnader

Pris- och löneomräkning 2

Investeringar 3
82

291

460

671

Beslut

55

62

63

3

-34

-35

-36

-37

2

3

-11

-11

12 300

12 516

12 671

12 821

Överföring
till/från andra
utgiftsområden
Övrigt 3
Ny ramnivå
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsanslag redovisas under övrigt.
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Summa ramnivå

9 297
2

2 985
18
12 300

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2010 samt kända förändringar
av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller
någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.
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3.4

Skatteutgifter

Samhällets stöd till företag och hushåll inom
utgiftsområde 17 redovisas i huvudsak på
statsbudgetens utgiftssida. Vid sidan av dessa
stöd finns det även stöd på budgetens inkomstsida i form av avvikelser från en likformig
beskattning, s.k. skatteutgifter. Avvikelser från
en likformig beskattning utgör en skatteförmån
om t.ex. en viss grupp av skattskyldiga omfattas
av en skattelättnad i förhållande till en likformig
beskattning och som en skattesanktion om det
rör sig om ett ”överuttag” av skatt. Många av
skatteutgifterna har införts, mer eller mindre
uttalat, som medel inom specifika områden som
t.ex. konjunktur-, bostads-, miljö- eller
arbetsmarknadspolitik. Dessa skatteutgifter påverkar statsbudgetens saldo och kan därför
jämställas med stöd på budgetens utgiftssida. En
utförlig beskrivning av redovisningen av skatteutgifterna finns i regeringens skrivelse Redovisning
av
skatteutgifter
2011
(skr.
2010/11:108). I det följande redovisas de nettoberäknade skatteutgifterna som är hänförbara till
utgiftsområde 17.

Tabell 3.4 Skatteutgifter inom utgiftsområde 17, netto1
Miljoner kronor
Prognos 2011

Prognos 2012

10

10

–

–

1 960

2 130

930

1 010

Entréavgiftsbelagda kulturella
föreställningar2

1 230

1 320

Kommersiell idrott

Bidrag till Tekniska museet och
Svenska Filminstitutet
Försäljning av konstverk <300 000
kr/år
Allmänna nyhetstidningar och
tidskrifter
Böcker och broschyrer

4 020

4 450

Upphovsrätter3

370

390

Entré djurparker

70

70

Försäljning av konstverk >300 000
kr/år

20

20

–

–

200

210

8 810

9 610

Ersättning till idrottsutövare
Omsättning i ideella föreningar
Totalt för utgiftsområde 17
1

Ett ”–” innebär att skatteutgiften inte kan beräknas.
2
Biografföreställningar var tidigare särredovisade men redovisas nu i enlighet
med mervärdesskattelagen under samma post som entréavgiftsbelagda kulturella
föreställningar.
3
Basen för upphovsrätter har uppdaterats med ny statistik över försäljningen av
upphovsrätter.

Bidrag till Stiftelsen Tekniska museet och Stiftelsen
Svenska Filminstitutet
Avdrag får göras för bidrag som lämnas till
Tekniska museet och Svenska Filminstitutet.
Skatteutgiften avser skatt på inkomst av näringsverksamhet och särskild löneskatt.
Försäljning av konstverk <300 000 kr/år
Undantaget från skatteplikt omfattar enbart
dennes
dödsbos
upphovsmannens
eller
försäljning. Om konstnären eller dödsboet säljer
för under 300 000 kronor per år är försäljningsbeloppet undantaget från mervärdesskatt.
Undantaget ger upphov till en skatteutgift
avseende mervärdesskatt.
Allmänna nyhetstidningar, tidskrifter, böcker,
broschyrer, entréavgiftsbelagda kulturella
föreställningar inklusive biografföreställningar,
kommersiell idrott, upphovsrätter samt entré till
djurparker
Skattesatsen för dessa grupper är nedsatt till 6
procent. Den nedsatta skattesatsen ger upphov
till en skatteutgift avseende mervärdesskatt.
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Försäljning av konstverk >300 000 kr/år
Skattenedsättningen omfattar enbart upphovsmannens eller dennes dödsbos försäljning. Om
konstnären eller dödsboet säljer för 300 000 kronor eller mer per år, eller själva begär att bli
beskattade, sker beskattning med skattesatsen 12
procent. Den nedsatta skattesatsen ger upphov
till en skatteutgift avseende mervärdesskatt.
Ersättning till idrottsutövare
Ersättning som en idrottsutövare får från en
skattebefriad ideell förening och som inte
överstiger ett halvt basbelopp är undantagen från
sociala avgifter. Ersättningen är inte förmånsgrundande. Skatteutgiften avser därför särskild
löneskatt.
Omsättning i ideella föreningar
Omsättning av vara eller tjänst i en ideell
verksamhet räknas inte som yrkesmässig verksamhet om föreningen är befriad från inkomstskatt för omsättningen i fråga.
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4 Kulturområdesövergripande verksamhet

4.1

Omfattning

Avsnittet omfattar myndigheterna Statens
kulturråd och Myndigheten för kulturanalys
samt bidrag till kulturområdesövergripande
ändamål. I det innefattas bidrag till regional
kulturverksamhet, satsningen Skapande skola,

4.2

bidrag till allmänkulturella ändamål, utvecklingsverksamhet och internationellt kulturutbyte,
forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet samt stöd till icke-statliga kulturlokaler.
I avsnittet behandlas även tvärgående frågor som
omfattar hela kulturområdet och i vissa fall även
medie- och idrottsområdet.

Utgiftsutveckling

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom Kulturområdesövergripande verksamhet, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

50

46

46

48

49

47

48

1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling
samt internationellt kulturutbyte och samarbete

210

213

209

205

212

219

221

1:3 Skapande skola

107

150

147

152

154

157

161

38

36

36

36

37

38

39

1

10

15

10

10

10

10

1 241

1 215

1 278

1 304

1 330

1 338

9

9

9

10

10

10

1 706

1 676

1 739

1 776

1 810

1 826

Kulturområdesövergripande verksamhet
1:1 Statens kulturråd

1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom
kulturområdet
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet
1:7 Myndigheten för kulturanalys
Summa Kulturområdesövergripande verksamhet
1

406

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
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4.3

Mål

Resultatredovisningen fr.o.m. 2010 görs mot de
nya mål för den nationella kulturpolitiken som
riksdagen beslutat (prop. 2009/10:3, bet.
2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145). Målen lyder:
Kulturpolitiken ska vara en dynamisk,
utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att
delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och
konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets
utveckling.
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:
-

främja allas möjlighet till kulturupplevelser,
bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor,

-

främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,

-

främja ett levande kulturarv som bevaras,
används och utvecklas,

-

främja internationellt och interkulturellt
utbyte och samverkan,

-

särskilt uppmärksamma barns och ungas
rätt till kultur.

4.4

Resultatredovisning

Bedömningsgrunder
Bedömningen av resultatet för kulturområdesövergripande verksamhet utgår från:
-

insatser för att öka barns och ungas rätt till
kultur inklusive Skapande skola,

-

insatser i syfte att åstadkomma ett ökat
regionalt inflytande och ansvar genom
kultursamverkansmodellen,

-

övergripande internationell verksamhet och
samarbete,

-

insatser för att främja kulturella och
kreativa näringar,

-

insatser för forskning inom kulturområdet,

-

insatser inom området kultur och hälsa,

-

insatser när det gäller jämställdhet samt
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning,

-

den regionala fördelningen av statens
bidragsgivning.
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Bedömningen utgår vidare från insatser för att
främja kvalitet och för att förnya och utveckla
verksamheten. Statskontorets uppdrag att under
våren 2011 genomföra en s.k. myndighetsanalys
av Statens kulturråd redovisas under kulturområdesövergripande resultat liksom Kulturrådets internationella verksamhet. Myndighetens
resultat i övrigt framgår av de avsnitt under
utgiftsområde 17 där anslagen för respektive
verksamhet redovisas.
4.4.1

Barn- och ungdomskultur

Resultat

Bakgrund
I Sverige finns ca två miljoner barn och
ungdomar under 18 år. I målen för den nationella kulturpolitiken anges bl.a. att barns och
ungas rätt till kultur särskilt ska uppmärksammas. Sverige har även ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter som bl.a.
erkänner barnets rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.
Det offentliga stödet till barn- och ungdomskultur har ökat kraftigt under de senaste tio
åren; från 3,5 miljarder kronor till 5,5 miljarder
kronor (Kulturen i siffror 2010:1). Uppgifterna
är dock ungefärliga och ska tolkas med viss försiktighet. Kommunerna är de största offentliga
bidragsgivarna med nästan 4 miljarder kronor.
Merparten av dessa medel går till musik- och
kulturskolor och till bibliotekens låneverksamhet gentemot barn och unga. Landstingen står
för ca 400 miljoner kronor.
Statens bidrag till barn- och ungdomsverksamhet vid kulturinstitutioner som centralmuseerna, nationalscenerna och övriga statliga
kulturmyndigheter uppskattas till nära 1,2 miljarder kronor. Även regionala konst-, scenkonstoch kulturarvsinstitutioner samt fria grupper
inom teater, dans och musik ges statligt stöd.
Medel ges också till satsningen Skapande skola,
läsfrämjande insatser, barn- och ungdomslitteratur på bibliotek, till nationella minoriteter
samt till filmverksamhet för och med barn och
unga.
Statens kulturråd har ett särskilt ansvar för
statligt stöd till barn- och ungdomskulturverksamhet i hela landet genom sin bidragsfördelande roll. Kulturrådet samverkar med flera
myndigheter och organisationer inom detta
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kulturområde. Av Kulturrådets samlade bidragsgivning 2010 användes 608 miljoner kronor,
motsvarande 34 procent, till insatser för barn
och unga. Arbetet med regeringsuppdraget om
att etablera en nationell webbplats, som ska öka
tillgången till information och kunskap om barnoch ungdomskultur, har påbörjats i dialog med
företrädare för området. För att öka kunskapsutvecklingen inom området har Kulturrådet
beslutat att avsätta minst 30 procent av sina
forskningsmedel till barn- och ungdomskulturområdet. Under 2010 har två projekt inom scenkonst och ett om museipedagogik prioriterats.
Barns och ungas läsning
Undersökningar visar att barns och ungas läsförståelse har försämrats och att intresset för
läsning och litteratur har minskat under de
senaste åren. Därför är statens insatser för att
stimulera barn till att läsa särskilt angelägna. En
litteraturutredning har tillsatts (Ku 2011:4, dir
2011:24) som bl.a. har i uppdrag att analysera
hur barns läsning kan främjas.
Statens bidrag till inköp av barn- och
ungdomslitteratur på folkbiblioteken ger, i
kombination med bidraget till läsfrämjande,
möjligheter till ett mer mångfacetterat arbete.
De senaste tre åren har inköpsstödet minskat
och uppgick 2010 till 24,2 miljoner kronor.
Bidragen till läsfrämjande insatser har däremot
fördubblats sedan 2006 och uppgår 2011 till
13 miljoner kronor. Av dessa beräknas 9 miljoner kronor gå till insatser för barn och unga.
Kulturrådets rapport Skolbibliotek 2008
visade att 18 procent, eller drygt 250 000 elever,
saknade tillgång till skolbibliotek. Riksdagen
beslutade 2010 om en ny skollag (2010:800) som
anger att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Det gäller såväl i skolor med kommunal som enskild huvudman. Lagen började
tillämpas den 1 juli 2011 och får i vissa fall
ekonomiska konsekvenser för kommunerna. I
detta syfte har regeringen ökat ersättningen till
kommunerna med 12 miljoner kronor 2011 och
25 miljoner kronor 2012.
Under 2010 har Kulturrådet avslutat regeringsuppdraget Alla tiders klassiker. För att öka
mångfalden när det gäller litteraturen i skolundervisningen har Kulturrådet tagit fram 50
titlar från olika språkområden och världsdelar.
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne,
ALMA-priset, har 2011 tilldelats Shaun Tan,
illustratör och författare från Australien.

Skapande skola
I syfte att stärka samverkan mellan skolan och
det professionella kulturlivet, och på så vis
främja barns rätt till kultur och eget skapande,
inrättade regeringen 2008 ett särskilt stimulansbidrag kallat Skapande skola. Grundskola,
grundsärskola, specialskola och sameskola omfattas. Genom att rikta bidraget till skolhuvudmännen är avsikten att nå fler barn än de som
redan är kulturellt aktiva på fritiden. Bidraget
uppgår i dag till 150 miljoner kronor och
omfattar årskurs 1–9.
Sedan satsningen började 2008 har allt fler
skolor visat intresse och Kulturrådet har varje år
varit i dialog med de kommuner som inte ansökt
om bidraget. Vid ansökningsomgången 2011
hade 99 procent av alla kommuner någon gång
ansökt om bidraget. Av landets fristående skolor
har en tredjedel sökt bidraget. Den uppföljning
som Kulturrådet har gjort av Skapande skola
(Utfallet av Skapande skola − en första uppföljning, dnr Ku2010/2023/KV) visar att ca hälften
av alla elever i årskurs 7–9 nåddes av stödet. 80
procent av bidraget har gått till professionell
kulturverksamhet. Resterande del har främst
använts till att genomföra gemensamma konferenser mellan skola och kulturliv och till inköp
av material.
De flesta skolhuvudmännen uttrycker att Skapande skola har bidragit till ett ökat engagemang
och intresse för kultur hos såväl elever som
lärare. Fler elever söker till kultur- och musikskolor liksom till det estetiska programmet.
Huvudmännen beskriver också en ökad ambition att integrera kulturella uttryck i undervisningen.
Drygt 1 000 kulturaktörer, såväl enskilda
konstnärer som institutioner och fria grupper,
har deltagit. Projektens längd tenderar att öka
vid en jämförelse mellan åren. Det innebär
sannolikt att skolans kunskap har ökat om hur
längre och integrerade samverkansprojekt kan
genomföras.
Inom den fria sektorn har centrumbildningarna bidragit till att öka kännedomen om det
kulturutbud dessa kan förmedla till skolor.
Kulturrådet har dessutom deltagit i ett 50-tal
konferenser och möten på regional och lokal
nivå för att informera om Skapande skola och ta
del av de erfarenheter som byggs upp inom
kulturliv och skola.
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Barnperspektiv hos statliga kulturinstitutioner
De statliga kulturinstitutionerna bedriver ett
omfattande arbete för barn och unga med
utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska
målen och i enlighet med de mål, riktlinjer och
återrapporteringskrav som formuleras i bl.a. regleringsbrev. Insatserna berör kulturverksamhet
såväl inom skolans ram som på fritiden. Sedan
2007 ska merparten av institutionerna integrera
ett barnperspektiv i sin verksamhet. Den 1
oktober 2011 ska regeringsuppdraget om att utforma en strategi för barn- och ungdomsverksamheten för åren 2012–2014 redovisas.
Under 2010 utgjorde barn och unga 15 procent av besökarna vid de statliga museer som
omfattas av reformen om gratis inträde för unga
upp till 19 år. För Skansen och Tekniska museet,
som inte omfattas av reformen, var ca en
tredjedel av besökarna barn. Sett över en
femårsperiod har besöken från förskolor och
skolor till de centrala museerna ökat.
Naturhistoriska riksmuseet var mest välbesökt
av förskolor och skolor med drygt 100 000
besök under 2009, följt av Skansen med drygt
80 000 besök och Tekniska museet med drygt
77 000 besök.
Alla centrala museer har i uppdrag att öka
tillgängligheten för personer med funktionshinder. Tre fjärdedelar av de centrala museerna
hade 2009 anpassad verksamhet för barn med
fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.
Ett utvecklingsarbete pågår om hur museerna
kan kommunicera publikt genom internet.
Många museer tillhandahåller digitala lärarhandledningar och även material och aktiviteter riktade till barn och föräldrar.
Insatser för att öka kontaktytorna mellan
konstnärer och unga genomförs. Moderna museets tonårsverksamhet Zon Moderna har väckt
stort nationellt och internationellt intresse.
Totalt har 41 700 barn och unga besökt Moderna
museet. Statens konstråd har genomfört workshops på åtta skolor i syfte att koppla konstnärens idéer till de ungas verklighet.
Världskulturmuseet inom Statens museer för
världskultur har ökat sin verksamhet för barn
och unga. Statens historiska museer erbjuder
även skolorna ett stort utbud inom ramen för
Skapande skola.
Riksteatern har ett särskilt uppdrag att
distribuera scenkonst i hela landet utifrån den
unga publikens behov. Under 2010 fick drygt
360 000 barn och unga ta del av scenkonst
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genom Riksteatern. Skolscenen är ett nätverk
mellan skolor och teaterföreningar som genomför skolföreställningar och projekt för att öka
barns och ungas delaktighet. Operans barn- och
ungdomsavdelning Unga på Operan har genomfört en stor bredd av aktiviteter som nått 23 000
barn och ungdomar. Elverket/Unga Dramaten
som är Dramatens egen scen för barn och unga
hade en beläggningsgrad på 95 procent. Unga
Dramaten innebär ett nytt konstnärligt inflöde
av regissörer och skådespelare. Barn- och ungdomspubliken har fördubblats jämfört med
2009.
Dansens Hus deltar i nätverket Dansistan
som erbjuder barn i Stockholms stad och län
dansföreställningar. För fjärde året i rad har
Dansens Hus arrangerat Urban Connection – en
dansfestival med utomhusevenemang riktad till
ungdomar.
Regeringen har gett Drottningholms Slottsteater i uppdrag att belysa möjligheter och hinder för ett vidareutvecklat barn- och ungdomsperspektiv i sin verksamhet.
Stiftelsen Svenska Filminstitutet har bl.a. i
uppdrag att prioritera verksamhet som riktar sig
till barn och ungdomar. Skolbioverksamhet bedrevs i närmare 170 av landets 290 kommuner.
Visningarna under 2010 hade drygt 400 000
besökare. Besöksantalet har minskat under de
senaste åren, vilket sannolikt beror på att
skolorna visar film på andra sätt än genom
biografvisningar. Intresset för att använda film
som pedagogiskt hjälpmedel i skolan tenderar att
öka. Under 2010 fördelade Filminstitutet 16,4
miljoner kronor till 19 regionala resurscentrum
för film och video, en ökning med 3 procent
jämfört med 2009.
Nämnden för hemslöjdsfrågors initiativ Slöjdklubben som riktas mot barn mellan 7 och 14 år
har permanentats under 2010 .
Barnperspektiv hos regionala institutioner och fri
scenkonst
Av ca 1,2 miljarder kronor i statligt bidrag till
regional kulturverksamhet avsåg ca en tredjedel
verksamhet riktad mot barn och unga. Av de
statliga bidragsmedel på ca 810 miljoner kronor
som fördelades av Statens kulturråd och som
gick till de regionala scenkonstinstitutionerna
beräknas att 34 procent riktades till verksamhet
för barn och unga. Vad gäller regionala museer
var andelen 18 procent.
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Flest besök av förskolor och skolor bland de
regionala och kommunala museerna hade Sjöfartsmuseet i Göteborg med nära 51 000 besök,
tätt följt av Stockholms stadsmuseum med
50 000 besök. Under 2009 bedrev två tredjedelar
av de regionala och kommunala museerna verksamhet inom ramen för Skapande skola.
Av statens totala bidrag till den fria scenkonsten riktades ca 34 procent till den unga
målgruppen, motsvarande 38 miljoner kronor.
Av detta fördelades 30,5 miljoner kronor till
teaterområdet. Inom musikområdet fördelades
9 procent till barn och unga.
Nationella minoriteter
Särskilda medel fördelas till insatser som ska
främja de fem nationella minoriteternas språk
och kultur; samer, sverigefinländare, tornedalingar, romer och judar. Bidrag har bl.a. getts
till Tornedalsteatern liksom Uusi teatteri som
bägge riktar en stor del av sin verksamhet mot
barn och unga. I de verksamheter som Romska
kulturcentret i Malmö genomförde deltog 2 000
barn under 2010.
Skyddet för barn och unga mot skadlig
mediepåverkan
Den 1 januari 2011 bildades Statens medieråd.
Myndigheten tog därmed över den statliga kommittén Medierådets verksamhet samt Statens
biografbyrås prövning av åldersgränser för film
som ska visas offentligt.
Medierådet har haft i uppdrag att minska
riskerna för skadlig mediepåverkan på barn och
unga. Inom ramen för det tilläggsuppdrag som
rådet fick 2009 (dir. 2009:103) genomfördes bl.a.
en nationell konferensturné om att öka förståelsen för barns och ungas kreativitet och
aktiviteter på internet. Såväl forskare som skolungdomar medverkade. Sajten Mediebarn.se
med information om målgruppens internetanvändning har lanserats och tillsammans med
BRIS (Barnens Rätt I Samhället) har Medierådet
drivit ett fjärde EU-projekt med inriktning mot
barn och unga.
Medierådet fick 2008 ett treårigt regeringsuppdrag för att ytterligare förebygga risker för
skadlig mediepåverkan på barn och unga. Under
2010 har rådet dels producerat en skolpjäs, dels
publicerat rapporten Småungar & Medier 2010
om medievardagen för barn mellan två och nio
år. Därutöver har säkerhetsrutinerna på sociala
sajter som vänder sig till barn och unga
granskats.

Ungdomars kulturutövande på fritiden
Ungdomsstyrelsen har i rapporten När var hur
om ungas kultur – En analys av ungas kulturutövande på fritiden (Ungdomsstyrelsens skrifter
2011:1) undersökt ungas kulturliv i åldrarna 13–
25 år, med fokus på det egna skapandet. Analysen visar att en mycket stor andel av unga i
Sverige utövar någon form av kulturaktivitet på
fritiden. De populäraste uttrycksformerna, som
mellan 30 och 45 procent av de unga ägnar sig åt,
är i fallande skala slöjd och hantverk, bildskapande, musicerande och skrivande. Därefter
följer dans och teater.
Rapporten visar att barn till högutbildade föräldrar i större utsträckning är kulturutövare än
barn till föräldrar med kortare utbildning. Många
unga säger att de har förbättrat sitt självförtroende till följd av det egna kulturutövandet;
de har fått nya vänner, en bättre hälsa samt
bättre skolresultat. Särskilt starkt upplevs de
positiva konsekvenserna av kulturutövandet när
det gäller hälsa.
Det statliga stödet till ungas kulturutövande
kommer från flera områden; kulturpolitiken,
politiken för det civila samhället och ungdomspolitiken. Regionalt och lokalt är politiken än
mer vittförgrenad. Rapporten visar dock att
offentliga medel i större utsträckning tilldelas
pojkar än flickor. Det beror på att de största
offentligt finansierade arenorna för kulturutövande är musik- och kulturskolor, studieförbund och öppna mötesplatser för unga och att
dessa arenor domineras av musik − en
uttrycksform där pojkar är i majoritet. Ungdomsstyrelsens rapport visar också att det saknas
statistik om ungdomars kulturutövande.
Analys och slutsatser

Stora insatser görs för att stärka barns och ungas
rätt till kultur såväl nationellt som regionalt. Det
uppdrag som de statliga kulturinstitutionerna
fått om att utforma strategier för sin barn- och
ungdomsverksamhet ger goda möjligheter att
synliggöra insatser inom området och genomföra ett mer systematiskt utvecklingsarbete.
Varierade och angelägna insatser har genomförts inom medieområdet för att skapa säkrare
miljöer på nätet för barn och unga att vistas i och
för att ta vara på och öka barns och ungas mediekompetens.
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Ungdomsstyrelsens rapport om ungas kulturutövande är ett angeläget bidrag till att öka kunskapen inom området.
Att 99 procent av landets kommuner har ansökt om medel från regeringens satsning Skapande skola visar att barns och ungas tillgång till
professionell kultur och till eget skapande ökar.
Regeringen ser positivt på att ca hälften av
eleverna i årskurserna 7–9 deltog i Skapande
skola-verksamheter läsåret 2009/2010. Det långsiktiga målet är att alla barn och unga successivt
ska bli delaktiga i satsningen. Skolans huvudmän
är uteslutande positiva till att samverkan mellan
skolan och kulturlivet har ökat. Nätverk har
skapats och viktiga strukturer för denna samverkan har åstadkommits, bl.a. mellan berörda
förvaltningar, vilket var ett av målen för satsningen. Kravet på handlingsplaner har inneburit
ett mer målinriktat och strategiskt arbete med
kulturverksamhet i skolan. De positiva beskrivningar som lärare och elever gör av sina erfarenheter av satsningen stärker uppfattningen att
Skapande skola inte bara har positiva effekter för
eleverna utan även för lärandet och för skolan
generellt, t.ex. i form av förbättrat umgängesklimat på skolan.
4.4.2

kulturinstitutioner som ska beviljas bidrag, utan
ansvaret att fördela de statliga medlen tas över av
landstingen.
Statens kulturråd har under början av 2011
redovisat ett regeringsuppdrag om erfarenheter
av kultursamverkansmodellen – dess förberedelser och genomförande(dnr Ku2011/598/KV).
Kulturrådet konstaterar att processen kring
genomförandet på det hela taget präglats av
öppenhet och vilja till samarbete mellan alla inblandade parter. Av redovisningen framgår att
det samverkansråd som inrättats vid Kulturrådet
är en positiv del av modellen. I rådet ingår
myndigheter och nationella institutioner som
berörs av modellen. Vidare konstaterar Kulturrådet bl.a. att uppföljningen av modellen är en
viktig fråga att vidareutveckla. Landstingen
ansvarar för att följa upp medlens användning
och effekter i länen medan Kulturrådet ansvarar
för den nationella uppföljningen. Kulturrådet har
under våren 2011 genomfört ett flertal dialogmöten med representanter från länen för att
utveckla en strategisk uppföljning. Myndigheten
för kulturanalys har i uppdrag att utvärdera
modellens långsiktiga effekter.
I ytterligare elva län pågår förberedelser för att
ingå i modellen fr.o.m. 2012.

Kultursamverkansmodellen
Analys och slutsatser

Resultat

Kultursamverkansmodellen är en ny ordning för
att fördela vissa statliga stöd till regionala kulturverksamheter. Den inleddes 2011 i Skåne, Västra
Götalands, Hallands och Norrbottens län samt
Gotlands kommun. Modellen innebär att landstingen i respektive län och Gotlands kommun
får fördela delar av det statliga stödet till regionala kulturverksamheter. En förutsättning för att
ingå i modellen är att landstingen, i samverkan
med länets kommuner, tagit fram en regional
kulturplan Detta arbete ska ske i dialog med det
civila samhället och de professionella kulturskaparna. Kulturen förs därmed närmare medborgarna, genomslaget för regionala prioriteringar och variationer ökar, vilket förbättrar
förutsättningarna för att uppnå de nationella
kulturpolitiska
målen.
Kultursamverkansmodellen innebär både större frihet och större
ansvar för den regionala och lokala beslutsnivån.
En stor förändring är bl.a. att det framöver inte
längre är regeringen som utser vilka regionala
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Kultursamverkansmodellen innebär nya förutsättningar och möjligheter för kulturens utveckling. En ökad samverkan mellan stat, landsting, kommuner, det civila samhället och de
professionella kulturskaparna är viktig för att
utveckla kulturen och dess roll i samhället.
Genom att de regionala kulturplanerna ska tas
fram av landstingen i samverkan med länets
kommuner och i dialog med det civila samhället
och de professionella kulturutövarna skapas även
nya och större arenor och mötesplatser för att
diskutera kulturen och dess förutsättningar. I
många län har därmed kulturens roll för regionernas utveckling blivit tydligare. Kulturfrågorna
har i många fall även kommit högre upp på den
politiska dagordningen i länen, vilket gynnar utvecklingen både för länet, kulturskaparna och
publiken.
Uppföljningen av modellen är ett prioriterat
område. Regeringen bedömer att det är angeläget
att den statliga bidragsgivningen till de sju stödberättigade kulturområdena tydligt redovisas
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liksom effekterna av denna i relevanta
kvantitativa och kvalitativa termer. Vidare bör
uppföljningen innehålla information om
samverkansprocessen kring modellens genomförande och hur modellen bidrar till att uppfylla
de kulturpolitiska målen.
4.4.3

Internationella frågor

Resultat

Europeiska unionen (EU)
EU:s insatser ska bidra till kulturens och den
audiovisuella sektorns (film, tv och video) utveckling och främja samarbete mellan medlemsstaterna. Kulturpolitiken faller huvudsakligen
under nationell behörighet, men vid behov kan
EU stödja och komplettera medlemsstaternas
insatser.
Under perioden 2008–2010 har fyra expertgrupper arbetat inom ramen för den s.k. öppna
samordningsmetoden. De arbetsområden som
täckts är kreativa näringar, rörlighet för konstnärer, rörlighet för verk samt synergier mellan
kultur och utbildning. Expertgrupperna har
under året presenterat sina resultat och rekommendationer riktade till medlemsstater, relevanta
EU-institutioner och andra berörda på kulturområdet.
Under året har en ny arbetsplan för kulturområdet avseende 2011–2014 beslutats av rådet.
Den öppna samordningsmetoden utgör även
under den kommande perioden ett viktigt
arbetssätt som dessutom utvecklats och tydliggjorts för att uppnå en tydligare fokusering och
prioritering.
De kulturella och kreativa näringarnas potential för Europas tillväxt har kommit till
uttryck på olika sätt i diskussionerna på kulturministermöten under året. Diskussionerna har
relaterats till specifika s.k. flaggskeppsinitiativ
inom ramen för EU2020-strategin.
EU:s ramprogram Kultur (2007–2013)
omfattar alla konst- och kulturområden utom de
audiovisuella medierna. Programmet har tre
övergripande mål: främjande av rörlighet för
personer, främjande av rörlighet för konstnärliga
produkter samt främjande av den interkulturella
dialogen.
Antalet länder i kulturprogrammet uppgick
2010 till 35. Det totala beloppet som projekt
med svensk medverkan fått ta del av 2010 inom

EU:s kulturprogram (stöd till kulturprojekt,
översättningsstöd och stöd till organisationer
verksamma på europeisk nivå) uppgick till 7,4
miljoner
euro.
Från
EU:s
regionala
strukturfonder fördelades 2010 totalt 242
miljoner kronor till svenska projekt med kulturanknytning. Därutöver tilldelades svenska projekt med kulturanknytning 24 miljoner kronor
från socialfonden och 89 miljoner kronor från
landsbygdsprogrammet.
Under 2010 och 2011 har förhandlingar pågått
om inrättandet av en europeisk kulturarvsmärkning på EU-nivå. Rådet fattade beslut i
frågan den 19 maj 2011. Beslutet innebär att
medlemsstaterna frivilligt deltar i märkningen,
att urvalsförfarandet bygger på gemensamma,
tydliga och öppna kriterier samt att samarbete
sker med befintliga projekt. Förslaget om
utnämningsstruktur är tänkt att koppla samman
en nationell nominering med utnämning på
europeisk nivå. Beslutet innebär vidare att
medlemsstaterna på frivillig basis vartannat år
kan nominera två kulturarvsplatser (heritage
sites), varav en europeisk jury väljer ut en som får
märkningen.
Rådsslutsatser antogs 2010 om det europeiska
digitala biblioteket Europeana. Rådet underströk
sitt engagemang för Europeana och relaterade
insatser på området digitalisering, elektronisk
tillgång och digitalt bevarande. De nya slutsatserna betonar bl.a. betydelsen av att urvalet
och kvaliteten på det material som kulturinstitutionerna levererar till Europeana förbättras. Sverige var under 2010 en av de största
leverantörerna av innehåll till Europeana. Europeana har även lyfts fram inom ramen för den
digitala agendan för Europa.
Arbetet med att tydliggöra kulturens roll i
EU:s utrikespolitik fortsätter. Med utgångspunkt i rådets arbetsplan för kultur har
samarbetet mellan representanter ansvariga för
kulturfrågor i Utrikesdepartement och Kulturdepartement ökat. Detta arbete inkluderar såväl
bistånds- som främjandeaspekter.
Europarådet
Europarådet har under 2010 och 2011 varit föremål för en bred översyn och omorganisation där
det bl.a. är tänkt att antalet mellanstatliga kommittéer ska skäras ned och endast de som
bedöms ligga inom ramen för Europarådets
prioritetsprogram ska bibehållas. Fortsatt fokus
gäller för kärnmålen: mänskliga rättigheter,
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demokratifrågor och rättsstatfrågor. Detta arbete kommer också att påverka arbetet som sker
inom ramen för styrkommittén för kulturarv
och landskap (CDPATEP) och styrkommittén
för kultur (CDCULT).
Barentssamarbete
Perioden hösten 2009 till hösten 2011 är Sverige
ordförande i det mellanstatliga samarbetet
Barentsrådet (Barents Euro-Arctic Council).
Inom ramen för det gemensamma arbetet med
det regionala Barentssamarbetet (Barents Regional Council) har ett nytt treårigt program för
kultursamarbete beslutats: New Horizons in the
Barents Region – 3rd Programme of Cultural
Cooperation 2011–2013.
Unesco
Sverige är ledamot i Unescos världsarvskommitté för mandatperioden 2008–2011. Några av
de viktigaste frågorna i kommittéarbetet är att
stödja den globala strategin för ett balanserat och
representativt världsarv, att verka för en integrerad natur- och kultursyn och en hållbar
utveckling. Vidare prioriteras insatser för att avvärja hot mot världsarv i fara och att verka för att
få fler barn och ungdomar i världen medvetna
om natur- och kulturarvet.
Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar antogs
2005 och trädde i kraft 2007. Fullständiga
riktlinjer för konventionen är nu i princip
beslutade vilket betyder att arbetet kommer in i
en genomförandefas. Detta föranleder arbete
med att utveckla tillämpningen av konventionen
i Sverige. Sverige valdes in som ledamot i regeringskommittén för konventionen på den tredje
ordinarie partskonferensen i juni 2011. Konventionen befäster enskilda nationers rätt och
skyldighet att föra en kulturpolitik till stöd för
den kulturella mångfalden. Den verkar för ett
ökat internationellt kulturutbyte och en ökad
kulturell mångfald.
Regeringen beslutade i december 2010 att ratificera Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet som bl.a. omfattar muntliga traditioner, sociala sedvänjor och traditionell
hantverksskicklighet. I samband med ratificeringen gav regeringen Institutet för språk och
folkminnen, som samordnande myndighet, i
uppdrag att utveckla arbetet med tillämpningen
av konventionen. Uppdraget som sker i samverkan med andra berörda aktörer ska delrapporteras den 30 juni 2012 och slutrapporteras
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senast den 15 februari 2014. För att utveckla
arbetet med tillämpningen av konventionen
tillförs Institutet för språk och folkminnen 1,5
miljoner kronor per år under åren 2011–2013 till
särskilda projektinsatser och åtgärder som gäller
det immateriella kulturarvet (prop. 2010/11:1,
utg. omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr.
2010/11:113).
Nordiska ministerrådet
Ministerrådet för kultur ansvarar för det näst
största insatsområdet i det officiella nordiska
samarbetet. Totalt omfattar budgeten för det
nordiska kultur- och mediesamarbetet 2011 ca
198 miljoner kronor. År 2011 är Finland ordförande i det nordiska regeringssamarbetet. I sitt
ordförandeprogram på kulturområdet har Finland lagt vikten på kreativitet och ”det globala
Norden”. Under 2010 var Danmark ordförande i
det nordiska regeringssamarbetet. Betoningen
låg då på globaliseringsfrågor. Inom ramen för
kulturministrarnas globaliseringsstrategi genomfördes en nordisk satsning på den internationella
bokmässan i Paris, Salon du Livre i mars 2011.
En utvärdering av den strukturförändring av
det nordiska kultursamarbetet som gjordes 2007
presenterades i början av 2011. De förändringar
som genomförts bedöms som lyckade, men det
finns behov av mindre justeringar och vissa administrativa åtgärder. Dialogen mellan de olika
förvaltningsorganen, husen, institutionerna, programmen, ämbetsmannakommittén, ministerkommittén och sekretariatet ska stärkas. Kulturoch konstprogrammet förlängs i fem år
2012−2016 och det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet fortsätter i ytterligare tre år
2012−2014. Det nordiska initiativet att etablera
ett kulturpartnerskap inom ramen för den Nordliga Dimensionen har nu upprättats med ett
mindre sekretariat i Nordiska ministerrådets
lokaler i Köpenhamn. Målen för partnerskapet är
bl.a. att främja samarbete mellan kultur- och
näringsområdena samt att underlätta kunskap
om och tillgång till finansieringskällor.
De utsända kulturråden
Kulturdepartementet är huvudman för de
kulturråd som i dag finns vid ambassaderna i
Belgrad, Berlin, London, Moskva, Peking och
Washington samt vid Sveriges ständiga
representation vid Europeiska unionen i Bryssel.
Kulturrådet i Bryssel har särskilda uppgifter
inom EU-samarbetet. Chefen för Svenska
kulturhuset i Paris är också kulturråd vid
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ambassaden men tillhör organisatoriskt Utrikesdepartementet/Svenska institutet.
Kulturrådens övergripande uppgift är att föra
fram kulturens roll i kontakterna med andra
länder och stimulera den kulturella dialogen och
kulturutbytet.
Kulturråden rapporterar om sin verksamhet i
ett nyhetsbrev som publiceras regelbundet och
som intresserad allmänhet och media kan prenumerera på via regeringens hemsida. Cirka
1 000 personer prenumererar på nyhetsbrevet.
I januari 2010 inrättades en ny kulturrådstjänst vid ambassaden i Peking. Under 2010 rekryterades nya personer till kulturrådstjänsterna
i Washington och Moskva och 2011 rekryterades
ett nytt kulturråd till Berlin.
Under 2010 och 2011 har ett flertal större
kulturevenemang arrangerats inom ramen för
kulturrådsverksamheten. I Belgrad har bl.a. ett
omfattande arbete bedrivits för att uppmärksamma museernas roll i samhället och att uppmärksamma historieskrivning. Stora insatser
gjordes i samband med att Sverige var temaland
på Belgrads bokmässa. I Peking har de kreativa
näringarna uppmärksammats, bl.a. genom en utställning om svenskt mode. Kulturrådet i
Moskva har initierat en tidskrift om svensk litteratur som ges ut på ryska, vars syfte är att
fungera som en länk mellan översättare och
förlag. I London har svenskt konsthantverk
uppmärksammats liksom den svenska yttrandefrihetens historia. I Washington fokuseras
arbetet under 2011 på temat Fabric of Life där
bl.a. svensk design och svensk fotokonst visas
och litteraturseminarier kring Stieg Larssons
böcker arrangeras. I Berlin har konstprojektet
Correct me if I’m critical genomförts.
Statens kulturråd
Statens kulturråd har ett särskilt ansvar för att
utveckla internationaliseringen inom hela kulturområdet. Kulturrådet har under 2010 tagit fram
en handlingsplan för interkulturell utveckling
och en strategi för internationell verksamhet för
perioden 2011–2013.
Inom bidragsgivningen har Kulturrådet under
2010 prioriterat ansökningar med ett internationellt och interkulturellt perspektiv inom
institutionernas utvecklingsbidrag. Nya riktlinjer
för bidragsgivningen till internationellt kulturutbyte har tagits fram. Kontakterna mellan
Kulturrådet och de utsända kulturråden har
fördjupats. Kulturrådets samverkan med andra

myndigheter kring det internationella kultursamarbetet har förtydligats.
Inom ramen för det utökade uppdraget att
stärka ett internationellt och interkulturellt
utbyte har Kulturrådet 2010 startat ett ettårigt
mentorprogram.
Analys och slutsatser

Internationellt utbyte och samarbete är centralt
för utvecklingen och förnyelsen av kultur och
konst i Sverige. Kultur i bred bemärkelse bidrar
därutöver till att skapa och utveckla relationer
med andra länder. Utövarna verkar också själva
alltmer direkt på en global arena. Därför är det av
stor vikt att det internationella perspektivet
uppmärksammas på både lokal, regional och
nationell nivå.
Ett tema som fortsätter att vara aktuellt är
vikten av kulturens roll i utrikespolitiken. Detta
återspeglas också på EU-nivå där samarbetet
mellan kulturområdet och utrikespolitikområdet
stärkts. Det finns anledning att utveckla denna
diskussion också i ett nationellt perspektiv.
Inom EU och Unesco ligger frågan om
interkulturell dialog och kulturell mångfald högt
på dagordningen, vilket också föranleder arbete
nationellt.
Diskussionen om kulturens roll i Europa 2020
har intensifierats ytterligare under året. Det
handlar inte minst om hur de kulturella och
kreativa näringarna kan utvecklas ytterligare,
bl.a. genom de olika samarbetsprogram som
finns dels inom kultur- och medieområdet, dels
inom ramen för EU:s strukturfonder. Det
svenska kulturlivets aktiviteter inom ramen för
EU:s kulturprogram har under 2010 förbättrats
jämfört med 2009. Statens kulturråd lämnade
våren 2011 en rapport (dnr Ku2011/745/KV)
med förslag till hur aktiviteterna och kulturlivets
delaktighet kan öka, t.ex. genom förbättrade
informationsinsatser. Regeringen kommer att
fortsatt följa frågan.
Projektet om en europeisk kulturarvsmärkning, vars syfte bl.a. är att höja medvetandet om
det gemensamma kulturarvet särskilt bland ungdomar, stämmer väl med den prioritering som
regeringen gör för att barn och unga ska få ökade
möjligheter till kulturell delaktighet.
Det finns anledning att fortsätta att utveckla
formerna för hur nordisk kultur och konst kan
göras mer synlig internationellt.
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Kulturråden utgör en viktig länk mellan
Sveriges och stationeringsländernas kulturliv.
Som exempel kan nämnas att kulturråden under
2010 aktivt medverkat som projektledare eller
förmedlare vid ett flertal bokmässor, designveckor, musikevenemang, utställningar, filmfestivaler och liknande liksom vid enskilda
kulturprojekt. Kulturrådens verksamhet utgör
en viktig del i det integrerade Sverigefrämjandet.
Det är betydelsefullt att Statens kulturråd
vidareutvecklar och följer upp effekterna av
arbetet med att stimulera internationaliseringen
inom kulturområdet.
4.4.4

Kulturella och kreativa näringar
samt ett regionalt perspektiv

Resultat

Regeringen beslutade 2009 om en handlingsplan
för kulturella och kreativa näringar samtidigt
som ett antal uppdrag gavs till bl.a. Tillväxtverket
och Vinnova. Uppdragen genomförs mellan
2009 och 2012 i samverkan med ett antal
myndigheter inom kulturområdet. Regeringens
handlingsplan omfattar en satsning på totalt
73 miljoner kronor och samordnas gemensamt
av Kultur- och Näringsdepartementen.
Det övergripande målet för handlingsplanen
är att stärka entreprenörskap och företagande
inom kulturområdet samt att främja kulturell
och kreativ kompetens i näringslivet för ökad
konkurrenskraft och innovationsförmåga.
Handlingsplanen omfattar bl.a. insatser som
rådgivning till företag, programsatsning på
inkubatorer för kulturella och kreativa näringar
samt mellanhänder, nätverk och modeller för
samverkan och entreprenörskap i kulturella och
kreativa utbildningar.
Den pågående handlingsplanen har hittills
resulterat i olika uppdrag, flertalet pågående, till
myndigheter inom närings- och kulturpolitiken.
Inkubatorsuppdraget har bl.a. resulterat i att det
nationella inkubatornätverket har utökat antalet
inkubatorer med kulturell eller kreativ profil från
4 till 14.
En delredovisning från Tillväxtanalys rörande
kapitalförsörjning inom kulturella och kreativa
näringar visar att soliditeten i dessa företag inte
är sämre än i andra företag. Däremot är företagen inom denna sektor oftast mycket små.
Andelen enmansföretag är större inom kulturella
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och kreativa näringar än i andra branscher.
Tillväxtanalys deltar också i arbetet med att ta
fram en enhetlig europeisk statistik för att
avgränsa och definiera kulturnäringar och utveckla metoder för att mäta sektorns storlek och
omfattning
Som ett komplement till handlingsplanen
inrättade regeringen i september 2010 ett särskilt
råd för kulturella och kreativa näringar (dnr
N2010/3043/ENT). Rådet består av experter
och utövare inom kulturella och kreativa områden och ska bidra till att stärka både det
nationella och regionala arbetet med kultur och
kreativitet som viktiga drivkrafter för hållbar
utveckling och tillväxt. Rådets övergripande
uppgift är att belysa viktiga frågeställningar för
sektorn och att bistå regeringen i arbetet med
den antagna handlingsplanen för kulturella och
kreativa näringar. Insatserna i handlingsplanen
utgår från de kulturella och kreativa entreprenörernas behov och möjligheter. Handlingsplanen är också utformad så att den främjar en
ökad helhetssyn på området och stärkt samverkan mellan myndigheter och organisationer.
Statens kulturråd, Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Konstnärsnämnden, Stiftelsen Svenska
Filminstitutet och Nämnden för hemslöjdsfrågor har i sina respektive regleringsbrev och
riktlinjebeslut för 2011 fått i uppdrag att utveckla och medverka i insatser för kulturella och
kreativa näringar. Statens kulturråd, Riksarkivet
och Riksantikvarieämbetet har på regeringens
uppdrag även skapat interna strategier för arbetet
med regionala tillväxtfrågor.
På regional nivå pågår också flera utvecklingsverksamheter som syftar till att främja de
kulturella och kreativa näringarna. I nuläget har
elva regioner strategiska planer eller program för
kulturella och kreativa näringar. Samtidigt
arbetar tio regioner med att ta fram strategier
som kommer att presenteras under våren eller
hösten 2011. Strategierna ser olika ut och utgår
från respektive regions förutsättningar. Det
handlar om att skapa funktioner mellan kultur
och näringsliv i det regionala tillväxtarbetet, men
det kan också handla om att utveckla affärsmodeller, att coacha talanger, samt att skapa
mötesplatser, kluster och mäklarfunktioner. I
flera strategier finns också kopplingar till kulturarv och turism.
Inom EU ligger området kulturella och kreativa näringar högt på agendan, både inom kulturområdet och inom det näringspolitiska området.
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Inom ramen för den i december beslutade
arbetsplanen för rådsarbetet 2011–2014 har en
särskild OMC-grupp (Open Method of
Coordination) tillsatts för att utveckla frågan.
Statens kulturråd representerar Sveriges intressen i gruppen. Rådet har återkommande
understrukit vikten av att de kulturella och
kreativa näringarnas potential tas tillvara vid
implementeringen av EU 2020-strategin på
nationell nivå. Detta gäller inte minst inom
ramen för innovationsstrategin och den digitala
agendan. Inom Nordiska ministerrådet har det
gemensamma projektet KreaNord fortsatt under
det finska ordförandeskapet för att utveckla
kunskap och verktyg som kan främja kulturella
och kreativa näringar, bygga nätverk och
profilera Norden som en kreativ region.
Analys och slutsatser

Handlingsplanen för kulturella och kreativa
näringar har bidragit med ytterligare kunskap
och underlag för områdets fortsatta utveckling.
Till detta ska läggas Rådet för kulturella och
kreativa näringar som bör kunna utvecklas till en
viktig idébank och katalysator för områdets
fortsatta utveckling.
Betydelsen av ett horisontellt arbetssätt
mellan politikområden och över sektorsgränser
är helt avgörande för att åstadkomma en positiv
utveckling inom sektorn kulturella och kreativa
näringar. Det gäller EU-nivå såväl som nationell
och regional nivå. Att föra kulturområdet och
näringsområdet närmare varandra med gemensamma mervärden som resultat kräver insikt,
intresse och respekt. I det sammanhanget är
kulturens fria roll och egenvärde oomtvistlig.
Samtidigt är det avgörande att ta fasta på att
kulturen också bidrar i olika former till utvecklingen inom andra samhällsområden. Regeringen avser att fortsätta att utveckla och stärka
de kulturella och kreativa näringarna. Därmed
skapas förutsättningar för ökad tillväxt och
sysselsättning samtidigt som kulturens kraft i
högre grad kan tas till vara och prägla samhällsutvecklingen.

4.4.5

Forskning inom kulturområdet

Resultat

Staten ger stöd till forsknings- och utvecklingsarbete inom kultursektorn. År 2010 uppgick
stödet till ca 38 miljoner kronor via anslaget 1:4
Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Medlen har använts för projekt inom
ansvarsområdet för centralmuseerna, Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet och Institutet för
språk och folkminnen. Vidare används medel för
grundforskning inom naturvetenskap vid Naturhistoriska riksmuseet. Från och med den 1
januari 2010 har ansvarsmuseifunktionen avskaffats och medel under anslaget fördelas till
projekt inom samtliga centrala museers ansvarsområden.
Flera av kulturområdets institutioner bedriver
forskningsanknuten verksamhet; bl.a. som
beställare, som basinstitutioner för annan forskning vid arkiv och museer samt som institutioner
med ansvar för forskningsprojekt. Insatserna har
i stor utsträckning betydelse för universitetsforskningen eftersom det handlar om t.ex.
grundläggande materialbearbetning som många
gånger är en förutsättning för vidare forskning.
Kulturinstitutionerna är alltså en viktig del av
den forskningsinfrastruktur som tillför värdefullt material till den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen.
I linje med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) har
Vetenskapsrådet fördelat 24,7 miljoner kronor
under 2010 för kultur- och kulturarvsforskning
samt finansierat en fortsatt satsning på konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.
Statens kulturråd har fram till 2011 fördelat
bidrag till forskning inom kulturområdet. Under
2008−2010 har dessa medel ökat från 4,7 miljoner kronor till ca 5,5 miljoner kronor.
Delar av dessa medel har överförts till den nya
Myndigheten för kulturanalys som inledde sin
verksamhet den 1 april 2011. Dock har Kulturrådet fortsatt ansvar för forskningsbidrag till de
centrala museerna. Dessa bidrag uppgick 2010
till ca 3,7 miljoner kronor och ska stärka kunskapsuppbyggnaden inom museisektorn. Kulturrådet har 2011 i samverkan med Historiska
museet gett ut publikationen Forskning vid
museer, en antologi om centrala museers forskningsverksamhet.
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Inom museiområdet har det bedrivits en
mycket aktiv forskningsverksamhet. Inte minst
vid Statens historiska museer där FoUverksamheten samt det internationella arbetet
har gett fortsatt goda resultat under året. Även
vid Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde bedrevs under 2010 ett flertal
forskningsprojekt. Statens maritima museer har
under 2010 påbörjat ett samarbete med
Stockholms universitet kring ett forskningscentrum (Centrum för maritima studier).
Naturhistoriska riksmuseet har under året
ytterligare förstärkt sin ställning som framstående forskningsaktör för forskning om biologisk och geologisk mångfald och om samspelet
mellan naturmiljö och människa. År 2010 var av
FN utnämnt som det biologiska mångfaldsåret.
På uppdrag av Vetenskapsrådet och Formas
gjorde en internationell forskarpanel en utvärdering av den svenska forskningen om biologisk
mångfald vid 14 lärosäten och vid museet. I
rapporten ges Naturhistoriska riksmuseet, som
enda institution, bedömningen ”outstanding in
an international perspective”. Högsta omdöme
gavs också för forskningens vetenskapliga
relevans.
På arkivområdet bedrivs forskning och
metodutveckling inom flera fält, bl.a. arkivpedagogik, standardisering, arkivredovisning och
teknikutveckling för digitalisering.
Institutet för språk och folkminnen bedriver
forskningsverksamhet i en rad olika projekt
inom områden som språk, dialekt, folkminnen,
ortnamn och personnamn. Under 2010 utgjorde
forskning, utveckling och vetenskaplig bearbetning 25 procent av institutets kostnader .
Forsknings- och utvecklingsverksamheten vid
Riksantikvarieämbetet har bedrivits enligt FoUprogrammet för kulturmiljöområdet under
2006–2010. Programmet omfattar tre temaområden: Plats och tradition, Landskap med
historia och Moderna kulturarv. Under 2010 har
totalt 34 anslagsmottagare beviljats bidrag.
Samtidigt har ett nytt FoU–program för perioden 2012–2016 tagits fram. Det nya programmet
innehåller sex forskningsteman och anslag kan
sökas för forsknings- och utvecklingsprojekt,
stöd till nätverk, seminarier och konferenser
samt förstudier.
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Analys och slutsatser

Kulturinstitutionernas möjlighet att efterfråga,
värdera och implementera forskning i sin
verksamhet är grundläggande för deras förmåga
att förmedla kunskap till samhällets olika aktörer
och intressenter.
Även om institutionerna generellt har ett gott
nationellt samarbete med universitet och högskolor och flera av dem även internationellt,
bedömer regeringen att det finns ett behov av att
stärka samverkan mellan kulturområdet och
relevanta forskningsdiscipliner. Ett gott exempel
är Statens maritima museers samarbete med
Stockholms universitet. Kvaliteten på kulturinstitutionernas forskning återspeglas bl.a. i
resultatmått som belyser publicering, tilldelning
av externa forskningsmedel erhållna i konkurrens, besök av gästforskare, samt externa
utvärderingar, utmärkelser och andra slag av
uppmärksamhet.
Regeringen bedömer att institutionerna, som
får medel via anslaget Forsknings- och utvecklingsarbete inom kulturområdet, överlag har
en god forsknings- och utvecklingsverksamhet.
Särskilt utmärkande är Naturhistoriska riksmuseet, som är en forskningsinstitution med
professurer och doktorander, och där forskningen håller en internationellt sett hög kvalitet
inom flera områden.
4.4.6

Kultur och hälsa

Resultat

Det kulturpolitiska målet om allas möjlighet att
delta i kulturlivet ges ytterligare en dimension i
ljuset av det folkhälsopolitiska målet om att öka
människors delaktighet i samhällslivet. Regeringen tydliggör i propositionen En förnyad
folkhälsopolitik (prop. 2007/08:110) att en stark
utmaning för hela samhället är att se den
potential som finns i att främja hälsa, och därmed förebygga sjukdom, genom ett samhälle
som är rikt på goda sociala relationer, delaktighet
och inflytande.
Regeringen har gett Statens kulturråd i
uppdrag att utveckla sin utåtriktade information
om det pågående arbete inom området kultur
och hälsa. Inom detta område har Kulturrådet
under 2010, förutom att ha medverkat i seminarier och konferenser, etablerat en webbplats
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för området där goda exempel och arbetsmetoder inom i synnerhet sjukvård och äldreomsorg har publicerats. Centrum för kultur och
hälsa vid Göteborgs universitet har beviljats
medel från Kulturrådet till en förstudie för
forskarskola inom området kultur och hälsa.
Kulturrådet har beslutat om en ny strategi för
sitt arbete med kultur och hälsa 2010–2012. Den
innebär bl.a. att Kulturrådet i samarbete med
Statens folkhälsoinstitut ska följa upp arbetet
med kultur och hälsa, utveckla samarbetet med
landsting och kommuner när det gäller kultur
och hälsa inom sjukvården och äldreomsorgen
och i dialog med huvudmän på nationell, regional och lokal nivå ta upp kultur och hälsa.
Analys och slutsatser

Samverkan mellan kulturpolitiken och andra
politikområden bidrar till att undanröja hinder
för människors tillgång till kultur och gynnar
därmed det nationella folkhälsoarbetet. Regeringen bör fortsätta arbetet med att sprida kunskap om kulturens positiva betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Den information
som nu tillhandahålls på Statens kulturråds
hemsida ger ökad möjlighet för fler att ta del av
kunskapsutvecklingen inom kultur och hälsa.
Västerbottens läns landsting och Skånes läns
landsting har under 2010 genomfört försöksverksamhet inom ramen för projektet Kultur på
recept. Av de rapporter som inkommit framgår
att personerna som har deltagit har en mycket
positiv upplevelse av satsningen och att de mår
bättre efter insatsen, vilket är viktigt att notera.
Skåne läns landsting betonar i sin utvärdering ett
skifte av fokus från det sjuka till det friska vilket
bedöms ge gynnsamma förutsättningar för
rehabilitering. Däremot ger studierna inga belägg
för ett direkt samband mellan denna typ av
insatser och en minskad eller förkortad sjukfrånvaro. För att bedöma sådana effekter krävs
en mer djupgående utvärdering av resultaten.
4.4.7

Jämställdhet

Resultat

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma
makt att forma samhället och sina egna liv. För

politiken finns fyra delmål som handlar om en
jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, en jämn fördelning av det
obetalda hem- och omsorgsarbetet samt att
mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Regeringens huvudsakliga strategi för att uppnå de
jämställdhetspolitiska målen är jämställdhetsintegrering. Samtliga myndigheter inom kulturområdet ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sina verksamheter, vilket framgår av
myndigheternas instruktioner.
Under 2010 gjordes en utvärdering av de tre
miljoner kronor som avsattes till Delegationen
för fördelning av statsbidrag till kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt under 2007–
2009 (fr.o.m. 2008 fördelades stödet av
Ungdomsstyrelsen). Medlen har fördelats till
jämställdhetsprojekt som genomförts av organisationer inom kultursektorn. Bidragen har, enligt
rapporten Vad hände sen? (Ungdomsstyrelsens
skrifter 2010:5), dels gett upphov till nya
verksamheter av hög kvalitet, dels stärkt organisationernas motivation. Externa effekter är svåra
att koppla uteslutande till bidragen, men rapporten talar om effektivare påverkansarbete och en
större medvetenhet hos målgrupperna.
Konstnärsnämnden publicerade 2010 rapporten Konstnärernas inkomster ur ett jämställdhetsperspektiv. (Se vidare avsnitt 8.4)
Ytterligare resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering redovisas under respektive
avsnitt.
Analys och slutsatser

Könsfördelningen inom scenkonstområdet har
på många håll blivit jämnare. Inom musikområdet avviker dock fördelningen av kvinnor
och män fortfarande från ambitionen om en
jämn könsfördelning. Det gäller t.ex. inom vissa
musikgenrer och bland komponister. Regeringen
satsar därför ytterligare 17,5 miljoner kronor på
jämställdhet inom kulturområdet under 2011–
2014. Uppdrag har getts till Statens musikverk
att i samverkan med Statens kulturråd och
Konstnärsnämnden stödja projekt i syfte att
främja ökad jämställdhet inom musiklivet (dnr
Ku2011/1026/KV). Vidare har uppdrag lämnats
till Statens historiska museer för att ta fram
underlag och utveckla metoder för en mer
jämställd representation i samlingar och
utställningar (dnr Ku2011/557/KA) samt till
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Stiftelsen Svenska Filminstitutet för att fortsätta
stödja unga kvinnors filmskapande (dnr
Ku2011/558/MFI).
4.4.8

Funktionshinderspolitik

Resultat

Den övergripande strategin för regeringens
politik på området är att ett funktionshindersperspektiv ska integreras i verksamheten.
Samtliga statliga institutioner inom Kulturdepartementets område ska informera om hur
tillgängligheten är och vilka hinder som finns för
den som vill besöka institutionen eller ta del av
dess verksamhet. Inriktningsmålen inom Kultur,
medier och idrott är följande (skr. 2009/10:166):
-

Möjligheten för personer med funktionsnedsättning att delta i kulturlivet ska
förbättras.

-

Funktionshindersperspektivet ska vara
integrerat i den ordinarie bidragsgivningen
inom kulturområdet och idrottsområdet.

-

Medietjänster och film ska i högre utsträckning utformas på ett sätt som gör
dem tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning.

Tillgängligheten inom scenkonsten har fortsatt
uppmärksammats under 2010 genom den s.k.
Norrlandsdeklarationen. Deklarationen är ett
gemensamt upprop om norrländsk samverkan
för ökad tillgänglighet till scenkonsten för personer med funktionsnedsättning. Initiativet togs
av Scenkonstbolaget i Västernorrland samt
teaterföreningarna och handikappföreningarna i
norr. Deklarationen uppmanar chefer och ledningar inom scenkonstområdet att ta ett ökat
ansvar för att förbättra tillgängligheten till
information, lokaler och verksamheter för personer med funktionsnedsättning.
Inom museiområdet finns ett nätverk för
tillgänglighetsansvariga vid de olika museerna.
Nätverket drivs bl.a. i samarbete med Handisam
och syftet är att de deltagande organisationerna
ska kunna stödja varandra genom kunskaps- och
erfarenhetsutbyten för att sprida goda exempel.
Som ett led i detta arbete publicerades under
2010 dokumentationen Tillgänglighet i utställningar. I denna lyftes både teoretiska och
praktiska förhållningssätt fram. Att fortsätta
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arrangera mötesplatser för kunskaps- och erfarenhetsutbyte där teoretiska modeller omsätts
i praktiken är en central del av det fortsatta
arbetet med att utveckla tillgänglighet till
museerna.
Regeringens arbete med strategin för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande av kulturarvet fortsatte under 2010.
Regeringens satsning Skapande skola har bl.a.
möjliggjort en ökad delaktighet i kulturlivet för
elever i särskolan.
Statens kulturråd och Riksantikvarieämbetet
har tagit fram underlag till en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–
2016.
Regeringen ställer i sändningstillstånden för
Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och
Sveriges Utbildningsradio AB krav på att
företagen ska beakta behoven hos personer med
funktionsnedsättning. I sändningstillstånden för
perioden 2010–2013 har målen skärpts bl.a. när
det gäller textning av tv-program. Målet på lång
sikt är att hela utbudet från alla tre programföretagen görs tillgängligt för alla medborgare.
En ny radio- och tv-lag (2010:696) trädde i
kraft den 1 augusti 2010. Lagen innebär att
kraven på leverantörer av medietjänster har höjts
när det gäller tillgängliggörandet av program för
personer med funktionsnedsättning.
Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Taltidningsnämnden och Post- och telestyrelsen
fick den 23 juni 2010 ett uppdrag från regeringen
att utreda den framtida taltidningsverksamheten.
De förslag som hittills lämnats bereds för närvarande i Regeringskansliet.
På regeringens uppdrag fördelar Stiftelsen
Svenska Filminstitutet sedan 2000 stöd till film
och video för syntolkning och textning på
svenskt språk, vilket har lett till en ökad
tillgänglighet till svensk film för synskadade,
hörselskadade och döva. Regeringen har i juni
2011 uppdragit åt Svenska Filminstitutet och
Post- och telestyrelsen att genomföra ett projekt
som syftar till att utreda och utveckla förutsättningarna för en ökad tillgänglighet till svensk
film på digitala biografer för personer med funktionsnedsättning, främst synskadade.
Målet med statens stöd till idrotten är att ge
möjligheter för flickor och pojkar, kvinnor och
män att motionera och idrotta för att främja en
god folkhälsa, att stödja en fri och självständig
idrottsrörelse samt att ge flickor och pojkar,
kvinnor och män positiva upplevelser av idrott
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som underhållning. Statsbidraget utgår bl.a. som
organisationsbidrag till Svenska Handikappidrottsförbundet och Svenska Dövidrottsförbundet. Stöd ges även inom ramen för det
statliga lokala aktivitetsstödet för barn- och ungdomsverksamhet och av medel från den särskilda
satsningen Idrottslyftet.
Ytterligare resultat av arbetet med funktionshinderspolitiken redovisas under respektive avsnitt.
Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att utvecklingen har gått
framåt, men att det finns ytterligare möjligheter
och behov av att öka tillgängligheten och delaktigheten inom kulturområdet. Bland de yrkesverksamma teater- och dansgrupperna finns allt
fler exempel på uppsättningar där skådespelare
med funktionsnedsättningar agerar. Inom musei
och biblioteksområdet pågår ett kontinuerligt
arbete med att anpassa lokaler, tillgängliggöra information i alternativa former samt arbeta med
ny teknik.
De tekniska framstegen påverkar kulturlivet
på olika sätt och har fört med sig helt nya
möjligheter när det gäller att öka tillgängligheten
för personer med funktionsnedsättning. Det är
viktigt att kulturlivets aktörer samverkar, använder och vidareutvecklar dessa möjligheter.
Tillgänglighetsperspektivet bör finnas med från
början när verksamhet, information och lokaler
planeras.
På film- och medieområdet ger den tekniska
utvecklingen tillsammans med regeringens
initiativ stora möjligheter att öka tillgängligheten. Förutsättningarna kan ytterligare förbättras genom ökad samverkan mellan olika
aktörer.
4.4.9

Översyn av Statens kulturråd

Resultat

Statens kulturråd är en viktig aktör för att
genomföra den nationella kulturpolitiken.
Kulturrådets uppdrag är bl.a. att dels utforma
insatser för att driva på utvecklingen inom olika
kulturområden, dels fördela bidrag.
Det är viktigt att Statens kulturråds verksamhet är utformad så att den kan bidra till att

uppfylla de nationella kulturpolitiska målen. De
senaste åren har en rad omvärldsförändringar
skett som påverkar Kulturrådets framtida
verksamhet. Bland annat har Myndigheten för
kulturanalys och Statens musikverk inrättats och
en ny modell för fördelning av vissa statliga stöd
till regional kulturverksamhet införts.
Statskontoret har under våren 2011 genomfört en s.k. myndighetsanalys av Kulturrådet.
Statskontorets analys visar bl.a. på behov av att
vidareutveckla styrningen av myndigheten.
Flexibiliteten i bidragsgivningen bör öka och
Kulturrådets roll inom ramen för kultursamverkansmodellen bör tydliggöras, bedömer
Statskontoret. Vidare framhålls att Kulturrådet i
ökad grad bör belysa uppnådda effekter och
resultat. Statskontoret anser även att rollfördelningen mellan Myndigheten för kulturanalys
och Kulturrådet bör tydliggöras.
Analys och slutsatser

Regeringen avser att vidareutveckla styrningen
av Statens kulturråd. Detta arbete kommer att
ske mot bakgrund av de förändringar som på
senare tid skett inom kulturområdet.
4.4.10 Regional fördelning av statens stöd
till kultur och övrig finansiering av
kultur
Resultat

Statens kulturråd fördelade 2010 drygt 1,7 miljarder kronor till ett brett utbud av kulturverksamheter i landet. Cirka 1,4 miljarder kronor av
bidragsgivningen har en tydlig regional fördelning. Den största delen av den totala bidragsgivningen avser scenkonstområdet som tilldelades dryga 1,2 miljarder kronor. Konstmuseer
och utställningar tilldelades ca 225 miljoner kronor och litteratur och biblioteksområdet ca
177 miljoner kronor. Bidragsgivningen till
konstområdesövergripande verksamheter uppgick till ca 133 miljoner kronor.
Statens kulturråd har även regeringens uppdrag att kartlägga och analysera det regionala
utfallet av andra statliga myndigheters och institutioners bidragsgivning. Kulturrådet har i
rapporten Statliga kulturinsatser regionalt, Kulturen i siffror 2011:1 redovisat utfallet för 2009
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och 2010. Rapporten visar bl.a. hur Kulturrådets
och vissa andra statliga myndigheters och
institutioners bidragsgivning fördelats per län
respektive per invånare i länen.
Stockholms, Västra Götalands och Skåne län
får mest bidrag i kronor räknat. Däremot är det
Gotland och glesbefolkade län såsom Västernorrland, Jämtland och Västerbotten som 2010
tilldelas högst bidrag per invånare. Utfallet framgår av tabell 4.2 nedan.
I rapporten Statliga kulturinsatser regionalt
framgår vidare att den totala statliga insatsen på
kulturområdet de senaste åren ligger på en svagt
ökande nivå. Den svenska kulturbudgeten har
inte drabbats av nedskärningar så som har varit
fallet i en rad europeiska länder till följd av den
senaste finanskrisen. Staten satsade 2009 ca
10 miljarder kronor på kultur, landstingen satsade ca 3,2 miljarder och kommunerna ca
9,3 miljarder kronor. Landstingen är den part
som ökat sin finansiering mest under senare år.
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Tabell 4.2 Totala statliga medel för regional kulturverksamhet 2008–2010, tusental kronor samt kronor per invånare1
Län

2010
Totalt

Kr/inv

2009
Totalt

Kr/inv

2008
Totalt

Kr/inv

Stockholms län

887 595

432

872 841

432

389 166

196

Uppsala län

133 732

415

127 979

386

124 063

379

Södermanlands län

73 157

270

51 672

192

48 860

183

Östergötlands län

133 339

309

130 701

306

124 176

293

Jönköpings län

70 797

209

68 773

205

59 514

178

Kronobergs län

57 413

312

54 957

300

41 844

230

Kalmar län

54 627

234

58 810

252

64 512

276

Gotlands län

57 052

944

59 902

1 047

52 734

925

Blekinge län

41 013

266

36 554

240

47 255

310

324 273

261

313 000

254

299 701

247

Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län

53 019

177

51 006

172

60 626

207

486 583

308

486 030

310

462 244

297

85 438

313

80 974

296

79 685

291

Örebro län

67 585

241

75 820

272

58 829

212

Västmanlands län

58 949

221

61 440

244

50 744

203

Dalarnas län

69 780

252

66 065

239

63 227

229

Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Riket totalt

75 040

271

78 843

285

69 470

252

178 639

736

181 079

745

186 608

767

61 771

487

59 960

473

59 361

468

123 748

477

129 159

500

117 359

455

81 534

326

81 584

328

83 711

335

3 175 085

337

3 127 147

335

2 535 513

274

1
Tabellen inkluderar både regionala bidrag och regional verksamhet omräknad i faktiska belopp som fördelats av Statens kulturråd, Allmänna Arvsfonden, Boverket,
Stiftelsen framtidens kultur, Konstnärsnämnden, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens konstråd, Stiftelsen Svenska Filminstitutet,
Arbetets museum, Dansnät Sverige, Kungliga Dramaten, Forum för levande historia, Institutet för språk och folkminnen, Rikskonserter, Riksteatern, Riksutställningar,
Statens försvarshistoriska museer, Talboks- och punktskriftsbiblioteket och Tekniska museet.
I 2009 och 2010 års belopp ingår Statens konstråd, Dansnät Sverige, Kungliga Dramaten, Arbetets museum, Forum för levande historia och delar av
Riksantikvarieämbetets förvaltningsanslag. Dessa institutioner har inte tidigare redovisat regional verksamhet omräknat i faktiska belopp.
Arkitekturmuseet, Dansens Hus och Kungliga Operan härleder totala kostnader för verksamheten till Stockholms län. När dessa inkluderas i redovisningen uppgår
medelsförbrukningen omräknat i faktiska belopp 2010 till 702 kronor per invånare i Stockholms län.
Ett tiotal institutioner redovisar ingen regional kostnadsfördelning och ingår inte i redovisningen ovan. Dessa institutioners verksamhet tillsammans med
Arkitekturmuseet, Dansens Hus och Kungliga Operans verksamhet motsvarar ca 1,5 miljarder kronor.

Analys och slutsatser

Den regionala fördelningen av statliga medel är
tämligen stabil över tid. Utfallet av den statliga
regionala fördelningen av bidragsmedlen beror
även på hur mycket medel som landsting och
kommuner satsar på kulturområdet. I och med
att kultursamverkansmodellen införs i flertalet
län kommer landstingen att i ökad grad få inflytande över och ansvar för hur vissa statliga
bidrag fördelas. Det är angeläget att landstingens ökade ansvar bidrar till att de nationella kulturpolitiska målen uppfylls.

4.4.11 Redovisning av vissa
kulturinstitutioners hyror
Regeringen lämnar i tabell 4.3 en redovisning
av kulturinstitutionernas hyreskostnader.
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Tabell 4.3 Hyreskostnader m.m. för vissa kulturinstitutioner under 2008–2010
Myndighet/Institution

Hyreskostnad inkl. uppvärmning och
el
2008
2009
2010

Anslag/Bidrag
2008

2009

2010

Hyreskostnad inkl. uppvärmning
och el, andel av anslag/bidrag
2008
2009
2010

Förändring i
procentenheter
2008-2010

Riksteatern

22 463

24 027

28 098

248 246

264 798

264 798

9,0%

9,1%

10,6%

+1,6

Kungliga Operan

50 432

52 005

54 413

381 011

411 301

427 407

13,2%

12,6%

12,7%

-0,5

Kungliga Dramaten

31 805

34 415

35 186

200 551

212 242

216 352

15,9%

16,2%

16,3%

+0,4

Dansens hus

8 764

8 475

8 747

20 523

21 029

25 514

42,7%

40,3%

34,3%

-8,4

Rikskonserter

9 600

9 522

8 704

68 289

62 194

62 935

14,1%

15,3%

13,8%

-0,2

123 426

124 584

109 260

319 197

330 323

345 553

38,7%

37,7%

31,6%

-7,0

Riksarkivet och
landsarkiven
Institutet för språk
och folkminnen

6 119

6 616

6 553

45 356

46 179

51 320

13,5%

14,3%

12,8%

-0,7

Riksantikvarieämbetet

47 574

47 007

56 830

222 561

218 973

209 704

21,4%

21,5%

27,1%

+5,7

Statens historiska
museer

19 829

21 369

20 709

76 627

80 066

80 876

25,9%

26,7%

25,6%

-0,3

Nationalmuseum med
Prins Eugens
Waldemarsudde

32 771

33 112

34 256

87 196

95 467

103 488

37,6%

34,7%

33,1%

-4,5

Naturhistoriska
riksmuseet

45 573

48 307

48 256

145 555

151 176

156 353

31,3%

32,0%

31,2%

-0,1

Statens museer för
världskultur

57 080

58 285

59 078

142 130

150 503

152 439

40,2%

38,7%

38,8%

-1,4

Livrustkammaren,
Skoklosters slott och
Hallwylska museet

11 982

12 326

13 203

37 869

40 010

40 737

31,6%

30,8%

32,4%

+0,8

Statens maritima
museer

57 537

63 459

63 440

107 600

112 280

113 386

53,5%

56,5%

56,0%

+2,5

Arkitekturmuseet

12 407

12 807

12 665

33 941

38 713

44 744

36,6%

33,1%

28,3%

-8,3

Statens
musiksamlingar

14 716

14 772

18 017

47 128

49 132

57 736

31,2%

30,1%

31,2%

0,0

Statens
försvarshistoriska
museer

27 076

27 711

35 365

73 2691

78 3491

82 2241

37,0%

35,4%

43,0%

+6,0

Moderna museet

45 067

47 569

46 641

110 952

120 076

122 653

40,6%

39,6%

38,0%

-2,6

Nordiska museet

28 143

27 489

25 373

104 850

106 889

109 010

26,8%

25,7%

23,3%

-3,5

Tekniska museet

13 467

13 064

15 657

43 072

43 877

44 669

31,3%

29,8%

35,1%

+3,8

Arbetets museum

2 253

2 363

2 699

13 581

13 819

14 008

16,6%

17,1%

19,3%

+2,7

Dansmuseet

4 330

4 392

4 511

10 019

10 240

9 612

43,2%

42,9%

46,9%

+3,7

Drottningsholms
slottsteater

3 217

3 007

7432

7 244

7 383

10 718

44,4%

40,7%

6,9%

-37,5

Forum för levande
historia

5 639

5 627

5 468

43 238

44 090

45 060

13,0%

12,8%

12,1%

-0,9

1

Anslaget har i tabellen minskats med 23 miljoner kronor som avser ett tillskott för bidragsgivning till försvarshistoriska museiverksamheter.
2
Till och med 2009 ingick Drottningholms teatermuseum i Drottningholms slottsteater. Stiftelsen inordnades fr.o.m. 2010 i Statens musiksamlingar, vilket förklarar
minskningen av hyreskostnaden för Drottningholms slottsteater 2010 och motsvarande ökning för Statens musiksamlingar.
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4.5

Budgetförslag

Regeringens överväganden

4.5.1

1:1 Statens kulturråd

Tabell 4.6 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:1
Statens kulturråd
Tusental kronor

Tabell 4.4 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

49 893

2011

Anslag

45 906

2012

Förslag

48 305

2013

Beräknat

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Anvisat 2011

961

1

Pris- och löneomräkning 2

49 239

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

2014

Beräknat

47 084

2015

Beräknat

48 327

4

2013

2014

2015

45 906

45 906

45 906

45 906

465

1 362

2 353

3 627

1 990

2 028

-1 051

-1 079

-69

-70

-72

-74

13

13

-52

-54

48 305

49 239

47 084

48 327

Förändring till följd av:

45 886

2
3

2012

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 48 305 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 45 242 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 45 242 tkr i 2012 års prisnivå.

Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

Anslaget används för Statens kulturråds förvaltningskostnader. Statens kulturråd är central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet. Statens kulturråd handlägger ärenden som rör statliga bidrag för kulturell verksamhet och andra
statliga åtgärder.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Statliga utställningsgarantier
Statens kulturråd hanterar verksamheten med
statliga utställningsgarantier. Verksamheten finansieras med avgifter och eventuella överskott
redovisas på inkomstsidan i statens budget under
inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.
Tabell 4.5 Statliga utställningsgarantier
Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte
får disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäktkostnad)

Utfall
2010

0

1 150

1 209

-59

Prognos
2011

0

1 300

1 300

0

Budget
2012

0

1 300

1 300

0

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (fr.o.m. 2014) till
följd av beräknande samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt
kommer att genomföras i statsförvaltningen.

Statens kulturråd tillförs ytterligare 1 990 000
kronor 2012 och 2 028 000 kronor för 2013 i
samband med införandet av kultursamverkansmodellen, vilket aviserades i budgetpropositionen för 2011.
Från anslaget omprioriteras 69 000 kronor till
Riksarkivet för att finansiera Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande
och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 48 305 000 kronor anvisas under
anslaget 1:1 Statens kulturråd för 2012. För
2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till
49 239 000 kronor, 47 084 000 kronor respektive
48 327 000 kronor.
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4.5.2

1:2 Bidrag till allmän
kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och
samarbete

Tabell 4.7 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

209 880
1

2011

Anslag

213 478

2012

Förslag

204 720

2013

Beräknat

211 822

2

2014

Beräknat

219 435

3

2015

Beräknat

220 655

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 815
209 010

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 207 794 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 211 991 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 208 992 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för bidrag till en rad skilda
ändamål på kulturområdet. Anslaget får belastas
med vissa kostnader för administration och
genomförande av verksamheten.

För att främja ökat internationellt kulturutbyte samt internationella och interkulturella
insatser, däribland verksamhet som initieras och
genomförs av de kulturråd som Sverige har utsända runt om i världen tillförs anslaget 1 miljon
kronor fr.o.m. 2012. Denna verksamhet bör bl.a.
fokusera på scenkonstens roll i det internationella utbytet.
Till följd av att den treåriga satsningen på
centrumbildningarna upphör minskar anslaget
med 10 009 000 kronor fr.o.m. 2012.
Anslaget minskas med 2 850 000 kronor för
2012 till följd av omprioriteringar inom utgiftsområdet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 204 720 000 kronor anvisas under
anslaget 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet,
utveckling samt internationellt kulturutbyte och
samarbete för 2012. För 2013, 2014 och 2015
beräknas anslaget till 211 822 000 kronor,
219 435 000 kronor respektive 220 655 000
kronor.
4.5.3

Regeringens överväganden
Tabell 4.8 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:2
Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och samarbete

1:3 Skapande skola

Tabell 4.9 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

107 050

2015

2011

Anslag

150 079

213 478

2012

Förslag

151 624

Förändring till följd av:

2013

Beräknat

153 885

2

Pris- och löneomräkning 2

2014

Beräknat

156 951

3

2015

Beräknat

161 083

4

Tusental kronor

Anvisat 2011

1

Beslut

2012

213 478

101
-8 859

2013

213 478

4 242
-5 898

2014

213 478

7 600

12 020

-1 331

-4 524

-313

-319

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt3
Förslag/
beräknat
anslag

204 720

211 822

219 435

220 655

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (fr.o.m. 2014) till följd av beräknande samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Anslaget ökar med 3 miljoner kronor per år
2012−2014 för insatser som syftar till att stärka
bokens ställning och mångfalden på bokmarknaden.
62

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

4 921
146 939

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 151 624 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 151 464 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 151 464 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för den långsiktiga satsningen
för barn i grundskolan, kallad Skapande skola.
Satsningen innebär att skolans kunskapsmål och
kulturpolitikens mål om barns och ungdomars
rätt till professionell kultur och till eget
skapande sammanfaller. Anslaget får belastas
med vissa kostnader för administration och
genomförande av verksamheten.
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Regeringens överväganden
Tabell 4.10 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:3 Skapande skola
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

150 079

150 079

150 079

150 079

3 806

7 038

11 174

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

1 545

och folkminnens ansvarsområden. Vidare beräknas under anslaget del av kostnaderna för
grundforskning inom naturvetenskap vid Naturhistoriska riksmuseet.
Anslaget används även för projekt inom
samtliga centrala museers ansvarsområden.
Anslaget får belastas med vissa kostnader för
administration och genomförande av verksamheten.

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Regeringens överväganden

Övrigt3

-166

Förslag/
beräknat
anslag

-170

Tabell 4.12 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
Tusental kronor

151 624

153 885

156 951

161 083

Anvisat 2011

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (fr.o.m. 2014) till följd av beräknande samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 151 624 000 kronor anvisas under
anslaget 1:3 Skapande skola för 2012. För 2013,
2014 och 2015 beräknas anslaget till 153 885 000
kronor,
156 951 000
kronor
respektive
161 083 000 kronor.
4.5.4

1:4 Forsknings- och
utvecklingsinsatser inom
kulturområdet

Tabell 4.11 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

37 962

2011

Anslag

35 983

2012

Förslag

36 314

2013

Beräknat

36 996

2

2014

Beräknat

37 722

3

2015

Beräknat

38 731

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

557
35 675

1

2012

2013

2014

2015

35 983

35 983

35 983

35 983

1 013

1 793

2 803

-54

-55

37 722

38 731

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

331

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt3
Förslag/
beräknat
anslag

36 314

36 996

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (fr.o.m. 2014) till följd av beräknande samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 36 314 000 kronor anvisas under
anslaget 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser
inom kulturområdet för 2012. För 2013, 2014
och 2015 beräknas anslaget till 36 996 000
kronor, 37 722 000 kronor respektive 38 731 000
kronor.

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 36 315 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 36 262 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 36 262 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för att finansiera forskningsoch utvecklingsinsatser inom kulturområdet.
Medlen används för projekt inom Riksarkivets,
Riksantikvarieämbetets och Institutet för språk
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4.5.5

1:5 Stöd till icke-statliga
kulturlokaler

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

Tabell 4.13 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

1 042

2011

Anslag

9 898

2012

Förslag

9 898

2013

Beräknat

9 898

2014

Beräknat

9 884

2015

Beräknat

9 884

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

23 654
14 709

under 2012 för ramanslaget 1:5 Stöd till ickestatliga kulturlokaler besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
9 000 000 kronor 2013 och 2014.

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för stöd till icke-statliga
kulturlokaler för ny- eller ombyggnad inklusive
handikappanpassning av musei-, teater- och konsertlokaler som tillhör någon annan än staten.
Beslut om bidrag fattas av Boverkets samlingslokalsdelegation efter samråd med Statens
kulturråd.
Tabell 4.14 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden1
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

6 375

Infriade åtaganden

1

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

6 375

9 000

3 000

-6 375

-6 000

-3 000

3 000

9 000

Utestående åtaganden

6 375

9 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

9 000

9 000

Bemyndigande på anslaget infördes i samband med Vårändringsbudget för 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21, rskr. 2010/11:321).
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Regeringens överväganden
Tabell 4.15 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

9 898

9 898

9 898

9 898

-14

-14

9 884

9 884

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt2
Förslag/
beräknat
anslag

9 898

9 898

-

konst- och kulturfrämjande verksamhet,

-

regional enskild arkivverksamhet,

-

filmkulturell verksamhet,

-

främjande av hemslöjd.

Statens kulturråd får inom ramen för anslaget
finansiera tidsbegränsade utvecklingsinsatser.
Anslaget får belastas med vissa kostnader för
Kungl. bibliotekets genomförande av det samlade ansvaret för statens stöd och samordning
inom biblioteksväsendet.
Regeringens överväganden

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Anslaget minskas (fr.o.m. 2014) till följd av beräknande samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Tabell 4.17 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet
Tusental kronor

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 9 898 000 kronor anvisas under
anslaget 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler för
2012. För 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget
till 9 898 000 kronor, 9 884 000 kronor
respektive 9 884 000 kronor.
4.5.6

Anvisat 2011

2012

2013

2014

2015

1 241 077

1 241 077

1 241 077

1 241 077

97 590

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

11 418

36 780

63 459

Beslut

25 000

25 506

26 039

800

816

833

855

-1 819

-1 867

1 329 589

1 337 656

Överföring
till/från andra
anslag

1:6 Bidrag till regional
kulturverksamhet

Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag

Tabell 4.16 Anslagsutveckling
Tusental kronor

1

1 278 295

1 304 179

1

2010

Utfall

2011

Anslag

1 241 077

2012

Förslag

1 278 295

2013

Beräknat

1 304 179

2

2014

Beräknat

1 329 589

3

2015

Beräknat

1 337 656

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
1 215 106

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 1 278 294 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 276 548 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 251 549 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för bidrag till regionala och
lokala kulturverksamheter.
Anslaget ska användas till följande
verksamheter:
-

professionell teater-, dans- och musikverksamhet,

-

museiverksamhet,

-

biblioteksverksamhet,

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (fr.o.m. 2014) till följd av beräknande samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Det statliga stödet till regional kulturverksamhet
tillförs 25 miljoner kronor årligen 2012−2014.
Till anslaget överförs ytterligare 800 000
kronor för att kompensera Cirkus Cirkör för
minskade hyresintäkter med anledning av att
Dans- och Cirkushögskolans utbildning i cirkus
flyttar från Cirkus Cirkörs lokaler till Dans- och
Cirkushögskolans. Medlen överförs från utgiftsområde 16, anslag 2:70, Särskilda utgifter inom
universitet och högskolor m.m. Därmed kompenseras Cirkus Cirkör med totalt 2 miljoner
kronor med anledning av de nya hyresförhållandena.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 1 278 295 000 kronor anvisas
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under anslaget 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet för 2012. För 2013, 2014 och 2015
beräknas anslaget till 1 304 179 000 kronor,
1 329 589 000 kronor respektive 1 337 656 000
kronor.

Regeringens överväganden
Tabell 4.19 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:7 Myndigheten för kulturanalys
Tusental kronor

Anvisat 2011

4.5.7

1:7 Myndigheten för kulturanalys

2012

2013

2014

2015

9 347

9 347

9 347

9 347

93

275

477

737

-14

-14

9 810

10 070

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Tabell 4.18 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

1

Beslut

Utfall
1

2011

Anslag

9 347

2012

Förslag

9 440

2013

Beräknat

9 622

2

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Överföring
till/från andra
anslag

0
9 151

Övrigt3

2014

Beräknat

9 810

3

2015

Beräknat

10 070

4

1
Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 9 441 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 9 427 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 9 427 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används till förvaltningskostnader för
Myndigheten för kulturanalys samt för forsknings- och utvecklingsinsatser på kulturområdet.
Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att,
med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska
målen, utvärdera, analysera och redovisa effekter
av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. I uppgifterna ingår att analysera
utvecklingen både inom detta område och inom
andra samhällsområden som har betydelse för
kulturlivet.

Förslag/
beräknat
anslag

9 440

9 622

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (fr.o.m. 2014) till följd av beräknande samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 9 440 000 kronor anvisas under
anslaget 1:7 Myndigheten för kulturanalys för
2012. För 2013, 2014 samt 2015 beräknas
anslaget till 9 622 000 kronor, 9 810 000 kronor
respektive 10 070 000 kronor.
4.5.8

Bidrag till kulturverksamhet från AB
Svenska Spel

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner att
regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma
2012 verkar för att bolagsstämman beslutar om
ett bidrag som motsvarar 1/26 av bolagets överskott 2011 från Nya Penninglotten avsett för
konst, teater och andra kulturella ändamål.
Bidraget ska fördelas enligt de närmare anvisningar som beslutas av regeringen.

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att
regeringen på AB Svenska Spels ordinarie
bolagsstämma 2012 verkar för att bolagsstämman beslutar om ett bidrag som motsvarar
1/26 av bolagets överskott för 2011 från Nya
Penninglotten avsett för konst, teater och andra
kulturella ändamål att fördelas till ifrågavarande
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ändamål enligt de närmare anvisningar som
beslutas av regeringen.
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5 Teater, dans och musik

5.1

Omfattning

Avsnittet omfattar statens bidrag till Kungliga
Operan AB, Kungliga Dramatiska teatern AB,

5.2

Riksteatern, Stiftelsen Dansens Hus, Drottningholms Slottsteater och Voksenåsen AS. Vidare
omfattas det statliga stödet till den fria scenkonsten och myndigheten Statens musikverk.

Utgiftsutveckling

Tabell 5.1 Utgiftsutveckling inom Teater, dans och musik, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

1 018

945

945

952

965

976

992

159

167

163

190

190

189

191

120

117

104

106

108

111

1 231

1 225

1 245

1 261

1 273

1 295

Teater, dans och musik
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern,
Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och
Voksenåsen
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
2:3 Statens musikverk
Summa Teater, dans och musik
1

1 177

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
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5.3

Mål

Resultatredovisningen fr.o.m. 2010 görs mot de
nya målen för den nationella kulturpolitiken som
riksdagen beslutat om (prop. 2009/10:3, bet.
2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145), se avsnitt 4.3.

5.4

Resultatredovisning

Bedömningsgrunder
Bedömningen av resultatet inom teater, dans och
musik utgår från:
-

fördelade bidrag till statliga och regionala
kulturinstitutioner samt till utövare inom
den fria scenkonsten,

-

redovisad statistik avseende utvecklingen av
besökssiffror, antalet föreställningar, andel
besökare som utgörs av barn och
ungdomar, tv-sändningar samt digitala
sändningar via biograf.

Vidare redovisas insatser avseende bl.a. barn och
unga, jämställdhet, personer med funktionsnedsättning samt internationell och interkulturell
verksamhet. Bedömningen av resultatet utgår
även från insatser för att främja kvalitet och att
förnya och utveckla verksamheten.

anpassade aktiviteter och konstnärlig verksamhet
tillsammans med Operans anställda.
Dramaten har, med en varierad repertoar, höjt
beläggningsgraden från 68 procent 2008 till 85
procent 2010. Dramatens satsning Unga Dramaten når breda barn- och ungdomsgrupper
genom sitt samarbete med skolan och tillför
även ett viktigt konstnärligt inflöde. Bland Dramatens internationella initiativ utmärker sig uppvaktningen av 2010 års nobelpristagare i litteratur, Mario Vargas Llosa. Samarbetsprojektet
med Riksteatern, Uusi Teatteri (Nya Finska
teatern i Sverige) har fortsatt att tillgängliggöra
ny finländsk dramatik genom läsningar och
översättningar. Barn- och unga-verksamheten
har även lyfts fram i internationella sammanhang; Unga Dramaten har varit i Washington,
Belgrad och Hamburg.
Genom nationalscenernas ateljéer och verkstäder bevaras och utvecklas en hantverksskicklighet inom ett stort antal yrkesområden.
Tillsammans med ett väl etablerat samarbete
med olika hantverksutbildningar bidrar verksamheten till att bevara och utveckla en viktig del av
kulturarvet.
Operan och Dramaten har inkommit med
redovisningar av det s.k. nationalscensuppdraget
som aviserades i den kulturpolitiska propositionen Tid för kultur (prop. 2009/10:3), se
vidare avsnitt 3.2.2.
Tabell 5.2 Prestationer Operan 2008–2010

Resultat
Nationella scenkonstinstitutioner

Operan och Dramaten
Kungliga Operan AB (Operan) och Kungliga
Dramatiska teatern AB (Dramaten) framförde
under 2010 en bred repertoar av klassiska och
moderna verk och nådde en större publik än året
innan. Operan hade en publik på ca 253 500
besökare och Dramaten ca 290 500 besökare.
Tack vare samarbete med Folkets Hus och
Parker liksom med Sveriges Television AB når
nationalscenerna en större publik genom digitala
sändningar.
Operan har låtit uruppföra två tidigare
beställda verk och har beställt två nya musikdramatiska verk vilket bidrar till utvecklingen av
operakonsten. Unga på Operan är en integrerad
del av Operans verksamhet och erbjuder ålders70

2008

2009

2010

338

316

407

237 674

237 363

253 496

9%

8%

9%

Snittbeläggning opera resp.

83%

78%

80%

balett Stora scenen

Antal föreställningar
Antal besökare
Andel besökare barn och
ungdomar

97%

93%

92%

Tv-sändningar

4

2

6

Digitala sändningar via
biograf

2

3

3
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Tabell 5.3 Prestationer Dramaten 2008–2010
Antal föreställningar
Antal besökare

2008

2009

2010

1 213

1 054

1 048

226 049

251 661

290 448

Andel besökare barn och
ungdomar

31%

24%

27%

Snittbeläggning

68%

78%

80%

Tv-sändningar

1

5

5

Digitala sändningar via
biograf

1

1

1

Riksteatern med Cullbergbaletten
Riksteatern har under 2010 fortsatt sitt arbete
med att nå ut i landet med scenkonst samt att nå
nya målgrupper. Antalet egenproducerade föreställningar har fortsatt att minska medan produktioner i samverkan med andra har ökat.
Riksteatern nådde som producent, arrangör och
förmedlare av scenkonst en sammanlagd publik
på mer än 1 miljon människor. Riksteatern har
arbetat med att stärka de regionala och lokala
teaterföreningarna i samband med att kultursamverkansmodellen etableras. Det internationella
och interkulturella utbytet har varit omfattande
med gästspel både i och utanför Sverige.
Tabell 5.4 Prestationer Riksteatern 2008–2010
2008

2009

2010

229

234

236

28

32

46

Antal medlemmar

42 948

40 110

41 178

Egna produktioner

36

33

31

Produktioner i samarbete

41

58

70

Arrangerade
föreställningar

3 353

3 368

3 192

Antal besökare

1 186 502

1 233 198

1 180 669

Lokala riksteaterföreningar
Anslutna föreningar

Riksteaterns Tyst teater fortsätter sitt arbete
med att öka tillgängligheten till scenkonst på
teckenspråk i hela landet. Tyst teater nådde 2010
en publik på ca 12 000 personer.
Cullbergbaletten är inne på sitt femte decennium och har under 2010 utvecklat sitt arbete
med både stora och små produktioner.
Stiftelsen Svenska rikskonserter
Rikskonserter har under 2010 arrangerat en stor
del av konserterna i samverkan med andra parter.
Insatser har inriktats mot musikformer med en
svagare institutionell förankring liksom mot en
ung publik och unga musiker. Under 2010

genomfördes lika många föreställningar på
konsertlokalen Nybrokajen 11 som under 2009.
Statens stöd till Rikskonserter avvecklas under
2011 (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr.
2009/10:145). Rikskonserter fick i uppdrag att
anpassa och planera sin verksamhet utifrån dessa
förutsättningar under 2010, vilket avspeglas i
2010 års mål- och återrapporteringskrav. Stiftelsen Svenska rikskonserters verksamhet upphör under 2011 och stiftelsen bör, enligt Rikskonserters bedömning, vara helt avvecklad under
2012.
Statens musikverk
Den 1 maj 2011 inledde Statens musikverk sin
verksamhet. Myndigheten, som innefattar verksamheten vid tidigare Statens musiksamlingar
och delar av Rikskonserters verksamhet, ska
främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet
som är präglat av konstnärlig förnyelse och hög
kvalitet. Musikverket ska också stödja utvecklingen av ett professionellt musikliv. Det
innebär att myndigheten ska vara en resurs för
musiklivet genom att ta till vara initiativ från
musiklivet, koordinera och stödja samverkansprojekt av nationellt intresse samt vara en nationell part vid internationellt samarbete. Statens
musikverk ska även, i likhet med tidigare uppdrag till Statens musiksamlingar, dokumentera,
främja och bygga upp kunskap om och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv. Vid myndigheten har ett konstnärligt råd
inrättats som får ett viktig roll när det gäller
stödet till den professionella musiken.
Stiftelsen Dansens hus
Dansens Hus har under 2010 fortsatt att
utveckla tillgången till samtida danskonst, dels
på den egna gästspelsscenen, dels i samverkan
med andra svenska och utländska dansaktörer,
liksom i nätverket DansnätSverige. Dansens Hus
hade 2010 totalt ca 53 000 besökare.
Tabell 5.5 Prestationer Dansens Hus 2008–2010
2008

2009

2010

Antal produktioner

31

37

43

- varav utländska

15

17

23

Antal besökare

54 900

59 200

52 900

Snittbeläggning Stora scenen

80%

77%

70%

Andel besökare barn och ungdomar

30%

24%

23%

Statligt verksamhetsbidrag mnkr

20,5

21,0

25,5
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Dansens Hus är en betydelsefull aktör för att
öka det internationella utbytet inom danskonsten och deltar i ett flertal internationella
nätverk. Dansens Hus arrangerade under 2010
ett 30-årsjubileum för IETM, International
Network for Contemporary Performing Arts,
där 600 yrkesverksamma inom samtida scenkonst från hela världen deltog.
Under 2010 arrangerades Ice Hot, en festival
som visar upp det nordiska dansutbudet för
omvärlden. Programläggare och producenter
från 32 länder besökte festivalen.
Voksenåsen
Voksenåsen har bedrivit en varierad programverksamhet under 2010. Institutionens 50-årsjubileum bidrog till ökad uppmärksamhet på
verksamheten. SommerAkademiet, Språk- og
kulturkursene, Kultur og mediekurset och
Voksenåsens stipendiatordning är årligt återkommande för unga. Voksenåsen arbetar
fortsatt intensivt för att bibehålla marknadsandelarna i hotell- och konferensbranschen.
Stiftelsen Drottningholms Slottsteater
Efter att Drottningholms Slottsteater 2010
avskiljdes från Stiftelsen Drottningholms teatermuseum omfattar verksamheten föreställningar
och visningar av teatern. Slottsteatern är en
nationell institution. Under 2010 hade Slottsteaterns 16 föreställningar en publik på totalt ca
6 800 besökare. Visningsverksamheten hade
27 400 besökare.
Tabell 5.6 Prestationer Drottningholms Slottsteater 2008–
2010
Antal föreställningar
Antal besökare till föreställningar

2008

2009

2010

21

19

16

7 885

7 642

6 750

Antal besökare till visningar

22 500

25 200

27 400

- varav elever och studenter

3 664

3 490

5 390

Antalet besökare vid föreställningarna har
minskat med 15 procent 2008–2010. Däremot
har besökarna till visningar ökat med 22 procent
under samma period. Även andelen barn och
unga som besöker visningarna har ökat, från
16 till 20 procent.
Inom ramen för Sveriges Radios samarbete
inom EBU, European Broadcasting Union, har
föreställningen Don Giovanni beställts av elva
länder. Drottningholm firar 20 år som världsarv
under 2011.
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Regionala scenkonstinstitutioner

De regionala scenkonstinstitutionerna runt om i
landet hade årligen drygt tre miljoner besökare
2008–2010. Under 2010 har Kulturrådet vidareutvecklat sin samverkan med de regionala
huvudmännen och även verkat för att främja
samverkan mellan institutionerna och det fria
kulturlivet.
Kulturrådets fördelning av statligt stöd till
regionala scenkonstinstitutioner uppgick 2010
till 810 miljoner kronor.
Därutöver fördelade Skåne läns landsting, inom ramen för försöksverksamheten med ändrad
regional fördelning av kulturpolitiska medel, ca
143 miljoner kronor i statligt stöd till elva av
länets scenkonstinstitutioner under 2010.
Försöksverksamheten med ändrad regional fördelning upphörde vid utgången av 2010 och
Skåne län ingår numera i den kultursamverkansmodell som trädde i kraft den 1 januari 2011.
Det statliga stödet till de regionala scenkonstinstitutionerna uppgick därmed till totalt
ca 950 miljoner kronor 2010.
Tabell 5.7 Statlig bidragsgivning till regionala scenkonstinstitutioner 2008–2010
Miljoner kronor
Verksamhet

2008

2009

2010

Regionala orkestrar

100

108

108

Regional musikverksamhet

205

222

227

Musikteater och operaverksamhet

174

160

178

Teater- och dansinstitutioner

270

268

276

Bidrag till samverkan med tonsättare
Utvecklingsbidrag
Totalt

4

5

5

12

16

16

765

779

810

Utvecklingsbidrag till scenkonstinstitutioner
fördelas bl.a. till särskilda projekt och under
2010 har internationell verksamhet prioriterats.
Tabell 5.8 Statlig finansieringsandel av de regionala scenkonstinstitutionernas offentliga finansiering 2008–2010
Verksamhet

2008

2009

2010

Samtliga regionala
scenkonstinstitutioner

38%

37%

38%

Regional musikverksamhet

59%

53%

56%

Orkestrar

33%

31%

35%

Teater- och dansinstitutioner

34%

34%

33%

Den statliga bidragsgivningen till scenkonstinstitutionerna förändras i och med att den s.k.
kultursamverkansmodellen successivt genom-
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förs. Det innebär att landstingen i respektive län
kommer att ansvara för fördelningen av de statliga medlen till scenkonstinstitutionerna, se
vidare avsnitt 4.4.2. Förutom de fem län som
ingår i modellen fr.o.m. 2011 har ytterligare elva
län anmält intresse att vara med fr.o.m. 2012.
Den fria scenkonsten

Den fria scenkonsten har 2010 haft en publik på
totalt ca 2,8 miljoner besökare. Totalt har
157 miljoner kronor fördelats till den fria scenkonsten, till arrangörer och till fonogramverksamhet under 2010. Grupperna bedriver en omfattande turnéverksamhet. De fria teater- och
dansgrupperna har stor betydelse för kulturutbudet för barn och unga. Andelen barn- och
ungdomsföreställningar inom teaterområdet är
78 procent, 60 procent inom dansområdet och
25 procent inom musikområdet.
Tabell 5.9 Den fria scenkonsten 20091
Statlig bidragsandel av det
totala offentliga stödet
Antal besökare
Andel barn- och
ungdomsföreställningar
1

Teater

Dans

Musik

51%

67%

85%

615 000

85 000

2 090 000

78%

60%

25%

Preliminära uppgifter från Statens kulturråd

Tabell 5.10 Bidrag till den fria scenkonsten 2008–20101
Miljoner kronor
2008

2009

2010

Musik

10

12

12

Musikarrangörer

22

24

24

Teater

53

55

54

Dans

21

23

24

Dansarrangörer m.m.

13

14

14

Vissa aktörer av kulturpolitiskt
intresse

20

16

19

Fonogram

6

7

7

Musikalier, notutgivning m.m.

3

3

3

148

154

157

Totalt
1

Preliminära uppgifter från Statens kulturråd

Från och med 2011 fördelas stöd till tonsättarsamverkan inom ramen för bidrag till den fria
scenkonsten. Ansökningarna 2011 har ökat med
närmare 50 procent jämfört med 2010. Även
bidragsbeloppet har ökat och 76 fria grupper,
arrangörer samt institutioner och länsmusikorganisationer fick 2011 ta del av

6,7 miljoner kronor. Ökningen har främst gynnat samarbeten mellan fria grupper och arrangörer. Bidraget till tonsättarsamverkan har under
2008–2010 även utvecklats i positiv riktning vad
gäller könsfördelning och andelen kvinnor som
erhållit stöd har ökat från 27 procent 2008 till ca
35 procent 2010.
För att ytterligare främja jämställdheten inom
musikområdet har regeringen gett Statens
musikverk i uppdrag att i samverkan med Statens
kulturråd och Konstnärsnämnden under 2011–
2014 stödja projekt för att främja ökad jämställdhet inom musiklivet. Det långsiktiga målet med
satsningen på totalt 8 miljoner kronor är att
bidra till att kvinnor och män blir mer jämställt
representerade i musiklivet inom de musikområden där behoven är som störst.
Analys och slutsatser
Den statliga bidragsgivningen till scenkonstområdet har stor betydelse för att hela landet ska
nås av scenkonst som präglas av hög konstnärlig
kvalitet, mångfald och bredd. Under 2010 fick
närmare sju miljoner besökare tillgång till scenkonst runt om i landet. Drygt en tredjedel av
besökarna var barn och unga.
Måluppfyllelsen vid de nationella scenkonstinstitutionerna är god med en bred och varierad
produktion som nått en stor publik. Även de
regionala och lokala kulturinstitutionerna uppvisar goda resultat vad gäller konstnärlig kvalitet,
tillgänglighet och utbud. I och med att den nya
kultursamverkansmodellen trätt i kraft 2011
övertar landstingen den viktiga uppgiften att
fördela det statliga stödet till dessa institutioner
och att följa upp verksamheterna och dess
utveckling i respektive län. Statens kulturråd
ansvarar för uppföljningen på nationell nivå.
Den fria scenkonsten utgör en viktig del av
utbudet av teater, dans och musik som både
berikar och kompletterar institutionernas verksamhet.
Regeringen ser positivt på de förslag om
samverkansinitiativ som Operan föreslår i sin
redovisning av uppdraget om nationalscenens
förutsättningar. Dramatens förslag till ändrade
riktlinjer kommer att beaktas i samband med
beslut om 2012 års riktlinjer.
Dramatens särskilda satsning på barn och
unga är mycket uppskattad och i linje med
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regeringens prioriteringar, men innebär samtidigt en stor ekonomisk belastning.
Statens insatser genom Riksteatern behöver i
högre grad inriktas på expertstöd och kompetensutveckling, både i förhållande till den regionala nivån och i förhållande till andra aktörer.
Regeringen bedömer att de projekt som redovisats inom ramen för samverkansuppdraget för
Cullbergbaletten, Dansens hus och Kungliga
Operan AB är väsentliga för Cullbergbaletten
och den professionella dansens framtida utveckling.
I och med att kultursamverkansmodellen (se
avsnitt 4.4.2) införs får landstingen ett ökat
ansvar för att utveckla den regionala och lokala
kulturen. I detta ansvar ingår uppgiften att fördela statliga bidrag till bl.a. scenkonstområdet.

5.5
5.5.1

samhet. Voksenåsen AS är Norges nationalgåva
till Sverige och har till syfte att stärka
samhörigheten mellan svenskar och norrmän.
Tabell 5.12 Ekonomisk redovisning för 2010
Tusental kronor

Operan

Övriga intäkter

Summa intäkter

425 907

73 313

499 220

Dramaten

216 352

50 538

266 890

Riksteatern

264 798

84 043

348 841

Dansens Hus

25 514

17 188

42 702

Drottningholms
Slottsteater

10 718

8 683

19 401

9 995

47 7821

57 7771

953 284

281 547

1 234 831

Voksenåsen
Summa
1

Uppgifterna är omräknade från norska till svenska kronor med årsgenomsnittet
för växelkursen 2010, vilken uppgick till 119,1577 SEK för 100 NOK.

Regeringens överväganden

Budgetförslag

Tabell 5.13 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens
Hus, Drottningholms Slottsteater och Voksenåsen

2:1 Bidrag till Operan, Dramaten,
Riksteatern, Dansens Hus,
Drottningholms slottsteater och
Voksenåsen

Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

944 815

944 815

944 815

944 815

8 771

22 299

34 131

50 986

-1 852

-1 902

-1 926

-1 959

-1 367

-1 391

975 653

992 452

Förändring till följd av:

Tabell 5.11 Anslagsutveckling

Pris- och löneomräkning 2

Tusental kronor

1 017 719

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Beslut 3

2010

Utfall

2011

Anslag

944 815

2012

Förslag

951 734

2013

Beräknat

965 212

2

Övrigt4
Förslag/
beräknat
anslag

1

2014

Beräknat

975 653

3

2015

Beräknat

992 452

4

0

Överföring
till/från andra
anslag

944 815

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 951 711 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 950 378 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 950 379 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för bidrag till fem riksinstitutioner på teater-, dans- och musikområdet
samt bidrag till Voksenåsen AS. Kungliga
Operan AB och Kungliga Dramatiska teatern
AB är nationalscener för opera och balett respektive talteater. Riksteatern är en ideell
förening som bedriver scenkonstverksamhet.
Dansens Hus är en gästspelsscen för den samtida
dansen. Det är en stiftelse med bidrag även från
Stockholms kommun. Bidrag till Stiftelsen
Drottningholms Slottsteater lämnas för att anordna teaterföreställningar och visningsverk74

Anslag

951 734

965 212

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
För 2012 har anslaget ökat med 1 194 000 kronor som justerat pris- och
löneomräkningen för institutionerna inom anslaget.
4
Anslaget minskas (fr.o.m. 2014) till följd av beräknande samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Operan
Bidraget
till
Operan
minskar
med
3 046 000 kronor till följd av att tidigare tidsbegränsade medel upphör.
Därutöver ökar bidraget till Operan med
4 248 000 kronor till följd av pris- och löneomräkningen. Sammantaget uppgår bidraget till
Operan till 433 408 000 kronor för 2012.
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Dramaten
Bidraget till Dramaten tillförs 1 400 000 kronor
fr.o.m. 2012 för verksamheten vid Unga
Dramaten.
Regeringen beräknar att bidraget till
Dramaten på grund av pris- och löneomräkning
ökar med 2 336 000 kronor 2012. Sammantaget
uppgår bidraget till Dramaten till 221 042 000
kronor för 2012.
Riksteatern
Bidraget till Riksteatern minskas med 1 400 000
kronor till följd av omprioriteringar inom
utgiftsområdet.
Regeringen beräknar att bidraget till Riksteatern på grund av pris- och löneomräkningen
ökar med 2 864 000 kronor 2012. Sammantaget
uppgår bidraget till Riksteatern till 253 353 000
kronor för 2012.
Dansens Hus
Bidraget till Dansens Hus ökar till följd av prisoch löneomräkningen med 279 000 kronor 2012.
Sammantaget uppgår bidraget till Dansens Hus
till 22 921 000 kronor för 2012.

5.5.2

2:2 Bidrag till vissa teater-, dansoch musikändamål

Tabell 5.14 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

158 801

2011

Anslag

166 503

2012

Förslag

189 503

2013

Beräknat

189 503

2

2014

Beräknat

189 233

3

2015

Beräknat

191 233

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

5 486
163 019

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 189 503 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 189 233 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 191 233 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för bidrag till den fria scenkonsten samt arrangerande musikföreningar,
stöd till produktion och distribution av fonogram, bidrag till vissa aktörer av kulturpolitiskt
intresse, bidrag till samverkan med tonsättare
m.m.
Anslaget får belastas med vissa kostnader för
administration och genomförande av verksamheten.

Drottningholms Slottsteater
På grund av pris- och löneomräkning ökar bidraget med 104 000 kronor 2012. Sammantaget
uppgår bidraget till Drottningholms Slottsteater
till 10 881 000 kronor för 2012.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Voksenåsen
På grund av pris- och löneomräkning ökar bidraget med 134 000 kronor 2012. Sammantaget
uppgår bidraget till Voksenåsen till 10 129 000
kronor för 2012.

under 2012 för ramanslaget 2:2 Bidrag till vissa
teater-, dans- och musikändamål besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
107 000 000 kronor 2013 och 2014.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 951 734 000 kronor anvisas under
anslaget 2:1 Bidrag till Operan, Dramaten,
Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms
Slottsteater och Voksenåsen för 2012. För 2013,
2014 och 2015 beräknas anslaget till 965 212 000
kronor,
975 653 000
kronor
respektive
992 452 000 kronor.
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Tabell 5.15 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

107 000

3 500

Ingående åtaganden

79 735

79 700

100 000

Nya åtaganden

79 700

100 000

107 000

-79 735

-79 700

-100 000

-103 500

-3 500

Utestående åtaganden

79 700

100 000

107 000

3 500

0

Erhållet/föreslaget bemyndigande

80 000

100 000

107 000

Infriade åtaganden

Regeringens överväganden

5.5.3

Tabell 5.16 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

Tabell 5.17 Anslagsutveckling

Tusental kronor

Anvisat 2011 1
Beslut

2012

2013

2014

2015

2010

Utfall

166 503

166 503

166 503

166 503

2011

Anslag

119 744

2012

Förslag

104 062

2013

Beräknat

106 326

2

2014

Beräknat

108 368

3

2015

Beräknat

111 149

4

23 000

23 000

23 000

25 000

Överföring
till/från andra
anslag

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
117 238

1

Övrigt2
Förslag/
beräknat
anslag

2:3 Statens musikverk

Tusental kronor

Förändring till följd av:

Beräknat
2015–

189 503

189 503

-270

-270

189 233

191 233

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 104 063 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 103 915 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 103 916 tkr i 2012 års prisnivå.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Anslaget minskas (fr.o.m. 2014) till följd av beräknande samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Anslaget ökar med 23 miljoner kronor fr.o.m.
2012 för att stärka den fria scenkonsten, varav
14 miljoner kronor avser det fria musiklivet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 189 503 000 kronor anvisas under
anslaget 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och
musikändamål för 2012. För 2013, 2014 och
2015 beräknas anslaget till 189 503 000 kronor,
189 233 000 kronor respektive 191 233 000
kronor.
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Anslaget används för Statens musikverks förvaltningskostnader, projektverksamhet inom musikområdet samt kostnader som uppkommer till
följd av att Stiftelsen Svenska rikskonserter avvecklas. Statens musikverk ska främja ett varierat
musikaliskt utbud, präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet, i hela landet. Myndigheten ska vidare dokumentera, bevara, främja,
bygga upp kunskap om och tillgängliggöra
teaterns, dansens och musikens kulturarv.
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Regeringens överväganden
Tabell 5.18 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
2:3 Statens musikverk
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

119 744

119 744

119 744

119 744

998

3 625

6 171

9 403

-16 500

-16 859

-17 207

-17 648

-180

-184

-188

-193

-152

-156

108 368

111 149

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag

104 062

106 326

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Anslaget minskas (fr.o.m. 2014) till följd av beräknande samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Under 2011 fanns medel för Stiftelsen Svenska
rikskonserters avveckling avsatta inom anslaget.
Anslaget minskar med 16,5 miljoner kronor
fr.o.m. 2012 till följd av att omprioriteringar görs
till det fria musiklivet.
Från anslaget omprioriteras 180 000 kronor
till Riksarkivet för att finansiera Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande
och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 104 062 000 kronor anvisas under
anslaget 2:3 Statens musikverk för 2012. För
2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till
106 326 000 kronor, 108 368 000 kronor
respektive 111 149 000 kronor.
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6 Litteraturen, läsandet och språket

6.1

Omfattning

Avsnittet omfattar Statens kulturråds bidragsgivning till bibliotek, litteratur och kulturtid-

6.2

skrifter. Vidare omfattas Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Institutet för språk och folkminnen samt Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur.

Utgiftsutveckling

Tabell 6.1 Utgiftsutveckling inom Litteraturen, läsandet och språket, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

121

124

121

124

124

124

124

3:2 Talboks- och punktskriftsbiblioteket

75

85

84

86

88

90

92

3:3 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation
och litteratur

16

17

17

17

17

18

18

3:4 Institutet för språk- och folkminnen

51

53

53

53

54

54

55

Summa Litteraturen, läsandet och språket

263

278

275

280

283

285

289

Litteraturen, läsandet och språket
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

79
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6.3

Mål

Resultatredovisningen fr.o.m. 2010 görs mot de
nya målen för den nationella kulturpolitiken som
riksdagen beslutat om (prop. 2009/10:3, bet.
2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145), se avsnitt 4.3.

6.4

Resultatredovisning

Bedömningsgrunder
Bedömningen av resultatet inom litteraturen,
läsandet och språket utgår från bl.a.:
-

fördelade bidrag och utvecklingsbidrag till
folkbibliotek, region- och länsbibliotek,
lånecentraler, Sveriges depåbibliotek och
Internationella biblioteket,

-

fördelade bidrag till litteratur, kulturtidskrifter, litterära evenemang, läsfrämjande
insatser, inköpsstöd till folk- och skolbibliotek, litterära projekt i utlandet,
översättningsstöd samt produktion och utlåning av talböcker och punktskriftsböcker,

-

insatser inom språkområdet med utgångspunkt i språklagen (2009:600).

Bedömningen av resultatet utgår vidare från insatser för att främja kvalitet och för att förnya
och utveckla verksamheten.
6.4.1

Bibliotek

Resultat

Statens kulturråd
Staten ger genom Statens kulturråd bidrag till
folk- och länsbibliotek för att främja spridning
och läsning av litteratur samt för att utveckla
biblioteksväsendet.
Närmare 49 miljoner kronor fördelades under
2010 som verksamhetsbidrag till region- och
länsbibliotek, lånecentraler, Sveriges depåbibliotek och Internationella biblioteket. Därutöver
fördelades 5,3 miljoner kronor för utveckling av
biblioteksverksamhet.
Statens kulturråd har valt att prioritera
strategiskt utvecklingsarbete och samverkan
genom länsövergripande projekt vid fördelning
av utvecklingsbidraget. Ansökningar som syftar
80

till att stärka interkulturell och internationell
utveckling har också prioriterats.
Det arbete som Statens kulturråd bedrivit i
syfte att skapa samverkan mellan olika bibliotekstyper och tillgängliggöra de samlade nationella resurserna, inom ramen för nätverket
Sverigebiblioteket, avslutades under 2010.
Regeringsuppdrag inom biblioteksområdet
Regeringen har beslutat att Kungl. biblioteket
från den 1 januari 2011 ska ha ett nationellt
samordnings- och utvecklingsansvar som bl.a.
innebär att utöva nationell överblick, att främja
samordning och att samla in statistik.
Den
utvärdering
av
bibliotekslagen
(1996:1596) som regeringen under 2009 beslutade att genomföra färdigställdes under våren
2010 (dnr Ku2009/1518/KV). Inom Regeringskansliet bereds för närvarande en översyn av bibliotekslagen. Regeringen avser att återkomma i
frågan.
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Talboks- och punktskriftsbibliotekets (TPB)
produktion och förvärv av talböcker utgjorde
2010 ca 24 procent av den årliga bokutgivningen
i Sverige. Snittkostnaden per titel minskade med
ca 10 procent under 2010 jämfört med 2009.
Antalet bibliotek och högskolestuderande som
är registrerade som låntagare hos TPB ökade
med ca tio procent. Antalet låntagare som lånar
fysiska exemplar från TPB minskade med ca
20 procent mellan 2009 och 2010. Antalet enskilda låntagare som laddar ned via TPB och som
registrerats via det egna biblioteket – en
möjlighet som infördes under 2010 – uppgick
under 2010 till över 3 000. De enskilda låntagarnas nedladdningar via högskolebiblioteken,
som var först med att införa möjligheten till
direktnedladdning, ökade från 8 828 under 2009
till 30 095 under 2010.
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Tabell 6.2 Prestationer talböcker 2008–2010
2008

2009

2010

Antal producerade och
förvärvade talböcker

2 185

2 178

2311

Snittkostnad per
egenproducerad talbok

26 382

26 718

24 292

Antal förmedlande bibliotek
och studerande som är
registrerade vid TPB

11 121

12 521

13 711

Antal låntagare som lånar
fysiskt från TPB

3 498

3 265

2 610

-

-

3 055

Antal enskilda låntagare som
laddar ner från TPB

TPB:s produktion och förvärv av punktskriftsböcker ökade med ca tio procent under 2010.
Antalet utlånade punktskriftsböcker minskade
totalt med ca fem procent. Utlåningen av barnböcker minskade med ca 15 procent, vilket bl.a.
förklaras med att det ökade medieutbudet förändrat unga brukares läsvanor. För att ytterligare
främja barns tillgång till och användning av
punktskrift överfördes 1 496 000 kronor från
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg till TPB fr.o.m. 2010. Det har bl.a.
bidragit till en ökad produktion av talböcker och
taktila bilderböcker för barn. Fem nya taktilt
illustrerade böcker för barn producerades under
2010 och det totala beståndet uppgår till 65 titlar.
Tabell 6.3 Prestationer punktskriftsböcker 2008–2010
2008

2009

2010

Antal producerade och förvärvade
punktskriftsböcker

326

367

409

Antal utlånade punktskriftsböcker

23 958

20 414

19 334

6 738

5 820

4 899

56

60

65

- varav för barn
Bestånd av taktila bilderböcker

Biblioteken är också betydelsefulla samverkansparter i regeringens arbete med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra
det nationella kulturarvet.
Utvärderingen av bibliotekslagen som redovisades 2010 visade att de stora omvärldsförändringar som skett sedan lagens tillkomst
1996 gör en revision av lagen nödvändig. Sätten
att framställa och distribuera kultur- och informationsbärande medier har förändrats, och
många andra medier än tryckta hanteras av det
allmänna biblioteksväsendet. Även medievanor
och biblioteksanvändning har förändrats.
I ovan nämnda utredning konstateras även att
det har varit svårt att följa upp tillämpningen av
bibliotekslagen (1996:1596). Detta kommer
dock att förändras i och med att Kungl.
biblioteket, inom ramen för sitt vidgade
uppdrag, tillsammans med länsbiblioteken ska
följa upp hur de planer för biblioteksverksamheterna som kommuner och landsting antar i
enlighet med bibliotekslagen har utformats och
hur de används.
TPB driver utvecklingen med digital teknik
inom taltidnings-, talboks- och punktskriftsverksamheterna. Under 2010 introducerades
möjligheterna till direkt nedladdning av talböcker respektive ett system med envägslån för
punktskrift, som innebär att läsarna kan låna
böcker som inte ska returneras. Utvecklingen
med digital teknik bedöms leda till bättre tillgänglighet för enskilda användare och en effektivare användning av de statliga medel som
anslagits för verksamheten. I dag kan användarna
ladda ner eller lyssna strömmande på omkring
90 000 digitala talböcker.

Analys och slutsatser

6.4.2

Biblioteken är en viktig samhällelig resurs och
det finns stora utvecklingsmöjligheter för biblioteken i framtidens samhälle. De verkar för läskunnighet, utbildning, livslångt lärande, kultur
och informationsspridning. Biblioteksverksamheten är främst en kommunal angelägenhet men
stöds även genom statliga bidrag, främst från
Statens kulturråd. Statliga medel till regional
biblioteksverksamhet fördelas fr.o.m. 2011
genom kultursamverkansmodellen. Folkbibliotekens verksamheter kommer därmed att synliggöras och utvecklas genom arbetet med de regionala kulturplanerna.

Resultat

Litteratur och kulturtidskrifter

Statens kulturråd
Statens kulturråd fördelar ett antal bidrag som
syftar till att dels stödja utgivning och distribution av litteratur och kulturtidskrifter, dels
främja läsning och litteraturförmedling, särskilt
bland barn och unga.
Totalt fördelades 2010 ca 35 miljoner kronor i
litteraturstöd till förlagen. Stödet fördelades till
områdena svensk skönlitteratur, översatt skönlitteratur, facklitteratur, barn- och ungdomslitteratur, bildverk och serier för vuxna, invandrar81
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och minoritetslitteratur samt nationella minoriteters litteratur. Kulturrådet prioriterade 2010,
liksom föregående år, debutanter och översättningar av titlar från språkområden som inte
är väl företrädda i den svenska utgivningen.
I augusti 2010 trädde den nya förordningen
(2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser i kraft. På
litteraturens område innebär detta bl.a. att det
inte längre finns något krav på att Kulturrådet, i
samråd med berörda intressenter, ska fastställa
högsta tillåtna förlagsnettopris. Andra nyheter är
att stödet ska fördelas teknikneutralt samt att
det införs en möjlighet att fördela stöd på förhand till planerad utgivning, något som Kulturrådet också började göra under 2010.
Under 2009 beviljades 756 titlar litteraturstöd,
en minskning jämfört med föregående år. Under
2010 sjönk siffran till 722 titlar. Antalet ansökningar om stöd har minskat i motsvarande grad.
Skälen för minskningen är dels förlagens
minskade utgivning, dels att de upplagegränser
som infördes 2009 har resulterat i att Kulturrådet inte prioriterar stöd för titlar som trycks i
en sådan omfattning att de kan förväntas bära sig
ekonomiskt.
Under 2010 fördelades ca 22,3 miljoner
kronor till kulturtidskrifter. Den största delen,
ca 18,2 miljoner kronor, användes för produktionsstöd. Vidare fördelades ca 3,4 miljoner
kronor i utvecklingsstöd. Inom utvecklingsstödet har Kulturrådet under 2010 särskilt prioriterat synliggörande och spridning av kulturtidskrifter. Av detta skäl har distributionsstöd
för marknadsföring och lösnummerförsäljning
på kommission beviljats även detta år. Vidare har
stöd fortsatt att beviljas för samlad information
om kulturtidskrifter via en tryckt och en nätbaserad katalog.
Den nya förordningen påverkar bidragsgivningen till kulturtidskrifter. Förlusttäckningskravet har slopats, definitionen av kulturtidskrift
har förändrats och stödet har blivit teknikneutralt. Den försöksverksamhet med stöd till
nätbaserade tidskrifter som Kulturrådet införde
2008 blir därmed permanentad.
Statens kulturråd beslutade 2010 om bidrag
till läsfrämjande insatser på totalt ca 11,8 miljoner kronor, en ökning med 2 miljoner kronor
jämfört med föregående år. Av dessa medel har
11,3 miljoner kronor gått till projekt och verksamheter med barn och unga som målgrupp.
Kulturrådets prioriteringar under 2010 har varit
82

samverkan, långsiktighet, barns delaktighet, utnyttjande av internet i läsfrämjande syften samt
projekt som syftat till att levandegöra litteraturen som konstform.
År 2010 fördelades ca 24,2 miljoner kronor till
kommunerna för folk- och skolbibliotekens inköp av litteratur. För att beviljas inköpsstöd
krävs dels att kommunens mediabudget inte
sänkts från föregående år, dels att kommunen
beskriver hur den arbetar med läsfrämjande.
Kulturrådets prioritering vid fördelningen av
bidrag har utgått från antalet barn som finns i
kommunen samt kvaliteten på kommunens
läsfrämjandeplan. Kommuner som lyft fram
läsfrämjandeplanerna i biblioteksplanen, och
kommuner med en bra samverkan mellan skola
och folkbibliotek, har prioriterats.
Under 2010 satsades ca 2,5 miljoner kronor på
bidrag till litterära projekt i utlandet. Därtill
kommer ett översättningsstöd till utländska förlag för översättning av svensk litteratur om ca 3,3
miljoner kronor. Under 2010 har Kulturrådet på
området särskilt prioriterat bl.a. introduktion av
nya författarskap, evenemang som rör barn- och
ungdomslitteratur, yttrandefrihetsfrågor och
projekt som inkluderar översättare.
Kulturrådet arbetar för att öka antalet fristäder för förföljda författare samt för att stödja
nätverk för dessa författare, som under 2010
uppgick till fyra. Kulturrådets informationsinsatser under året har ökat intresset för fristäder
i kommuner och regioner. De fristadsförfattare
som önskat delta i litterära evenemang i Sverige
och i utlandet har beretts möjligheter till detta
genom bidrag från Kulturrådet. Kulturrådet har
också beviljat ekonomiska bidrag för fristadsförfattares medverkan på litteraturfestivaler och
för översättning till svenska av författarnas
texter.
Centrum för lättläst
Uppgiften för Centrum för lättläst är att öka tillgängligheten till nyhetsinformation och litteratur för personer som har lässvårigheter eller som
är otränade i det svenska språket samt för personer med funktionsnedsättning.
Satsningen på skolan har fortsatt under 2010.
och bokutgivningen har haft en större inriktning
på unga läsare. Under året gavs totalt 13 titlar ut
med särskild inriktning på ungdomar, jämfört
med nio titlar året innan. Vid sidan av utgivningsverksamheten har Centrum för lättläst
fortsatt utvecklingen som kompetenscenter på
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lättlästområdet. Under 2010 bildade stiftelsen ett
vetenskapligt råd bestående av forskare från olika
discipliner som språk och pedagogik m.m. En
omvärldsanalys, inklusive kartläggning av andra
aktörer på området, har även redovisats av stiftelsen som bl.a. tar upp möjligheter inom ny
teknik och samverkan.
Analys och slutsatser

Sammantaget bidrar de statliga insatserna på
området till att bredda tillgången till och intresset för litteratur och kulturtidskrifter. Både
litteraturstödet och produktions- och utvecklingsstöden till kulturtidskrifterna har stor
betydelse för att främja mångfald och kvalitet i
utbudet. Det statliga stödet till produktion och
distribution av litteratur och kulturtidskrifter har
setts över, i enlighet med vad regeringen
aviserade i propositionen Tid för kultur (prop.
2009/10:3).
I mars 2011 tillsattes en kommitté som ska
analysera litteraturens ställning och identifiera
utvecklingstendenser som förväntas kunna påverka litteraturområdet framöver (dir. 2011:24).
Centrum för lättläst bildades 1987 och mot
bakgrund av utvecklingen på medieområdet och
andra omvärldsförändringar, ser regeringen ett
behov av att se över stiftelsens verksamhet och
statens stöd till anpassad litteratur och nyhetsinformation.
6.4.3

Språk

Resultat

Institutet för språk och folkminnen
Institutet för språk och folkminnen (ISOF) har
under året bedrivit information om språklagen
(2009:600) som trädde i kraft den 1 juli 2009.
ISOF har också arbetat med uppföljning av
tillämpningen av lagen. Vidare har myndigheten
verkat för att sprida kunskaper hos myndigheter
och allmänhet om lagar och språkpolitiska mål
samt utvärdera språksituationen i Sverige. Den
förstärkning av anslaget som institutet fick med
anledning av uppdraget att följa upp tillämpningen av språklagen har huvudsakligen använts
till att utöka och förstärka kompetensen vid
Språkrådet.

Barn- och mångfaldsperspektivet har uppmärksammats bl.a. genom det material gällande
dokumentations- och forskningsprojekt som
samlingarna utökats med. Institutet har arbetat
med att bedriva språkvård t.ex. genom att utveckla rådgivningen i språkfrågor och utöka
användningen av institutets interaktiva frågetjänster på internet för att nå nya målgrupper.
Arbetet med att stärka forskningsprofilen,
genom egna projekt och samverkansprojekt, har
bl.a. resulterat i att institutet under året fastställt
riktlinjer för forskningsverksamheten och inrättat en forskningsgrupp som forum för forskningsstrategiska frågor. Myndigheten har även
bedrivit samarbete och utbyte med andra
myndigheter och institutioner samt deltagit i
internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde genom att vara företrädd i flera internationella organisationer.
ISOF har under året arrangerat de årligen
återkommande seminarierna Språkrådsdagen och
Språkpolitikens dag samt delat ut Klarspråkskristallen, det pris för ett klart myndighetsspråk
som delades ut för tredje gången i myndighetens
regi. Kunskapsspridning har skett genom rådgivning inom myndighetens alla ämnesområden
och myndighetens webbplatser har utökats med
sidor som riktar sig till barn och unga.
Som en följd av den rapport som institutet
tillsammans med berörda myndigheter lämnade
till regeringen i november 2009 med förslag till
nationellt genomförande av Unescos konvention
om skydd av det immateriella kulturarvet, har
ISOF getts samordningsansvaret för uppdraget
att utveckla arbetet med tillämpningen av konventionen.
Arbetet med de nationella minoritetsspråken
och det svenska teckenspråket har stärkts
ytterligare, dels genom språkvårdande insatser,
dels genom s.k. revitaliseringsinsatser för de
nationella minoritetsspråken. Sedan 2010 fördelar myndigheten statsbidrag för insatser till
stöd för de nationella minoritetsspråken. Syftet
med bidraget, totalt 3,4 miljoner kronor, är att
ge enskilda bättre förutsättningar att tillägna sig,
utveckla och använda sitt nationella minoritetsspråk genom att stärka deras förmåga att förstå,
tala, läsa eller skriva på minoritetsspråket. Institutet har bildat en referensgrupp med språkvetenskaplig expertis och representanter för de
nationella minoritetsspråken. Intresset för bidraget har varit stort och institutet har tagit
emot över 100 ansökningar, varav 33 ansök83
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ningar beviljats bidrag med sammanlagt 3,4 miljoner kronor (Utgiftsområde 1, anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter).

6.5

Budgetförslag

6.5.1

3:1 Bidrag till litteratur och
kulturtidskrifter

Analys och slutsatser

Tabell 6.4 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Med språklagens införande fick svenskan formell
status som huvudspråk i Sverige och de fem
nationella minoritetsspråkens ställning, liksom
svenskt teckenspråk, befästes. Genom ISOF:s
uppdrag att följa upp tillämpningen av språklagen har arbetet stärkts ytterligare.
Institutet har en omfattande rådgivning för
både forskare och allmänhet inom myndighetens
alla ämnesområden och svar på förfrågningar och
service till besökare har fungerat bra. Genom att
utveckla rådgivningen i språkfrågor och utöka
användningen av institutets interaktiva frågetjänster har nya målgrupper nåtts. Institutets
uppgift att samla kunskap om och följa användningen av även andra språk i Sverige behöver
dock utvecklas.
Effekterna av Språkrådets betydelsefulla klarspråksarbete är framför allt bättre, mer lättlästa
texter och större språklig medvetenhet. Samarbetet och utbytet med andra myndigheter och
institutioner samt deltagandet i internationellt
samarbete inom verksamhetsområdet har bidragit till att ytterligare stärka inhämtning, spridning och utbyte av kunskaper.

2010

Utfall

120 647

2011

Anslag

123 682

2012

Förslag

123 682

2013

Beräknat

123 682

2014

Beräknat

123 509

2015

Beräknat

123 509

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 638
121 094

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för stöd till utgivning och
spridning av litteratur och kulturtidskrifter, stöd
till insatser för att främja läsning samt ett litteraturpris till Astrid Lindgrens minne. Anslaget
får belastas med vissa kostnader för administration och genomförande av verksamheten.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslaget 3:1 Bidrag till
litteratur och kulturtidskrifter besluta om bidrag
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
20 000 000 kronor 2013.

Tabell 6.5 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

0

20 000

20 000
0

Utestående åtaganden

20 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

20 000

84

-20 000

Beräknat
2014

Beräknat
2015–
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Regeringens överväganden
Tabell 6.6 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 3:1
Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

123 682

123 682

123 682

123 682

-173

-173

123 509

123 509

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt2
Förslag/
beräknat
anslag

123 682

123 682

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Anslaget minskas (fr.o.m. 2014) till följd av beräknande samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 123 682 000 kronor anvisas under
anslaget 3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter för 2012. För 2013, 2014 och 2015
beräknas anslaget till 123 682 000 kronor,
123 509 000 kronor respektive 123 509 000
kronor.
6.5.2

form av läshandikapp med tillgänglig studielitteratur. Medlen för studielitteraturverksamheten anvisas under utgiftsområde 15 Studiestöd, anslaget 1:5 Bidrag till vissa studiesociala
ändamål. Inom myndigheten finns en nämnd för
punktskrift och taktil läsning, punktskriftsnämnden, med uppgift att främja och utveckla
taktil läsning och punktskrift som skriftspråk för
synskadade. Inom myndigheten finns även ett
särskilt beslutsorgan för taltidningar, taltidningsnämnden, som beslutar om bidrag till tidningsföretag som ger ut en talad version av den
tryckta tidningen.
Regeringens överväganden
Tabell 6.8 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 3:2
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Tusental kronor

2012

2013

2014

2015

85 272

85 272

85 272

85 272

934

2 858

4 659

6 926

Beslut

-350

0

0

0

Överföring
till/från andra
anslag

-128

-131

-134

-137

53

54

-70

-71

85 781

88 054

89 728

91 990

Anvisat 2011

1

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

3:2 Talboks- och
punktskriftsbiblioteket

Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag

Tabell 6.7 Anslagsutveckling
1

Tusental kronor

2010

Utfall

74 709

2011

Anslag

85 272

2012

Förslag

85 781

2013

Beräknat

88 054

2

2014

Beräknat

89 728

3

2015

Beräknat

91 990

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

430
83 909

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 86 132 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 86 012 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 86 012 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Talboks- och punktskriftsbibliotekets (TPB) förvaltningskostnader och
verksamhet. TPB är en statlig myndighet som i
samverkan med andra bibliotek ska arbeta för att
personer med funktionsnedsättning får tillgång
till litteratur som de kan ta del av.
TPB svarar även för att förse högskolestuderande personer med funktionsnedsättning i

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (fr.o.m. 2014) till
följd av beräknande samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt
kommer att genomföras i statsförvaltningen.

Anslaget minskas med 350 000 kronor för 2012.
Från anslaget omprioriteras 128 000 kronor
till Riksarkivet för att finansiera Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande
och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 85 781 000 kronor anvisas under
anslaget 3:2 Talboks- och punktskriftsbiblioteket
för 2012. För 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till 88 054 000 kronor, 89 728 000 kronor
respektive 91 990 000 kronor.
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6.5.3

3:3 Bidrag till Stiftelsen för lättläst
nyhetsinformation och litteratur

Tabell 6.9 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

16 229

2011

Anslag

16 548

2012

Förslag

16 698

2013

Beräknat

17 199

2

2014

Beräknat

17 509

3

2015

Beräknat

17 909

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
16 548

6.5.4

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 16 698 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 16 675 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 16 675 tkr i 2012 års prisnivå.

Tusental kronor

Regeringens överväganden
Tabell 6.10 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
3:3 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och
litteratur

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

16 548

16 548

16 548

16 548

651

985

1 386

-24

-25

17 509

17 909

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

150

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt3
Förslag/
beräknat
anslag
1

16 698

17 199

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (fr.o.m. 2014) till följd av beräknande samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.
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3:4 Institutet för språk och
folkminnen

Tabell 6.11 Anslagsutveckling

Anslaget används för bidrag till Stiftelsen för
lättläst nyhetsinformation och litteratur (Centrum för lättläst). Enligt stadgarna har stiftelsen
till ändamål att äga och ge ut en nyhetstidning
för personer med funktionsnedsättning samt att
ge ut lättlästa böcker (LL-böcker). Verksamheten ska bedrivas utan vinstsyfte och inom
ramen för det avtal som träffas mellan staten och
stiftelsen. Nu gällande avtal löper till och med
den 31 december 2011.

Tusental kronor

Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 16 698 000 kronor anvisas under
anslaget 3:3 Bidrag till Stiftelsen för lättläst
nyhetsinformation och litteratur för 2012. För
2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till
17 199 000 kronor, 17 509 000 kronor respektive
17 909 000 kronor.

2010

Utfall

50 946

2011

Anslag

52 855

2012

Förslag

53 379

2013

Beräknat

54 380

2

2014

Beräknat

53 879

3

2015

Beräknat

55 318

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

733
52 956

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 53 421 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 51 835 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 51 835 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används till förvaltningskostnader för
Institutet för språk och folkminnen. Institutet är
en central myndighet på språkets område som
har till uppgift att bedriva språkvård och på
vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida
kunskaper om språk, dialekter, folkminnen,
namn och språkligt burna kulturarv i Sverige.
Vidare ska institutet bedriva forskning samt
delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde. Institutets verksamhet bedrivs i
Uppsala, Lund, Göteborg, Umeå och Stockholm.
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Regeringens överväganden
Tabell 6.12 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
3:4 Institutet för språk och folkminnen
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

52 855

52 855

52 855

52 855

1 455

2 602

4 083

-1 574

-1 616

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

498

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag

-79

-80

-82

-84

105

151

78

80

53 379

54 380

53 879

55 318

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (fr.o.m. 2014) till
följd av beräknande samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt
kommer att genomföras i statsförvaltningen.

Från anslaget omprioriteras 79 000 kronor till
Riksarkivet för att finansiera Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande
och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 53 379 000 kronor anvisas under
anslaget 3:4 Institutet för språk och folkminnen för
2012. För 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget
till 54 380 000 kronor, 53 879 000 kronor respektive 55 318 000 kronor.
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7 Bildkonst, arkitektur, form och design

7.1

Omfattning

Avsnittet omfattar Statens kulturråds bidragsgivning inom bild- och formområdet samt
Statens konstråds insatser för den konstärliga

7.2

gestaltningen av den gemensamma miljön.
Vidare omfattas Arkitekturmuseet (redovisas
även under avsnitt 10) och Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Utgiftsutveckling

Tabell 7.1 Utgiftsutveckling inom Bildkonst, arkitektur, form och design, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

8

8

8

8

8

8

8

34

33

33

33

33

33

33

Bildkonst, arkitektur, form och design
4:1 Statens konstråd
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma
miljön

2

11

11

11

12

12

12

4:4 Bidrag till bild- och formområdet

27

27

27

28

28

28

28

Summa Bildkonst, arkitektur, form och design

71

79

79

81

81

81

82

4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
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7.3

Mål

Resultatredovisningen fr.o.m. 2010 görs mot de
nya målen för den nationella kulturpolitiken som
riksdagen beslutat (prop. 2009/10:3, bet.
2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145), se avsnitt 4.3.
Riksdagen har även antagit mål för statens
arbete med arkitektur, formgivning och design
(prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr.
1997/98:225). Målen är följande:
-

Arkitektur, formgivning och design ska ges
goda förutsättningar för sin utveckling.

-

Kvalitet och skönhetsaspekter ska inte
underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden.

-

Kulturhistoriska och estetiska värden i
befintliga miljöer ska tas till vara och förstärkas.

-

Intresset för hög kvalitet inom arkitektur,
formgivning, design och offentlig miljö ska
stärkas och breddas.

-

Offentligt och offentligt understött
byggande, inredande och upphandlande ska
på ett föredömligt sätt behandla kvalitetsfrågor.

-

Svensk arkitektur, formgivning och design
ska utvecklas i ett fruktbart internationellt
samarbete.

7.4

Resultatredovisning

Bedömningsgrunder
Bedömningen av resultatet inom arkitektur,
form och design utgår bl.a. från besökssiffror,
utställningar och fördelade bidrag. Vidare redovisas insatser för barn och unga samt samverkan.
För bildkonstområdet utgår resultatbedömningen från uppgifter om bl.a. inköpta konstverk, antal konstnärliga gestaltningar, antal
inkomna konstansökningar samt fördelade
bidrag. Vidare redovisas insatser för att öka
intresset för och kunskapen om offentlig konst
hos allmänheten och hos samarbetspartners samt
samverkansinsatser. Bedömningen utgår även
från insatser för att främja kvalitet och att förnya
och utveckla verksamheten.
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7.4.1

Arkitektur, form och design

Resultat

Arkitekturmuseet
Arkitekturmuseet har fr.o.m. 2009 i uppdrag att
arbeta med formgivning och design vid sidan av
sitt uppdrag att aktivt främja och förmedla
kunskap om arkitekturens roll i samhället och
söka samarbete med andra myndigheter och
aktörer. Myndigheten har sedan 2010 också i
uppdrag att vara en nationell mötesplats genom
att samarbeta med andra aktörer som på olika
sätt ansvarar för arkitektur-, formgivnings-, samhällsplanerings- och stadsutvecklingsfrågor.
Arkitekturmuseet fick under 2009 i uppdrag
att tillsammans med Boverket, Formas och
Riksantikvarieämbetet arbeta för att stärka
förutsättningarna för en hållbar stadsutveckling.
Myndigheterna har rapporterat detta uppdrag
den 1 mars 2010 (dnr Ku2010/1096/KA). Myndigheterna betonar bl.a. betydelsen av det
kulturella perspektivet för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. Vidare samverkar
Arkitekturmuseet med Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd för att stärka
helhetssyn och gestaltning i den byggda miljön.
Myndigheterna har lämnat en första delrapport
från arbetet den 1 juni 2011, se nedan.
Under 2010 har Arkitekturmuseet genomfört
19 utställningar och en omfattande programverksamhet, inte minst riktad mot barn och
unga. Museet fortsätter att anpassa sin organisation och sina lokaler till det vidgade
uppdraget. Under året har ett antal nya kompetenser rekryterats till museet. Antalet besökare
har ökat kraftigt, från 76 000 till 101 000
personer.
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Nämnden för hemslöjdsfrågor har under 2010
gett bidrag till 47 länshemslöjdskonsulenter och
fem rikskonsulenter, samt samordnat hemslöjdskonsulentverksamheten, bl.a. genom seminarier
och fortbildning för konsulenterna. Nämnden
ger även bidrag till projekt inom hemslöjdsområdet samt till Svenska Hemslöjdsföreningars
Riksförbund.
Nämnden för hemslöjdsfrågor främjar hemslöjden ur tre perspektiv; ett kulturarvsperspektiv, ett näringsperspektiv och ett kunskapsförmedlande perspektiv. Under året har nämnden fortsatt sitt arbete med tillämpningen av
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Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet tillsammans med andra
berörda myndigheter samt med digitalisering av
hemslöjdens samlingar. Nämnden har varit
pådrivande i arbetet med att skapa den treåriga
kandidatutbildning i slöjd och kulturhantverk
med inriktning mot ledarskap och entreprenörskap som inrättades hösten 2010 vid Göteborgs
universitet, samt deltagit i arbetet med att stärka
de kulturella och kreativa näringarna i samverkan
med bl.a. Tillväxtverket.
Hemslöjdsområdet är ur ett jämställdhetsperspektiv fortfarande kvinnodominerat. Könsfördelningen är dock jämnare inom barn- och
ungdomsverksamheten och Nämnden för hemslöjdsfrågor arbetar aktivt genom t.ex. Slöjdklubben för en ökad jämställdhet inom området.
Svensk Form
Föreningen Svensk Form är en opinionsbildande
ideell medlemsförening med ett statligt uppdrag
att främja svensk design nationellt och internationellt. Svensk Form har sedan 2009 ändrade
ekonomiska förutsättningar vilket inneburit att
verksamheten anpassats och delvis omdefinierats. Svensk Form har tolv ideella regionalföreningar och ca 4 300 medlemmar. Verksamheten har under 2010 koncentrerats på hållbar
utveckling och internationalisering. Under
2011−2013 prioriterar Svensk Form internationell samverkan samt positionering av Sverige
som designnation. Förstärkning har gjorts av
designtidskriften FORM som från och med
2011 ges ut också på engelska.
Analys och slutsatser

Regeringens insatser på området arkitektur,
form och design har bidragit till att öka
allmänhetens intresse för och medvetenhet om
värdet av god design och arkitektur. Tvärsektoriellt arbete för att främja insatser för hållbara
stadsmiljöer har prioriterats och bidragit positivt
till samhällsutvecklingen.
Nämnden för hemslöjdsfrågor står inför en
period av förändring i samband med att den s.k.
kultursamverkansmodellen införs. Fördelningen
av medel till länshemslöjdskonsulenter kommer
successivt att överföras till landstingen. Under
2011 genomför Kulturdepartementet därför en
översyn av nämndens fortsatta verksamhet.

Föreningen Svensk Form utgör en viktig
kunskapsplattform för designområdet i Sverige.
Även utomlands bedrivs ett omfattande arbete
med att främja svensk design internationellt och
att synliggöra Sverige som designnation.
7.4.2

Bildkonst

Resultat

Statens konstråd
Statens konstråd har bl.a. till uppgift att verka
för att konsten blir ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön genom att beställa och förvärva god samtidskonst till statens
byggnader och andra lokaler för statlig verksamhet.
En central del av Konstrådets verksamhet är
att sprida kvalificerade uppdrag till konstnärer
och på så vis skapa arbetstillfällen runt om i
landet. Under 2010 anlitades totalt 36 konstnärer, vilket är ungefär lika många som året
innan, för någon form av uppdrag. Konstverk av
193 konstnärer har köpts in till statliga miljöer.
Alla verk köps av nu levande konstnärer genom
allmän försäljning på gallerier och konsthallar
över hela landet. Under 2010 har 1 748 konstverk placerats på statliga myndigheter, vilket är
den högsta siffran någonsin.
Under 2010 har regeringen gett Statens konstråd i uppdrag att samverka med Arkitekturmuseet, Boverket och Riksantikvarieämbetet för
att vidareutveckla och stärka en helhetssyn i
planeringen och gestaltningen av offentliga
miljöer. I uppdraget ligger att etablera samarbeten mellan planerare och plangenomförare,
arkitekter, antikvarier, formgivare, designer och
konstnärer samt andra professioner som arbetar
med utveckling av den fysiska miljön, liksom en
bred samverkan med berörda kommuner,
fastighetsägare och boende. Av en delrapport, i
juni 2011, (dnr Ku2011/1050/KV) framgår att
myndigheterna tagit framett gemensamt styrdokument för arbetet samt en tidplan för
genomförandet. Av redovisningen framgår
vidare att totalt 24 intresseanmälningar har
inkommit samt att samverkansavtal för totalt
elva projekt har upprättats. I dessa projekt
kommer totalt 20 arkitekter, formgivare och
konstnärer att engageras som konsulter inom
området konstnärlig gestaltning av offentliga
miljöer.
91
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För att öka intresset för och kunskapen om
offentlig konst hos allmänheten och hos samarbetspartner gjordes ett flertal informationsoch konstpedagogiska insatser. Antalet konstvisningar och samtal har ökat väsentligt sedan
2009, från 57 till 82. Fördelning av uppdrag till
manliga respektive kvinnliga konstnärer bevakas
och antalet anlitade konstnärer som är kvinnor
har ökat de senaste åren och motsvarar nu ungefär hälften av uppdragen.
Statens kulturråd
Staten bidrar till en nationell infrastruktur inom
bild- och formområdet på flera olika sätt.
Förutom anslagen till de statliga museerna på
området lämnar Statens kulturråd verksamhetsstöd och utvecklingsbidrag till regionala museer
med bild- och formverksamhet. Därutöver
fördelar Kulturrådet årligen drygt 26 miljoner
kronor i bidrag till bl.a. främjandeorganisationer,
utställningsarrangörer och konsthantverkskooperativ. Konstnärliga kollektivverkstäder kan
också ansöka om stöd för inköp av utrustning.
Under året har Kulturrådet fortsatt att arbeta
utifrån den antagna strategin på bild- och formområdet där målet är att göra den samtida bildoch formkonsten tillgänglig för så många som
möjligt samtidigt som förutsättningar ges för
hög kvalitet och mångfald i det konstnärliga
arbetet.
Området var även i fokus inom ramen för
Kulturrådets gemensamma uppdrag med Konstnärsnämnden om att skapa en långsiktig samverkan.
Kulturrådet har under 2010 publicerat en särskild rapport om bild- och formområdet
(Kulturen i siffror 2010:5). I rapporten redovisas
bl.a. utställningsarrangörer inom samtida bildoch formkonst, vilka konstnärer som visas och
utställningsarrangörernas ekonomi.
Verksamheterna vid Riksutställningar, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
samt Moderna museet behandlas under avsnitt
11.
Analys och slutsatser

De statliga insatserna på området leder till att
den offentliga miljön berikas med konst.
Ansvaret för hur den gemensamma miljön ser ut
bör dock delas av flera och det är av stor betydelse att olika perspektiv beaktas vid utform92

ningen av gemensamma miljöer. Det arbete som
redan inletts av Statens konstråd, Arkitekturmuseet, Riksantikvarieämbetet och Boverket
inom ramen för uppdraget om samverkan om
gestaltning av offentliga miljöer är positivt i detta
hänseende och bidrar till att utveckla nya arbetsformer och processer för att stärka arkitektonisk
kvalitet i planering och utformning av offentliga
miljöer. Genom en gestaltning av hus och
offentliga miljöer som kan tjäna som förebild
bidrar myndigheterna till att stärka intresset och
förståelsen för de värden arkitektur, form och
konst innebär för samhället.
Regeringen bedömer att de insatser Statens
kulturråd gjort under året inom bild- och formområdet har bidragit till att tillgängligheten till
professionell bild- och formkonst i hela landet är
tillfredsställande.

7.5

Budgetförslag

7.5.1

4:1 Statens konstråd

Tabell 7.2 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

7 837
1

2011

Anslag

7 788

2012

Förslag

7 855

2013

Beräknat

8 013

2

2014

Beräknat

8 169

3

2015

Beräknat

8 382

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-193
7 539

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 7 855 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 7 845 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 7 844 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Statens konstråds förvaltningskostnader. Statens konstråd har till uppgift
att verka för att konsten blir ett naturligt och
framträdande inslag i samhällsmiljön. I detta
ligger att förvärva god samtidskonst till statens
byggnader och andra lokaler för statlig verksamhet, medverka till att konst tillförs även
andra gemensamma miljöer än sådana som
brukas av staten och sprida kunskap om konstens betydelse för en god samhällsmiljö.
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7.5.2

Regeringens överväganden
Tabell 7.3 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 4:1
Statens konstråd
Tusental kronor

2012

2013

2014

2015

7 788

7 788

7 788

7 788

4:2 Konstnärlig gestaltning av den
gemensamma miljön

Tabell 7.4 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

33 696

Förändring till följd av:

2011

Anslag

33 100

Pris- och löneomräkning 2

2012

Förslag

33 100

2013

Beräknat

33 100

2

2014

Beräknat

33 054

3

2015

Beräknat

33 054

4

Anvisat 2011 1

79

237

404

618

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

-12

-12

3

Förslag/
beräknat
anslag

7 855

8 013

-12

-13

-11

-11

8 169

8 382

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (fr.o.m. 2014) till följd av beräknande samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 003
33 289

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 33 100 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 33 054 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 33 054 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslagets används för konstförvärv beslutade av
Statens konstråd. Anslaget får belastas med vissa
kostnader för administration och genomförande
av verksamheten.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Från anslaget omprioriteras 12 000 kronor till
Riksarkivet för att finansiera Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande
och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 7 855 000 kronor anvisas under
anslaget 4:1 Statens konstråd för 2012. För 2013,
2014 och 2015 beräknas anslaget till 8 013 000
kronor, 8 169 000 kronor respektive 8 382 000
kronor.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslaget 4:2 Konstnärlig
gestaltning av den gemensamma miljön besluta
om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 10 000 000 kronor 2013 och 2014.

Tabell 7.5 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

5 117

8 198

10 000

10 000

7 500

Nya åtaganden

12 902

10 000

10 000

Infriade åtaganden

-9 821

-8 198

-10 000

-2 500

-7 500

8 198

10 000

10 000

7 500

0

10 000

10 000

10 000

Ingående åtaganden

Utestående åtaganden
Erhållet/föreslaget bemyndigande

Beräknat
2015–

93
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Regeringens överväganden

Regeringens överväganden

Tabell 7.6 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 4:2
Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön

Tabell 7.8 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 4:3
Nämnden för hemslöjdsfrågor

Tusental kronor

Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

33 100

33 100

2014

33 100

2015

33 100

Anvisat 2011

Förändring till följd av:
Beslut

1 000

1 000

1 000

Pris- och löneomräkning 2

-1 000

-1 000

-1 000

2014

2015

11 252

11 252

11 252

11 252

307

553

871

-16

-16

11 789

12 107

103

-46

-46

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt3

33 100

33 100

33 054

33 054

Förslag/
beräknat
anslag

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Anslaget minskas (fr.o.m. 2014) till följd av beräknande samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 33 100 000 kronor anvisas under
anslaget 4:2 Konstnärlig gestaltning av den
gemensamma miljön för 2012. För 2013, 2014
och 2015 beräknas anslaget till 33 100 000
kronor, 33 054 000 kronor respektive 33 054 000
kronor.
7.5.3

2013

Beslut
-1 000

Övrigt3
Förslag/
beräknat
anslag

2012

Förändring till följd av:
1 000

Överföring
till/från andra
anslag

1

4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor

11 355

11 559

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (fr.o.m. 2014) till följd av beräknande samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 11 355 000 kronor anvisas under
anslaget 4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor för
2012. För 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget
till 11 559 000 kronor, 11 789 000 kronor
respektive 12 107 000 kronor.

Tabell 7.7 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

4:4 Bidrag till bild- och
formområdet

Utfall

2 269

2011

Anslag

11 252

2012

Förslag

11 355

2013

Beräknat

11 559

2

2014

Beräknat

11 789

3

2010

Utfall

27 467

2015

Beräknat

12 107

4

2011

Anslag

27 199

2012

Förslag

28 199

2013

Beräknat

28 199

2

2014

Beräknat

28 160

3

2015

Beräknat

28 160

4

1

3

7.5.4

2010

11 221
Tabell 7.9 Anslagsutveckling
Tusental kronor

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 11 355 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 11 340 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 11 340 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget
används
för
Nämnden
för
hemslöjdsfrågors förvaltningskostnader samt för
bidrag till rikshemslöjdskonsulenternas verksamhet, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och projekt inom hemslöjdsområdet.
Tillväxtverket svarar för nämndens medelsförvaltning och personaladministration.

94

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

224
26 630

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 28 199 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 28 160 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 28 160 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för bidrag till bild- och formområdet, såsom statsbidrag till kulturella ändamål, statsbidrag till vissa utställare inom bildoch formområdet, statsbidrag till konsthantverkskooperativ samt statligt utrustningsbidrag
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till kollektivverkstäder. Vidare används anslaget
för bidrag till folkparkerna och vissa samlingslokalhållande organisationer för konstförvärv.
Regeringens överväganden
Tabell 7.10 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
4:4 Bidrag till bild- och formområdet
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

27 199

27 199

27 199

27 199

1 000

1 000

1 000

-39

-39

28 160

28 160

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

1 000

Övrigt3
Förslag/
beräknat
anslag

28 199

28 199

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Anslaget minskas (fr.o.m. 2014) till följd av beräknande samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Anslaget tillförs 1 miljon kronor fr.o.m. 2012 för
att möjliggöra förstärkt stöd till aktörer på bildoch formområdet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 28 199 000 kronor anvisas under
anslaget 4:4 Bidrag till bild- och formområdet för
2012. För 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget
till 28 199 000 kronor, 28 160 000 kronor
respektive 28 160 000 kronor.

95
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8 Kulturskaparnas villkor

8.1

Omfattning

Avsnittet omfattar de statliga ersättningar och
bidrag som i huvudsak riktar sig till kulturskapare samt andra insatser som har direkt
inverkan på kulturskapares villkor. Området
behandlar särskilt myndigheten Konstnärsnämnden och dess ersättningar, stipendier och bidrag
inom bild och form-, musik-, teater-, dans- och
filmområdet samt nämndens internationella
konstnärsutbytesverksamhet och bevakning av

8.2

konstnärernas sociala och ekonomiska villkor
samt löpande bevakning av trygghetssystemens
utformning i förhållande till konstnärlig verksamhet.
Vidare omfattas bl.a. Sveriges författarfonds
verksamhet, med i första hand fördelning av
biblioteksersättning till konstnärer inom ordområdet samt den ekonomiska föreningen Bildkonst Upphovsrätt i Sveriges (BUS) fördelning
av den individuella visningsersättningen till
bildkonstnärer.

Utgiftsutveckling

Tabell 8.1 Utgiftsutveckling inom Kulturskaparnas villkor, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

17

18

18

18

19

19

19

5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer

325

326

320

332

342

348

354

Summa Kulturskaparnas villkor

343

344

338

350

360

367

373

Kulturskaparnas villkor
5:1 Konstnärsnämnden

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

97

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

8.3

Mål

Tabell 8.2 Antal ansökningar Konstnärsnämnden

Resultatredovisningen fr.o.m. 2010 görs mot de
nya målen för den nationella kulturpolitiken som
riksdagen beslutat (prop. 2009/10:3, bet.
2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145), se avsnitt 4.3.

8.4

Resultatredovisning

Bedömningsgrunder
Bedömningen av resultatet inom
skaparnas villkor utgår från bl.a.:

kultur-

-

fördelade bidrag inom de olika konstområdena,

-

arbetet med att bevaka och informera om
konstnärernas sociala och ekonomiska
villkor,

-

insatser för att stärka konstnärernas arbetsmarknad,

-

insatser avseende jämställdhet samt insatser
på det internationella området.

Bedömningen av resultatet utgår vidare från insatser för att främja kvalitet och för att förnya
och utveckla verksamheten.
Resultat
Konstnärsnämnden

Under 2010 har Konstnärsnämnden beslutat om
1 838 stipendier och bidrag (2009 beslutades
1 771 stipendier och bidrag) om totalt ca
126 miljoner kronor inom bild/form, musik,
teater, dans och film. Fördelningen mellan
könen är fortsatt jämn på övergripande nivå,
med 51 procent till kvinnorna och 49 procent till
männen. Liksom tidigare år finns dock könsskillnader mellan konstformerna. Inom musiken
kommer 65 procent av ansökningarna från män.
Inom dansen kommer 74 procent av ansökningarna från kvinnor.

98

2008
Kvinnor

Bild
och
form

Män

2009
Kvinnor

Män

2010
Kvinnor

Män

1 852

1 230

1 966

1 378

2 121

1 494

Musik

510

1 157

559

1 119

738

1 373

Teater

295

223

378

238

367

225

Dans

341

130

351

176

458

164

Film

297

240

358

288

397

317

Totalt

3 295

2 980

3 612

3 199

4 081

3 573

Antalet inkomna ansökningar till nämnden var
ca 7 600 under 2010, vilket är en ökning med
knappt 900 jämfört med 2009. De områden där
antalet ansökningar totalt sett har ökat mest
sedan 2005 är musik och dans. Räknat i antalet
ansökningar är dock bild- och formområdet
fortfarande störst.
Konstnärsnämnden menar att det ökade antalet ansökningar kan bero på ett flertal faktorer
men främst kan avläsas som ett ökat ekonomiskt
behov från konstnärerna.
Under året har Konstnärsnämnden fortsatt
sitt arbete med att genomlysa bidrags- och stipendiehanteringen. Rutinerna för att följa upp
beviljade stipendier och bidrag har också skärpts
under året och det har genomförts en omfattande retroaktiv uppföljning av bidrag som inte
återredovisats till myndigheten.
Konstnärsnämnden gör bedömningen att
bidrag och stipendier har stor betydelse för mottagarnas ekonomi och arbetsmöjligheter. Utvärderingar som utförts av Konstnärsnämnden
tyder även på att den enskilda konstnärens
möjlighet att leva på sin konstnärliga verksamhet
ökar som mottagare av stipendier och bidrag
från Konstnärsnämnden.
Arbetet med internationellt utbyte sker inom
alla konstområden. På bild- och formområdet
sker det internationella utbytet inom ramen för
Iaspis och på dansområdet inom det Internationella dansprogrammet. Konstnärsnämnden
ser en ökad vilja till internationellt utbyte och
samarbete; mellan 2009 och 2010 har antalet
ansökningar rörande internationellt utbyte ökat
med 500. Av samtliga ansökningar rör 30 procent direkt internationellt utbyte.
Konstnärsnämndens bedömning är att de
internationella stöden bidrar till möjligheter att
skapa kontakter som kan vara av betydelse för
kommande arbetsmöjligheter. För att möta det
ökade trycket på internationell utbyte har nämnden själv prioriterat medel till detta område.
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Regeringen förstärkte Konstnärsnämndens
förvaltningsanslag med 2,3 miljoner kronor
fr.o.m. 2010. För 2011 tillfördes ytterligare ca
500 000 kronor som en förstärkning av bevakningsuppdraget.
Under 2010 publicerade Konstnärsnämnden
den andra delen i den stora inkomstundersökningen − Konstnärernas inkomster ur ett jämställdhetsperspektiv − som behandlar konstnärernas inkomster ur ett jämställdhetsperspektiv och omfattar drygt 21 000 konstnärer.
Rapporten visade bl.a. att andelen kvinnor inom
de olika konstområdena ökade från mitten av
1970-talet till mitten av 1990-talet. Sedan dess
har utvecklingen planat ut. År 2007 bestod
gruppen konstnärer av 46 procent kvinnor och
54 procent män, men könsfördelningen varierar
mellan konstområdena. Inom dansområdet är
70 procent kvinnor medan musikområdet består
till 71 procent av män. Könsbalansen inom
musikområdet har alltså inte förändrats på tolv
år. Störst ökning av andelen kvinnor har skett
inom film- och ordområdena. Konstnärer är i
jämförelse med övriga befolkningen högutbildade, men deras medianinkomst är trots det
lägre än för befolkningen i genomsnitt.
Bild och form är den konstnärsgrupp som har
lägst medianinkomst och flest antal kvinnor.
Musikområdet har näst högst medianinkomst
och flest antal yrkesverksamma män. Rapporten
visade även att andelen kvinnor i konstnärsgruppen som bedriver näringsverksamhet är
större än i befolkningen i stort.
Regeringen har även gett Statens musikverk i
uppdrag att i samverkan med Statens kulturråd
och Konstnärsnämnden stödja projekt i syfte att
främja ökad jämställdhet inom musiklivet (se
även avsnitt 4.4.7).
Konstnärsnämnden arbetar kontinuerligt med
att informera om konstnärernas villkor i olika
sammanhang. Myndigheten har bl.a. regelbundna mötet med Arbetsförmedlingen Kultur
genom deltagande i Rådet för kulturarbetsmarknaden och den samarbetsgrupp där även
Kulturrådet ingår.
Konstnärsnämndens utåtriktade arbete har
under året ökat i och med deltagande i en rad
regeringsuppdrag, däribland införandet av den
s.k. kultursamverkansmodellen och arbetet med
kulturella och kreativa näringar.
Införandet av kultursamverkansmodellen ger
nya möjligheter för kulturskapare i hela landet
att arbeta och utveckla sitt konstnärskap. Lands-

ting i respektive län ska föra dialog med kulturskaparna inom ramen för arbetet med de regionala kulturplanerna. Konstnärsnämnden sitter
med i det samverkansråd som ska främja en
statlig helhetssyn på den regionala kulturverksamheten och har bl.a. till uppgift att bevaka
kulturskaparnas villkor inom ramen för samverkansmodellen.
Arbetet med att stärka kulturella och kreativa
näringar bidrar också till att öka kulturskapares
förutsättningar att leva på sitt konstnärskap, se
avsnitt 4.4.4.
Konstnärsnämnden och Kulturrådet fick i
mars 2010 i uppdrag att gemensamt utveckla en
långsiktig samverkan. Uppdraget omfattade utveckling av övergripande former för samverkan,
kartläggning och analys av bidragens former och
hantering samt samverkan på administrativ nivå.
En slutrapport lämnades till regeringen den 4
januari 2011 (dnr Ku2011/14/KV) med förslag
främst inom områdena dans, bild och form,
musik samt inom det internationella området.
Sveriges Författarfond har hållits informerad om
arbetet och har deltagit vid två möten.
Insatser för att stärka kulturskaparnas
arbetsmarknad

Centrumbildningarna spelar en viktig roll för att
vidga kulturskaparnas arbetsmarknad. Centrumbildningarna är intresse- och förmedlingsorganisationer för de fria professionella utövarna inom
olika konstområden och har till uppgift att skapa
förutsättningar för fler arbetstillfällen för konstnärer samt förbättra villkoren för kulturskaparna. Centrumbildningarna verkar inom elva
olika konstområden som omfattar ord, bild,
musik, teater, dans, film och foto och samlar ca
8 000 kulturutövare. Under 2010 och 2011 har
regeringen tillfört 20 miljoner kronor extra till
Centrumbildningarna. Enligt Statens kulturråds
utvärdering av verksamheterna har Centrumbildningarnas insatser inneburit nya vägar att
vidga arbetsmarknaden för kulturskapare, t.ex.
genom samarbeten med regionala institutioner
och näringsliv. Under 2010 användes de extra
medlen bl.a. till projekt kopplade till Skapande
skola.
Alliansverksamheterna på teater-, dans- och
musikområdena möter framgångsrikt kulturpolitiska och arbetsmarknadspolitiska målsättningar och är ytterligare ett sätt att stärka kultur99
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skapares möjligheter att leva på sitt konstnärskap. Bidraget till Teateralliansen AB har höjts
med 4 miljoner kronor fr.o.m. 2010 och sammanlagt uppgick bidraget till alliansverksamheten till 62 miljoner kronor. Allianserna har
ca 300 anställda inom teater, dans- och musikområdena.
Den 1 januari 2009 trädde ett nytt avtal mellan
staten och bildkonstnärsorganisationerna i kraft
som reglerar vilka villkor och ersättningsnivåer
som ska gälla då statliga institutioner ställer ut
verk som är i konstnärens ägo. Avtalet har medfört en modernisering av beräkningsgrunderna
för all slags bildkonst och breddat ersättningen.
Regeringen har framhållit betydelsen av att avtalet fungerar som en förebild för andra offentliga och privata utställare. Regeringen beslutade i
juni 2010 om ett bidrag på 400 000 kronor för
informations- och utbildningsinsatser i anslutning till det nya avtalet om utställnings- och
medverkansersättning.
Övriga ersättningar och bidrag till konstnärer

Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen till upphovsmän av litterära verk −
författare, översättare, tecknare och fotografer –
för användning av deras verk genom de svenska
folk- och skolbiblioteken. För 2010 uppgick den
s.k. biblioteksersättningen till drygt 126 miljoner
kronor. Den största delen av ersättningen fördelas som s.k. författar- och översättarpenningar
som baseras på antalet hemlån och referensexemplar. Antalet författar- och översättarpenningar uppgick 2010 till 4 359.
Individuell Visningsersättning (IV) fördelas
till bild- och formkonstnärer för att deras verk i
offentliga institutioners ägo visas för allmänheten. Syftet med ersättningen är att ge yrkesverksamma konstnärer ekonomisk och arbetsmässig trygghet. Drygt 3 800 konstnärer söker
IV varje år och av dem får ca 3 500 ersättning
mellan 500 kronor och 42 000 kronor. Anslaget
uppgick 2010 till drygt 34 miljoner kronor. I
budgetpropositionen för 2011 gjorde regeringen
bedömningen att det finns skäl att företrädare
för styrelsen för BUS ges möjlighet att i
samband med den årliga budgetframställan föra
en dialog med företrädare för Kulturdepartementet. En sådan dialog har genomförts
våren 2011.
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Övriga ersättningar och bidrag till kulturskapare innefattar ersättning åt författare och
översättare för nyttjandet av deras verk i form av
talböcker som fördelas av Sveriges författarförbund. Under 2010 fördelades 9 miljoner
kronor till detta ändamål. Fonogramersättningen
utgår som kompensation för att musikaliska verk
på fonogram och musikaliska verk i tryckt form
lånas ut genom folk- och skolbibliotek. Ersättningen fördelas av STIM och SAMI och uppgick
2010 till 5 miljoner kronor.
Analys och slutsatser
Regeringens politik på området syftar till att
professionella kulturskapare ska kunna leva på
sin konstnärliga och kulturella yrkesverksamhet.
Den statliga kulturpolitiken behöver fortsatt inrikta sig på att ha öppna och rättvisa stödsystem
på det konstnärspolitiska området. Det är även
viktigt att beakta kulturskaparnas ekonomiska,
upphovsrättsliga och sociala villkor.
Den litteraturutredning (Ku 2011:04, dir.
2011:24) som regeringen tillsatt har bl.a. i
uppdrag att analysera de ekonomiska villkoren
för yrkesverksamma upphovsmän på det litterära
området. Kommittén ska redovisa sitt uppdrag
senast den 1 september 2012.
För att kulturskapare ska kunna leva på sitt
konstnärliga arbete krävs det att nya vägar skapas
för att vidga deras arbetsmarknad. Kultursamverkansmodellen förutsätter att kulturskaparna
ges möjlighet att vara delaktiga i dialogen med
landstingen inför framtagandet av kulturplaner.
Internationalisering och interkulturellt arbete
fortsätter att vara en prioriterad uppgift inom
kulturpolitiken, inte minst som ett sätt att vidga
kulturskaparnas nätverk och arbetsmöjligheter.
De statliga institutionernas strategiska utveckling är en av kulturpolitikens huvudfrågor,
däri ingår ökade krav på samarbete mellan de
statliga myndigheterna. Det är därför angeläget
att den långsiktiga samverkan mellan Statens
kulturråd och Konstnärsnämnden fortsätter att
utvecklas.
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8.5

Budgetförslag

8.5.1

5:1 Konstnärsnämnden

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 18 236 000 kronor anvisas under
anslaget 5:1 Konstnärsnämnden för 2012. För
2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till
18 632 000 kronor, 18 990 000 kronor respektive
19 478 000 kronor.

Tabell 8.3 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2010

Utfall

17 175

2011

Anslag

18 015

2012

Förslag

18 236

2013

Beräknat

18 632

2

2014

Beräknat

18 990

3

Tabell 8.5 Anslagsutveckling

2015

Beräknat

19 478

4

Tusental kronor

1

527
18 152

8.5.2

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 18 237 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 18 210 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 18 211 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Konstnärsnämndens förvaltningskostnader. Nämnden har till uppgift att
besluta om statliga ersättningar och bidrag till
bild-, form-, musik-, teater-, dans- och filmkonstnärer samt att hålla sig underrättad om
konstnärernas ekonomiska och sociala förhållanden samt löpande bevaka trygghetssystemens utformning och tillämpning i förhållande till konstnärlig verksamhet.
Regeringens överväganden
Tabell 8.4 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 5:1
Konstnärsnämnden
Tusental kronor

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

18 015

18 015

18 015

18 015

190

585

969

1 457

31

32

6

6

18 236

18 632

18 990

19 478

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (fr.o.m. 2014) till
följd av beräknande samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt
kommer att genomföras i statsförvaltningen.

5:2 Ersättningar och bidrag till
konstnärer

2010

Utfall

325 467

2011

Anslag

325 757

2012

Förslag

331 954

2013

Beräknat

341 833

2

2014

Beräknat

348 003

3

2015

Beräknat

353 835

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

851
319 774

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 331 955 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 331 499 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 329 498 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättningar och bidrag
inom bild-, form-, musik-, teater-, dans-, ordoch filmområdet. Konstnärsnämnden är huvudansvarig myndighet för bidragsgivning inom
området. Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond, som är en del av Konstnärsnämnden,
fördelar bl.a. ersättning till bild- och formkonstnärer för att deras verk i offentliga
institutioners ägo visas för allmänheten eller
används på annat allmännyttigt sätt (visningsersättning).
Den individuella visningsersättningen fördelas
av Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) på
basis av det offentliga innehavet av konstnärens
verk. Biblioteksersättning till upphovsmän av
litterära verk för användning av deras verk
genom de svenska folk- och skolbiblioteken
fördelas av Sveriges Författarfond. Övriga bidrag
till konstnärer fördelas i första hand av
Konstnärsnämnden.
De som enligt lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde fördelar
bidrag under anslaget disponerar medel för
administration under anslaget.
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslaget 5:2 Ersättningar och
bidrag till konstnärer besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
100 000 000 kronor 2013–2022.

Tabell 8.6 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015–

105 363

97 719

105 719

100 000

80 000

60 000

-60 000

25 137

27 000

14 281

-32 781

-19 000

-20 000

-20 000

-20 000

Utestående åtaganden

97 719

105 719

100 000

80 000

60 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

125 000

120 000

100 000

Infriade åtaganden
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Regeringens överväganden
Tabell 8.7 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 5:2
Ersättningar och bidrag till konstnärer
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

325 757

325 757

325 757

325 757

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

2 997

12 780

19 364

27 279

Beslut

3 200

3 295

3 359

1 288

-478

-489

348 003

353 835

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt3
Förslag/
beräknat
anslag

331 954

341 833

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (fr.o.m. 2014) till följd av beräknande samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Anslaget tillförs 2 miljoner kronor årligen
2012−2014 för att Konstnärsnämnden ska inrätta en struktur för internationellt kulturutbyte
på musikområdet.
Därutöver tillförs anslaget 1 200 000 kronor
fr.o.m. 2012 för biblioteksersättningen bl.a. till
följd av ökad utlåning vid folk- och skolbiblioteken.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 331 954 000 kronor anvisas under
anslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
för 2012. För 2013, 2014 och 2015 beräknas
anslaget till 341 833 000 kronor, 348 003 000
kronor respektive 353 835 000 kronor.
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9 Arkiv

9.1

Omfattning

Avsnittet omfattar myndigheten Riksarkivet
samt bidrag till regional arkivverksamhet.

9.2

Utgiftsutveckling

Tabell 9.1 Utgiftsutveckling inom Arkiv, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

6:1 Riksarkivet

338

344

339

346

354

361

370

Summa Arkiv

338

344

339

346

354

361

370

Arkiv

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
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9.3

Mål

till Svenskt biografiskt lexikon är både
jämställdhets- och mångfaldsperspektiven aktuella. Även barnperspektivet har fått en mer
framträdande plats inom myndighetens verksamhet. Inom myndigheten är det särskilt landsarkiven som har arbetat med skolvisningar och
framtagning av läromedel och s.k. undervisningslådor i samarbete med lärare.

Resultatredovisningen fr.o.m. 2010 görs mot de
nya målen för den nationella kulturpolitiken som
riksdagen beslutat (prop. 2009/10:3, bet.
2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145), se avsnitt 4.3.
Riksdagen har tidigare antagit mål för den
statliga arkivverksamheten som kommer till
uttryck i arkivlagen (1990:782). Målen syftar
bl.a. till att öka möjligheterna att ta del av allmänna handlingar och annat arkivmaterial, till att
tydliggöra och förstärka arkivens betydelse som
källa till information och kunskap om samhället
och dess utveckling samt till metod- och
kunskapsutveckling
inom
arkivområdet
(prop.1989/90:72, bet. 1989/90:KrU29, rskr.
1989/90:307).

Tabell 9.2 Prestationer arkiv 2008–2010

9.4

God arkivhantering och tillsyn

Resultatredovisning

Bedömningsgrunder
För att redovisa måluppfyllelsen utgår bedömningen från resultatet av verksamheten när det
gäller kärnuppgifterna, bl.a. tillsynsverksamhet,
bevarande och tillgängliggörande av arkivmaterial samt tvärsektoriellt samarbete. Bedömningen
utgår vidare från insatser för att främja kvalitet
och förmågan att förnya och utveckla verksamheten.
Resultat
Från och med den 1 januari 2010 är Riksarkivet
den samlade statliga arkivmyndigheten. Tidigare
fungerade Riksarkivet som chefsmyndighet för
landsarkiven och de administrativa systemen
mellan myndigheterna var innan övergången
samordnade. För att utveckla arbetet inom en nu
rikstäckande myndighet beslutade Riksarkivet
under året om riktlinjer för en översyn av sin
verksamhet och organisation. Syftet är att skapa
en enhetlig myndighetsstruktur med arbetsformer som bidrar till att nå uppfyllelsen av
verksamhetens mål. Arbetet ska slutföras 2012.
Riksarkivet arbetar aktivt med att integrera
jämställdhets- och mångfaldsperspektiven inom
verksamhetens dagliga arbete. Det gäller såväl
rekrytering som frågor inom kärnverksamheten.
Som exempel kan nämnas att i urvalet av artiklar
106

2008

2009

2010

Antal inspektioner (besök)

142

143

124

Antal mottagna e-filer

137

68 832

159 037

Antal forskarbesök
Antal besvarade
förfrågningar (forskare och
allmänhet)

77 904

77 023

61 892

136 678

134 841

123 547

Riksarkivets totala antal tillsynsobjekt har
minskat på senare år på grund av sammanslagningar av myndigheter. Det innebär dock
inte att tillsynsobjekten i realiteten blivit färre
eftersom de som tidigare var egna myndigheter
finns kvar som organisatoriska enheter inom
myndigheten. Under perioden 2006–2010 är den
största förändringen inom tillsynsverksamheten
att inspektioner på annat sätt än genom besök,
det vill säga genom egenkontroll från
myndigheternas sida, i princip har upphört.
Under 2010 genomfördes totalt 124 inspektioner på plats, vilket är en minskning från föregående år.
E-delegationen har varit en viktig plattform
för myndighetens arbete med att samverka med
andra myndigheter för att främja arkivhanteringen i förvaltningen. Riksarkivet har deltagit i
delegationens arbete med frågor om webbplatser, begrepp i e-förvaltningen och itstandardisering. Myndigheten har inom ramen
för delegationen genomfört en förstudie om earkiv och e-diarium, en rapport lämnades till
delegationen i början av 2011. Under året har ett
utkast till normering för statliga myndigheter
genom Riksarkivets författningssamling (RAFS) tagits fram rörande ljud- och videomaterial,
arkivlokaler och kommittéarkiv. Riksarkivets
arbete med att främja arkivverksamheten inom
det kommunala området sker genom samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, som under

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

året bl.a. tagit fram råd för kommuners och
landstings utbildningsväsende.
Ta emot, bevara och vårda

Det arkivmaterial som förvaras hos Riksarkivet
är omfattande och under ständig tillväxt. Det
rörde sig 2010 om ca 687 000 hyllmeter pappershandlingar och ca 3,1 miljoner kartor och ritningar. Den ökande tillväxten har under åren
2006–2010 varit tydlig. Mätt i hyllmeter har pappershandlingarnas omfång ökat med 13 procent
och antalet kartor och ritningar med 50 procent.
Mottagandet av elektroniska handlingar och t.ex.
ljud- och videoband varierar över tid beroende
på när myndigheterna levererar. År 2010 mottogs en mycket stor mängd elektroniska filer, ca
159 000, vilket är en dubblering av föregående
års mottagande.
Under 2010 har myndigheten prioriterat utvecklingen av nya system för digitalt bevarande,
för att kunna samordna arbetet med Edelegationens uppdrag till myndigheten om en
förstudie om e-arkiv och e-diarium. Som exempel kan nämnas Riksarkivets Digitala Arkiv
(RADAR), som förberetts för driftsättning.
Myndigheten har haft ett projekt om leveransfrågorna och har tagit fram riktlinjer för mottagande av leveranser från statliga myndigheter
och utvecklat mallar för överenskommelser
gällande såväl för enstaka leveranser som för
ramöverenskommelser om leveranser. Sedan ett
par år genomförs en särskild satsning inom
myndigheten för att utveckla strategier och
metoder för att bevara och tillhandahålla digitala
stillbilder liksom analoga och digitala rörliga
bilder och ljudupptagningar samt multimedia. År
2010 digitaliserades 2 000 speltimmar video och
2 000 speltimmar ljud.

fysiska besök kan förklaras av utläggningen av
digitaliserat arkivmaterial på myndighetens
webbplatser och det förklarar även det ökade
antalet besök på dessa webbplatser. Myndigheten besvarade 2010 ett stort antal förfrågningar från andra myndigheter, forskare och
allmänheten; sammantaget ca 123 000, vilket
dock är en fortsättning på en nedåtgående
utveckling sedan tidigare år.
Riksarkivet arbetar aktivt med att öka tillgängligheten till och överblicken över arkivmaterialet, inte minst genom att utveckla
metoder som den nya digitala tekniken ger.
Myndighetens reproduktionsverksamhet genom
digitalisering sker storskaligt vid Mediakonverteringscentrum (MKC) i Fränsta, Västernorrlands län. Även vid Svensk Arkivinformation
(SVAR), en enhet inom Riksarkivet, bedrivs
skanning och indexering av arkivmaterial som
sedan tillhandahålls på nätet mot avgift. MKC
har under året bl.a. digitaliserat kyrkoarkiv och
även stora mängder statligt och kommunalt lantmäterimaterial. Inom EU-projektet IMFIND,
som syftat till att utveckla och testa indexeringsoch söksystem för digitala bilder, har ca två
miljoner bilder från fastighetsböcker i landsarkivet i Härnösand och 500 000 bilder från
Lantmäteriet skannats. Antalet digitala bilder
hos Riksarkivet var 2010 fler än 100 miljoner. Av
dessa är ca 40 miljoner bilder tillgängliga via
internet. Arbetet med att omhänderta kyrkobokföringsmaterial är det största leveransprojektet för landsarkivens del. Arkiven arbetar
med att utveckla och hitta nya effektiva arbetsmetoder.
Inom Svenskt biografiskt lexikon (SBL) har
det färdigställts ett häfte under året. Myndighetens publicering av SBL på internet kommer
att slutföras under 2011. Vid Svenskt Diplomatarium har arbetet med utgåvan av 1378 års
diplom och med att förbereda konverteringen av
det datoriserade huvudkartoteket fortgått.

Tillhandahålla och tillgängliggöra

Under åren 2006–2010 finns några tydliga
tendenser inom Riksarkivets verksamhet med att
tillhandahålla och tillgängliggöra arkivmaterial.
En av riktningarna är minskningen av antalet
forskarbesök. En annan är att försäljningen och
uthyrningen av mikrokort gått ned kraftigt.
Under året fortsatte dock antalet framtagna
volymer att öka och utlåningen av ADBupptagningar ökade markant. Nedgången av

Internationellt arbete

Det internationella samarbetet på arkivområdet
har under 2010 liksom tidigare år varit omfattande. Riksarkivet har många kontakter med
internationella forskare, oftast som förfrågningar
men även genom besök. Inom mer organisatoriska ramar har Riksarkivet engagemang i
Unesco och International Council of Archives
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(ICA). Även inom arbetet i EU är Riksarkivet
en aktiv part, som tillsammans med Kungl.
biblioteket på regeringens uppdrag bl.a. deltar i
medlemsstaternas expertgrupp för digitalisering
och digitalt bevarande. Tyngdpunkten i det
internationella arbetet har legat på it-området
med inriktning mot ökad samordning av standarder och system samt metoder för långsiktigt
bevarande av digitalinformation. Pågående EUprojekt är Europeana 1.0, APEnet och DC-net.
Riksarkivet har under året bidragit med sammanlagt ca 40 miljoner digitala bilder till Europeanas
sökportal på internet.

numera tillgängligt i digital form. Arbetet med
att utveckla formerna för tillgängliggörande bör
dock fortsätta för att dessa ska bli mer användarvänliga.
Riksarkivet stöttar regionala och lokala ABMprojekt som syftar till samarbete mellan de olika
kulturarvsinstitutionerna. Det är en viktig
utveckling som skapar förutsättningar att nå ut
till nya användargrupper. På så vis kan också det
material som finns i arkiven – ofta med lokal
eller regional anknytning – komma fler till del så
att kulturarvet blir synligt och tar plats på fler
ställen i samhället. Det gäller t.ex. i pedagogisk
verksamhet eller i det regionala utvecklingsarbetet.

Analys och slutsatser

Genom det arbete som bedrivs främjar
Riksarkivet att kulturarvet kan bevaras, användas
och utvecklas för framtiden. Statens insatser på
arkivområdet gör det möjligt för medborgarna
att ta del av allmänna handlingar och annat arkivmaterial. Därmed upprätthålls offentlighetsprincipens krav och förutsättningar skapas för
ökad kunskap på olika områden. Riksarkivets
verksamhet bidrar även till att främja möjligheten till bildning och kulturupplevelser.
Arkivsektorn anpassas successivt till de
förändrade förutsättningar som den digitala
informationshanteringen innebär, även om
utvecklingsbehov kvarstår vad gäller långsiktigt
digitalt bevarande. I denna del finns också behov
av ökat samarbete med förvaltningen i stort och
med andra kulturarvsinstitutioner.
Bedömningen är att Riksarkivet arbetar på ett
ändamålsenligt sätt med bevarandefrågorna och
kan hantera leveranser av många olika mediatyper. Myndighetens kärnverksamhet kräver
dock allt större insatser, till stor del beroende på
den ökande volymen av moderna arkivhandlingar.
Utöver det kräver övergången till digitaliserat
arkivmaterial ny teknik och nya arbetssätt inom
myndigheten. Deltagandet i E-delegationens
arbete främjar hela den statliga förvaltningens
övergång till e-förvaltning. Myndigheten fortsätter bl.a. att utveckla och effektivisera tillsynsarbetet på ett bra sätt och verksamheten bidrar i
hög grad till att upprätthålla kvaliteten i de
statliga myndigheternas arkivhantering. Bedömningen är även att myndigheten arbetat på ett bra
sätt med tillgänglighetsfrågorna. En stor del av
det mest efterfrågade arkivmaterialet finns
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9.5

Budgetförslag

9.5.1

6:1 Riksarkivet

Tabell 9.3 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

337 927

2011

Anslag

343 653

2012

Förslag

346 188

2013

Beräknat

353 732

2

2014

Beräknat

360 549

3

2015

Beräknat

369 820

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

8 724
338 760

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 346 278 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 345 802 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 345 803 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för förvaltningskostnader för
Riksarkivet som är statlig arkivmyndighet med
särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten
och för arkivvården i landet. Riksarkivet är central förvaltningsmyndighet för arkivfrågor och
har det högsta överinseendet över den offentliga
arkivverksamheten. Stockholms stadsarkiv och
Värmlandsarkiv har funktion som landsarkiv
inom Stockholms respektive Värmlands län.
Vid Riksarkivet finns en nämnd för heraldisk
verksamhet och en nämnd för enskilda arkiv.
Myndighetens avgiftsinkomster uppgick 2010
till ca 97 miljoner kronor.
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Regeringens överväganden
Tabell 9.4 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 6:1
Riksarkivet
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

343 653

343 653

343 653

343 653

3 469

10 941

18 272

27 578

-5 520

-5 639

-5 755

-5 903

4 318

4 411

4 502

4 618

268

366

-123

-126

346 188

353 732

360 549

369 820

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (fr.o.m. 2014) till
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt
kommer att genomföras i statsförvaltningen.

I enlighet med beräkningar i tidigare budgetproposition beräknar regeringen att anslaget
minskar med 5 miljoner kronor fr.o.m. 2012 till
följd av omprioriteringar inom utgiftsområdet.
Vidare beräknar regeringen att tillskottet för
att Riksarkivet ska förvalta Estoniasamlingen
minskar från 960 000 kronor till 400 000 kronor
för åren 2012–2016.
Regeringen beräknar att anslaget tillförs
1 472 000 kronor fr.o.m. 2012 för mottagande av
arkivmaterial från Sveriges Domstolar.
Vidare beräknar regeringen att anslaget tillförs
2 846 000 kronor för Samordningssekretariatet
för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt
tillgängliggörande av kulturarvet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 346 188 000 kronor anvisas under
anslaget 6:1 Riksarkivet för 2012. För 2013, 2014
och 2015 beräknas anslaget till 353 732 000
kronor,
360 549 000
kronor
respektive
369 820 000 kronor.
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10

10.1

Kulturmiljö

Omfattning

Avsnittet omfattar myndigheten Riksantikvarieämbetet. Vidare omfattas bidragen till kulturmiljövård och kyrkoantikvarisk ersättning samt i
viss utsträckning det regionala kulturmiljöarbetet som bedrivs av länsstyrelserna.

10.2

Utgiftsutveckling

Tabell 10.1 Utgiftsutveckling inom Kulturmiljö, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

214

211

208

214

218

223

228

Kulturmiljö
7:1 Riksantikvarieämbetet

1

7:2 Bidrag till kulturmiljövård

251

252

246

252

252

251

251

7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning

460

460

460

460

460

460

460

Summa Kulturmiljö

925

922

914

925

930

934

940

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
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10.3

Mål

Resultatredovisningen fr.o.m. 2010 görs mot de
nya målen för den nationella kulturpolitiken som
riksdagen beslutat (prop. 2009/10:3, bet.
2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145), se avsnitt 4.3.
Riksdagen har tidigare antagit mål för arbetet
för kulturmiljön (prop. 1998/99:114, bet.
1999/2000:KrU7, rskr. 1999/2000:196).
De övergripande målen för verksamhetsområdet är:
-

ett försvarat och bevarat kulturarv,

-

ett hållbart samhälle med goda och
stimulerande miljöer och med kulturmiljöarbetet som en drivande kraft i omställningen,

-

allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande för den egna kulturmiljön,

-

nationell och internationell solidaritet och
respekt för olika gruppers kulturarv.

10.4

Resultatredovisning

Bedömningsgrunder
Bedömningen av det nationella och det regionala
kulturmiljöarbetets verksamhet och resultat
utgår från måluppfyllelsen inom kärnuppgifterna, bl.a. kunskapsuppbyggnad, bidragsgivning och tvärsektoriellt samarbete. Bedömningen utgår vidare från förmågan att främja
kvalitet och förmågan att förnya och utveckla
verksamheten.
Resultat
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har som myndighet en sammanhållande roll i kulturmiljösektorns gemensamma utvecklingsarbete. Myndighetens uppdrag är att ha överblick över hela
sitt ansvarsområde, driva kulturarvsfrågor i
dialog med andra samhällssektorer, vara ett
centralt stöd, samordna aktörer samt följa upp
kulturmiljöområdets styrmedel och arbetssätt.
RAÄ har en omfattande och komplex verksamhet, vilket kräver ständigt utvecklingsarbete.
Under 2010 har en ny strategi och vision formulerats av myndigheten för perioden 2011–2013.
Strategin lyfter fram kunskapsuppbyggnaden
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som kärnan i myndighetens uppdrag och
beskriver hur myndigheten ska verka för att
utveckla och stärka kulturmiljöarbetet. RAÄ är
en av de statliga myndigheter som till följd av
omställningen av försvaret har omlokaliserats
genom att vissa delar av myndigheten har flyttats
till Gotland. Omställningsprocessen slutfördes
under 2009, men till följd av denna har myndighetens möjligheter att fullgöra sina uppgifter
påverkats.
Kulturminnen

Inom kulturminnesområdet har RAÄ under
2010 arbetat med stöd och vägledning till länsstyrelserna som syftar till en mer enhetlig
tillämpning av lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. RAÄ har tagit fram vägledningar
och handböcker samt gjort uppföljningar. Ett
exempel på ett prioriterat område där myndighetens vägledning efterfrågas är insatser för att
hindra brott riktade mot kulturarvet. RAÄ har
därför under året väglett länsstyrelser och andra
myndigheter om hur kulturarvsbrott kan förhindras och hanteras.
Regeringen har i mars 2011 tillsatt en
utredning (Ku 2011:2, dir. 2011:17) som har i
uppdrag att lämna sådana förslag till förändringar
av lagstiftningen inom kulturmiljöområdet som
ska syfta till att öka möjligheterna att leva i,
bruka och utveckla kulturskyddade fastigheter
och miljöer. Utredningen har också i uppdrag att
göra en redaktionell översyn av kulturminneslagen och lämna förslag till hur de särskilda
nationella målen för arbetet med kulturmiljön
kan tydliggöras och anpassas till de nya
kulturpolitiska målen. Utredningen ska redovisa
sitt uppdrag senast den 31 mars 2012.
Samhällsbyggnad

Inom samhällsbyggnadsområdet har RAÄ
arbetat för att stärka förutsättningarna för att
kulturarvet tas tillvara som en resurs i en hållbar
samhällsutveckling. Insatser har bl.a. genomförts
inom områdena landsbygd, hållbar stadsutveckling, regional tillväxt, kulturella och kreativa
näringar och tillgänglighet.
Regeringen beslutade under 2010 att ratificera
den europeiska landskapskonventionen och konventionen trädde i kraft den 1 maj 2011. RAÄ
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har gjort ett omfattande arbete för att förbereda
ratificeringen. Arbetet har bl.a. handlat om att
främja samverkan kring konventionen, att stödja
utvecklingsarbeten rörande landskapsanalys och
att analysera erfarenheter från andra länder om
konventionens tillämpning.
Samverkan och internationellt arbete

RAÄ samverkar bl.a. med andra statliga myndigheter, utbildningsväsendet, organisationer och
näringsliv. Myndigheten har ingått i referensgrupper för olika väg- och järnvägsprojekt.
Myndigheten har också deltagit i samråd om
miljö- och effektbedömning för den nationella
och regionala åtgärdsplaneringen.
RAÄ representerar tillsammans med Naturvårdsverket Sverige i Unescos världsarvskommitté. I arbetet, som förankras i myndigheter
och nätverk i Norden och övriga Europa, har
insatser gjorts för att utveckla arbetet för hållbar
utveckling, god förvaltning av världsarven, nya
förbättrade arbetsformer och världsarvskonventionens framtid. Under året har myndigheten, i samarbete med Nordic World Heritage
Foundation, genomfört ett internationellt seminarium om turism och hållbar utveckling i
världsarvsområden i Norden och Baltikum.
Inom världsarvsarbetet har myndigheten även
bidragit till att bygga upp arkiv för hällristningar.

Kulturarvsförvaltning och besöksmål

RAÄ har ett samordningsuppdrag för vård och
konserveringsfrågor för byggnader, fornlämningar, föremål och annat kulturhistoriskt
material. En del i arbetet är att initiera och driva
nätverk samt skapa arenor för informationsspridning och erfarenhetsutbyte. Ett webbaserat
forum, Kulturvårdsforum, har tagits fram. Där
kan professionella aktörer, institutioner, enskilda
personer och utövare diskutera kulturvårdsfrågor.
Svensk Museitjänst (SMT) överfördes den 1
oktober 2010 från Riksarkivet till RAÄ.
Verksamheten är lokaliserad i Tumba, i två
fastigheter som är utrustade för att kunna hyra
ut högklassiga föremålsarkiv till i första hand
museer. Totalt har SMT ett 50-tal hyresgäster,
varav de största är statliga museer.
RAÄ förvaltar ca 160 fastigheter på 76 platser,
från Skåne i söder till Östersund i norr, vilka till
största delen består av mark och fornlämningsområden. I Gamla Uppsala och Glimmingehus
bedriver RAÄ omfattande publik verksamhet
som bl.a. innefattar aktiviteter för barn och unga,
såsom familjevisningar och familjeverkstäder.
Tabell 10.3 Prestationer besöksverksamhet 2009–2010
2009

2010

Skolvisningar

346

336

Övriga visningar

133

79

83

81

Programverksamhet (dagar)

Arkeologisk uppdragsverksamhet

De senare årens nedgång i volym för den
arkeologiska uppdragsverksamheten har följts av
en markant ökning under 2010.
Tabell 10.2 Prestationer uppdragsarkeologi 2008–2010
Antal fälttimmar

2008

2009

2010

57 115

50 584

118 995

Det ekonomiska resultatet har vänts från ett
kraftigt underskott 2009 till ett överskott på 6,7
miljoner kronor för 2010. Organisationsförändringar och omställningsarbete har genomförts under året. Verksamheten har dimensionerats för att bättre kunna möta svängningar i
uppdragsvolymen.

Tillgänglig kulturarvsinformation

Utvecklingen av informationssystem och etjänster för samsökning, dialog och delaktighet
sker i samverkan med den regionala kulturmiljövården och andra centrala myndigheter. Arbetet
med K-samsök har bedrivits i nära samarbete
med flera institutioner för att bygga upp en
struktur och en tjänst som kan ge hela kulturarvsområdet fördelar. Antalet användare av
RAÄ:s e-tjänster ökar kontinuerligt. I myndighetens egna register finns i dag kulturhistorisk
information om drygt 640 000 fornlämningar, ca
80 000 byggnader och ca 92 000 fotografier
tillgängliga över internet. Inom biblioteks- och
arkivverksamheten arbetar myndigheten aktivt
med att öka tillgängligheten. Samlingarna
omfattar ca sju hyllkilometer böcker samt fyra
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hyllkilometer arkivhandlingar och
miljoner fotografier och negativ.

ca

fem

Regionalt kulturmiljöarbete

På den regionala nivån ansvarar länsstyrelserna
för myndighetsarbetet inom kulturmiljöområdet. Även länsmuseerna har en viktig roll i det
regionala kulturmiljöarbetet, bl.a. rörande
uppbyggnad och förmedling av kunskap. Många
länsstyrelser arbetar aktivt med att förnya och
utveckla kulturmiljöarbetet. Ett exempel på
verksamhetsutveckling, där samtliga länsstyrelser
medverkat, är projektet Kalejdoskop – sätt att se
på kulturarv. I Kalejdoskop ställs viktiga frågor
om hur kulturmiljöarbetet kan vidga perspektiven och vara en angelägenhet för alla i dagens
heterogena Sverige.
Länsstyrelserna har tillsammans med RAÄ, på
uppdrag av regeringen, utarbetat ett program för
hur ett fördjupat och samordnat arbete mellan
myndigheterna ska bidra till att stärka det
offentliga kulturmiljöarbetet. I programmet
redovisas hur myndigheterna avser att förbättra
de gemensamma arbets- och samarbetsformerna
samt förslag till nya samarbetsformer där sådana
behövs.
Bidrag till kulturmiljövård

Inom ramen för bidraget till kulturmiljövård har
RAÄ genom länsstyrelserna medverkat till
finansiering av mer än 1 700 projekt inom
områdena vård av byggnader, fornlämningar och
landskap, information och tillgängliggörande,
arkeologi och kunskapsunderlag. Bidraget är
avgörande för möjligheterna att förvalta många
av landets mest värdefulla kulturmiljöer. Vårdinsatserna har gjort att kulturhistoriska värden
har bevarats och utvecklats. Krävande antikvariska arbeten, som normalt inte är möjliga för
en fastighetsägare att genomföra, har kunnat
komma till stånd. Bidragsgivningen skapar förutsättningar för goda livsmiljöer samt för regional
utveckling och tillväxt. Insatserna har bidragit till
att lyfta fram och tillgängliggöra många
kulturmiljöer, ofta i samverkan med andra
aktörer.
Genom förbättrade kunskapsunderlag kan
kulturmiljöer i högre utsträckning tas till vara i
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samhällsutvecklingen och bidra till ökad
livskvalitet.
I propositionen Tid för kultur (prop.
2009/10:3) aviserade regeringen en översyn av de
ändamål som kulturmiljövårdsbidraget får
användas till. En ny förordning (2010:1121) om
bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer
trädde i kraft den 1 januari 2011. Införandet av
den nya förordningen innebär, förutom en
generell modernisering, att större fokus läggs på
bl.a. tillgängliggörande, bättre kunskapsunderlag
och ökad helhetssyn.
Regeringen har tagit initiativ till en omfattande satsning på hembygdsrörelsens byggnader inom anslaget för bidrag till kulturmiljövård. Projektet Hus med historia omfattar totalt
30 miljoner kronor under 2010−2011 och ska
bidra till vården av kulturhistoriskt värdefulla
byggnader på landets hembygdsgårdar. Projektet
ska också, med hembygdsgårdarna som nav och
utgångspunkt, bidra till att bevara och utveckla
lokala byggnadstraditioner samt att bygga upp
och sprida kunskap om hantverk och byggnadsvård. Under 2010 beviljades medel till angelägna
projekt vid ca 140 hembygdsgårdar i hela landet.
Regeringen har också ökat anslaget för bidrag
till arbetslivsmuseer med 2 miljoner kronor i
jämförelse med föregående år. Totalt har
6 miljoner kronor fördelats till ändamålet under
2010. Bidrag gavs till 110 projekt, vilket är en
ökning med ca 35 projekt jämfört med 2009. I
samtliga län fanns minst ett projekt som beviljats
bidrag. Många personer berörs av bidraget, både
som medlemmar och besökare. Antalet medlemmar i de museiorganisationer som fick bidrag var
2010 ca 25 000 och de berörda museerna hade ett
årligt besöksantal på ca 838 000 personer.
Svenska kyrkan får ersättning från staten för
kulturhistoriska kostnader i samband med vård
och underhåll av kyrkliga kulturminnen. Den
kyrkoantikvariska ersättningen uppgår till
460 miljoner kronor per år. Ersättningen bidrar
till att det kyrkliga kulturarvet bevaras hållbart
och långsiktigt.
Analys och slutsatser
De statliga insatserna på kulturmiljöområdet
bidrar till att främja ett levande kulturarv som
bevaras, används och utvecklas. Insatserna bidrar
också till att kulturell mångfald främjas och ingår
som en naturlig del i ett övergripande samhälle-
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ligt hållbarhetsperspektiv. Insatserna leder till att
levande och omhändertagna kulturmiljöer kan
berika människors liv, skapa goda livsmiljöer och
ge förutsättningar för utveckling av nya idéer
och verksamheter i hela landet.
Regeringen anser att det är angeläget att
fortsätta arbetet med att hitta nya och effektiva
former för samverkan, men också att bedriva ett
utvecklingsarbete som visar hur kunskapen om
kulturarvet och kulturmiljön kan utvecklas och
användas på nya sätt, både inom kulturmiljöarbetet och inom andra samhällsområden.

Den arkeologiska uppdragsverksamheten
inom RAÄ innefattar undersökningar och utredningar som föranleds av lagen (1988:950) om
kulturminnen m.m. och som utförs av RAÄ:s
avdelning för arkeologiska undersökningar (UV)
mot avgift.
Avgiftsfinansierad verksamhet vid
Riksantikvarieämbetet
Tabell 10.5 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

10.5

Budgetförslag

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

166 812

162 638

4 174

Prognos 2011

160 000

154 400

5 600

Budget 2012

161 300

154 800

6 500

Utfall 2010

10.5.1 7:1 Riksantikvarieämbetet
Tabell 10.4 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

214 107

2011

Anslag

210 510

2012

Förslag

213 657

2013

Beräknat

218 398

2

2014

Beräknat

222 578

3

2015

Beräknat

228 266

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 764

Regeringens överväganden
Tabell 10.6 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
7:1 Riksantikvarieämbetet
Tusental kronor

Anvisat 2011

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Myndighetens avgiftsinkomster uppgick under
2009 till ca 117 miljoner kronor, varav ca
99 miljoner kronor avser arkeologisk uppdragsverksamhet. Förutom dessa inkomster rör det
sig framför allt om entré- och försäljningsinkomster samt inkomster från konserveringsverksamhet.

2012

2013

2014

2015

210 510

210 510

210 510

210 510

Förändring till följd av:

1
Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 213 942 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 213 645 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 213 645 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för RAÄ:s förvaltningskostnader. RAÄ är myndighet för frågor om kulturmiljön och kulturarvet. RAÄ ska bl.a. värna om
kulturvärdena i bebyggelsen och i landskapet,
bevaka kulturmiljöintresset vid samhällsplanering och byggande samt verka för att hoten
mot kulturmiljön möts. Andra uppgifter är att
utföra arkeologiska undersökningar och svara
för konservering samt vård av kulturminnen och
kulturföremål.

1

Pris- och löneomräkning 2

2 072

6 499

10 960

16 620

Beslut

1 000

1 021

1 042

1 068

-316

-323

-329

-338

391

691

395

405

213 657

218 398

222 578

228 266

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (fr.o.m. 2014) till
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt
kommer att genomföras i statsförvaltningen.

Regeringen beräknar att Riksantikvarieämbetet
tillförs 1 miljon kronor för ökat stöd till ideella
organisationer inom kulturmiljöområdet.
Från anslaget omprioriteras 316 000 kronor
fr.o.m. 2012 till Riksarkivet för att finansiera
Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av
kulturarvet.
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 213 657 000 kronor anvisas under
anslaget 7:1 Riksantikvarieämbetet för 2012. För
2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till
218 398 000 kronor, 222 578 000 kronor
respektive 228 266 000 kronor.

Regeringens överväganden
Tabell 10.8 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
7:2 Bidrag till kulturmiljövård
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

251 718

251 718

251 718

251 718

-363

-363

251 355

251 355

Förändring till följd av:
Beslut

10.5.2 7:2 Bidrag till kulturmiljövård

Överföring
till/från andra
anslag

Tabell 10.7 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

251 239

2011

Anslag

251 718

2012

Förslag

251 718

2013

Beräknat

251 718

2014

Beräknat

251 355

2015

Beräknat

251 355

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Övrigt 2

-459

Förslag/
beräknat
anslag

246 001

251 718

251 718

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Anslaget minskas (fr.o.m. 2014) till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslagets ändamål är att finansiera bidrag till
kulturmiljövård. Bidragsbestämmelserna innebär
i korthet att bidrag lämnas för att bevara och
tillgängliggöra kulturmiljön. Inom ramen för
anslaget avsätts även medel för att täcka vissa
arkeologiska undersökningskostnader och för
att täcka kostnader för att tillvarata fornfynd. En
ny förordning (2010:1121) om bidrag till
förvaltning av värdefulla kulturmiljöer trädde i
kraft den 1 januari 2011.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 251 718 000 kronor anvisas under
anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård för 2012.
För 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till
251 718 000 kronor, 251 355 000 kronor
respektive 251 355 000 kronor.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslaget 7:2 Bidrag till
kulturmiljövård besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 100 000 000 kronor
2013–2015.

Tabell 10.9 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

Ingående åtaganden

79 488

Nya åtaganden

79 708

88 951

90 588

100 000

28 750

13 500

80 300

100 000

Infriade åtaganden

70 245

-78 663

-90 588

-71 250

-15 250

-13 500

Utestående åtaganden

88 951

90 588

100 000

28 750

13 500

Erhållet/föreslaget bemyndigande

100 000

100 000

100 000
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10.5.3 7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning
Tabell 10.10 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

460 000

2011

Anslag

460 000

2012

Förslag

460 000

2013

Beräknat

460 000

2014

Beräknat

460 000

2015

Beräknat

460 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
460 000

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används av Svenska kyrkan för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med
vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena, kyrkoantikvarisk ersättning. Ersättningen, som avser kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser, ska fördelas av Svenska kyrkan efter
samråd med myndigheter inom kulturmiljöområdet, se 4 kap. 16 § lagen (1988:950) om
kulturminnen m.m.
Regeringens överväganden
Tabell 10.11 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

460 000

460 000

460 000

460 000

460 000

460 000

460 000

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

460 000

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 460 000 000 kronor anvisas under
anslaget 7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning för 2012.
För 2013, 2014 samt 2015 beräknas anslaget
uppgå till 460 000 000 kronor, 460 000 000
kronor respektive 460 000 000 kronor.
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11

11.1

Museer och utställningar

Omfattning

Avsnittet omfattar statens stöd till museer och
utställningsverksamhet. De myndigheter som är
verksamma inom detta område är Statens
historiska museer, Nationalmuseum med Prins
Eugens Waldemarsudde, Naturhistoriska riksmuseet, Statens museer för världskultur, Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen
Hallwylska museet, Statens maritima museer,
Arkitekturmuseet, Statens försvarshistoriska
museer, Moderna museet, Riksutställningar samt
Forum för levande historia.

11.2

Dessutom finns ett stort antal andra
institutioner med verksamhet inom området
varav följande kan nämnas: Stiftelsen Nordiska
museet, Stiftelsen Skansen, Stiftelsen Tekniska
museet, Stiftelsen Arbetets museum, de regionala museerna, Stiftelsen Dansmuseifonden för
Dansmuseet, Stiftelsen Drottningholms teatermuseum, Stiftelsen Carl och Olga Milles
Lidingöhem, Stiftelsen Thielska galleriet samt
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna.
Även stödet till statliga utställningsgarantier
och inköp av vissa kulturföremål omfattas av
detta avsnitt.

Utgiftsutveckling

Tabell 11.1 Utgiftsutveckling inom Museer och utställningar, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

8:1 Centrala museer: Myndigheter

974

933

925

957

983

1 002

1 028

8:2 Centrala museer: Stiftelser

235

235

235

237

245

249

255

8:3 Bidrag till vissa museer

42

42

41

43

43

44

45

8:4 Riksutställningar

51

43

45

44

46

46

48

8:5 Forum för levande historia

44

43

43

44

45

46

47

0

0

0

0

0

0

1 297

1 290

1 325

1 362

1 387

1 422

Museer och utställningar

8:6 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa
kulturföremål
Summa Museer och utställningar
1

1 346

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
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11.3

Mål

Resultatredovisningen fr.o.m. 2010 görs mot de
nya målen för den nationella kulturpolitiken som
riksdagen beslutat (prop. 2009/10:3, bet.
2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145), se avsnitt 4.3.

11.4

Resultatredovisning

Bedömningsgrunder
Bedömningen av resultatet för museer och utställningar utgår från institutionernas huvuduppgifter, bl.a. utställningsverksamhet, tillgänglighet, samlingarnas långsiktiga bevarande,
kunskapsuppbyggnad och tvärsektoriellt samarbete. Bedömningen utgår vidare från insatser
för att främja kvalitet och förmågan att förnya
och utveckla verksamheten.
Resultat
Samverkan

De statligt finansierade centrala museerna är
relevanta aktörer med genomgripande påverkan
på samhället och dess utveckling. Regeringen
bedömer att museisektorns förutsättningar för
att öka samverkan inom sektorn, men även med
övriga delar av samhället, har förbättrats genom
de två uppdrag getts till museisektorn i syfte att
stärka samarbetet inom sektorn. Uppdragen
redovisades i mars 2011. Det första uppdraget,
(dnr Ku2010/552/KT), var riktat till de centrala
museerna i syfte att utveckla samarbetet inom
museisektorn, såväl när det gäller administration
och kärnverksamhet som ökat samarbete mellan
museisektorn och samhället i övrigt. Av
rapporten framgår tydligt att museerna är
attraktiva och spännande samarbetspartners för
aktörer även utanför museisektorn. Majoriteten
av de 1 500 samarbeten som centralmuseerna
redovisar i rapporten skedde med partners
utanför museisektorn. Det andra uppdraget,
(dnr Ku2010/551/KT), gick till Riksförbundet
Sveriges museer i syfte att stärka deras roll som
en främjande och samlande aktör i museisektorn.
Det uppdraget har mynnat ut i att förbundet,
med sin breda verksamhet där många olika typer
av museer är representerade, har blivit en tydlig
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plattform för hela museisektorn och ett relevant
forum för att driva gemensamma frågor och
intressen inom sektorn.
Barns och ungas rätt till kultur

Genom sin verksamhet bidrar museerna tydligt
till regeringens prioritering av barns och ungas
rätt till kultur. Detta gäller både utställningsverksamheten och den pedagogiska verksamheten. Till exempel har Naturhistoriska riksmuseets publika verksamhet under året haft både
bredd och djup, med en omfattande och
uppskattad verksamhet för den unga publiken.
Även Nordiska museet fortsätter att prioritera
barn och unga. Genom att erbjuda ett
omfattande program av barn- och skolaktiviteter
har besöken av barn och unga upp till 19 år ökat
med 13 procent. Det totala antalet besökare har
också ökat med fyra procent från 2009.
Hos Moderna museet har andelen barn och
unga som deltagit i aktiviteter riktade till den
unga publiken också ökat på ett positivt sätt.
Museets barn- och ungdomsverksamhet innefattar bl.a. Zon Moderna som vänder sig till
gymnasieskolan, familjesöndagar, lovprogram
och workshops. Totalt har ca 41 900 barn och
unga under 19 år besökt museet, varav ca 20 500
deltagit i aktiviteter.
Stiftelsen Skansen har under 2010 arbetat med
att bygga upp det nya Lill-Skansen. Nybyggnationen möjliggörs genom ett sponsringsavtal.
Det nya Lill-Skansen, som invigs 2012, kommer
att bli en plats där barn kan uppleva djur och
natur året runt.
Kulturarv för framtiden

Flera av de statliga museernas verksamhet har
präglats av förberedelser eller genomföranden av
renoverings- och nybyggnadsprojekt. Bland
annat har Nationalmuseums verksamhet till viss
del utmärkts av ett planeringsarbete inför att
huvudbyggnaden på Blasieholmen stänger för
renovering inom några år. För Statens maritima
museer har utbyggnadsplanerna för Vasamuseet,
som tagits fram i samarbete med Statens
fastighetsverk, fortskridit.
Statens försvarshistoriska museer öppnade
efter omfattande tillbyggnader det nya Flygvapenmuseum i juni 2010. Fram till årsskiftet
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hade museet över 120 000 besökare. Det nya
museet och dess utställningar har mottagits
mycket positivt av besökare, media och branschorganisationer.
Renoveringarna och nybyggnadsprojekten ska
ses i ljuset av att en av regeringens kulturpolitiska prioriteringar är att värna kulturarvet
inför framtiden. I vissa fall handlar det om att
hitta mer ändamålsenliga lokaler för föremålssamlingarna. Nordiska museet har t.ex. fortsatt
sitt omfattande arbete med att säkra
samlingarnas långsiktiga bevarande genom att
bl.a. flytta ca 100 000 föremålsposter från
museibyggnaden till mer ändamålsenliga lokaler.
Regeringen har lyft fram digitaliseringsarbetet
som en av de viktigaste framtidsfrågorna och
samtliga statliga museer arbetar med frågan i
olika utsträckning.
Utställningar

Flera av de statliga museerna har under året haft
mycket framgångsrika utställningsproduktioner.
Inte minst har utställningen Kinas terrakottaarmé vid Östasiatiska museet varit en succé med
ca 250 000 besökare under 2010 och totalt
351 800 under hela perioden, drygt 70 000 barn
och ungdomar under 20 år besökte utställningen.
Livrustkammaren och Skoklosters slott med
stiftelsen Hallwylska museet visade ett ökat antal
utställningar under året, både av egen
produktion och i samarbete med andra parter.
Livrustkammarens verksamhet präglades bl.a. av
bröllopstemat i utställningen Bröllop för kung
och fosterland som bidrog till ett ökat antal
nationella och internationella besökare.
Tekniska museet fick stänga stora delar av
utställningarna under slutet av året för att förbereda inför NASA-utställningen som öppnade i
januari 2011. För att kompensera besökarna
arrangerades en omfattande programverksamhet
och när året var slut hade besökstalen ökat sedan
föregående år.
Nationalmuseum
med
Prins
Eugens
Waldemarsudde har haft bredd och aktualitet i
utställningsverksamheten samtidigt som verksamheten bottnar i en konstvetenskaplig grund
och speglar samlingarna.
Inom utställningsområdet har det även
bedrivits en omfattande turnerande verksamhet.
Inte minst har Riksutställningar fortsatt sitt
arbete på detta område. Totalt har myndigheten

haft tolv turnerande utställningar med 309 991
besök i 100 turnéorter i 19 län under 2010. Det
är en ökning från 2009 då myndigheten hade 13
turnerande utställningar som besöktes av
191 540 personer i 76 turnéorter i 18 län. Under
2011 har regeringen även förändrat Riksutställningars verksamhetsinriktning. Myndigheten har
därför inlett ett omställningsarbete från att vara
en producent av vandringsutställningar till att bli
en organisation som fokuserar på utveckling och
stöd inom utställningsområdet.
Besöksutveckling

De statliga museerna fortsätter att locka många
besökare. Totalt har antalet besök ökat med
omkring 292 000 besökare sedan 2009. Förändringarna i besökssiffrorna varierar dock stort
mellan de olika museerna. Ungefär två tredjedelar av museerna har ett ökat antal besökare.
Den största ökningen står Statens museer för
världskultur för med en ökning från 630 000 till
948 000 besökare.
De två statliga museerna som haft de högsta
besökstalen var även för 2010 Statens maritima
museer, med nästan 1 470 000 besökare, och
Skansen med fler än 1 285 000 besökare.
Internationellt arbete

Regeringen har i de kulturpolitiska målen
betonat kulturens stora betydelse för arbetet
med att främja interkulturellt utbyte. Det är en
central uppgift för kulturpolitiken att tillgodose
allas rätt till kultur och att se till att kulturlivet
präglas av mångfald. Museerna spelar en nyckelroll som arenor och stöd för det gemensamma
samtalet och yttrandefriheten.
Regeringen har bl.a. lyft fram Forum för
levande historia (FLH) som en viktig resurs i
arbetet med att främja interkulturellt utbyte,
demokrati och mänskliga rättigheter i samhället.
Under 2010 har FLH genomfört en studie av
gymnasieungdomars intolerans. Myndigheten
har vidare arbetat med att utveckla utställningar
och pedagogiska metoder. Totalt deltog 20 446
elever i de pedagogiska verksamheterna kopplade
till de två utställningarna i Stockholm och de tre
turnerande utställningar som FLH hade under
året. Myndigheten fick under hösten 2010 kritik
från Justitieombudsmannen (JO) gällande
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utställningen Middag med Pol Pot. En revidering
av utställningen genomfördes som baserade sig
på en juridisk och verksamhetsmässig tolkning
av JO:s kritik.
Jämställdhet

Regeringen har även uppmärksammat behovet
av ökad jämställdhet inom kulturområdet och
behovet av en mer jämställd och balanserad
representation
inom
utställningsområdet.
Kulturinstitutionerna, inte minst museerna, är
viktiga bärare och förmedlare av kunskap. De
olika kulturella uttrycken bidrar till att skapa
sammanhang och till att ge människor nya
perspektiv på företeelser och skeenden i våra liv
och vår omvärld. Museerna spelar en betydelsefull roll i utvecklingen av ett mer jämställt
samhälle.
Flera museer ingår i föreningen Genus på
museer, som under 2010 tagit fram handlingsplaner eller genomfört fortbildningar i genusanalys för sin personalen. Arbetets museum är
ett exempel där jämställdhet är ett prioriterat
tema i verksamheten. Två forskningsprojekt med
jämställdhetsfokus har bedrivits under 2010;
minnesinsamlingen Hushållsarbetet och vardagsliv under 1950- och 1960-talen och dokumentationsprojektet Mötesplats: Röster om
amning – normer och föreställningar om föräldraskap utifrån amning.
Även Statens historiska museer har i
betydande utsträckning integrerat ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv i sin
verksamhet. Myndigheten har i mars 2011 fått
ett regeringsuppdrag (Ku2011/557/KA) att ta
fram underlag och fortsätta utveckla metoder för
en jämställd representation i samlingar och
utställningar som ska kunna användas inom hela
museisektorn. Det långsiktiga målet med
satsningen är att öka museernas arbete med att
belysa och ge nya perspektiv på sina samlingar
och utställningar utifrån jämställdhetsaspekter.
Det är angeläget att museerna arbetar långsiktigt med att jämställdhetsintegrera sin kärnverksamhet.
Tillgänglighet

I de kulturpolitiska målen betonas tillgänglighetsfrågor och att alla ska ha möjlighet till
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kulturupplevelser, bildning och till att utveckla
sina skapande förmågor. Museerna har en central
och viktig roll i detta arbete. Det pågår ett
angeläget arbete med att öka tillgängligheten på
museerna i syfte att alla ska kunna ta del av vårt
gemensamma kulturarv. Till exempel har
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde tagit fram en handlingsplan och har en
anställd person som arbetar särskilt med frågor
som rör tillgänglighet för funktionshindrade.
Naturhistoriska riksmuseet har inventerat
museets publika verksamhet. Med utgångspunkt
i inventeringen beslutade museet 2010 om en
policy för tillgänglighet för besökare och en
handlingsplan med förslag på åtgärder för ökad
tillgänglighet. Vidare har Moderna museet
definierat begreppet tillgänglighet såväl i fysiska
som i intellektuella termer. Målet är att tillgänglighetsarbetet ska vara en naturlig del av
museets arbete och verksamhet – med generella
lösningar och integrerade insatser.
Analys och slutsatser
Bedömningen är att institutionerna inom verksamhetsområdet har vidareutvecklat verksamheten och samtidigt bibehållit det publika
intresset. Regeringens prioritering under de
senaste åren av barns och ungas rätt till kultur
har gett goda resultat inom verksamhetsområdet.
Även regeringsuppdragen om samverkan med
syfte att stärka museisektorn har haft god effekt.
Museerna har visat att de är intressanta och
relevanta samarbetspartners. En ökad samverkan
inom museisektorn, men även mellan museisektorn och övriga delar av samhället, kan stärka
och effektivisera verksamheten. Detta kan i sin
tur förbättra förutsättningarna för ett bevarat,
tillgängligt och utvecklat kulturarv.
Vidare bedömer regeringen att museisektorns
arbete inom mångfalds- och jämställdhetsområdet kommer att intensifieras i framtiden
och att museerna har en viktig roll att spela inom
dessa områden.
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Tabell 11.2 Antal besökare vid de centrala museerna 2008–2010
2008

2009

2010

Kvinnor

Män

Samtliga

Kvinnor

Män

Samtliga

Kvinnor

Män

Samtliga

99 000

81 000

180 000

94 000

84 000

178 000

106 000

81 000

187 000

Nationalmuseum med
Prins Eugens
Waldemarsudde

435 000

202 000

637 000

366 000

215 000

581 000

428 000

209 000

637 000

Naturhistoriska
riksmuseet (inkl.
Cosmonova)

328 000

248 000

576 000

322 000

242 000

564 000

282 000

263 000

545 000

Statens museer för
världskultur

456 000

239 000

695 000

413 000

217 000

630 000

553 000

395 000

948 000

Livrustkammaren och
Skoklosters slott med
Stiftelsen Hallwylska
museet 1

235 000

126 000

361 000

227 000

154 000

381 000

243 000

158 000

401 000

Statens maritima
museer

669 000

754 000

1 423 000

757 000

806 000

1 563 000

693 000

777 000

1 470 000

Arkitekturmuseet

45 000

40 000

85 000

40 000

36 000

76 000

62 000

39 000

101 000

Statens musikverk
(Musik- och
teatermuseet) 1

54 000

37 000

91 000

43 000

33 000

76 000

46 000

35 000

81 000

Statens
försvarshistoriska
museer 1

46 000

84 000

130 000

37 000

69 000

106 000

75 000

121 000

196 000

Moderna museet 1

285 000

215 000

500 000

332 000

250 000

582 000

327 000

251 000

578 000

Stiftelsen Nordiska
museet 1

175 000

75 000

250 000

188 000

81 000

269 000

196 000

84 000

280 000

Stiftelsen Skansen 1

852 000

500 000

1 352 000

885 000

520 000

1 405 000

788 000

497 000

1 285 000

Stiftelsen Tekniska
museet

153 000

153 000

306 000

172 000

146 000

318 000

178 000

145 000

323 000

Stiftelsen Arbetets
museum

116 000

87 000

203 000

124 000

94 000

218 000

124 000

94 000

218 000

3 948 000

2 841 000

6 789 000

4 000 000

2 953 000

6 947 000

4 101 000

3 149 000

7 250 000

Statens historiska
museer

Summa
1

Uppgifterna för 2010 avseende fördelningen mellan kvinnor och män är hämtade från rapporten Besöksutveckling och tillgänglighet för museer 2010 från Statens
kulturråd.
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11.5

Budgetförslag

11.5.1 8:1 Centrala museer: Myndigheter
Tabell 11.3 Anslagsutveckling
Utfall

Tabell 11.5 Sammanställning över avgiftsinkomsterna1 till
Centrala museer: Myndigheter
Tusental kronor

Tusental kronor

2010

skilt, uppgick de centrala museimyndigheternas
avgiftsinkomster 2010 till ca 253 miljoner kronor

974 136
1

2011

Anslag

932 932

2012

Förslag

956 620

2013

Beräknat

983 495

2

2014

Beräknat

1 002 228

3

2015

Beräknat

1 027 554

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

16 205
Statens historiska museer

925 248

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 962 375 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 961 073 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 961 076 tkr i 2012 års prisnivå..

Tabell 11.4 Sammanställning över medelsfördelningen till
Centrala museer: Myndigheter

2010

11 566

Nationalmuseum med Prins Eugens
Waldemarsudde

71764

60 718

Naturhistoriska riksmuseet2

29 589

29 747

Statens museer för världskultur

16 941

52 051

Livrustkammaren och Skoklosters
slott med Stiftelsen Hallwylska
museet

14 021

15 203

Statens maritima museer3

18 305

15 159

7 107

6 607

Arkitekturmuseet

Anslaget används till förvaltningskostnader för
de centrala museer som är myndigheter.
Följande centrala museer omfattas: Statens
historiska museer, Nationalmuseum med Prins
Eugens
Waldemarsudde,
Naturhistoriska
riksmuseet, Statens museer för världskultur,
Livrustkammaren och Skoklosters slott med
Stiftelsen Hallwylska museet, Statens maritima
museer, Arkitekturmuseet, Statens försvarshistoriska museer samt Moderna museet. De
specifika uppgifterna framgår av instruktionen
för varje myndighet.

2009

11 429

Statens försvarshistoriska museer

8 617

13 763

Moderna museet

46 547

47 901

Summa

224 320

252 715

1

I myndigheternas avgiftsinkomster ingår bl.a. entré- och visningsinkomster
samt inkomster av försäljning, ev. sponsring och lokaluthyrning m.m.
2
Intäkterna för Cosmonova redovisas i tabell 11:6.
3
Intäkterna för Vasamuseet redovisas i tabell 11:7.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Cosmonova
Tabell 11.6 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

16 083

17 130

-1 047

Prognos 2011

16 010

17 848

-1 838

Budget 2012

16 010

17 848

-1 838

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

106 219

104 220

1 999

Prognos 2011

103 005

103 005

0

Budget 2012

104 000

104 000

0

Tusental kronor
2011

2012

Statens historiska museer

83 493

84 617

Nationalmuseum med Prins
Eugens Waldemarsudde

110 891

127 443

Naturhistoriska riksmuseet

157 545

158 965

Statens museer för världskultur

152 225

152 271

Livrustkammaren och
Skoklosters slott med Stiftelsen
Hallwylska museet

41 393

41 762

113 636

114 483

44 935

45 501

Statens försvarshistoriska
museer

106 143

106 966

Moderna museet

122 671

124 612

Summa

932 932

956 620

Statens maritima museer
Arkitekturmuseet

Tabell 11.7 Uppdragsverksamhet

Utöver den avgiftsfinansierade verksamheten vid
Vasamuseet och Cosmonova, som redovisas sär-
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Vasamuseet

Tusental kronor
Uppdragsverksamhet
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Regeringens överväganden

11.5.2 8:2 Centrala museer: Stiftelser

Tabell 11.8 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
8:1 Centrala museer: Myndigheter

Tabell 11.9 Anslagsutveckling

Tusental kronor

Anvisat 2011

1

Tusental kronor

2012

2013

2014

2015

2010

Utfall

234 574

932 932

932 932

932 932

932 932

2011

Anslag

235 081

2012

Förslag

237 388

2013

Beräknat

244 510

2

2014

Beräknat

248 913

3

2015

Beräknat

254 602

4

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag

8 075

28 727

48 370

73 165

16 636

22 880

23 347

23 937

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
235 081

1

-1 397

-1 428

-1 457

-1 494

374

382

-964

-988

956 620

983 495

1 002 228

1 027 554

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (fr.o.m. 2014) till
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt
kommer att genomföras i statsförvaltningen.

Moderna museet tillförs 1 miljon kronor för
2012 för att ge museet goda förutsättningar att
befästa sin position som ledande institution
inom det svenska och internationella konstlivet.
I enlighet med beräkningar i budgetpropositionen för 2011 beräknar regeringen att
Nationalmuseum tillförs ytterligare 15,7 miljoner kronor fr.o.m. 2012 samt ytterligare
10 miljoner kronor fr.o.m. 2013 för renovering
av museet.
I enlighet med beräkningar i budgetpropositionen för 2010 beräknas anslaget minska med
3 miljoner kronor fr.o.m. 2013 när de medel som
finansierat Flygvapenmuseum återgår till
utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.
Från anslaget omprioriteras 1 397 000 kronor
fr.o.m. 2012 till Riksarkivet för att finansiera
Samordningssekretariatet för digitalisering,
digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande
av kulturarvet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 956 620 000 kronor anvisas under
anslaget 8:1 Centrala museer: Myndigheter för
2012. För 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget
till 983 495 000 kronor, 1 002 228 000 kronor
respektive 1 027 554 000 kronor.

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 237 388 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 237 060 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 237 060 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för bidrag till centrala museer
som är stiftelser. Följande centrala museer är
stiftelser: Nordiska museet, Skansen, Tekniska
museet och Arbetets museum.
Tabell 11.10 Sammanställning över medelsfördelningen till
Centrala museer: Stiftelser
Tusental kronor

Nordiska museet

2011

2012

108 942

110 145

Skansen

67 131

67 667

Tekniska museet

44 903

45 339

Arbetets museum

14 105

14 237

Summa

235 081

237 388

Avgiftsinkomsterna för de centrala museerna
som är stiftelser uppgick 2010 till ca 165
miljoner kronor.
Tabell 11.11 Sammanställning över avgiftsinkomsterna till
Centrala museer: Stiftelser
Tusental kronor
2009

Nordiska museet

2010

26 600

29 704

109 167

105 714

Tekniska museet

22 542

23 648

Arbetets museum

5 327

5 985

163 636

165 051

Skansen

Summa
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Regeringens överväganden
Tabell 11.12 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
8:2 Centrala museer: Stiftelser
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

235 081

235 081

235 081

235 081

Anslaget används för bidrag till ett antal museer
och andra institutioner, de flesta med viss
formell anknytning till staten.
Tabell 11.14 Sammanställning över medelstilldelningen
Tusental kronor

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Dansmuseet

2011

20121

8 743

8 376

Millesgården

3 852

3 908

Beslut

Thielska galleriet

2 832

3 873

Överföring
till/från andra
anslag

Föremålsvård i Kiruna

12 945

13 119

Nobelmuseet

4 952

4 952

Svensk Form

2 757

2 797

Röhsska museet

1 002

1 002

581

581

2 662

9 795

-355

14 550

-366

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

20 255

-373

-381

-345

-353

248 913

254 602

Strindbergsmuseet
237 388

244 510

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (fr.o.m. 2014) till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Från anslaget omprioriteras 355 000 kronor
fr.o.m. 2012 till Riksarkivet för att finansiera
Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av
kulturarvet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 237 388 000 kronor anvisas under
anslaget 8:2 Centrala museer: Stiftelser för 2012.
För 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till
244 510 000 kronor, 248 913 000 kronor

Judiska museet

602

602

Bildmuseet

743

743

Zornsamlingarna

204

204

Ájtte, Svenskt fjäll- och
samemuseum

500

Riksförbundet Sveriges
museer

1500

Till regeringens
disposition

1 000

500
1 500
1 000

Summa
1

42 213

43 157

Medelstilldelningen för 2012 är preliminär.

Regeringens överväganden
Tabell 11.15 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
8:3 Bidrag till vissa museer
Tusental kronor

respektive 254 602 000 kronor.

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

42 213

42 213

42 213

42 213

Förändring till följd av:

11.5.3 8:3 Bidrag till vissa museer

Pris- och löneomräkning 2

434

1 708

2 561

3 587

Tabell 11.13 Anslagsutveckling

Beslut

510

-505

-515

-526

-61

-62

44 198

45 211

Tusental kronor

2010

Utfall

41 947

2011

Anslag

42 213

2012

Förslag

43 157

2013

Beräknat

43 416

2

2014

Beräknat

44 198

3

2015

Beräknat

45 211

4

1

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

41 330

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 42 157 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 42 098 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 42 099 tkr i 2012 års prisnivå.
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Överföring
till/från andra
anslag

1 000

43 157

43 416

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (fr.o.m. 2014) till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.
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I enlighet med beräkningar i budgetpropositionen för 2010 beräknas bidraget till
Dansmuseet att minska med ytterligare 500 000
kronor fr.o.m. 2012 till följd av omprioriteringar
inom utgiftsområdet.
Thielska galleriet tillförs 1 miljon kronor
under 2012 för att ge museet goda förutsättningar att inleda det förändringsarbete verksamheten står inför.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 43 157 000 kronor anvisas under
anslaget 8:3 Bidrag till vissa museer för 2012. För
2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till
43 416 000 kronor, 44 198 000 kronor respektive
45 211 000 kronor.

Regeringens överväganden

11.5.4 8:4 Riksutställningar

1

Tabell 11.16 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

51 166

2011

Anslag

43 071

2012

Förslag

44 307

2013

Beräknat

45 579

2

2014

Beräknat

46 433

3

2015

Beräknat

47 577

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 194
44 533

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 44 534 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 44 471 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 44 471 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Riksutställningars förvaltningskostnader. Riksutställningar har till uppgift
att främja utveckling och samarbete på utställningsområdet genom att bl.a. stödja produktion
och förmedling av turnerande utställningar,
biträda med rådgivning och annan service samt i
övrigt utveckla och förnya utställningen som
medium för kunskapsförmedling, debatt och
upplevelse.

Tabell 11.17 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
8:4 Riksutställningar
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

43 071

43 071

43 071

43 071

457

1 479

2 377

3 497

-65

-67

-68

-70

844

1 096

1 053

1 079

44 307

45 579

46 433

47 577

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (fr.o.m. 2014) till
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt
kommer att genomföras i statsförvaltningen.

Från anslaget omprioriteras 65 000 kronor
fr.o.m. 2012 till Riksarkivet för att finansiera
Samordningssekretariatet för digitalisering,
digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande
av kulturarvet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 44 307 000 kronor anvisas under
anslaget 8:4 Riksutställningar för 2012. För 2013,
2014 och 2015 beräknas anslaget till 45 579 000
kronor, 46 433 000 kronor respektive 47 577 000
kronor.
11.5.5 8:5 Forum för levande historia
Tabell 11.18 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

44 496

2011

Anslag

43 345

2012

Förslag

43 747

2013

Beräknat

44 745

2

2014

Beräknat

45 597

3

2015

Beräknat

46 749

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-305
43 412

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 43 747 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 43 686 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 43 686 tkr i 2012 års prisnivå..
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Anslaget används för förvaltningskostnader för
Forum för levande historia. Forum för levande
historia ska arbeta med frågor som rör
demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter
med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten
har särskilt till uppgift att informera om
Förintelsen och kommunismens brott mot
mänskligheten. Verksamheten ska syfta till att
stärka människors vilja att aktivt verka för alla
människors lika värde. Genom förmedling och
kunskapsuppbyggnad ska verksamheten med
stöd i forskning bedrivas i form av kulturverksamhet, seminarier, föreläsningar och debatt
m.m.
Regeringens överväganden
Tabell 11.19 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
8:5 Forum för levande historia
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

43 345

43 345

43 345

43 345

467

1 466

2 384

3 539

-65

-66

-68

-70

-64

-66

45 597

46 749

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

11.5.6 8:6 Statliga utställningsgarantier
och inköp av vissa kulturföremål
Tabell 11.20 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

2011

Anslag

80

2012

Förslag

80

2013

Beräknat

80

2014

Beräknat

80

2015

Beräknat

80

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

80
78

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används till inköp av kulturföremål
som har sådant konstnärligt, historiskt eller
vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt att
de införlivas med offentliga samlingar.
Den som anordnar en tillfällig utställning som
ska visas i Sverige kan under vissa förutsättningar
få en statlig utställningsgaranti. Utställningsgaranti får också lämnas för svenska kulturmanifestationer utomlands. Statens kulturråd
prövar ansökningarna om utställningsgarantier.

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Regeringens överväganden

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

Tabell 11.21 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, 8:6
Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa
kulturföremål
Tusental kronor

43 747

44 745

Anvisat 2011

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (fr.o.m. 2014) till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Från anslaget omprioriteras 65 000 kronor
fr.o.m. 2012 till Riksarkivet för att finansiera
Samordningssekretariatet för digitalisering,
digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande
av kulturarvet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 43 747 000 kronor anvisas under
anslaget 8:5 Forum för levande historia för 2012.
För 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till
44 745 000 kronor, 45 597 000 kronor respektive
46 749 000 kronor.
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1

2012

2013

2014

2015

80

80

80

80

80

80

80

80

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 80 000 kronor anvisas under
anslaget 8:5 Statliga utställningsgarantier och
inköp av vissa föremål för 2012. För 2013, 2014
och 2015 beräknas anlaget till 80 000 kronor,
80 000 kronor respektive 80 000 kronor.
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12

12.1

Trossamfund

Omfattning

Avsnittet omfattar myndigheten Nämnden för
statligt stöd till trossamfunds verksamhet och
stödet till trossamfunden.

12.2

Utgiftsutveckling

Tabell 12.1 Utgiftsutveckling inom Trossamfund, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

Trossamfund
5

5

5

7

7

7

7

9:2 Stöd till trossamfund

50

50

50

60

60

60

60

Summa Trossamfund

55

55

55

67

67

67

68

9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
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12.3

Mål

Riksdagen har antagit mål för statens bidrag till
trossamfund, som har införts i 2 § lagen
(1999:932) om stöd till trossamfund (prop.
1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr.
1999/2000:45). Stödet ska bidra till att skapa
förutsättningar för trossamfunden att bedriva en
aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet
i form av gudstjänst, själavård, undervisning och
omsorg.

12.4

Resultatredovisning

Resultat
Statligt stöd till andra trossamfund än Svenska
kyrkan lämnas i form av statsbidrag och
avgiftshjälp i enlighet med förordning (1999:94)
om statsbidrag till trossamfund. Nämnden för
statligt stöd till trossamfund (SST) fördelade
under 2010 ca 50 miljoner kronor som stöd till
40 trossamfund och samverkansorgan i form av
organisations-, verksamhets- och projektbidrag.
Regeringen har fortsatt haft kontakt med
trossamfunden under året bl.a. med Rådet för
kontakter med trossamfunden och belyst
aktuella frågor med koppling till trossamfunden.
Bland annat har frågeställningar om religionsdialog, det civila samhället och trossamfundens
arbete med värdegrundsfrågor analyserats och
diskuterats. Den ökade efterfrågan på kunskap
om trossamfunden och deras verksamhet och
villkor i olika sammanhang har även inneburit att
SST i fortsatt stor omfattning varit remissinstans
när det gäller t.ex. utredningsförslag men även
som expert när det gäller allmänna trossamfunds- och religionsfrågor samt projekt Vidare
för myndigheten fortlöpande dialog med de i
myndigheten representerade trossamfunden om
värdegrundsfrågor m.m. SST har inrättat en
konsulenttjänst för lokal krisberedskap på
myndigheten. Nämnden deltar även i
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
samrådsgrupp med trossamfunden i Sverige. SST
har medverkat i inrättandet av en Nationell
interreligiös katastrofgrupp med uppgift att vid
stora katastrofer samordna trossamfundens
gemensamma manifestationer.
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Analys och slutsatser
Den religiösa mångfalden i samhället, liksom
engagemanget för etiska och existentiella frågor,
medför ökad uppmärksamhet för och
förväntningar på insatser från trossamfunden.
Trossamfunden kan genom sin verksamhet bidra
till större kunskap, förståelse och respekt för
olika trosinriktningar. Kontakter och samverkan
mellan olika trossamfund, liksom trossamfundens egen medverkan inom olika samhällsområden är värdefull. Trossamfunden erbjuder
värdefulla mötesplatser där människor kan få ge
uttryck för andliga och existentiella behov och
frågeställningar. Trossamfundens roll och arbete
i krisberedskap är mycket betydelsefull och
SST:s uppgift att samordna lokal krisberedskap
fyller en viktig roll.
Statens stöd till trossamfund används i
enlighet med målen för stödet.

12.5

Budgetförslag

12.5.1 9:1 Nämnden för statligt stöd till
trossamfund
Tabell 12.2 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

4 705
1

2011

Anslag

4 899

2012

Förslag

6 948

2013

Beräknat

7 083

2

2014

Beräknat

7 225

3

2015

Beräknat

7 414

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-164
4 636

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 6 948 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 6 942 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 6 941 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för förvaltningskostnader för
Nämnden för statligt stöd till trossamfund.
Nämnden har till uppgift att pröva frågor om
statsbidrag till trossamfund samt ska handlägga
frågor om trossamfundens roll i krisberedskapssamordning och ha kontakt med och samverka
med andra myndigheter och organisationer i
frågor som rör trossamfund.
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Regeringens överväganden

12.5.2 9:2 Stöd till trossamfund

Tabell 12.3 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Tabell 12.4 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Tusental kronor

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

2010

Utfall

50 495

4 899

4 899

4 899

4 899

2011

Anslag

50 232

2012

Förslag

60 232

2013

Beräknat

60 232

2

2014

Beräknat

60 162

3

2015

Beräknat

60 162

4

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

49

145

251

386

2 000

2 039

2 082

2 136

-7

-7

7 225

7 414

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

6 948

7 083

1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

För att Nämnden för statligt stöd till trossamfund bättre ska kunna möta de ökande behoven
av stöd till trossamfunden, utöver statsbidraget,
att vara expert i allmänna religions- och
trossamfundsfrågor samt för att möta de ökade
kraven på fördelning och uppföljning av statsbidraget tillförs anslaget 2 000 000 kronor.
Förslaget finansieras genom att anslag 1:1 Statens
bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader under
utgiftsområde 18 minskas med motsvarande
belopp.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 6 948 000 kronor anvisas under
anslaget 9:1 Nämnden för statligt stöd till
trossamfund för 2012. För 2013, 2014 och 2015
beräknas anlaget till 7 083 000 kronor, 7 225 000
kronor respektive 7 414 000 kronor.

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 016
50 175

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 60 232 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 60 162 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 60 162 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för stöd till trossamfund.
Målet för det statliga stödet till trossamfund är
att bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt
inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst,
själavård, undervisning och omsorg. Förutsättningarna för att ett trossamfund ska få statligt
stöd är att det bidrar till att upprätthålla och
stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på och att samfundet är stabilt och
har egen livskraft. Statligt stöd till trossamfund
kan lämnas i form av statsbidrag och avgiftshjälp
till registrerade trossamfund.
Under anslaget beräknas även medel till
Skatteverket för kostnader för avgiftshjälp (se
prop. 1998/99:124, s. 69 f.).
Regeringens överväganden
Tabell 12.5 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
9:2 Stöd till trossamfund
Tusental kronor

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

50 232

50 232

50 232

50 232

0

0

0

0

10 000

10 000

10 000

10 000

-70

-70

60 162

60 162

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

60 232

60 232

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
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För att möta de ökande behovet kring att ge
stöd till trossamfunden tillförs anslaget för stöd
till trossamfund 10 miljoner kronor fr.o.m. 2012.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 60 232 000 kronor anvisas under
anslaget 9:2 Stöd till trossamfund för 2012. För
2013 och 2014 beräknas anslaget till 60 232 000,
60 162 000 kronor för respektive år samt för
2015 till 60 162 000 kronor.
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13

13.1

Film

Omfattning

Avsnittet omfattar statens stöd till filmproduktion och filmkulturella insatser som fördelas via Stiftelsen Svenska Filminstitutet samt
Konstnärsnämndens filmstöd.

13.2

Utgiftsutveckling

Tabell 13.1 Utgiftsutveckling inom Film, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

10:1 Filmstöd

311

302

302

303

302

302

287

Summa Film

311

302

302

303

302

302

287

Film

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
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13.3

Mål

Resultatredovisningen fr.o.m. 2010 görs mot de
nya kulturpolitiska mål som riksdagen beslutat
(prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr.
2009/10:145), se avsnitt 4.3.

13.4

Resultatredovisning

Bedömningsgrunder
Bedömningen av resultatet utgår från de mål för
filmpolitiken som slagits fast genom propositionen Fokus på film – en ny svensk filmpolitik
(prop. 2005/06:3, bet. 2005/06:KrU5, rskr.
2005/06:98). Bedömningen baseras bl.a. på
uppgifter om digitalisering av biografer, stöd till
regionala resurscentrum för film och video, antalet kommuner som bedriver skolbioverksamhet, stöd till visningsorganisationer och festivaler
samt stöd för att göra svensk film tillgänglig för
personer med syn- och hörselnedsättning.
Bedömningen av resultatet utgår vidare från
insatser för att främja kvalitet och för att förnya
och utveckla verksamheten.
Insatserna sker främst genom Stiftelsen
Svenska Filminstitutet. Visst stöd fördelas även
genom Konstnärsnämnden.

respektive 6 procent 2009. Digitaliseringen har
samtidigt medfört att antalet analoga filmkopior
minskar. Under perioden 2009–2010 digitaliserades 62 biografsalonger med hjälp av stöd från
Filminstitutet.
Antalet biobesök 2010 var drygt 15,8 miljoner, vilket är en nedgång med 9 procent
jämfört med rekordåret 2009. I jämförelse med
2008 var det dock en uppgång med drygt 3 procent och strax över genomsnittet för de senaste
fem åren. Bruttobiljettintäkterna steg samtidigt
med över 16 procent jämfört med 2008, vilket
förklaras av den ökade andelen biljetter till de
dyrare 3D-filmerna. 3D-filmbesökarna stod för
15 procent av det totala antalet biobesök, jämfört med knappt 4 procent 2009. Besöken på
svensk film återgick också till en mer normal
nivå med en marknadsandel på 20,8 procent,
jämfört med knappt 33 procent 2009. Flest biobesökare hade filmen Avatar. Snabba Cash var
den svenska film som hade flest besökare.
Stöd till regionala insatser
Tabell 13.2 Stöd till regionala resurscentrum
Tusental kronor
2008

2009

2010

Stöd från SFI

15 855

15 855

16 360

Regional/lokal

54 043

50 262

51 614

579

2 365

3 864

motprestation

Resultat
Stöd till värdefull svensk produktion och vissa
stöd till distribution och visning av film i hela
landet finansieras och regleras i 2006 års filmavtal
mellan staten, filmbranschen och flera tv-företag.
Avtalet gäller t.o.m. den 31 december 2012.
Statens direkta bidrag till filmavtalet uppgick
2010 till 185 miljoner kronor. Vid sidan av
avtalet bidrog staten med drygt 121 miljoner
kronor till olika filmkulturella insatser.
Genombrott för digitaliserade biografer

Digitaliseringen av biografer slog igenom på
allvar under 2010. Vid årsskiftet 2010/2011 hade
17 procent av de verksamma biograferna digitaliserats. De digitala visningarna stod för 18 procent av biobesöken och 22 procent av de inspelade biljettintäkterna, jämfört med ca 5
134

EU-stöd

Filminstitutet fördelade 16,4 miljoner kronor till
19 regionala resurscentrum för film och video,
vilket är en ökning med 3 procent. Syftet med
verksamheten är att stimulera den regionala utvecklingen av filmpedagogisk verksamhet, visning av film och s.k. växthusverksamhet för unga
filmare. Den regionala motprestationen var
drygt 51 miljoner kronor. Stödet från EU fortsatte att öka och utgjorde 2010 närmare 4
miljoner kronor. Utöver stödet till regionala
resurscentrum fördelade Filminstitutet också
medel till fyra regionala produktionscentrum
inom ramen för filmavtalet.
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Stöd till Film i skolan
Tabell 13.3 Kommunala visningar av skolbio
Kommuner som
bedriver skolbio

2007–2008

2008–2009

2009–2010

176

161

169

Med stöd från SFI

52

53

49

Utan stöd från SFI

124

108

120

Antal skolbiobesök

468 763

452 815

403 758

Under läsåret 2009/2010 bedrevs organiserad
skolbioverksamhet i nästan 170 av landets 290
kommuner. Visningarna hade drygt 400 000
besökare. Besöksantalet har minskat under de
senaste åren. Detta beror troligen på att skolorna
visar film på andra sätt än genom biografvisningar. Intresset för film som pedagogiskt hjälpmedel verkar, enligt Filminstitutets bedömning,
tvärtom bli allt större. Filminstitutet har under
senare år lagt ökat fokus vid att vara en resurs för
kommunernas och skolornas filmpedagogiska
arbete. Det sker bl.a. genom stöd till projekt för
att utveckla mediepedagogiska program eller
planer för kompetensutveckling. De filmhandledningar för skolan som Filminstitutet publicerar är populära: nedladdningsfrekvensen ökade
med 8 procent jämfört med 2009.
Stöd till visningsorganisationer och festivaler

Filminstitutet har i uppdrag att stimulera till förnyelse och utveckling av distribution och visning
av värdefull film i hela landet. Filminstitutet fortsatte under 2010 att prioritera satsningar på visningsorganisationer och festivaler. Festivalernas
betydelse som mötesplatser för branschen är ett
viktigt motiv för ekonomiskt stöd. En ny filmfestival och två nya visningsorganisationer fick
stöd 2010.
Skärpta krav för lanseringsstöd och stöd till nya
visningsfönster

Antalet premiärsatta långfilmer på svenska biografer minskade jämfört med tidigare år. De
svenska titlarna minskade jämfört med föregående år, men låg på samma nivå som 2008.
Samma utveckling gällde för de föregående titlarna. De amerikanska titlarna minskade, medan
de europeiska ökade. Filminstitutet skärpte
kraven för stöd till lansering av importerad kvali-

tetsfilm och på försök öppnades en del av stödet
för andra visningsformer än biograf, nämligen
genom lansering på dvd eller över internet av
barn- och ungdomsfilm. Stöd till spridning av
kort- och dokumentärfilm har sedan flera år
beviljats för distribution på dvd eller via internet.
Utbudet av film på dvd bedöms vara brett, däremot går utvecklingen långsamt när det gäller
utbudet av t.ex. svenska filmklassiker eller kortoch dokumentärfilm på svenska internetbaserade
filmtjänster.
Stöd till syntolkning och textning

För att göra svensk film tillgänglig för syn- och
hörselskadade fördelar Filminstitutet medel till
syntolkning och textning av biofilm och dvd.
Under 2010 fick 14 biofilmer stöd till textning
på svenska. Numera är i princip alla nya svenska
filmer som ges ut på dvd textade på svenska.
Behovet av stöd till textning av dvd har därför
minskat kraftigt under de senaste åren. Stöd gavs
under året till 101 syntolkningar på biografer,
varav endast 67 visningar slutligen genomfördes.
Filminstitutet samarbetade med berörda parter
på olika sätt för att förbättra situationen när det
gäller syntolkade respektive textade visningar.
Detta resulterade i att antalet textade visningar
ökade kraftigt, men däremot inte besöksantalet,
vilket tyder på ett behov av ett aktivt informationsarbete. De syntolkade visningarna är ofta
beroende av ideella krafter vilket leder till stora
variationer i antal visningar och den geografiska
spridningen. Filminstitutet lämnade därför stöd
till utbildning av syntolkningsarrangörer. Ett
projekt genomfördes för att undersöka de tekniska förutsättningarna för en förbättrad
tillgänglighet vid övergången till digital visningsteknik på biograferna.
Filmarkivet på nätet

Filminstitutet har det nationella ansvaret att
bevara film på filmbas, i huvudsak professionell
spelfilm och dokumentärfilm avsedd för offentlig visning. Under 2010 arbetade Filminstitutet
med att analysera följderna för insamling,
bevarande och tillgängliggörande i samband med
omställningen från analog till digital filmdistribution. En händelse som påverkar arkivets verksamhet är att det enda fotokemiska laboratoriet i
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Sverige kommer att lägga ner sin verksamhet i
slutet av 2011. Filminstitutet har tillsammans
med Kungl. biblioteket arbetat med att tillgängliggöra rörligt bildmaterial, främst kort-, dokumentär-, journal- och reklamfilmer, på nätet.
Webbplatsen filmarkivet.se öppnades i början av
2011.
Cinemateket är Filminstitutets visningsverksamhet med uppdrag att hålla filmhistorien levande. Cinemateket nyinvigdes i mars 2010 med
bl.a. ett breddat utbud av aktiviteter och en särskild satsning på unga besökare. Det nya Cinemateket fick ett gott genomslag med både ökade
besökssiffror och intäkter.
Filmarkivet i Grängesberg har till uppgift att
bevara icke fiktiv film som har upptagits på
filmbas men som inte är avsedd för
biografvisning. Arkivet tar sedan 2005 inte emot
filmsamlingar med privat innehåll utan särskild
prövning. Den 1 januari 2011 övergick
verksamheten vid filmarkivet i Grängesberg till
Kungl. biblioteket.

jämställdheten konstaterade Filminstitutet att
andelen kvinnor som söker sig till filmregiutbildningar är betydligt lägre än andelen män.
Fortsatta framgångar för svensk film
internationellt

Filminstitutet bedriver ett aktivt arbete för att
öka internationellt och interkulturellt utbyte och
samarbete. I detta ligger att öka det internationella intresset för svensk film samt att underlätta
och stödja export av svensk film. Under 2010
visades svensk långfilm på 196 filmfestivaler,
dokumentärfilm på 117 festivaler och svensk
kortfilm på ca 275 festivaler över hela världen.
Svensk film visades och hade framgångar på de
mest betydelsefulla filmfestivalerna i Berlin,
Cannes och Toronto. Totalt slöts över 100 avtal
om försäljning av rättigheter till tio nya svenska
filmer. De största marknaderna för svensk film
är Tyskland och Benelux-länderna.

Jämställdhet på filmområdet

Internationellt samarbete

Tabell 13.4 Fördelning av produktionsstöd till långfilm andel kvinnor

Frågan om digitalisering av biografer och filmarv
är högt prioriterad även på europeisk nivå. Europeiska kommissionen lämnade i september 2010
ett meddelande om bl.a. digitalisering av biograferna. I meddelandet redogjordes för senaste
rättspraxis när det gäller de nya stöd som vissa
medlemsstater infört, samt för de möjligheter till
finansiering som finns på europeisk nivå. En
handlingsplan om kommissionens fortsatta arbete med frågan bifogades också. Rådet antog
slutsatser på samma tema vid sitt möte den 18–
19 november 2010.
Rådsslutsatser har också antagits angående det
europeiska filmarvet för att uppmuntra ett intensifierat arbete med digitalisering av filmarvet och
ett utvecklat samarbete när det gäller t.ex.
standarder, forskning på långsiktigt bevarande av
film samt tillgängliggörande av fler verk.
Mediaprogrammet inom ramen för EU löper
fram till och med 2013. Programmet omfattar
stöd till utveckling, distribution och marknadsföring av europeisk film i syfte att stärka den
europeiska audiovisuella branschens konkurrenskraft och öka spridningen av europeiska verk.
Den totala budgeten för programperioden är 755
miljoner euro. Under 2010 tilldelades svenska
projekt ca 2,9 miljoner euro, varav 82 procent

2008
Kvinnor

Män

2009
Kvinnor

Män

71%

2010
Kvinnor

29%

Män

Regi

30%

70%

29%

71%

Manus

36%

64%

41%

59%

29%

71%

Producent

44%

56%

43%

47%

44%

56%

Filmavtalets jämställdhetsmål är att stödet till
svensk filmproduktion ska fördelas jämnt mellan
kvinnor och män. Målet, som innebär minst 40
procents representation av endera könet räknat i
antalet projekt som får stöd, är fortfarande svårt
att nå särskilt när det gäller regissörer, där
andelen kvinnor legat konstant på ca 30 procent
under perioden 2008–2010. Andelen producenter som är kvinnor har under samma period legat
på drygt 40 procent, medan andelen manusförfattare som är kvinnor varierat mellan 30 och
40 procent under den aktuella perioden. När det
gäller kortfilmsstödet ser fördelningen betydligt
jämnare ut; mellan 37 och 48 procent av regissörerna är kvinnor, 40–50 procent av manusförfattarna är kvinnor och omkring 50–55 procent
av producenterna är kvinnor. Könsskillnaderna
syns tydligt redan i regional filmverksamhet för
unga. I rapporten 00-talets regidebutanter och
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utgjorde stöd till producenter och ca 6,7 procent
distributionsstöd. I halvtidsutvärderingen som
genomfördes under 2010 konstaterades att programmet har gett positiva resultat för den europeiska audiovisuella sektorn. Insatserna bedömdes vara verkningsfulla, särskilt vad gäller ökad
konkurrenskraft för sektorn, och har ett mervärde i förhållande till nationella insatser. Diskussioner om en ny programperiod har inletts,
bl.a. med branschkonsultationer. Under 2011
förväntas Europeiska kommissionen lämna förslag till framtida satsningar.

13.5

Budgetförslag

13.5.1 10:1 Filmstöd
Tabell 13.5 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

310 814

2011

Anslag

302 324

2012

Förslag

302 894

2013

Beräknat

302 144

2014

Beräknat

302 144

2015

Beräknat

287 144

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

10
302 334

1

Analys och slutsatser
De statliga insatserna på området syftar till att
öka bredden och mångfalden i filmutbudet och
till att stimulera filmkulturen i landet.
Den viktigaste framtidsfrågan är hur svensk
film ska finansieras när den tvååriga förlängningen av 2006 års filmavtal löper ut den 31
december 2012. Regeringen beslutade i februari
2011 om direktiv till en särskild utredare (förhandlare) med uppdrag att få till stånd en ny
branschsamverkan för finansieringen av svensk
film. Uppdraget ska redovisas den 31 december
2011.
Digitaliseringen av distribution, visning och
hantering av filmarvet är ytterligare en högaktuell fråga. Under 2010 gick utvecklingen i
Sverige fortare än beräknat och närmar sig den
tidpunkt då antalet digitala salonger överstiger
antalet analoga. Risken är då stor att det blir
svårt för de kvarvarande analoga salongerna att få
tillgång till analoga filmkopior. Regeringens
satsning på digitalisering av biografer med
60 miljoner kronor under fyra år inleds därför
redan under 2011 (prop. 2010/11:100, bet.
2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:321).
Det råder fortfarande en tydlig obalans mellan
män och kvinnor när det gäller fördelningen av
filmstöd. För att förstärka jämställdhetsarbetet
beslutade regeringen i juni 2010 ett bidrag på 1,1
miljoner kronor till Filminstitutet för en satsning på unga kvinnors filmskapande i s.k. växthusverksamhet. Satsningen förstärktes under
2011 med sammanlagt 6,5 miljoner kronor för
perioden 2011–2014. Därutöver aviserade regeringen i budgetpropositionen för 2011 ytterligare 750 000 kronor för satsningen under 2012.

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för stöd till svensk filmproduktion m.m. enligt 2006 års filmavtal, som
förlängts t.o.m. den 31 december 2012, samt för
stöd till filmkulturella insatser utanför avtalets
ram. Syftet med stödet är att främja värdefull
svensk filmproduktion, spridning och visning av
värdefull
film
samt
bevarandet
och
tillgängliggörandet av filmer och material av
kulturhistoriskt intresse. Syftet är också att
verka för internationellt samarbete i dessa
avseenden samt att förbättra kvinnliga filmskapares villkor. Under anslaget beräknas även
medel för Konstnärsnämndens filmstöd.
Regeringens överväganden
Tabell 13.6 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
10:1 Filmstöd
Tusental kronor

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

287 324

287 324

287 324

287 324

15 750

15 000

15 000

-180

-180

-180

-180

302 894

302 144

302 144

287 144

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Från anslaget omprioriteras 180 000 kronor
fr.o.m. 2012 till Riksarkivet för att finansiera
Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av
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kulturarvet. Anslaget ökar med 15 miljoner kronor per år under en fyraårsperiod fr.o.m. 2011
för en satsning på digitalisering av biografer. Anslaget ökar 2012 med 750 000 kronor för
satsningen på unga kvinnors filmskapande.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 302 894 000 kronor anvisas under
anslaget 10:1 Filmstöd för 2012. För 2013, 2014
och 2015 beräknas anslaget till 302 144 000
kronor,
302 144 000
kronor
respektive
287 144 000 kronor.
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14

14.1

Medier

Omfattning

Avsnittet omfattar myndigheterna Presstödsnämnden, Myndigheten för radio och tv,
Statens medieråd samt presstödet och stödet
till taltidningar. Avsnittet omfattar även

14.2

Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och
Sveriges Utbildningsradio AB. Budgetförslagen
avseende
Presstödsnämnden,
presstödet och Myndigheten för radio och tv
samt ett lagförslag redovisas under utgiftsområde 1.

Utgiftsutveckling

Tabell 14.1 Utgiftsutveckling inom Medier, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

21

21

21

22

22

22

22

2

2

2

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

17

17

17

17

17

18

125

123

113

113

113

113

166

163

155

155

156

156

Område Medier
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och
Finland
11:2 Forskning och dokumentation om
medieutvecklingen
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella
observatoriet2
11:4 Statens medieråd

3

11:5 Stöd till taltidningar
Summa Medier

4

24

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
Medel för detta ändamål anvisades t.o.m. 2010 genom anslag 11:3 Bidrag till dokumentation om den mediepolitiska utvecklingen och till europeiskt mediesamarbete
3
Myndigheten Statens medieråd bildades den 1 januari 2011.
4
Medel för detta ändamål anvisades t.o.m. 2010 inom utgiftsområde 1 anslag 8:3 Stöd till radio- och kassettidningar.
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14.3

Mål

Målen för området är att stödja yttrandefrihet,
mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka skadliga inslag i
massmedierna (prop. 2008/09:1, utg.omr. 17,
bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:92).

14.4

Resultatredovisning

Bedömningsgrunder
Bedömningen av resultatet inom medier utgår
bl.a. från:
-

granskningsnämndens bedömning huruvida
programföretagen i allmänhetens tjänst har
uppfyllt uppdraget i allmänhetens tjänst,

-

antal tillstånds- och tillsynsärenden rörande
radio och tv,

-

utbetalat presstöd i form av driftsstöd och
distributionsstöd fördelat på antal tidningar,

-

antal utgivna taltidningar, kostnader samt
antalet abonnenter för dessa,

-

antal beslut i granskningsnämnden för
radio och tv,

-

insatser för att skydda barn och unga mot
skadlig mediepåverkan.

14.4.1 Radio och tv i allmänhetens tjänst
Resultat

Den nuvarande tillståndsperioden för programföretagen Sveriges Radio AB (SR), Sveriges
Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) inleddes den 1 januari 2010 och
gäller till och med den 31 december 2013.
Enligt företagens sändningstillstånd ska verksamheten präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till
såväl staten som olika ekonomiska, politiska och
andra intressen och maktsfärer i samhället. Sändningarna ska vara tillgängliga i hela landet och
programmen utformas så att de genom tillgänglighet och mångsidighet tillgodoser skiftande
förutsättningar och intressen hos befolkningen i
hela landet. Programföretagen ska beakta pro140

gramverksamhetens betydelse för den fria åsiktsbildningen och ge utrymme åt en mångfald av
åsikter och meningsyttringar.
Hänsyn ska tas till mediets särskilda genomslagskraft när det gäller programmens ämnen
och utformning samt tiden för sändning av
programmen.
Riksdagens beslut om riktlinjerna för radio
och tv i allmänhetens tjänst för perioden 2010–
2013 (prop. 2008/09:195, bet. 2009/10:KrU3,
rskr. 2009/10:61) innebar bl.a. ett tydligare
uppdrag för programföretagen, en fördjupning
av kulturutbudet i SR och SVT, en skärpning av
reglerna för direkt sponsring i SVT och en
förenkling av reglerna för indirekt sponsring.
Förändringar som genomfördes var bl.a. att SR
och SVT ska fördjupa, utveckla och vidga sitt
kulturutbud samt att ambitionsnivån ska höjas
när det gäller tv-program på teckenspråk och
textning av tv-sändningar.
SR, SVT och UR följer varje år upp hur uppdraget genomförts i redovisningar som lämnas
till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) och
granskningsnämnden för radio och tv vid
Myndigheten för radio och tv. De senaste
redovisningarna avser 2010, dvs. det första året i
den nuvarande tillståndsperioden.
Sveriges Radio AB
SR sänder FM-radio i fyra rikstäckande kanaler
och i 25 lokala kanaler. Samtliga FM-kanaler
finns också för lyssning på företagets webbplats.
Där kan man också trettio dagar efter sändning
lyssna på alla program i FM-kanalerna. Ett stort
antal program erbjuds även som nedladdningsbara filer. SR har därutöver ett omfattande utbud
som sänds digitalt och via internet. SR:s sändningar via kortvåg och mellanvåg till utlandet
upphörde under 2010. Företagets utbud distribueras därefter till utlandet via satellit, tv och
internet. SR sände totalt 225 394 timmar på olika
distributionsplattformar under 2010. Som framgår av tabell 14.2 sände företaget 117 590 timmar
FM-radio (undantaget repriser).
SR har redaktioner på 41 orter i Sverige. Av
allmänproduktionen producerades 57 procent
utanför Stockholm under 2010. Företaget använde 452,8 miljoner kronor till inköp av rättigheter och utomståendes medverkan.
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Tabell 14.2 Sveriges Radios programutbud i FM-radio,
fördelat på programområden
Sänd tid i timmar

2010

Kultur

6 786

Musik

62 878

Underhållning
Sport
Samhälle

5 795

finns tillgänglig via mobilnäten. Utlandskanalen
SVT World sänds via satellit och ingår i SVT:s
sidoverksamhet. Alla SVT-kanaler utom SVT
World sänds okrypterat i marknätet. Under
hösten 2010 inleddes sändningar av SVT1 och
SVT2 i högupplöst format (hd-tv).

4 265
14 810

Tabell 14.3 Sveriges Televisions programutbud fördelat på
utbudskategorier

Livsstil

3 848

Nyheter

16 097

Rikssänt utbud:

Service

3 113

Kultur och musik

Totalt

117 590

Av tabell 14.2 framgår hur SR:s förstasändningar
i FM fördelade sig på olika programområden
2010. Då redovisningen för 2009 även inkluderade repriser är det inte möjligt att göra någon
jämförelse med tidigare år.
Musik är den största kategorin och utgjorde
drygt 53 procent av utbudet. Det utökade
kulturuppdraget har bl.a. resulterat i starten av
det rikssända programmet P4 Kultur samt
tillsättningen av en särskild kulturkorrespondent
som rapporterar om kulturhändelser utanför
Sverige. Samarbeten med kulturinstitutioner och
fria kulturproducenter resulterade i 1 850 sända
timmar.
Inom ramen för SR:s nyhetsverksamhet sänds
bl.a. nyheter på olika språk och nyheter för unga
lyssnare. Viktiga delar i verksamheten är utrikeskorrespondenterna och de 25 lokala nyhetsredaktionerna. SR sände totalt 38 740 timmar
program för barn och unga 2010, varav 2 826
timmar på nationella minoritetsspråk. Företaget
sände totalt 18 769 timmar på de nationella
minoritetsspråken finska, meänkieli, samiska och
romani chib. Därutöver sänder SR program på
ytterligare några språk.
När det gäller tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning har SR arbetat med att
minska antalet telefonintervjuer för bättre hörbarhet. Företaget har också producerat lättlyssnade versioner av utvalda dokumentärprogram.
Sveriges Television AB
SVT sänder tv-program i kanalerna SVT1, SVT2,
SVTB, SVT24 och Kunskapskanalen som sänds
gemensamt med UR. Majoriteten av SVT:s utbud finns även tillgängligt på internet och på
andra plattformar genom SVT Play. Utbudet
fördjupas och kompletteras genom text-tv samt
text, bild och ljud på SVT:s webbplats som också

Sänd tid i timmar

2009

2010

1 430

1 460

Fiktion

5 260

5 242

Underhållning

3 980

3 887

Sport

1 568

2 014

Fakta

5 312

5 649

Nyheter

2 827

2 227

Övrigt

1 945

1 611

22 322

22 090

Totalt regionalt
utbud

2 552

2 677

Totalt SVT World

8 760

8 760

Totalt rikssänt utbud

Som framgår av tabell 14.3 sändes totalt 22 090
timmar rikstäckande utbud i de fem programkanalerna under 2010. Av dessa var 8 262 timmar
s.k. förstasändningar. Under året sände SVT
2 677 timmar regionala program, framför allt
nyheter och fakta, vilket är en ökning jämfört
med 2009. I SVT World sändes totalt 8 760
timmar.
Av det totala antalet sända timmar utgjordes
46 procent av egenproduktion, vilket är en
minskning jämfört med 2009. Enligt företagets
redovisning har 58 procent av allmänproduktionen sitt ursprung från produktionsorterna
utanför Stockholm.
Av tabell 14.3 framgår också hur det rikssända
utbudet fördelade sig på olika utbudskategorier
under 2010.
I kategorin kultur och musik ryms såväl egenproducerade magasin och kulturdokumentärer
som inköpta program. Även sändning av gudstjänster ingår. Med anledning av det utökade
kulturuppdraget har SVT bl.a. startat programmet Veckans föreställning och utrett
möjligheterna att öka samarbetet med de svenska
kulturinstitutionerna. Under 2010 resulterade
sådana samarbeten i en sändningstid på totalt
193 timmar. Inom kategorin fiktion visade SVT
bl.a. 611 timmar drama och 931 timmar biograf-
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visad film, vilket är en ökning jämfört med föregående år.
Sportutbudet ökade under 2010 framför allt
pga. sändningar av större evenemang som vinterOS och fotbolls-VM. De allmänna valen 2010
bidrog med totalt 226 sända timmar till en
ökning av SVT:s faktautbud på samhällsområdet.
Kategorin övrigt rymmer framför allt SVT
Forum som sänder direkt från riksdagen.
SVT producerar och köper in program för
barn inom alla genrer. Program för barn sänds på
svenska, finska, meänkieli, samiska och teckenspråk. Utbudet av program för språkliga och
etniska minoriteter, inklusive på teckenspråk,
uppgick till totalt 477 timmar under 2010.
Antalet sända timmar på teckenspråk uppgick till
128, vilket är en ökning jämfört med 2009.
När det gäller behoven hos personer med
funktionsnedsättning arbetar SVT generellt för
att göra utbudet tillgängligt för så många som
möjligt. Under 2010 textades 50 procent av programmen på svenska i SVT:s samtliga programkanaler. Siffran är inte jämförbar med den föregående tillståndsperioden eftersom redovisningarna då endast omfattade svenskproducerade program i SVT1 och SVT2. Nu mäts
textningen utifrån alla program på svenska i hela
det sända utbudet.
Sveriges Utbildningsradio AB
UR producerar utbildnings- och folkbildningsprogram. Programverksamheten omfattar
utbildningsområdena förskola, grund- och
gymnasieskola, vuxenutbildning och högskola
inklusive lärarfortbildning. Av det totala utbudet
2010 utgjordes 60 procent av utbildningsprogram avsedda för formellt lärande. Andelen
har minskat något sedan 2009.
UR sänder tv och radio på sändningstider som
fastställs i överenskommelser med SVT och SR.
UR:s webbplats, bl.a. tjänsten UR Play, fungerar
som en distributionsplattform och informationskanal som ska öka tillgängligheten till UR:s
tjänster och produkter.
UR sände 2010 totalt 3 400 timmar tv i
Kunskapskanalen, SVT1, SVT2 och SVTB.
Sändningsmängden har i princip fördubblats
jämfört med 2009, vilket beror på att Kunskapskanalen har fått en egen kanalplats och numera
sänder dagtid och kvällstid sju dagar i veckan.
Antalet sända timmar i radio har däremot
minskat från 385 timmar 2009 till 342 timmar
2010.
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UR:s sändningar av program för språkliga och
etniska minoriteter har ökat med 67 procent i tv
och 43 procent i radio 2010 jämfört med 2009.
Företaget har sänt program både på nationella
minoritetsspråk och på vissa invandrarspråk.
UR:s sändningar av program för och om
personer med funktionsnedsättning har ökat
under 2010, framför allt i tv där sändningstiden
har mer än tredubblats. Företaget har utvecklat
utbudet på teckenspråk och antalet sända
timmar svensktextade tv-program har ökat med
36 procent under året.
Granskningsnämndens bedömningar
Granskningsnämnden för radio och tv vid
Myndigheten för radio och tv har i uppdrag att
granska programföretagens redovisningar och
bedöma om företagen har uppfyllt uppdraget i
allmänhetens tjänst. Granskningsnämndens
rapport (dnr Ku2011/1159/MFI) inkom till
Regeringskansliet den 20 juni 2011 och avser
företagens redovisningar för 2010. Vid en
sammantagen bedömning finner granskningsnämnden att SR, SVT och UR har uppfyllt sina
uppdrag i allmänhetens tjänst. På vissa specifika
områden, särskilt programverksamheten för barn
och unga, anser nämnden dock att villkoren i
sändningstillstånden inte är uppfyllda eller att
det råder tveksamhet kring uppfyllelsen. Enligt
nämndens bedömning har inget av programföretagen uppfyllt kraven när det gäller utbud
för barn och unga som tillhör språkgruppen
romani chib. Inte heller kravet på att särskilt
prioritera tillgängligheten till program för barn
och unga med funktionsnedsättning har uppfyllts av programföretagen. Nämnden anser
vidare att SVT och UR inte har uppfyllt kraven
avseende utveckling av programverksamheten
för äldre barn och unga.
På övriga områden finner nämnden att SVT
inte har uppfyllt kravet på teckentolkning av
program. Nämnden bedömer också, mot bakgrund av brister i redovisningen, att SVT inte har
uppfyllt det s.k. 55-procentsvillkoret, dvs. kravet
i anslagsvillkoren att andelen av allmänproduktionen som produceras utanför Stockholm ska
uppgå till minst 55 procent. Vidare anses inget av
programföretagen ha uppfyllt kravet på redovisning av sidoverksamheter.
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Analys och slutsatser

Utifrån granskningsnämndens rapporter bedömer regeringen att SR, SVT och UR i
huvudsak uppfyller sina uppdrag i allmänhetens
tjänst. Regeringen noterar samtidigt nämndens
kritik på vissa områden, särskilt när det gäller
programverksamhet för barn och unga, och avser
att följa hur programföretagen uppfyller de
berörda kraven under resten av tillståndsperioden.
Regeringen tillsatte i juni 2011 en kommitté
med uppdrag att utarbeta ett underlag om radio
och tv i allmänhetens tjänst inför nästa tillståndsperiod (dir. 2011:51). Kommittén ska bl.a. ta
ställning till hur tillgängligheten fortsatt ska förbättras och i detta arbete särskilt uppmärksamma
teckenspråkstolkning. Kommittén ska också
lämna förslag på hur sidoverksamheten kan regleras tydligare. Flera av de områden där nämnden
har pekat på brister i uppfyllelsen av kraven i
sändningstillstånden och anslagsvillkoren omfattas således av kommitténs uppdrag.
Frågan om 55-procentsvillkoret behandlas i
denna proposition (avsnitt 14.6 nedan).
14.4.2 Utbyte av tv-sändningar mellan
Sverige och Finland
Det svenskfinska tv-utbytet bedrivs i enlighet
med en princip om ömsesidighet. Sverige skjuter
till medel för att tillhandahålla en svensk
programkanal till Finland, för distribution i
marknätet av en finsk programkanal i Sverige
samt för övriga kostnader i samband med utsändning av den finska programkanalen i Sverige.
Finland svarar för motsvarande kostnader för
utsändningen av en svensk programkanal i
Finland och för överföringen av en finsk programkanal till Sverige.
Resultat

Sverigefinska Riksförbundet har sändningstillstånd för den finska kanalen TV Finland för
perioden den 1 april 2008 till den 31 mars 2014.
Sändningsområdet omfattar sändare i Storstockholm, Uppsala och Västerås. Omflyttningar i
sändarnäten i marknätet har inneburit att sändningsområdet under 2010 har kunnat utökas

med några mindre sändare i Storstockholm och
Fagersta.
Analys och slutsatser

Utbytet av tv-sändningar mellan Sverige och
Finland fungerar väl. Utökningen av sändningsområdet innebär ökad tillgänglighet till sändningarna, vilket är i linje med regeringens ambitioner för det svenskfinska tv-utbytet.
14.4.3 Kommersiell radio och tv
Resultat

Genom radio- och tv-lagen (2010:696), som
trädde i kraft den 1 augusti 2010, har reglerna för
tv-reklam förenklats och förtydligats och
företagen har fått större valfrihet när de placerar
reklamavbrott och sponsringsmeddelanden.
Den nya lagen innehåller också regler om
ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning när det gäller tv och beställ-tv
genom textning, tolkning och liknande. Reglerna
gäller tjänster som tillhandahålls på något annat
sätt än genom tråd, dvs. via marknät och satellit.
Myndigheten för radio och tv ska besluta i vilken
omfattning en tjänst ska vara tillgänglig för all
verksamhet som inte finansieras med radio- och
tv-avgift. Myndigheten beslutade i juni 2011 att
programföretag som sänder tv via marknät och
satellit under tiden den 1 juli 2011 – den 30 juni
2016 får en generell skyldighet att främja
tillgängligheten av tv-sändningar för personer
med funktionsnedsättning genom textning,
tolkning och uppläst text. För TV4 AB gäller
enligt beslutet särskilda, under perioden gradvis
ökade krav på att tillgängliggöra ljud och bild för
personer med funktionsnedsättning i programtjänsterna TV4, TV4 Plus, TV4 Fakta och TV4
Sport. I beslutet har hänsyn tagits bl.a. till de
olika programföretagens finansiella förutsättningar.
För analog kommersiell radio gäller att tillstånd ska fördelas efter ett slutet anbudsförfarande i stället för som tidigare genom urval
enligt särskilda innehållskriterier. Kraven på eget
eller lokalt material har avskaffats. I december
2010 meddelade Myndigheten för radio och tv
tillstånd i 14 nya sändningsområden i landet.
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Det har genom den nya radio- och tv-lagen
även införts regler om digitala kommersiella
radiosändningar. Utöver ansökningsavgift ska
någon avgift för digitala kommersiella radiosändningar inte tas ut. Myndigheten för radio och tv
har i samverkan med Post- och telestyrelsen tagit
fram en strategi för Myndigheten för radio och
tv:s tillståndsgivning för digital kommersiell
radio som fastställdes i juni 2011. Myndigheten
förbereder en tillståndsprocess under hösten
2011. Tillståndsperioden både för analog och
digital kommersiell radio är åtta år. För dem som
sedan tidigare har tillstånd att sända analog kommersiell radio gäller fortsatt rätt att bedriva
sändningar i det sändningsområde som tillståndet avser till den 1 augusti 2018.
I juni 2010 meddelade dåvarande Radio- och
TV-verket nya tillstånd för marksänd tv.
Tillstånd till nio olika programföretag för tolv
nya programtjänster meddelades. Sju av tillstånden avsåg hd-tv-sändningar.
Analys och slutsatser

Den nya radio- och tv-lagen förbättrar villkoren
för företag på radio- och tv-marknaderna. Det
sker också, bl.a. genom fler sändningstillstånd i
marknätet, en utveckling med fler programtjänster inom radio och tv. Samtidigt förbättras
möjligheten att ställa krav på tillgängligheten till
tv-innehåll för personer med funktionsnedsättning. Dessa förbättringar bidrar till att målen
inom medieområdet att stödja yttrandefrihet,
mångfald och tillgänglighet nås. Frågan om att
låta även trådsändningar (t.ex. kabel-tv) omfattas
av krav på tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning bereds i Regeringskansliet.

sändande föreningar att dels sända material som
inte producerats för den egna verksamheten, dels
sända över mer än en kommun. Tillstånd kan
numera också sökas av alla registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar
av registrerade trossamfund som har anknytning
till ett sändningsområde.
Förutsättningarna för de lokala kabelsändarorganisationerna att nå ut har förbättrats genom
att kabeloperatörerna enligt radio- och tv-lagen
är skyldiga att tillhandahålla såväl analogt som
digitalt sändningsutrymme för kabelsändarorganisationernas sändningar.
Analys och slutsatser

Förändringarna som genomförts i den nya radiooch tv-lagen gör det lättare för olika intressen
och åsikter att göra sig hörda genom lokal ickekommersiell radio och tv. Detta bidrar till att
målen inom medieområdet att stödja yttrandefrihet och mångfald nås. Det har samtidigt uppstått en debatt med uppgifter om att närradiotillstånd utnyttjas för rent kommersiella ändamål. Regeringen följer utvecklingen och avser att
vid behov återkomma i frågan.
14.4.5 Presstöd
Resultat

Syftet med presstödet är att värna mångfalden på
dagstidningsmarknaden. Presstödet, som lämnas
i form av driftsstöd och distributionsstöd, har
under 2010 uppgått till totalt 569,6 miljoner
kronor.
Tabell 14.4 Antal dagstidningar med driftstöd 2008–2010

14.4.4 Lokal icke-kommersiell radio och tv

Frekvens

Resultat

3-5 nr/vecka

6

6

5

6-7 nr/vecka

17

17

18

Samtliga

78

84

87

Närradion är det lokala föreningslivets radio. Vid
utgången av 2010 fanns det 874 föreningar som
hade sändningstillstånd. Dessa fördelades på 146
sändningsområden som i de flesta fall omfattar
en kommun. Det fanns vid årsskiftet 25
förordnade lokala kabelsändarorganisationer i
Sverige.
Den nya radio- och tv-lagen (2010:696) har
inneburit ökade möjligheter för närradio144

1-2 nr/vecka

2008

2009

2010

55

61

64

Driftsstödet har uppgått till 502,8 miljoner
kronor för 2010 och betalats ut till 87 tidningar,
varav 23 är hög- och medelfrekventa (3–7
nr/vecka) och 64 lågfrekventa (1–2 nr/vecka).
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Tabell 14.5 Antal dagstidningar och exemplar med
distributionsstöd samt kostnader 2008–2010
2008

2009

2010

Antal tidningar

139

137

137

Antal exemplar (miljoner)

850

814

791

Kostnad (mnkr)

70,3

68,0

66,8

I distributionsstöd har 66,8 miljoner kronor
utbetalats till 137 tidningar 2010, varav 100 är
hög- och medelfrekventa och 37 lågfrekventa.
Det totala antalet dagstidningar har ökat
något det senaste året. Under år 2010 fanns det,
enligt Tidningsstatistik AB, 180 unika dagstidningstitlar jämfört med 175 under 2009 och 168
under 2008. Dagstidningarnas sammanlagda
upplaga har dock minskat under ett antal år.
Antalet tidningar som får driftsstöd har ökat
något. Fyra nya tidningar med utgivning en gång
i veckan och två nya tidningar med utgivning två
dagar i veckan har beviljats driftsstöd under året.
Dessutom har en tidning med utgivning sex
dagar i veckan beviljats stöd för första gången
under 2010. Två lågfrekventa tidningar med
driftsstöd upphörde med sin utgivning den 31
december 2010.
Utgifterna för driftsstödet har ökat med ca
54 miljoner kronor sedan 2007 och har fortsatt
att öka under 2010, vilket bl.a. förklaras av de
förändrade regler i presstödsförordningen
(1990:524) som trädde i kraft den 1 januari 2009.
Ändringarna innebär bl.a. att kravet på lägsta
upplagenivå sänktes från 2 000 till 1 500 exemplar och att stödnivåerna för samtliga tidningskategorier utom storstadstidningarna höjdes.
Utgifterna för distributionsstödet har däremot
fortsatt att minska under 2010 till följd av
sjunkande upplagor. Sedan 2007 har utgifterna
för distributionsstöd sjunkit med ca 5,4 miljoner
kronor.
Efter ett dystert ekonomiskt resultat för
tidningsföretagen 2009 har lönsamheten vänt
uppåt igen under 2010.
Från och med den 1 januari 2011 gäller nya
bestämmelser avseende villkor för driftsstöd
(prop. 2009/10:199, bet. 2009/10:KU42, rskr.
2009/10:308). Genom bestämmelserna har bl.a.
driftsstödet till storstadstidningarna sänkts
ytterligare och tydligare kopplats till de extra
kostnader som tidningarna har för att de ges ut i
storstäderna. Vidare begränsas stödet till en viss
andel av kostnaderna och stödet får enbart
användas för att täcka kostnader som är knutna
till utgivningen av den tidning för vilken stöd

beviljats. Bestämmelser om återbetalning av
felaktigt erhållet stöd har också införts från och
med den 1 januari 2011.
Presstödsförordningen är tidsbegränsad till
den 31 december 2016. En översyn av presstödet
kommer att göras och nödvändiga ändringar av
systemet föreslås i så god tid att de kan träda i
kraft den 1 januari 2017.
Analys och slutsatser

Efter ett antal mycket goda år försämrades dagspressens ekonomiska situation under slutet av
2008 och under 2009, som en följd av konjunkturnedgången. Med anledning av det har
presstödet stor betydelse för många tidningar.
Generellt sett försämrades lönsamheten under
denna period för alla dagstidningar utom de
lågfrekventa dagstidningarna. Dessa tidningar
förbättrade sin lönsamhet vilket förklaras av
höjningen av driftsstödet till denna kategori.
Under 2010 har det skett en stark förbättring av
det ekonomiska resultatet. Lönsamheten förbättrades för alla grupper utom andratidningar
inom landsortspressen.
De förändrade villkor för driftsstödet som
trädde i kraft 2009 har bidragit till att ett antal
nya dagstidningar har kunnat etableras med hjälp
av stödet. De nya riktlinjer för tillämpning av
kravet på redaktionell självständighet som
Presstödsnämnden beslutade i oktober 2009 och
som nämnden tillämpat för första gången 2010
är viktiga för att säkerställa att det ökade utbudet
också innebär en stärkt redaktionell mångfald.
Regeringen bedömer att Presstödsnämndens
arbete med prövning av ansökningar om
presstöd och tillämpning av presstödsförordningen bidrar till att värna mångfalden på dagstidningsmarknaden. Med de förändringar som
trädde i kraft den 1 januari 2011 anser regeringen
att stödet nyttjas mer effektivt än tidigare och att
möjligheterna att uppnå målen därmed förbättrats.
Regeringens insatser inom området syftar till
att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet. I den
kommande översynen är det angeläget att verka
för att presstödet ska vara proportionerligt,
öppet och rättvist.
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14.4.6 Taltidningar
Syftet med stödet till taltidningar är att ge synskadade och andra som inte kan läsa en tryckt
tidning möjlighet att ta del av dagstidningarnas
innehåll.
Resultat

Taltidningsnämnden, som beslutar om stödet till
taltidningar, avvecklades som myndighet och
dess verksamhet fördes över till Talboks- och
punktskriftsbiblioteket (TPB) den 1 augusti
2010. Taltidningsnämnden utgör numera ett
särskilt beslutsorgan inom TPB.
Tabell 14.6 Antal taltidningar 2008–2010
2008

2009

2010

Radiotidningar

67

67

66

Cd/kassettidningar

15

15

14

Talsyntestidningar

19

19

22

101

101

102

Totalt

Vid utgången av 2010 gavs sammanlagt 102 taltidningar ut, vilket är en mer än 2009. Av dessa
gavs 80 ut som inlästa taltidningar (66 radiotidningar, 5 kassettidningar och 9 cd-tidningar)
och 22 som talsyntestidningar (s.k. RATStidningar). Fyra tidningar kom ut som både
radiotidning och talsyntestidning. En tidning
kom ut som både radiotidning och cd-tidning.
Taltidningarna täcker i det närmaste hela
landet och mer än hälften av landets alla dagstidningar ges ut som taltidning.
Kostnaderna för taltidningsverksamheten
uppgick 2010 till 125,1 miljoner kronor, vilket
var något lägre än 2009. Kostnaderna var
fördelade med 113,3 miljoner kronor för de 80
inlästa taltidningarna och 6,1 miljoner kronor för
de 22 talsyntestidningarna.
Tabell 14.7 Antal taltidningsabonnenter 2008–2010
2008

2009

2010

7 359

7 295

6 810

Cd-tidningar

202

211

438

Kassettidningar

357

333

108

Talsyntestidningar

854

855

846

8 772

8 694

8 202

Radiotidningar

Totalt

Antalet taltidningsabonnenter har fortsatt att
minska. Av de 8 202 abonnenterna under 2010
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hade 6 810 radiotidning, 108 kassettidning, 438
cd-tidning och 846 talsyntestidning.
Könsfördelningen bland taltidningsabonnenterna är totalt sett relativt jämn, även om män är
överrepresenterade när det gäller talsyntestidning.
Taltidningsnämnden har under 2010 behandlat nya ansökningar, men har inte bedrivit något
aktivt informationsarbete för att få tidningsföretag att starta taltidningar bl. a. på grund av
arbetet med ett kommande teknikskifte. Antalet
tidningar som produceras med talsyntes har
under året ökat med tre stycken. Vidare har två
nytillkomna tidningar beviljats stöd för att ingå i
ett testprojekt med talsyntestidningar som avlyssnas i en vanlig knapptelefon.
TPB och Post- och telestyrelsen (PTS) lämnade den 1 mars 2011 en delrapport, Taltidningen 2.0 delrapport 1 (Ku2010/1124/MFI),
med anledning av regeringens uppdrag från den
23 juni 2010 om den framtida taltidningsverksamheten. I delrapporten föreslås att statligt stöd
till inlästa radio- och cd-/kassettidningar som
distribueras via radions FM-nät respektive per
post bör upphöra efter en övergångsperiod och
att stöd därefter endast ska lämnas för talsyntestidningar som distribueras via internet. I
delrapporten föreslås att testdrift i liten skala
respektive upphandling i stor skala av ett nytt
system bör ske 2012. Vidare föreslås att ett
praktiskt införande av ett nytt system och
avveckling av det befintliga systemet bör ske
med början 2013 och helst vara genomfört 2014.
Beredning av de förslag som lämnats i delrapporten pågår inom Regeringskansliet.
Analys och slutsatser

Stödet till taltidningar garanterar utgivning av
och tillgång till taltidningar för synskadade eller
personer med funktionsnedsättning som inte
förmår hålla eller bläddra i en tidning, afatiker
eller dyslektiker. Stödet fyller därmed en viktig
funktion i samhället.
De förändringar som skedde under 2010
handlar främst om start av nya talsyntestidningar
respektive övergång från inlästa taltidningar till
talsyntestidningar, vilka är förenade med lägre
kostnader än de inlästa taltidningarna.
Den pågående teknikutvecklingen skapar,
liksom inom andra områden, förutsättningar för
framtida förändringar inom produktion, distri-
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bution och mottagning av taltidningar. Sådana
förändringar kan komma att påverka stödets
framtida utformning.
Talsyntes innebär möjligheter att få del av i
princip hela dagstidningen – och inte bara 90
minuter – i talad version. Vidare kan det konstateras att distribution via internet innebär ökade
möjligheter att ta emot taltidningar med olika
typer av konsumentutrustning, t.ex. mobiltelefoner, datorer eller annan utrustning, var som
helst förutsatt att det finns möjlighet till uppkoppling. Här finns vidare möjligheter till
samordning när det gäller talboks- och taltidningsverksamheterna, bl.a. då mottagning kan
komma att ske med samma tekniska utrustning.
Mot denna bakgrund är det fortsatt angeläget
att intensifiera arbetet med att utforma statens
framtida engagemang inom taltidningsverksamheten. Inriktningen på det fortsatta arbetet
bör alltjämt vara att säkerställa den fortsatta
tillgången respektive att förbättra tillgängligheten till taltidningar för synskadade m.fl., samt
att effektivisera användningen av de statliga
medel som anslås för verksamheten.
TPB och PTS ska efter ytterligare delredovisningar slutredovisa sitt uppdrag om den framtida
taltidningsverksamheten senast den 1 mars 2013.
14.4.7 Skydd av barn och unga mot
skadligt medieinnehåll
Medier har stor genomslagskraft, vilket är
särskilt angeläget att uppmärksamma när det
gäller barn och unga. Utgångspunkten för
regeringens arbete med att skydda barn och unga
mot skadligt medieinnehåll och skadlig
mediepåverkan
är
åtagandena
enligt
konventionen om barnets rättigheter som
föreskriver att barn har en generell rätt till
yttrande- och informationsfrihet, men samtidigt
att barn ska skyddas mot information och
material som är till skada för deras
välbefinnande. Även de europeiska rekommendationerna om skydd av minderåriga
fungerar som riktlinjer för det svenska arbetet på
området. För olika medier gäller olika regelverk
och system för skydd av barn och unga.

Resultat

En ny myndighet har bildats
Riksdagen har på regeringens förslag avskaffat
vuxencensuren (prop. 2009/10:228, bet.
2009/11:KrU2, rskr. 2010/11:61). Riksdagens
beslut innebar också att Statens biografbyrå
upphörde som myndighet den 31 december
2010. En ny myndighet, Statens medieråd, bildades den 1 januari 2011. Den nya myndigheten
har i uppdrag att stärka barn och unga som
medvetna medieanvändare och att skydda dem
från skadlig mediepåverkan. Statens medieråd
ska även följa medieutvecklingen när det gäller
barn och unga samt sprida information och ge
vägledning om barns och ungas mediesituation.
Enligt den nya lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt ska
Statens medieråd fastställa åldergränser för film
som är avsedd att visas för barn under 15 år.
Åldersgränserna sätts utifrån en bedömning om
filmerna kan vara till skada för välbefinnandet
för barn i den aktuella åldersgruppen.
Medierådet (U 1990:03) har under 2010 arbetat sitt sista år i kommittéform med att minska
riskerna för skadlig mediepåverkan på barn och
unga. Enligt tilläggsdirektiv (dir. 2010:134) upphörde kommittén den 31 december 2010 och
verksamheten fördes över till Statens medieråd
den 1 januari 2011.
Viss ökning av antalet granskningar
Statens biografbyrå har under 2010 fattat beslut i
1 275 granskningsärenden. Det sammantagna
antalet granskningar har ökat något över åren.
Av de granskade 392 långfilmerna under 2010
blev 274 tillåtna för barn under 15 år. Sex beslut
om åldersgränser överklagades till kammarrätten
2010. I två fall biföll kammarrätten överklagandet och ändrade byråns beslut till en lägre
åldersgräns. Ett fall avvisades av kammarrätten
och i tre fall kvarstod Biografbyråns beslut oförändrat.
Konferensturné under 2010
Inom ramen för det tilläggsuppdrag som Medierådet fick 2009 (dir. 2009:103) om att öka
förståelsen för barns och ungas kreativitet och
aktiviteter på internet, pågick under 2010 den
nationella konferensturnén Digital Turist, med
ekonomiskt stöd från EU. Konferensen, som
genomfördes tillsammans med Kulturdepartementet, hölls på fem orter i Sverige med sammanlagt ca 750 deltagare och 75 medverkande
147
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skolungdomar. Ytterligare en Digital Turistkonferens genomfördes vid Sveriges ambassad i
Washington. Medierådet har inom ramen för
tilläggsuppdraget även lanserat kampanjsajten
Mediebarn.se med samlad information om barns
och ungas internetanvändning.
Skrift om små barn och internet
Medierådet har under 2010 gett ut fem
rapporter, varav den sista är en retrospektiv
rapport om kommitténs 20-åriga verksamhet.
Utöver den ordinarie medieundersökningen
Ungar & Medier, som publicerades i november
2010, gavs även Småungar & Medier 2010 ut.
Undersökningsmaterialet belyser medievanor
hos barn från två års ålder. .
Under 2010 har Medierådet, tillsammans med
BRIS, aktivt drivit sitt fjärde EU-projekt i syfte
att skapa en säkrare användning av internet bland
barn och unga. I det europeiska samarbetet inom
nätverket Insafe har Medierådet spelat en central
roll, där rådet spridit och inhämtat information
och kunskap om internationella trender. Insafemöten har under 2010 hållits bl.a. i Stockholm,
där Medierådet stod som värd för en konferens
med deltagare från ett trettiotal länder.
Pjäsen VAR ÄR ÅNGERKNAPPEN!!! för
barn i åldrarna 9–12 år spelades under våren 2010
över hela Sverige med ca 60 skolföreställningar.
Pjäsen producerades 2009 av Medierådet tillsammans med Mittiprickteatern.
Granskning av sociala webbplatser för barn och
unga
Medierådets granskning, publicerad i mars 2010,
av säkerheten på ett antal sociala webbplatser i
Sverige som vänder sig till barn och unga, fick
stor medial uppmärksamhet. Granskningen genomfördes i enlighet med rådets direktiv om att
driva på branschernas självreglering och det avtal
kring säkerhetsprinciper som EU-kommissionen
och ett antal ledande sociala webbplatser slöt
2009 i Luxemburg.
Fällningar i granskningsnämnden för radio och tv
Enligt radio- och tv-lagen (2010:696) får inte tvprogram som innehåller verklighetstroget våld
eller pornografiska bilder sändas vid vissa tider
och på sådant sätt att det finns en betydande risk
för att barn kan se dem. Granskningsnämnden
för radio och tv vid Myndigheten för radio och
tv har i uppdrag att i efterhand granska programinslag utifrån både lagstiftningen och sändningstillståndens bestämmelser om bl.a. mediets
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genomslagskraft. Under 2010 beslutade nämnden om fyra fällningar mot bakgrund av nämnda
bestämmelser.
Övriga insatser
Insatser för att stärka barn och unga i mediesamhället pågår även inom ramen för andra statliga myndigheters verksamhet. Exempelvis har
Ungdomsstyrelsen regeringens uppdrag att genomföra insatser för att förebygga att ungdomar
blir utsatta för sexuell exploatering via internet
och andra interaktiva medier. Ungdomsstyrelsen
redovisade 2009 en studie av ungas erfarenheter
av och attityder till exponering av sexuell natur
och sexuellt utnyttjande via internet och andra
interaktiva medier. Vidare redovisade myndigheten 2010 ett metodmaterial om ungas sexualitet och internet som vänder sig till lärare i
skolan. Med utgångspunkt i dessa material genomför Ungdomsstyrelsen utbildningsinsatser
för personalgrupper som arbetar med ungdomar.
Ungdomsstyrelsens uppdrag på området pågår
t.o.m. 2013.
Analys och slutsatser

Med utgångspunkt i lagen (1990:886) om
granskning och kontroll av filmer och videogram, vilken upphävdes den 1 januari 2011, bedömer regeringen att Statens biografbyrås arbete
med filmgranskning under 2010 har uppnått
målen.
Regeringen bedömer vidare, med utgångspunkt i granskningsnämndens efterhandsgranskning, att programbolagen generellt har god kunskap om och efterlever gällande bestämmelser
om bl.a. mediets genomslagskraft.
Kommittén Medierådets verksamhet och
insatserna för att stärka självregleringen inom
området har bidragit till ökad kunskap om barns
och ungas mediesituation. Genom arbetet inom
EU-kommissionens Program för ett säkrare
internet har Medierådet fördjupat kunskapen om
barns och ungas användning av ny teknik.
Regeringen gör en sammantagen bedömning att
denna ökade kunskap är viktig och att den kan
användas för att minska riskerna för skadlig
mediepåverkan på barn och unga.
Regeringen ser positivt på ett fortsatt och
fördjupat arbete med frågor om barns och ungas
mediesituation vid den nya myndigheten Statens
medieråd. Regeringen uppmuntrar särskilt myn-
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dighetens deltagande och engagemang inom det
europeiska samarbetet för att främja en säkrare
användning av internet för barn och unga.
14.4.8 Informationsspridning om
utvecklingen inom medieområdet
Genom olika typer av informationsspridning
kring utvecklingen inom medieområdet är det
möjligt att bland annat följa resultaten i förhållande till de mediepolitiska målen.
Resultat

Många aktörer bevakar medieutvecklingen
Flera aktörer arbetar med att ta fram
information om utvecklingen inom medieområdet. Myndigheten för radio och tv har till
uppgift att följa utvecklingen inom medieområdet och sprida kunskap om den till allmänheten. Myndigheten ska även publicera statistik
och annan information om ägande- och branschstruktur, teknik, innehåll och ekonomiska förhållanden inom medieområdet. I juni 2011
publicerade myndigheten rapporterna Medieutveckling 2011 samt Svenskt tv-utbud 2010.
Nordiskt Informationscenter för Medie- och
Kommunikationsforskning (Nordicom) vid
Göteborgs universitet tar fram mediestatistik
och informerar om forskningsresultat på medieområdet. Därutöver kartlägger Nordicom
mediemarknaden och analyserar aktuella trender
inom medieområdet. I den årliga undersökningen Mediebarometern belyses medieanvändningen i Sverige hos personer mellan 9 och 79 år.
Sedan början av 2000-talet utarbetas även en
särskild Internetbarometer som rör svenskarnas
internetvanor. 2010 års Mediebarometer, som
avser år 2009, är den 30:e i ordningen för
Nordicom. Vid starten 1979 var medielandskapet ett helt annat utan internet, mobiltelefoner och sociala medier. Det interaktiva och
mobila kommunikationssamhälle som sedan
dess växt fram vid sidan av de traditionella
medierna gör Nordicoms undersökningar mer
relevanta, men också svårare och mer komplexa
att genomföra.
Presstödsnämnden publicerar årligen skriften
Dagspressens ekonomi, som beskriver utvecklingen på dagspressmarknaden.

Kommittén Medierådet (U 1990:03) publicerade återkommande statistik och rapporter om
barns och ungas medievanor. Utöver den ordinarie medieundersökningen Ungar & Medier,
publicerade rådet under 2010 även Småungar &
Medier, där medievanor hos barn från två års
ålder ingår i undersökningsmaterialet. Medierådets verksamhet har förts över till den nya
myndigheten Statens medieråd från den 1 januari
2011. Statens medieråd ska stärka sin forskningsanknytning och bl.a. utveckla de egna undersökningarna om svenska barns och ungas mediesituation.
Europeiska audiovisuella observatoriet är ett
organ knutet till Europarådet som arbetar med
jämförbar europeisk statistik på det audiovisuella
området. Sverige bidrar årligen med anslagsmedel till observatoriets verksamhet.
Analys och slutsatser

Den tekniska utvecklingen på mediemarknaden
ökar behovet av kunskap om massmediernas roll
i samhället. Regeringen bedömer att den uppföljning av medieutvecklingen som sker på
mediemyndigheterna och institutionerna är
viktig och relevant bl.a. för att kunna följa
resultaten i förhållande till de mediepolitiska
målen och ge underlag för regeringens och
riksdagens ställningstaganden på området. Den
fortsatta tillgången till högkvalitativ forskning
och dokumentation om medieutvecklingen är
nödvändig och skapar förutsättningar för beslut
som åstadkommer en starkare mediemarknad
präglad av tillgänglighet, mångfald och
konkurrens.
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14.5

Budgetförslag

Regeringens överväganden

14.5.1 11:1 Utbyte av tv-sändningar
mellan Sverige och Finland

Tabell 14.9 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland
Tusental kronor
2012

2013

2014

2015

21 261

21 261

21 261

21 261

604

778

1 082

-31

-31

22 008

22 312

Tabell 14.8 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Anvisat 2011

2010

Utfall

21 373

2011

Anslag

21 261

2012

Förslag

21 756

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

Förändring till följd av:

590

Pris- och löneomräkning 2

20 816

495

Beslut

2013

Beräknat

21 865

2

2014

Beräknat

22 008

3

2015

Beräknat

22 312

4

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt3

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 21 756 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 21 726 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 21 725 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för tillhandahållande och överföring av en svensk programkanal till Finland,
kostnader för distribution i marknätet av en
finsk programkanal i Sverige samt övriga kostnader i samband med utsändning av den finska
programkanalen i Sverige. Anslaget fördelas
mellan två parter, Sveriges Television AB (SVT)
och Sverigefinska Riksförbundet. SVT tilldelas
medel för att tillhandahålla en svensk programkanal till Finland. Sverigefinska Riksförbundet
tilldelas medel för distribution av den finska
programkanalen i Sverige och för övriga kostnader som uppstår i samband med denna.

Förslag/
beräknat
anslag

21 756

21 865

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (fr.o.m. 2014) till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 21 756 000 kronor anvisas under
anslaget 11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan
Sverige och Finland för 2012. För 2013, 2014 och
2015 beräknas anslaget till 21 865 000 kronor,
22 008 000 kronor respektive 22 312 000
kronor.
14.5.2 11:2 Forskning och dokumentation
om medieutvecklingen
Tabell 14.10 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

2 162

2011

Anslag

2 173

2012

Förslag

2 593

2013

Beräknat

2 236

2014

Beräknat

2 280

2015

Beräknat

2 339

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
2 173

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för stöd till Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning (Nordicom) vid Göteborgs universitet
för utarbetande av mediestatistik och information om forskningsresultat, bl.a. genom
150

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

Mediebarometern. Mediebarometern är en årlig
räckviddsundersökning som tar del av olika
medier.
Regeringens överväganden
Tabell 14.11 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
11:2 Forskning och dokumentation om medieutveckling
Tusental kronor

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

2 173

2 173

2 173

2 173

400

0

0

0

Förändring till följd av:
Beslut

samlar in och distribuerar information om utvecklingen inom film, television, videogram och
nya medier. Observatoriet arbetar också med att
ta fram jämförbar europeisk statistik på det
audiovisuella området. Anslaget till verksamheten vid audiovisuella observatoriet betalas ut i
euro.
Regeringens överväganden
Tabell 14.13 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet
Tusental kronor

Överföring
till/från andra
anslag

Anvisat 2011

2012

2013

2014

2015

583

583

583

583

583

583

583

583

Förändring till följd av:

Övrigt3

-3

Förslag/
beräknat
anslag

1

2 593

2 236

2 280

-3

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

2 339

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Anslaget minskas (fr.o.m. 2014) till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Anslaget beräknas öka med 400 000 kronor för
2012 för att utveckla Nordicoms infrastruktur.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 2 593 000 kronor anvisas under
anslaget 11:2 Forskning och dokumentation om
medieutvecklingen för 2012. För 2013, 2014 och
2015 beräknas anslaget till 2 236 000 kronor,
2 280 000 kronor respektive 2 339 000 kronor.

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

14.5.3 11:3 Avgift till Europeiska
audiovisuella observatoriet

14.5.4 11:4 Statens medieråd

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 583 000 kronor anvisas under
anslaget 11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella
observatoriet för 2012. För 2013, 2014 och 2015
beräknas anslaget till 583 000 kronor, 583 000
kronor respektive 583 000 kronor.

Tabell 14.14 Anslagsutveckling
Tabell 14.12 Anslagsutveckling

Tusental kronor

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Utfall

2011

Anslag

16 779

2012

Förslag

16 949

2010

Utfall

2011

Anslag

583

2012

Förslag

583

2013

Beräknat

16 942

2

2013

Beräknat

583

2014

Beräknat

17 271

3

2014

Beräknat

583

2015

Beräknat

17 723

4

2015

Beräknat

583

1

0

2010

571

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för att finansiera svensk medverkan i Europeiska audiovisuella observatoriet,
som är ett forsknings- och statistikinstitut som

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
16 644

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 16 606 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 16 582 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 16 582 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för förvaltningskostnader
kopplade till att skydda barn och unga mot
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skadlig mediepåverkan och att stärka dem som
medvetna medieanvändare. Anslaget används
också för kostnader hänförbara till att fastställa
åldersgränser för film som är avsedd att visas
offentligt för barn under 15 år. Anslaget får även
användas för att reglera det negativa överföringsbeloppet på äldreanslag 11:1 Statens biografbyrå.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Anslaget minskar med 350 000 kronor fr.o.m.
2013 till följd av omprioriteringar inom utgiftsområdet. Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 16 949 000 kronor anvisas under
anslaget 11:4 Statens medieråd för 2012. För
2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till
16 942 000 kronor, 17 271 000 kronor respektive
17 723 000 kronor.
14.5.5 11:5 Stöd till taltidningar

Tabell 14.15 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Tabell 14.17 Anslagsutveckling
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Tusental kronor

2010

Utfall
Anslag

9 913

-722

2011

Prognos 2011

8 000

6 000

2 000

2012

Förslag

113 456

Budget 2012

8 000

6 000

2 000

2013

Beräknat

113 456

2

2014

Beräknat

113 456

3

2015

Beräknat

113 456

4

För fastställande av åldersgränser ska Statens
medieråd ta ut avgifter enligt lagen (2010:1882)
om åldersgränser för film som ska visas
offentligt. Intäkterna redovisas på budgetens
inkomstsida under inkomsttitel 2522 Avgifter
för granskning av filmer och videogram. Statens
medieråd får inte disponera intäkterna. Avgiftsintäkterna ska motsvara kostnaderna för verksamheten.

125 456

1

9 191

Utfall 2010

Tabell 14.16 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
11:4 Statens medieråd
2012

2013

2014

2015

16 779

16 779

16 779

16 779

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för bidrag till tidningsföretag i
enlighet med bestämmelserna i förordningen
(1988:582) om statligt stöd till radio- och
kassettidningar.

Tabell 14.18 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
11:5 Stöd till taltidningar
Tusental kronor

Anvisat 2011
Beslut

Beslut

513

874

1 336

-350

-357

-367

-25

Förslag/
beräknat
anslag

-26

2014

2015

125 456

125 456

125 456

125 456

-12 000

-12 000

-12 000

-12 000

113 456

113 456

113 456

113 456

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

16 949

16 942

17 271

17 723

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.
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2013

Övrigt

Övrigt 3

1

2012

Överföring
till/från andra
anslag

Överföring
till/från andra
anslag

Förslag/
beräknat
anslag

1

Förändring till följd av:

Förändring till följd av:
170

122 831

1

Tusental kronor

Pris- och löneomräkning 2

0

Regeringens överväganden

Regeringens överväganden

Anvisat 2011 1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Anslaget minskar med 12 miljoner kronor från
och med 2012 till följd av omprioriteringar inom
utgiftsområdet; verksamheten beräknas dock
kunna bedrivas i lägst dagens omfattning.
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 113 456 000 kronor anvisas under
anslaget 11:5 Stöd till taltidningar för 2012. För
2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till
113 456 000 kronor, 113 456 000 kronor
respektive 113 456 000 kronor.

Tabell 14.19 Medelstilldelning för 2012
Miljoner kronor

Sveriges Radio

2 620,5

37,52%

Sveriges Television

4 032,0

57,73%

331,8

4,75%

6 984,3

100%

Sveriges Utbildningsradio
Summa

14.6

Radio och tv i allmänhetens
tjänst

Verksamheten i Sveriges Radio AB (SR),
Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges
Utbildningsradio AB (UR), inklusive dotterbolagen, finansieras i huvudsak med radio- och
tv-avgiftsmedel som anvisas av riksdagen från
rundradiokontots resultatkonto (rundradiokontot). Även verksamheten i Myndigheten för
radio och tv finansieras delvis med radio- och tvavgiftsmedel.
Medelsberäkningar för 2012
Regeringens förslag: SR, SVT och UR tilldelas

sammanlagt 7 089 300 000 kronor från rundradiokontot för 2012. Medlen fördelas med
2 633 500 000
kronor
till
SR,
med
4 092 000 000 kronor till SVT och med
363 800 000 kronor till UR. För att delvis
finansiera Myndigheten för radio och tv
anvisas 7 651 000 kronor från rundradiokontot
till budgetens inkomstsida.

Skälen för regeringens förslag: För 2012
föreslås att de tre programföretagen i allmänhetens tjänst tilldelas sammanlagt 7 089 300 000
kronor från rundradiokontot. Enligt förslaget
fördelas de samlade medlen med 2 633 500 000
kronor till SR, med 4 092 000 000 kronor till
SVT och med 363 800 000 kronor till UR.
Tilldelningen inkluderar, förutom uppräkningar i
enlighet med tidigare riksdagsbeslut, en särskild
tilldelning till vardera programföretag för att öka
tillgängliggörandet av program ur arkiven (se
nedan).

Särskild tilldelning Sveriges Radio

13,0

Särskild tilldelning Sveriges Television

60,0

Särskild tilldelning Sveriges
Utbildningsradio

32,0

Som framgår i det följande föreslår regeringen
också att SVT och UR, utöver medlen från
rundradiokontot, tilldelas medel från distributionskontot för finansiering av kostnader för
tv-distribution.
Myndigheten för radio och tv finansieras delvis över statens budget, delvis med medel från
rundradiokontot som anvisas till budgetens
inkomstsida. Regeringens förslag till medelstilldelning till Myndigheten för radio och tv
lämnas under utgiftsområde 1 Rikets styrelse
anslaget 8:3 Myndigheten för radio och tv.
Regeringen föreslår att 7 651 000 kronor ska
anvisas från rundradiokontot till budgetens
inkomstsida.
Uppräkning i enlighet med tidigare riksdagsbeslut
I enlighet med riksdagens beslut avseende
propositionen Utveckling för oberoende och
kvalitet – Radio och TV i allmänhetens tjänst
2010–2013
(prop.
2008/09:195,
bet.
2009/10:KrU3, rskr. 2009/10:61) har medelstilldelningen till programföretagen räknats upp
med 2 procent i förhållande till 2011 och
tilldelningen till SR därutöver höjts särskilt med
5 miljoner kronor även för 2012. En förutsättning för uppräkningen av medelstilldelningen
med 2 procent ska enligt riksdagens beslut vara
att antalet radio- och tv-avgiftsbetalare inte
minskar i någon större omfattning. Regeringen
bedömer att den förutsättningen kommer att
vara uppfylld under 2011.
Enligt riksdagens beslut ska fördelningsnyckeln 37,52 procent till SR, 57,73 procent till
SVT och 4,75 procent till UR, utöver den
särskilda tilldelningen till SR, användas under
tillståndsperioden.
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Särskild tilldelning för att göra program ur arkiven
tillgängliga
Tilldelningen till SR, SVT och UR inkluderar en
särskild tilldelning på 8, 60 respektive 32 miljoner kronor i syfte att under 2012 och 2013 öka
företagens tillgängliggörande av program ur
arkiven. Att göra programmen tillgängliga är
förenat med kostnader bl.a. för distribution och
upphovsrättsersättningar.

plan som tidigare redovisats ska detta ske senast
2013.
Tabell 14.20 Distributionskontots utveckling 2008–2010
samt prognos för 2011–2012
Miljoner kronor

Distributionskonto för finansiering av kostnader
för tv-distribution

Skälen för regeringens förslag: Riksdagen
beslutade 2001 att införa ett särskilt distributionskonto för finansiering av kostnader för
tv-distribution
(prop.
2000/01:94,
bet.
2000/01:KrU8, rskr. 2000/01:268). Bakgrunden
var att distributionskostnaderna för televisionen
i allmänhetens tjänst under en övergångsperiod
skulle bli höga på grund av att distributionen
förväntades ske parallellt med både äldre analog
och ny digital sändningsteknik. Till distributionskontot förs medel från rundradiokontot
som motsvarar kostnaderna för SVT:s och UR:s
tidigare analoga distribution. Från distributionskontot har det under perioden 2002–2007 förts
medel till programföretagen som motsvarar
kostnaderna för tv-distribution via både analoga
och digitala marksändningar för SVT och UR.
Det successivt ökande underskottet på distributionskontot som har uppkommit under
uppbyggnadsskedet har täckts genom lån i
Riksgäldskontoret.
Återbetalningen av skulden inleddes under
2008 då övergången från analog till digital tv var
helt genomförd. Betalningarna från rundradiokontot till distributionskontot ska fortsätta till
dess att underskottet är återbetalt. Enligt den
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2009

2010

2011

2012

500

510

520

530

541

Medel till
SVT och
UR

260

255

260

265

271

Årligt
resultat

240

255

260

265

270

49

7

3

23

10

1 087

839

583

341

81

Räntekostnader1

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

för 2012 besluta om lån i Riksgäldskontoret för
att täcka underskott på distributionskontot för
tv-distribution intill ett belopp av 500 000 000
kronor.
Till distributionskontot överförs 541 000 000
kronor från rundradiokontot för 2012. Från
distributionskontot anvisas 259 500 000 kronor
för distributionskostnader till Sveriges Television AB och 11 100 000 kronor till Sveriges
Utbildningsradio AB för 2012.

2008

Medel från
rundradiokontot

Utgående
skuld
1

För beräkning av räntekostnaden för 2011–2012 har räntesatsen 5 procent
använts.

Tabell 14.20 redovisar distributionskontots utveckling under perioden 2008–2010 samt en
prognos för utvecklingen 2011–2012. Utfallet
fram till 2010 ligger väl i linje med den
bedömning av kontots utveckling som gjordes i
samband med att kontot inrättades. Skulden
uppgick vid utgången av 2010 till 583 miljoner
kronor.
Regeringen föreslår att 541 miljoner kronor
förs från rundradiokontot till distributionskontot för 2012. Vidare föreslås att SVT anvisas
259,5 miljoner kronor och UR 11,1 miljoner
kronor från distributionskontot för 2012.
Regeringen föreslår också att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om lån i Riksgäldskontoret för att finansiera underskottet på
distributionskontot för 2012. Regeringen bedömer att det föreslagna beloppet om 500 miljoner kronor ger ett låneutrymme som täcker en
eventuell högre räntenivå än 5 procent, vilket är
den räntesats som används vid bedömningar av
utvecklingen på kontot.
Nivån på radio- och tv-avgiften
Regeringens bedömning: Det finns inget behov

av att höja radio- och tv-avgiften under perioden
2012–2013.

Bakgrund: I propositionen Utveckling för
oberoende och kvalitet – Radio och TV i allmän-
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hetens tjänst 2010–2013 (prop. 2008/09:195, s.
56) gjorde regeringen bedömningen att det inte
fanns något behov av att höja radio- och tvavgiften under perioden 2010–2011. Regeringen
angav i propositionen sin avsikt att återkomma
när det gäller avgiftens nivå under perioden
2012–2013.
Skälen för regeringens bedömning: Det
finns för närvarande ett betydande överskott på
rundradiokontot, vilket har ett samband med en
positiv utveckling de senaste åren när det gäller
antalet inbetalda radio- och tv-avgifter. Ett
undantag är dock 2010, då antalet inbetalningar
minskade med knappt 1 procent. Minskningen
kan sannolikt kopplas till de nya reglerna om
avgiftsskyldighet för bl.a. företag och myndigheter i lagen (1989:41) om finansiering av radio
och TV i allmänhetens tjänst (prop.
2008/09:195,
bet.
2009/10:KrU3,
rskr.
2009/10:61).
Enligt prognoser och antaganden från Radiotjänst i Kiruna AB kommer antalet inbetalda
avgifter att öka under 2011–2013. Regeringen
bedömer att det finns utrymme på rundradiokontot för den uppräkning av medelstilldelningen som följer av riksdagens beslut inför
tillståndsperioden och förslagen i denna proposition. Radio- och tv-avgiften behöver därför
inte höjas under perioden 2012–2013.
Ändring i lagen (1989:41) om finansiering av
radio och tv i allmänhetens tjänst
Regeringens förslag: Lagen om finansiering av

radio och TV i allmänhetens tjänst ändras på så
sätt att det i 1 § uttryckligen hänvisas även till 11
kap. 1 § första stycket radio- och tv-lagen som
reglerar tillstånd att sända ljudradioprogram.
Den föreslagna lagändringen ska träda i kraft den
1 januari 2012.
Ärendet och dess beredning: Inom Kulturdepartementet har en promemoria med förslag
till ändring i lagen (1989:41) om finansiering av
radio och TV i allmänhetens tjänst (radio- och
tv-avgiftslagen) utarbetats (Ku2011/1003/RS).
Promemorian har remitterats.
Den föreslagna ändringen är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet
att något yttrande från Lagrådet inte har
inhämtats.

Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Ingen remissinstans har
haft något att invända mot förslaget.
Bakgrund: Radio- och tv-verksamhet i
allmänhetens tjänst, dvs. sådan verksamhet som
bedrivs av SR, SVT och UR och verksamhet som
är direkt anknuten till den, finansieras med en
radio- och tv-avgift. Närmare bestämmelser om
finansieringen finns i radio- och tv-avgiftslagen.
Förutsättningar för nämnda finansiering är enligt
1 § dels att sändningstillstånd enligt 4 kap. 3 §
radio- och tv-lagen (2010:696) har meddelats
den som bedriver sändningsverksamheten, dels
att tillståndet innehåller ett förbud mot att sända
reklam.
I samband med införandet av en ny radio- och
tv-lag beslutades (prop. 2009/10:115, bet.
2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331) att dåvarande
hänvisning i 1 § radio- och tv-avgiftslagen till
radio- och TV-lagen (1996:844) skulle ändras till
att avse motsvarande paragraf i den nya radiooch tv-lagen. Ändringen trädde i kraft den 1
augusti 2010.
I 1 § radio- och tv-avgiftslagen fanns tidigare
en hänvisning till den då gällande 2 kap. 2 §
första och andra styckena radio- och TV-lagen.
Nämnda paragraf i radio- och TV-lagen omfattade tillstånd att sända såväl tv som ljudradio.
I den nuvarande 1 § radio- och tv-avgiftslagen
finns emellertid en hänvisning endast till radiooch tv-lagens bestämmelse om tillstånd att sända
tv och sökbar text-tv (4 kap. 3 §).
Skälen för regeringens förslag: Den ändring i
1 § radio- och tv-avgiftslagen som trädde i kraft
den 1 augusti 2010 gjordes med anledning av den
nya radio- och tv-lagen som trädde i kraft samma
dag. Avsikten var att hänvisningen, utan någon
ändring i sak, skulle avse motsvarande paragrafer
i den nya lagen. Hänvisningen kom dock att
endast avse bestämmelsen i 4 kap. 3 § radio- och
tv-lagen om tillstånd att sända tv och sökbar
text-tv. Rätteligen borde hänvisningen även ha
avsett bestämmelsen i 11 kap. 1 § första stycket
radio- och tv-lagen om tillstånd att sända ljudradioprogram.
Regeringen föreslår därför att 1 § radio- och
tv-avgiftslagen ska ändras på så sätt att det
uttryckligen görs en hänvisning även till 11 kap.
1 § första stycket radio- och tv-lagen om
tillstånd att sända ljudradioprogram. Därutöver
bör några smärre redaktionella ändringar göras i
paragrafen.
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Den föreslagna lagändringen bör träda i kraft
den 1 januari 2012. Ändringen kräver inte någon
övergångsbestämmelse.
Förslaget bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. Det bedöms vidare inte
ha någon betydelse för små och medelstora företag eller ha någon påverkan på miljön. Inte heller
i övrigt bedöms förslaget ha någon påverkan på
den kommunala självstyrelsen, det brottsförebyggande arbetet, för sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet, för jämställdheten mellan kvinnor och män eller för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen.
Hur vissa ledamöter i programföretagens styrelser
ska utses
Regeringens förslag: Riksdagens beslut den 2 juni

1993 med anledning av prop. 1992/93:236 om
ägande av den avgiftsfinansierade radio- och TVverksamheten (bet. 1992/93:KrU28, rskr.
1992/93:377) om att den verkställande direktören i respektive programföretag är självskriven
ledamot i företagets styrelse ska inte längre gälla.

Ärendet
och
dess
beredning:
Inom
Kulturdepartementet har en promemoria utarbetats med förslag om hur vissa ledamöter i
programföretagens
styrelser
ska
utses
(Ku2011/1004/RS). Promemorian har remitterats.
Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Ingen remissinstans har
haft något att invända mot förslaget.
Bakgrund: De tre programföretagen SR, SVT
och UR har i egenskap av aktiebolag var sin
bolagsordning som stadgar att bolagen ska
bedriva rundradioverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Bolagsordningarna innehåller
också bestämmelser om bl.a. aktiekapital,
styrelsens sammansättning och arbetssätt,
revisorer och bolagsstämma. Ändring i bolagsordningarna kräver regeringens godkännande.
Enligt en bestämmelse i programföretagens
bolagsordningar är verkställande direktören i
respektive företag ledamot i programföretagets
styrelse.
Bakgrunden till nämnda bestämmelse i
programföretagens bolagsordningar är ett förslag
från regeringen i propositionen om ägande av
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den avgiftsfinansierade radio- och TVverksamheten (prop. 1992/93:236) avseende
riktlinjer för utseende av ledamöter i programföretagens styrelser. Av förslaget följer bl.a. att
verkställande direktören är självskriven ledamot i
respektive programföretags styrelse (prop.
1992/93:236 s. 16). Riksdagen beslutade den 2
juni 1993 i enlighet med förslaget (bet.
1992/93:KrU28, rskr. 1992/93:377).
I samband med att programföretagen under
2010 skulle anmäla beslut om ändringar i sina
bolagsordningar för registrering hos Bolagsverket påpekade företrädare för verket att
bestämmelsen om att den verkställande direktören är självskriven ledamot i styrelsen inte är
förenlig med aktiebolagslagen (2005:551),
eftersom styrelsen ska utses av bolagsstämman.
SR, SVT och UR har i skrivelser den 14
februari, den 17 mars respektive den 21 mars
2011 ansökt om regeringens godkännande av
nya lydelser av bolagsordningarna (dnr
Ku2011/599, 624, 645/MFI) bl.a. enligt följande.
Bolagets styrelse ska, förutom arbetstagarledamöter och suppleanter som kan ha utsetts
enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, bestå av nio
styrelseledamöter. Bolagsstämman utser ordföranden och åtta andra styrelseledamöter.
Ordföranden och övriga valda styrelseledamöter
utses för tiden intill utgången av nästa
årsstämma.
Skälen för regeringens förslag: Aktiebolagslagen gäller alla aktiebolag, om inte annat föreskrivs (1 kap. 2 § andra stycket aktiebolagslagen). Enligt 8 kap. 8 § aktiebolagslagen ska
styrelsen utses av bolagsstämman. Av paragrafen
följer vidare att styrelsen eller en styrelseledamot
inte får ges rätten att utse styrelseledamöter.
Även i den tidigare aktiebolagslagen (1975:1385)
fanns en paragraf med motsvarande innehåll.
När det gäller förbudet för styrelsen eller en
styrelseledamot att utse styrelseledamöter anges
i promemorian att förbudet i och för sig inte
hindrar styrelsen från att utse en verkställande
direktör, när denne enligt bolagsordningen också
ska vara styrelseledamot i bolaget. Men utnämningen kan i så fall ske endast under villkor att
vederbörande av bolagsstämman utses till
styrelseledamot.
Det kan mot denna bakgrund ifrågasättas om
riksdagens beslut, med anledning av prop.
1992/93:236 om att den verkställande direktören
för respektive programföretag är självskriven
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ledamot i företagets styrelse, är förenligt med
aktiebolagslagen. Det bör därför inte anges i
bolagsordningen för respektive programföretag
att den verkställande direktören ska vara
självskriven som ledamot i företagets styrelse.
För att möjliggöra en ändring av bolagsordningarna på denna punkt föreslår regeringen
att nämnda beslut av riksdagen den 2 juni 1993
inte längre ska gälla.
Det finns förstås inte något som hindrar att
respektive programföretags verkställande direktör även fortsättningsvis ingår i företagets
styrelse, om bolagsstämman väljer henne eller
honom.
Under förutsättning att riksdagen fattar beslut
i enlighet med detta förslag avser regeringen att
ta upp respektive programföretags ansökan om
godkännande av ny lydelse av bolagsordningen
till prövning.
Förslaget bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. Det bedöms vidare inte
ha någon betydelse för små och medelstora företag eller ha någon påverkan på miljön. Inte heller
i övrigt bedöms förslaget ha någon påverkan på
den kommunala självstyrelsen, det brottsförebyggande arbetet, för sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet, för jämställdheten mellan kvinnor och män eller för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen.
Spegla förhållanden i hela landet
Regeringens förslag: Villkoret att den andel av
allmänproduktionen i SR:s och SVT:s rikssändningar som produceras utanför Stockholm ska
uppgå till minst 55 procent avskaffas.
Regeringens bedömning: För att säkerställa insyn i
hur bolagen uppfyller uppdraget att spegla förhållanden i hela landet bör det i anslagsvillkoren
ställas högre och tydligare krav på SR:s och
SVT:s redovisning av uppdraget.

Ärendet och dess beredning: Regeringen gav i
december 2010 Myndigheten för radio och tv i
uppdrag att utvärdera effektiviteten av villkoret
att andelen av den allmänproduktion i SR:s och
SVT:s rikssändningar som produceras utanför
Stockholm ska uppgå till minst 55 procent, det
s.k. 55-procentsvillkoret, med avseende på
programföretagens uppgift att spegla förhållanden i hela landet (dnr Ku2010/1979/MFI).

Myndighetens utvärdering inkom till Kulturdepartementet den 1 mars 2011 (dnr
Ku2011/489/MFI). Enligt myndighetens bedömning kan effektiviteten av 55-procentsvillkoret ifrågasättas. Om villkoret tas bort skulle
det enligt myndigheten tydliggöras att det är
resultatet av bolagens produktion och deras decentraliserade organisationer som är avgörande
för om bolagen uppfyller kravet på en spegling
av hela landet. En sådan ordning ställer höga
krav på resultatredovisningen och de metoder
som bolagen har för att mäta, följa upp och
utvärdera resultaten.
Myndighetens utvärdering har remissbehandlats. En remissammanställning finns tillgänglig i
Kulturdepartementet (dnr Ku2011/489/MFI).
Bedömningen i utvärderingen överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag och
bedömning.
Remissinstanserna: En majoritet av de
remissinstanser som har lämnat synpunkter på
utvärderingen, däribland Statskontoret, Statens
kulturråd, Film&TV-Producenterna och programföretagen själva, delar bedömningen att 55procentsvillkoret kan ifrågasättas av de skäl som
anförts. En minoritet, däribland TCO, Sveriges
Dramatikerförbund och Teaterförbundet, menar
att 55-procentsvillkoret fyller ett självständigt
syfte att främja produktion utanför Stockholm
eller bör kvarstå av sysselsättningspolitiska skäl.
Bedömningen att högre krav måste ställas på
bolagens public service-redovisningar delas av
samtliga instanser som yttrat sig i denna del,
förutom SR, SVT och UR.
Bakgrund: Riksdagen beslutade i november
2009 att de villkor som gällde för SR, SVT och
UR under den dåvarande tillståndsperioden
2007–2009 i huvudsak skulle gälla även under
nästa
period,
dvs.
2010–2013
(prop.
2008/09:195,
bet.
2009/10:KrU3,
rskr.
2009/10:61). I sändningstillstånden för SR och
SVT anges att programutbudet ska spegla
förhållanden i hela landet. Enligt anslagsvillkoren
för SR och SVT ska programbolagen dessutom
ha en decentraliserad organisation som skapar
goda
förutsättningar
för
självständigt
beslutsfattande på regional och lokal nivå. Den
lokala och regionala organisationen ska ges
tillräckliga resurser för att effektivt kunna spegla
respektive områdes särprägel och egenart. Enligt
ännu ett villkor i anslagsvillkoren ska den andel
av
allmänproduktionen
i
företagens
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rikssändningar
som
produceras
utanför
Stockholm uppgå till minst 55 procent.
Regeringen bedömde i propositionen Utveckling för oberoende och kvalitet – Radio och tv i
allmänhetens
tjänst
2010–2013
(prop.
2008/09:195) att 55-procentsvillkoret bör kvarstå tills vidare. Samtidigt delade regeringen utredningens bedömning att 55-procentsvillkoret
är problematiskt, bl.a. av det skälet att bestämmelsen inte i sig bidrar till att SR och SVT i
högre utsträckning speglar hela landet i sina
program. Regeringen avsåg därför att på nytt
utvärdera villkorets effektivitet under tillståndsperioden.
Skälen för regeringens förslag och
bedömning: En central del av uppdraget för
radio och tv i allmänhetens tjänst är att möta
skiftande förutsättningar och tillgodose olika
intressen hos hela befolkningen samt att spegla
förhållanden i hela landet. Detta handlar om en
geografisk spegling av landets olika regioner,
liksom att de människor som bor i olika delar av
landet är olika, t.ex. avseende etnisk och kulturell
bakgrund, kön och ålder. Programföretagen ska
således beakta dessa och andra aspekter när det
gäller uppdraget att spegla hela landet. Kommittén om radio och tv i allmänhetens tjänst
(dir. 2011:51) ska bl.a. överväga om programföretagens uppdrag att spegla hela landet bör
förtydligas avseende t.ex. geografisk spridning
och det faktum att människorna i Sverige är
olika. I övervägandet ska betydelsen av lokal och
regional närvaro för möjligheten att spegla
mångfalden i olika delar av landet tas i beaktande.
Regeringen delar den
bedömning
Myndigheten för radio och tv gör, att det kan
ifrågasättas om 55-procentsvillkoret effektivt
bidrar till att kravet på att spegla hela landet
uppfylls. Vilken typ av program som produceras
och hur den regionala och lokala särarten lyfts
fram torde ha större betydelse för speglingen än
att en viss procentsats uppnås. Det finns också
en risk att ett alltför ensidigt fokus på 55procentsvillkoret medför att vissa av de aspekter
på förhållanden i hela landet som nämns i det
föregående får mindre uppmärksamhet.
Flera av de instanser som menar att 55procentsvillkoret bör finnas kvar har påtalat
syftet att främja produktionsmiljöer utanför
Stockholm. Det har dock visat sig att villkoret
inte heller i det avseendet i sig garanterar att
ändamålet uppfylls, då en produktion kan be158

drivas på flera orter eller ha beställare på en ort
men genomföras på en annan. Både med hänsyn
till uppdraget att spegla hela landet och till
främjandet av produktionsmiljöer i landet torde
det ha större betydelse att bibehålla kravet i
anslagsvillkoren på att programbolagen ska ha en
decentraliserad organisation som skapar goda
förutsättningar för självständigt beslutsfattande
på regional och lokal nivå, samt att den lokala
och regionala organisationen ges tillräckliga
resurser. Regeringen anser mot denna bakgrund
att 55-procentsvillkoret bör avskaffas.
Regeringen delar i huvudsak bedömningen
Myndigheten för radio och tv gör, att ett
avskaffande av 55-procentsvillkoret tydliggör att
det är resultatet av bolagens produktion och
deras decentraliserade organisationer som är
avgörande för om bolagen uppfyller kravet på
spegling av hela landet. Regeringen instämmer
vidare i bedömningen att det vid ett avskaffande
av 55-procentsvillkoret bör ställas högre krav på
SR:s och SVT:s redovisning av uppdraget att
spegla förhållanden i hela landet och de metoder
som bolagen har för att mäta, följa upp och
utvärdera resultaten. För att säkerställa insyn i
hur bolagen uppfyller speglingsuppdraget bör en
dialog inledas med de berörda programföretagen
kring hur högre och tydligare krav på
redovisningen av uppdraget bör komma till
uttryck i programföretagens anslagsvillkor. En
utgångspunkt för regeringen är att det regionala
och lokala perspektivet säkerställs i redovisningen av speglingsuppdraget. Ett borttagande
av 55-procentsvillkoret innebär alltså inte att
kravet på regional och lokal närvaro och spegling
av förhållanden i hela landet försvagas. Regeringen avser att noga följa utvecklingen framöver.
Förslaget bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. Det bedöms vidare inte
ha någon betydelse för små och medelstora
företag eller ha någon påverkan på miljön. Inte
heller i övrigt bedöms förslaget ha någon påverkan på den kommunala självstyrelsen, det brottsförebyggande arbetet, för sysselsättning och
offentlig service i olika delar av landet, för
jämställdheten mellan kvinnor och män eller för
möjligheterna att nå de integrationspolitiska
målen.
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15

15.1

Ungdomspolitik

Omfattning

Ungdomspolitikens målgrupp är ungdomar
mellan 13 och 25 år. Arbetet med ungdomspolitiken förutsätter insatser på såväl nationell,
regional som lokal och internationell nivå. Till
området hör myndigheten Ungdomsstyrelsen.

Ungdomspolitiken
omfattar
frågor
om
ungdomars levnadsvillkor. Vidare ingår stöd till
nationell
och
internationell
ungdomsverksamhet.
Arbetet
med
ungdomspolitiken
är
sektorsövergripande och omfattar alla de beslut
och åtgärder som påverkar villkoren för
ungdomar.

15.2

Utgiftsutveckling

Tabell 15.1 Utgiftsutveckling Ungdomspolitik, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

12:1 Ungdomsstyrelsen

27

27

27

28

28

28

29

12:2 Bidrag till nationell och internationell
ungdomsverksamhet

98

250

250

250

250

250

250

125

278

278

278

278

279

279

Ungdomspolitik

Summa Ungdomspolitik
1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
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15.3

Mål

De övergripande mål som gäller för ungdomspolitiken är att
-

alla ungdomar ska ha verklig tillgång till
välfärd, och

-

alla ungdomar ska ha verklig tillgång till
inflytande.

Analys, samordning och redovisning av
ungdomars levnadsvillkor ska ske inom fem
huvudområden, vilka är
1.

utbildning och lärande

2.

arbete och försörjning

3.

hälsa och utsatthet

4.

inflytande och representation, och

5.

kultur och fritid.

Målen samt de fem huvudområdena beslutades i
samband med budgetpropositionen för 2008
(prop.
2007/08:1,
utg.omr.
17,
bet.
2007/08:KrU7, rskr. 2007/08:58).

15.4

Resultatredovisning

Mål och indikatorer
De övergripande mål som gäller för ungdomspolitiken är att alla ungdomar ska ha verklig
tillgång till välfärd och till inflytande.
Utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor
följs upp årligen. Uppföljning sker dels av ett antal indikatorer som ger en samlad bild av utvecklingen, dels genom tematiska analyser som ger
en fördjupad bild av utvecklingen inom något
utvalt område. Med jämna mellanrum genomförs
även attityd- och värderingsstudier bland unga
samt utvärderingar av ungdomspolitiken. I detta
avsnitt ges en översiktlig beskrivning av
utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor inom
ungdomspolitikens fem huvudområden.
Den senaste uppföljningen av indikatorer på
ungdomsområdet presenteras i Ungdomsstyrelsens rapport Ung idag 2011 – En beskrivning av
ungdomars villkor (Ungdomsstyrelsens skrifter
2011:3). Ungdomsstyrelsen redovisade vidare i
november 2010 en tematisk analys; Fokus 10–En
analys av ungas inflytande (Ungdomsstyrelsens
skrifter 2010:10).
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Resultat
Utbildning och lärande
Andelen grundskoleelever som uppnådde
behörighet till gymnasieskolans nationella program uppgick 2010 till 88,2 procent vilket är den
lägsta andelen sedan det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet infördes 1998. Våren
2010 uppgick grundskoleelevernas genomsnittliga meritvärde till 209, vilket var en poäng lägre
jämfört med våren 2009. Flickornas meritvärde
uppgick 2010 genomsnittligt till 220 och
pojkarnas meritvärde till 198.
Skillnaderna mellan olika elevgruppers
slutbetyg 2010 var i likhet med tidigare år stora.
Påverkansfaktorer är framförallt föräldrarnas
utbildningsbakgrund, men även kön och
utländsk bakgrund. Den sistnämnda faktorn har
främst påverkan om eleven invandrat efter sju år
ålder. Andelen utrikes födda elever som har
kommit till Sverige efter att de har fyllt sju år har
ökat under de senaste åren.
Nästan alla elever som går ut grundskolan, 99
procent, påbörjar gymnasiestudier antingen på
ett nationellt, specialutformat eller individuellt
program. Denna andel har legat i det närmaste
konstant under det senaste decenniet. Av de
elever som var nybörjare i gymnasieskolan
hösten 2007 hade 68,4 procent slutfört
gymnasieskolan och fått slutbetyg tre år senare.
Av nybörjarna i gymnasieskolan hösten 2007
hade tre år senare 56,0 procent av kvinnorna med
utländsk bakgrund fått slutbetyg jämfört med
74,0 procent av kvinnorna med svensk bakgrund.
Vidare hade 46,0 procent av männen med
utländsk bakgrund och 69,5 procent av männen
med svensk bakgrund fått slutbetyg.
Den genomsnittliga betygspoängen för
samtliga elever som fick slutbetyg läsåret
2009/10 uppgick till 14,0 poäng, vilket är i stort
sett samma nivå som de senaste fem åren. För
kvinnliga studerande uppgick den genomsnittliga betygspoängen till 14,7 poäng och för
manliga studerande 13,3 poäng.
Bland
elever
med
slutbetyg
från
gymnasieskolan uppnådde läsåret 2009/10 totalt
86,8 procent grundläggande behörighet till
universitets- och högskolestudier. Andelen kvinnor som uppnådde denna grundläggande
behörighet var 5 procentenheter högre än för
män. Både kvinnor med svensk bakgrund och
kvinnor med utländsk bakgrund slutför sin
gymnasieutbildning i högre utsträckning än vad
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män med motsvarande bakgrund gör. Skillnaden
mellan könen var större för elever med utländsk
bakgrund än för elever med svensk bakgrund.
För att förbättra resultaten i den svenska
skolan har regeringen initierat en rad olika reformer inom utbildningssystemet. Insatserna
syftar till att skapa en trygg och kunskapsinriktad skola, där läraryrket värderas högt. Genom
tydliga krav, tidig uppföljning och tidiga stödinsatser ska fler elever kunna nå kunskapsmålen.
Enligt Högskoleverkets statistik var 396 995
individer registrerade vid Sveriges universitet och
högskolor hösten 2010. Detta är en ökning med
omkring 12 000 personer jämfört med hösten
2009. Av de studerande var ca 60 procent kvinnor. Närmare hälften av alla studenter var i
åldern 20–25 år. Bland kvinnor är studiedeltagandet som högst vid 22 års ålder, då ungefär
var tredje kvinna studerar vid universitet eller
högskola. Bland män är studiedeltagandet som
högst vid 23 års ålder, då var fjärde man studerar
vid universitet eller högskola. Studerande med
utländsk bakgrund är något underrepresenterade
vid universiteten och högskolorna. Under en
följd av år har andelen personer med funktionsnedsättning som studerar på högskolan ökat
stadigt.
Av de elever som fullföljt en gymnasieutbildning läsåret 2006/07 befann sig 42,3 procent i högskoleutbildning tre år senare. Andelen
var högst bland kvinnor med utländsk bakgrund
där 57,7 procent studerade vid högskolan jämfört med 46,5 procent bland kvinnor med svensk
bakgrund. Bland män med svensk bakgrund var
andelen lägst, 35,4 procent, jämfört med 45,6
procent bland utländska män. Detta bör ställas
mot att det är en högre andel bland elever med
svensk bakgrund som slutför gymnasieutbildningen jämfört med elever med utländsk
bakgrund.
Arbete och försörjning
Uppföljningen av ungdomars levnadsvillkor
visar att den genomsnittliga ekonomiska
standarden (medianen) ökat trendmässigt bland
barn, unga och vuxna under den senaste 10årsperioden. Unga i åldern 18–25 år har dock
haft den svagaste inkomstökningen under de
senaste tio åren och andelen med låg ekonomisk
standard har ökat mest i denna grupp. Enligt
Försäkringskassan hade 30 procent av
ungdomarna i åldern 18–25 år och 20 procent av
barnen i åldersgruppen 13–17 år en låg eko-

nomisk standard under 2010. Motsvarande andel
ekonomiskt utsatta bland vuxna var cirka 15
procent. Den mest ekonomiskt utsatta gruppen
är ensamstående ungdomar i åldern 18– 25 år i
egna hushåll med egna barn. Nästan tre av fyra
(74,5 procent) i denna grupp, som består av cirka
10 000 ungdomar, beräknas under 2010 ha haft
en låg ekonomisk standard. Det fanns enligt
Statistiska centralbyrån 2010 nästan 6 000 föräldrar i åldrarna 12 till 20 år, varav ca. 4 700 unga
kvinnor. Årligen föds omkring 1 300 barn av en
mamma som är under 20 år gammal. I gruppen
unga föräldrar är anknytningen till arbetsmarknaden svag.
Det är vanligare att ungdomar får ekonomiskt
bistånd jämfört med befolkningen i stort, främst
på grund av att de saknar arbete. Andelen
biståndstagare bland ungdomar uppgick 2010 till
8 procent i åldern 18–19 år och 10 procent i
åldern 20–24 år. Bland den vuxna befolkningen
(över 17 år) uppgick denna andel 2010 till 4
procent. Andelen biståndstagare var lika stor
bland kvinnor som män i dessa åldersgrupper.
Även arbetslösheten är högre bland ungdomar
än bland befolkningen i stort och uppgick 2010
till 25,2 procent av arbetskraften i åldersgruppen
15–24 år. Arbetslösheten bland unga män i
åldern 15−24 år uppgick 2010 genomsnittligt till
26,7 procent och bland unga män som är utrikes
födda till 38,3 procent. Bland unga kvinnor i
åldern 15−24 år uppgick arbetslösheten totalt
till 23,7 procent och bland unga kvinnor som är
utrikes födda till 34,5 procent. År 2010 var
162 000 ungdomar arbetslösa, varav närmare
hälften, 74 000 personer, var heltidsstuderande.
Antalet arbetslösa ungdomar ökade under
lågkonjunkturen, men under 2010 skedde inte
någon ökning jämfört med 2009 (SCB:s arbetskraftsundersökningar, AKU).
Sannolikheten att hitta ett jobb minskar med
tiden som arbetslös. Enligt AKU ökade den
genomsnittliga arbetslöshetstiden för arbetslösa
15–24 åringar under 2010 till 17 veckor, jämfört
med 14,4 veckor 2009. Fortfarande är dock
tiderna i arbetslöshet kortare för ungdomar än
för den äldre befolkningen. Motsvarande
medelvärde för arbetslösa i åldrarna 15–74 år var
under samma period drygt 31 veckor. Likaså är
det färre som är långtidsarbetslösa bland
ungdomar än bland de äldre åldersgrupperna.
Ungdomar får även arbete vid arbetslöshet i
högre grad än äldre grupper, men denna skillnad
minskade under finanskrisen. De senaste åren
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har andelen som får arbete vid arbetslöshet åter
ökat för unga, medan förändringarna är små för
övriga grupper. Förbättringarna återspeglar att
unga relativt snabbt får arbete när arbetsmarknaden återhämtar sig.
Ungdomar som under en ramtid om fyra
månader har varit arbetslösa i tre månader
omfattas av jobbgarantin för ungdomar. Syftet
med jobbgarantin för ungdomar är att erbjuda
ungdomar särskilda arbetsmarknadspolitiska
insatser på ett tidigt stadium under deras
arbetslöshet för att de så snabbt som möjligt ska
få ett arbete eller påbörja en utbildning inom det
reguljära utbildningssystemet. Detta ska uppnås
genom aktiva förmedlingsinsatser, tydliga krav,
aktiveringsåtgärder och incitament till utbildning. Under 2010 deltog i genomsnitt 46 600
personer i jobbgarantin för ungdomar, vilket är
en ökning med 11 900 deltagare jämfört med
2009.
Aktivitetsersättning ger stöd till unga under
30 år som inte kan arbeta heltid på grund av
sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.
Aktivitetsersättning kan också utbetalas om
skolgången måste förlängas på grund av en
funktionsnedsättning. Antalet unga personer
med aktivitetsersättning har ökat under 2000talet vilket är bekymmersamt eftersom unga som
uppbär aktivitetsersättning ofta har en svag
förankring på arbetsmarknaden. I juli 2010 hade
30 000 unga (16–29 år) sjuk- eller aktivitetsersättning. Andelen unga (16–29 år) som har
aktivitetsersättning har ökat från 1 procent 1995
till 2,5 procent 2010. Störst är ökningen för
åldersgruppen 16–19 år, men även för 20–24–
åringar har andelen nästan tredubblats (rapport
2011:10) Unga med aktivitetsersättning,
Inspektionen för socialförsäkringen).
I syfte att öka arbetskraftsefterfrågan har
regeringen sänkt arbetsgivaravgifterna för unga.
Även egenavgifterna för unga har sänkts i
motsvarande grad. Vidare kan unga få
nystartsjobb efter sex månaders arbetslöshet.
Regeringen har också förenklat för arbetsgivarna
att anställa på tillfälliga kontrakt, vilket
underlättar för unga att få ett jobb. Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11) visar att under
perioden 2000–2009 har i genomsnitt drygt 50
procent av alla sysselsatta unga tillfällig
anställning. Motsvarande andel i åldern 25–54 år
är drygt 10 procent.
Enligt skollagen (SFS 2010:800, 29 kap., 9 §)
är kommunerna skyldiga att löpande hålla sig
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informerade om hur de ungdomar i kommunen
som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20
år är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem
lämpliga individuella åtgärder. Skolverket
redovisade våren 2011 en uppföljning av hur
kommunerna
arbetar
med
detta
s.k.
informationsansvar. Uppföljningen visar att fler
arbetar aktivt med den här frågan jämfört med
vid den förra uppföljningen 2006. Nästan två av
tre kommuner hade 2010 en handlingsplan för
arbetet med informationsansvaret medan det var
färre än hälften som hade det 2006. Fler
kommuner har också ett register över de
ungdomar som omfattas och kontaktar ungdomar med anledning av informationsansvaret.
Fortfarande finns det dock kommuner som
uppger att de inte alls arbetar med informationsansvaret. När det gäller de åtgärder som
kommunerna erbjuder är det i första hand
utbildning, främst inom gymnasieskolans individuella program. Enligt Skolverkets rapport
upplever många kommuner att det är svårt både
att få kontakt med ungdomarna och att kunna
erbjuda bra åtgärder.
Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät 2011
bedömer drygt hälften av landets kommuner,
totalt 150 kommuner, att det är brist på sådana
bostäder som ungdomar efterfrågar. Enligt
Boverket bodde 196 000 ungdomar i åldern 20–
25 år kvar i föräldrahemmet 2009. Av dessa var
39 procent unga kvinnor och 61 procent unga
män. Bland unga män i storstadsområdena bodde 40 procent kvar i föräldrahemmet jämfört
med ca 25 procent av unga kvinnor i
storstäderna.
Hälsa och utsatthet
Unga har en positiv syn på sin framtid och de
upplever att de har god hälsa. Undersökningarna
av levnadsförhållanden (ULF) som Statistiska
centralbyrån (SCB) genomför visar att 94,3
procent av männen i åldern 16–24 år och 89,6
procent av kvinnorna upplevde att de hade ett
gott hälsotillstånd under 2008 och 2009. Unga
kvinnor upplever sig ha sämre hälsa än unga män
och lider oftare av långvarig sjukdom och värk.
Särskilt utmärkande är att unga kvinnor i större
utsträckning än unga män har besvär av ängslan,
oro och ångest. Enligt ULF hade 27,4 procent av
kvinnor i åldern 16–24 år besvär av ängslan, oro
och ångest under 2008–2009 jämfört med 14,1
procent av männen i samma ålder. Andelen som
har dessa besvär har ökat sedan 1980-talet.
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Psykisk ohälsa kan vara förödande för barns
och ungdomars personliga utveckling och
möjligheter till etablering i samhället. Regeringen anser att det finns stora vinster med att
förebygga och tidigt behandla psykisk ohälsa hos
barn och unga. Regeringen har därför satsat på
en förstärkt vårdgaranti för insatser till barn och
unga med psykisk ohälsa samt kommit överens
med Sveriges Kommuner och Landsting om en
gemensam fortsatt satsning på att förbättra och
samordna insatserna för att främja psykisk hälsa
och effektivt möta och behandla psykisk ohälsa
och psykisk sjukdom hos barn och unga.
Enligt Ungdomsstyrelsens rapport Ung idag
2011 – En beskrivning av ungdomars villkor
(Ungdomsstyrelsens skrifter 2011:3) var det
2010 vanligare bland flickor och unga kvinnor att
bli kränkta jämfört med bland pojkar och unga
män. Det var vanligare bland pojkar och unga
män att vara överviktiga, att snusa dagligen, att
ha använt narkotika den senaste månaden och att
ha riskabla spelvanor. Bland flickor och unga
kvinnor hade kränkningar, fetma, riskabla spelvanor och daglig rökning ökat i omfattning
sedan 2009. Bland unga män hade andelen med
fetma ökat medan andelen med stillasittande
fritid hade minskat (Källa: Folkhälsoinstitutet).
Den självuppskattade alkoholkonsumtionen
bland skolelever har minskat under 2000-talet.
Enligt regeringens åtgärdsprogram för alkohol-,
narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011
(Regeringsbeslut S2011/4618/FST) uppgick
under 2010 den självrapporterade alkoholkonsumtionen i årskurs nio till 2,4 liter per år
bland pojkar och 1,9 liter per år bland flickor.
För pojkar är det den lägsta nivån sedan 1989
Bland elever i gymnasiets årskurs två hade
andelen alkoholkonsumenter minskat med 0,1
liter mellan 2009 och 2010. Bland pojkar i
gymnasiets årskurs två uppgick 2010 den
självrapporterade alkoholkonsumtionen till 4,0
liter och bland flickor till 2,9 liter per år.
När det gäller den självuppskattade
narkotikaanvändningen har en ökning skett
sedan 2009. Andelen bland pojkar i årskurs nio
som uppger sig ha prövat narkotika ökade från
sju procent 2008 till nio procent 2010.
Motsvarande andel bland flickorna ökade från
fem till sju procent. I gymnasieskolans årskurs
två uppgav 2010 totalt 21 procent av pojkarna
och 14 procent av flickorna att de någon gång
använt narkotika. Andelen som använt narkotika
bland ungdomar är högst i storstadsområdena,

där denna andel också ökat under de senaste
åren. Förklaringar till denna utveckling kan
bland annat vara förändrade attityder och en
ökad tillgänglighet till narkotika.
Bland elever i årskurs nio minskade andelen
rökare mellan åren 2009 och 2010. Bland elever i
årskurs två i gymnasiet ökade under samma period andelen rökare (inklusive feströkare) bland
pojkar från 33 procent till 36 procent och bland
flickor från 42 till 43 procent. Andelen som
uppgav sig vara dagligrökare var för samma år 10
procent bland pojkarna och 14 procent bland
flickorna.
Riksdagen har beslutat om en samlad strategi
för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-strategin) (prop. 2010/11:47,
bet. 2010/11:SoU8, rskr. 2010/11:203). Där
anges mål och inriktning för hur samhällets
insatser ska genomföras, samordnas och följas
upp under åren 2011–2015. Ett av de sju
långsiktiga målen är att antalet barn och unga
som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller
tobak ska minska. I syfte att uppnå detta mål har
regeringen bl.a. uppdragit åt Skolverket att
utforma och erbjuda utbildningsinsatser om
ANDT i syfte att stödja skolornas undervisning
om dessa frågor.
Av Ungdomsstyrelsens rapport Ung idag
2011 framgår också att ca 20 procent av
ungdomar i årskurs 9 och mellan 5 och 10
procent av ungdomar i åldern 16–19 år under
2009 uppgav att de hade utsatts för någon form
av fysiskt våld under det senaste året.
Utsattheten för våldsbrott var större bland unga
män än bland unga kvinnor. (Brå:s årliga
Nationella trygghetsundersökning, NTU).
Hedersrelaterat våld och förtryck samt att bli
gift mot sin vilja drabbar barn, unga och vuxna
av båda könen inklusive homosexuella, bisexuella
och personer med könsöverskridande identitet
och många gånger är det föräldrar, syskon och
andra närstående som står för våld och hot. I
rapporten Gift mot sin vilja (Ungdomsstyrelsens
skrifter 2009:5) presenteras resultaten från en
nationell enkätundersökning. Av denna framgår
att 5,0 procent av unga mellan 16 och 25 år
upplevde att föräldrars uppfattningar, kultur
eller religion satte gränser för deras val av
äktenskapspartner; 6,6 procent av kvinnorna och
3,8 procent av männen. Dessa fem procent
motsvarar ca 70 000 individer i åldersgruppen
16–25 år.
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Inom ramen för regeringens handlingsplan för
att förebygga och förhindra att unga blir gifta
mot sin vilja (skr. 2009/10:229) har
Ungdomsstyrelsen fått i fortsatt uppdrag att
under 2011 till och med 2014 genomföra
utbildningsinsatser för relevant personal i syfte
att utveckla arbetet med att förebygga och
förhindra att unga blir gifta mot sin vilja.
Ungdomsstyrelsen ska även sprida information
samt vara sammankallande för ett nätverk av
statliga myndigheter i syfte att förebygga och
förhindra att unga blir gifta mot sin vilja.
Regeringen har tillsatt en utredning om stärkt
skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap
(dir. 2010:54). Utredaren ska göra en samlad
översyn av relevant straffrättslig, civilrättslig och
internationellt privaträttslig lagstiftning i syfte
att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och
barnäktenskap. Utredningen ska inhämta kunskapsunderlag
och
utöver
förslag
till
författningsändringar även föreslå andra åtgärder
för att motverka tvångsäktenskap och barnäktenskap. Utredningen ska redovisa sitt
uppdrag i maj 2012.
Skatteverket ansvarar inom ramen för sitt
folkbokföringsuppdrag för frågor kring
registrering av äktenskap. Migrationsverket får i
samband med ansökningar kring uppehållstillstånd uppgifter om äktenskap som ingåtts av
underåriga samt fullmaktsäktenskap. De båda
myndigheterna har fått i uppdrag att föra
statistik om bland annat. barnäktenskap och
tvångsäktenskap, vilka ska avrapporteras under
hösten 2011. Skatteverkets delrapport av
uppdraget visar att myndigheten under fyra
månader 2010 hade 74 ärenden avseende begäran
om registrering av äktenskap med en part som
var under 18 år och 26 ärenden avseende
fullmaktsäktenskap (dvs. ett äktenskap som
ingåtts genom ombud utan att båda parter var
personligen närvarande). Migrationsverkets
delrapport över samma fyramånadersperiod visar
att myndigheten hade handlagt 53 ärenden som
antingen rör äktenskap som ingåtts av underåriga, tvångsäktenskap eller fullmaktsäktenskap.
Länsstyrelsen i Östergötland har även fått i
uppdrag att sprida satsningen Dina rättigheter –
kärleken är fri, som riktar sig direkt till unga i
syfte att förebygga hedersrelaterat våld och
förtryck och att unga blir gifta mot sin vilja.
Satsningen genomförs i fler än 20 kommuner
och
en
webbplats
är
framtagen
(www.dinarattigheter.se). Länsstyrelsen i Öster164

götlands län redovisade vidare våren 2011 på
regeringens uppdrag en vägledning som syftar
till att med utgångspunkt i relevant forskning
och lagstiftning utveckla stödet till de unga som
placeras. Vägledningen ”Våga göra skillnad – En
vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av
unga som utsatts för hedersrelaterat våld och
förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot
sin vilja eller som har blivit gifta mot sin
vilja”(rapport nr: 2011:14) riktas främst till olika
personalgrupper i kommunerna som kommer i
kontakt med ungdomar. Regeringen beslutade
sommaren 2011 att länsstyrelsen i Östergötlands
län ska utveckla och sprida vägledningen och att
minst sex kommuner ska ingå i detta uppdrag.
(U2011/4322/JÄM).
Vidare har Nationellt centrum för kvinnofrid i
uppdrag att ta fram en handledning för hälsooch sjukvårdens personal i bemötandet av flickor
och unga kvinnor som kontaktar sjukvården för
att få intyg på att de inte haft samlag eller som
söker hjälp för att på medicinsk väg rekonstruera
den s.k. mödomshinnan, Uppdraget redovisades
den 30 juni 2011. Rapporten innehåller förslag
till ett samlat vårdkoncept för hälso- och
sjukvårdens bemötande av denna målgrupp, som
har tagits fram och utvärderats av bl.a.
Universitetssjukhuset i Malmö
Regeringen gav våren 2011 Ungdomsstyrelsen
i uppdrag att göra en kunskapssammanställning
om förekomsten av traditionella vigselliknande
ceremonier som inte utgör vigslar i rättslig
mening och förekomsten av ekonomiska
förbindelser mellan blivande makars familjer.
Sammanställningen ska redovisas till regeringen
den 31 januari 2012.
Ungdomsstyrelsen har sedan 2008 haft
regeringens uppdrag att genomföra insatser för
att förebygga att ungdomar blir utsatta för
sexuell exploatering via Internet och andra
interaktiva medier. Ungdomsstyrelsen redovisade 2009 en studie av ungas erfarenheter av
och attityder till exponering av sexuell natur och
sexuellt utnyttjande via Internet och andra interaktiva medier. Vidare redovisade myndigheten
2010 ett metodmaterial om ungas sexualitet och
Internet som vänder sig till lärare i skolan. Med
utgångspunkt i dessa material genomför Ungdomsstyrelsen utbildningsinsatser och konferenser för personalgrupper som arbetar med
ungdomar. Satsningen har även resulterat i att
det på Umeå universitet anordnas en särskild
kurs om 7,5 högskolepoäng med inriktning på
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Unga, sex och Internet. Ungdomsstyrelsens
uppdrag att genomföra utbildningsinsatser
fortsätter till och med 2013.
Inflytande och representation
Ungas inflytande och representation berör flera
sektorsövergripande politikområden såsom
ungdomspolitiken, demokratipolitiken och politiken för det civila samhället. En stor del av
arbetet för att främja ungas deltagande sker på
lokal nivå.
I riksdagsvalet 2010 ökade valdeltagandet
bland unga personer jämfört med riksdagsvalet
2006. Bland ungdomar i åldern 18–24 år deltog
79 procent i riksdagsvalet 2010 jämfört med 74,4
procent i riksdagsvalet 2006. Bland unga kvinnor
deltog 80,5 procent och bland unga män 77,5
procent. Bland befolkningen som helhet deltog
84,6 procent i riksdagsvalet. Särskilt röstdeltagandet bland förstagångsväljarna ökade mellan
riksdagsvalen 2006 och 2010. I riksdagsvalet
2010 deltog 80,2 procent av förstagångsväljarna
jämfört med att 75,6 procent av förstagångsväljarna deltog i riksdagsvalet 2006. Bland
de förstagångsväljare som uppnått rösträttsålder
efter Europaparlamentsvalet 2009 deltog 84,1
procent i riksdagsvalet, vilket innebär ett
röstdeltagande nästan i nivå med valdeltagandet
bland hela befolkningen från 18 år.
Under 2010 genomförde Ungdomsstyrelsen
på regeringens uppdrag projektet Skolval 2010
som riktats till gymnasieelever och elever i
grundskolans årskurs 7–9. Totalt 1 383 skolor
deltog i skolvalet vilket innebär att drygt 440 000
elever i grundskolans årskurs 7–9 och i gymnasieskolan kunde rösta i skolval 2010. Bland
dessa elever röstade 76,2 procent i skolval 2010.
Ungdomsstyrelsen redovisade i november
2010 på uppdrag från regeringen en tematisk
analys av ungdomars levnadsvillkor inom
inflytande och representation Fokus 10 – En
analys av ungas inflytande (Ungdomsstyrelsens
skrifter 2010:10). I rapporten påvisas att ungdomars engagemang i politiska frågor ofta tar sig
andra uttryck än bland befolkningen som helhet.
Framförallt har Internet blivit en central arena
för ungas politiska aktiviteter. Unga boende i
socialt utsatta områden uttrycker ett något
större intresse för politik i allmänhet och ett
mycket större intresse för internationell politik
än unga boende i andra områden.
En stor grupp unga, motsvarande 44 procent
anser att de har mycket litet eller ganska litet

förtroende för riksdag och regering. 17 procent
säger sig ha stort eller ganska stort förtroende.
Förtroendet är lägre bland unga boende i
glesbygd och mindre orter än bland unga i
storstadsområden.
I rapporten visas också att mer än 60 procent
av samtliga unga anser att de inte kan eller har
liten möjlighet att påverka politiska beslut. Unga
med svensk bakgrund anser att de är mer maktlösa än unga som är utrikes födda och unga vars
föräldrar är utrikes födda. Bland samtliga unga
känner sig 36 procent delaktiga i det svenska
samhället medan 24 procent anser sig inte vara
delaktiga. Fler unga utrikes födda känner sig
delaktiga än unga med svensk bakgrund.
Unga med funktionsnedsättning och unga
som har dålig hälsa anser att de har mindre inflytande och känner sig mindre delaktiga i det
svenska
samhället
jämfört
med
unga
genomsnittligt.
Andelen unga som nomineras och väljs till
förtroendeuppdrag i demokratiska församlingar
har konstant ökat sedan 2002, men unga är
fortfarande
underrepresenterade.
Personer
mellan 18–25 år utgör 13 procent av befolkningen, men utgjorde endast 5,6 procent av de
nominerade i 2010 års val och enbart 4 procent
av de som valdes in till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.
Kultur och fritid
Ungdomar engagerar sig i föreningslivet i stor
utsträckning, även om de deltar mindre än den
vuxna befolkningen. Under 2008 var 65 procent
av kvinnorna i åldern 16–24 år medlem i någon
förening och 69 procent av männen (SCB:s
ULF-undersökningar). Bland unga i åldern 16–
29 år gjorde 39,5 procent frivilliga ideella
insatser.
För att öka kunskaperna om ungdomars
deltagande i kulturella aktiviteter och
kulturutövande, fick Ungdomsstyrelsen hösten
2009 i uppdrag att genomföra en analys av ungas
kulturutövande, vilken redovisades våren 2011.
Av analysen När Var Hur – Om ungas kultur
(Ungdomsstyrelsens skrifter 2011:1) framgick
bl.a. att andelen som under 2010 hade utövat
minst en kulturform uppgick till 68 procent
bland unga i åldern 13–25 år. Flickor och unga
kvinnor var särskilt aktiva i kulturutövandet –
bland dessa hade 76 procent ägnat sig åt
kulturutövande jämfört med 61 procent av
pojkar och unga män. Unga kvinnor ägnar sitt
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kulturutövande främst åt bild och skrivande
medan unga män är aktiva inom musik och bild.
De största offentligt finansierade arenorna för
kulturutövande är musik- och kulturskolor,
studieförbund och öppna mötesplatser för unga.
Dessa arenor domineras av musik, vilket innebär
att offentliga medel till ungas kulturutövande i
större utsträckning kommer unga män än unga
kvinnor till del.
Ungdomsstyrelsens rapport visar även att
barn till högutbildade föräldrar i större utsträckning är kulturutövare än barn till föräldrar med
kortare utbildning. Många unga för fram att de
har förbättrat sitt självförtroende till följd av det
egna kulturutövandet samt har fått nya vänner,
en bättre hälsa samt bättre skolresultat.
Ungdomsstyrelsen redovisar även att det
saknas regelbundet framtagen statistik om
kulturutövande bland ungdomar i åldern 13–25
år. De återrapporteringar, uppföljningar och
utredningar som görs berör i allmänhet barn och
unga upp till 18 år och framförallt yngre barn.
Ungdomsstyrelsen har under 2010 fördelat
71,9 miljoner kronor som statsbidrag till
ungdomsorganisationerna vilka omfattade ett
ökat antal medlemmar, uppgående till totalt
531 909 medlemmar i åldern 7–25 år.
Motsvarande antal för 2009 var 490 067
medlemmar. Myndigheten fördelade även under
2010 totalt 82,5 miljoner kronor av överskottet
från AB Svenska Spel från 2009 till det lokala
föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet.
Riksdagen beslutade våren 2009 om propositionen Statens stöd till idrotten (prop.
2008/09:126,
bet.
2008/09:KrU8,
rskr.
2008/2009:243), vilket innebär att det bidrag till
föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet
som beräknades som en andel av överskottet
från AB Svenska har upphört. Från och med
budgetåret 2011 finansieras stöd till det lokala
föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet
via anslag.
Regeringens satsning Skapande skola är ett
bidrag som kan sökas av skolhuvudmän till
kulturfrämjande insatser med utgångspunkt i
skolans läroplan. Bidraget avser elever i årskurs
1–9 och omfattar 150 miljoner kronor. Satsningen syftar till att stärka barns och ungas
tillgång till professionell kultur och till eget
skapande. Sedan bidraget infördes 2008 har 99
procent av landets kommuner minst en gång
ansökt om att få del av bidraget vilket avspeglar
ett stort nationellt intresse.
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För att ytterligare stärka arbetet med bl.a.
ungas rätt till kultur har riksdagen beslutat om
nationella kulturpolitiska mål som slår fast att
barns och ungas rätt till kultur särskilt ska
uppmärksammas. Dessa mål är styrande för den
statliga kulturpolitiken men ska även kunna
inspirera och vägleda politiken i kommuner och
landsting. (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5,
rskr. 2009/10:145).
Det är angeläget att särskilt stimulera
ungdomars engagemang i föreningslivet i
områden som utmärks av låg organisationsgrad.
Under 2010 fick Ungdomsstyrelsen därför i
uppdrag av regeringen att arbeta med engagemangsguider. Syftet har varit att engagera bl.a.
ungdomar som saknar både kontakter i och
kunskap om ideella organisationer och därför
inte vet vart de ska vända sig. Sammanlagt
beviljades 21 organisationer bidrag. Guiderna
arbetade genom uppsökande verksamhet, dels
genom samarbete med kommunen och andra
myndigheter, dels genom att guiderna gav sig ut
i bostadsområden. 300 föreningar deltog i lokala
projekt och satsningen nådde omkring 6 000
unga. (Så mycket bättre – verksamheter med
engagemangsguider 2010, Ungdomsstyrelsens
skrifter 2011:2)
Internationellt ungdomspolitiskt samarbete
Det internationella samarbetet under 2011 har
präglats främst av uppföljningen av resultaten
från halvtidsutvärderingen av EU-programmet
Ung och aktiv i Europa (2007–2013) och
diskussionerna om ett nytt ungdomsprogram.
Ungdomsstyrelsen är programkontor i
Sverige för EU-programmet Ung och aktiv i
Europa för programperioden 2007–2013 samt
ansvarar också för informationsnätverket
Eurodesk. Under 2010 deltog 2 683 ungdomar i
åldern 13–30 år samt 543 ungdomsledare i
programmets olika aktiviteter vilket är en ökning
mot föregående år med 14 procent.
Programmet var under 2010 föremål för en
halvtidsutvärdering i samtliga programländer
samt en parallell utvärdering på europeisk nivå.
Mer än 380 000 personer (278 000 ungdomar
och 102 000 ungdomsledare) har deltagit i
programmet. Den europeiska utvärderingen
visar att målsättningarna för EU-programmet
Ung och aktiv i Europa stämmer väl överens
med dagens utmaningar vad gäller att öka
ungdomars anställningsbarhet och deltagande i
samhället. Programmets främjande av icke-
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formellt lärande har visat sig förbättra ungdomars möjligheter till utbildning och sysselsättning. Programmet underlättar även för
ungdomar att delta i internationellt samarbete.
Att unga med färre möjligheter utgör en särskild
målgrupp är unikt. Det kan konstateras att resultaten från den svenska utvärderingarna och
utvärderingen på europeisk nivå ligger väl i linje
med varandra.
Den nationella arbetsgruppen för den
strukturerade dialogen, ledd av Landsrådet för
Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) har
under 2011 samordnat arbetet med konsultationer om ungas sysselsättning i syfte att främja
ungas inflytande över EU-samarbetet på
området.
Inom Europarådet fortsätter en reformprocess. Styrkommittén för ungdomsfrågor
(CDEJ) har fått fortsatt mandat för sitt arbete
men antalet mötestillfällen per år kommer att
diskuteras vidare.
Sverige deltar i internationellt ungdomspolitiskt samarbete även inom EU, Nordiska
ministerrådet, Östersjöstaternas råd och Barentsrådet. Sverige bidrar till finansieringen av
Östersjöstaternas råd och Barentsrådets
sekretariat för ungdomsfrågor med placering i
Kiel respektive Murmansk. Under det svenska
ordförandeskapet i Barentsrådet (2009-2011) har
inriktningen varit att ta fram en ny handlingsplan
för samarbetet på ungdomsområdet.
Analys och slutsatser
Ungdomspolitiken är sektorsövergripande och
hur politikens mål kan uppnås beror på insatser
och åtgärder på såväl nationell som regional och
lokal nivå.
Utbildning och lärande
Den viktigaste utmaningen på utbildningsområdet är att förbättra resultaten i både grundoch gymnasieskolan. Genom de reformer som
regeringen har genomfört på skolområdet ska
fler elever nå skolans kunskapsmål. Hösten 2011
börjar de första eleverna i den reformerade
gymnasieskolan, som bl.a. kännetecknas av utveckling av kvaliteten i yrkesutbildningen och
introduktion av en lärlingsutbildning. Detta
förväntas leda till en ökad genomströmning i
gymnasieskolan och därmed bättre möjligheter
för ungdomar att tidigare etablera sig på

arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Det
är viktigt att noga följa utvecklingen av den nya
gymnasieskolan.
Utbildning är den långsiktigt bästa vägen för
en fast förankring på arbetsmarknaden och det
är angeläget att minska avhoppen från gymnasieskolan och att förmå unga som saknar slutbetyg från grund- och gymnasieskolan att
återuppta sina studier.
Arbete och försörjning
Ungdomars möjligheter att etablera sig på
arbetsmarknaden är avgörande för utvecklingen
av deras levnadsvillkor. Ett utanförskap i unga år
är samhällsekonomiskt kostsamt och kan innebära försämrade levnadsvillkor för de personer
som drabbas i form av ohälsa, brist på gemenskap och ekonomisk utsatthet. Regeringen har
genomfört en rad reformer för att förbättra
ungdomars situation på arbetsmarknaden.
Unga utan fullständig gymnasieutbildning och
unga med aktivitetsersättning riskerar långvariga
problem på arbetsmarknaden. När tillgången på
ledig arbetskraft ökar tenderar kraven på utbildning vid rekryteringar att bli högre. Arbetssökande med kortare utbildning får därmed
svårare att konkurrera om jobben. Många unga
föräldrar har inte hunnit avsluta sin utbildning
eller har kort utbildning. Ungdomsstyrelsen
pekade i sin rapport Unga föräldrar – studier och
arbete från 2009 på vikten av flexibla lösningar
och ökad förståelse inom skolan för att ge unga,
som avbryter sina studier för att få barn, bättre
möjligheter att återuppta sin utbildning under
eller efter föräldraledigheten.
De ungdomar som varken arbetar, söker
arbete eller studerar löper särskilt stor risk att
hamna i ett långvarigt utanförskap. Det är av
avgörande betydelse att dessa ungdomar erbjuds
ett adekvat stöd att återuppta sina studier. För
att göra detta finns ett behov av tidiga insatser
och av samverkan mellan de aktörer som arbetar
med målgruppen. Genom det s.k. kommunala
informationsansvaret är kommunerna skyldiga
att hålla sig informerade om vad de unga som
fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år
har för sysselsättning i syfte att kunna erbjuda
dem lämpliga individuella åtgärder. Även det
civila samhällets organisationer bidrar på ett
betydelsefullt sätt med att nå och stödja
ungdomar som varken arbetar, söker arbete eller
studerar.
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I budgetpropositionen för 2011 aviserades att
regeringen vill inrätta lärlingsprovanställningar
som ska underlätta ungas inträde på
arbetsmarknaden. Regeringen har för avsikt att
tillkalla en särskild utredare med uppdrag att
utreda och föreslå lösningar avseende den nya
anställningsformen.
Den stora ungdomsgenerationen som föddes i
slutet av 1980-talet och början av 1990-talet
håller nu på att försöka etablera sig på
bostadsmarknaden. Det är därför i nuläget särskilt svårt för ungdomar att skaffa en bostad.
Ungdomsstyrelsen fick i regleringsbrevet för
2011 i uppdrag att genomföra en tematisk analys
av ungdomars bostadssituation. Analysen ska
syfta till att öka kunskaperna om ungdomars
situation på bostadsmarknaden, de insatser som
görs lokalt för att underlätta för ungdomar att
skaffa bostad samt ungdomars strategier för att
skaffa en bostad. Uppdraget ska redovisas i
november 2011.
Hälsa och utsatthet
Regeringen har aviserat att under perioden 2012–
2015 avsätta totalt 650 miljoner kronor för en
satsning på förstärkt elevhälsa i grundskolan.
Satsningen syftar till att stärka kompetensen om
elevhälsans innehåll ur ett jämställdhetsperspektiv samt att öka kunskapen om psykisk ohälsa
och om barn och ungdomar som far illa eller
riskerar att fara illa. Inom ramen för satsningen
ska Skolverket genomföra utbildningsinsatser
för elevvårdande personal samt ett statsbidrag
utbetalas för insatser som förstärker elevhälsan.
Ungdomar utgör en riskgrupp både när det
gäller utsatthet för och användande av våld.
Enligt Brottsförebyggande rådets (Brå) nationella trygghetsundersökning (NTU 2010) är
män mellan 16–24 år den grupp i samhället som
är mest utsatt för misshandel medan unga
kvinnor i åldern 20–24 år i högre grad är utsatta
för sexualbrott än den övriga befolkningen. När
det gäller hatbrott är ungdomar överrepresenterade både som misstänkta och som
offer. Undersökningar som Brå genomfört visar
att många våldsbrott som unga i årskurs nio och
i åldern 16–19 år utsätts för inte polisanmäls.
Unga har en benägenhet att förringa det som de
har varit utsatta för. Det är också vanligt att de
känner gärningspersonen (Brå, 2009:20).
Det saknas tillräcklig kunskap om hur våld
kan kopplas till föreställningar om maskulinitet
och om hur våld och våldsutsatthet påverkar
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pojkars och unga mäns liv. Under våren 2011 gav
regeringen därför Ungdomsstyrelsen i uppdrag
att genomföra en studie om pojkars och unga
mäns attityder och värderingar kring jämställdhet, maskulinitet och våld. Studien ska beskriva
pojkars och unga mäns utsatthet för och användning av våld. I uppdraget ingår att analysera
metoder och attitydförändrande arbete som rör
jämställdhet, maskulinitet och våld. Med utgångspunkt i studien ska Ungdomsstyrelsen
genomföra utbildningsinsatser för relevanta
personalgrupper.
Flera av åtgärderna i handlingsplanen för att
förebygga och förhindra att unga blir gifta mot
sin vilja (skr. 2009/10:229) har nu redovisats och
det har påvisats behov av att utveckla det
förebyggande arbetet och att utveckla arbetet för
dem som behöver stöd och skydd. Det finns
vidare behov av utvärderingar och uppföljning av
de metoder som används för att förebygga
hedersrelaterat våld och förtryck och att unga
blir gifta mot sin vilja. Regeringen genomför
fortsatta insatser för att förebygga och förhindra
att unga blir gifta mot sin vilja under 2011–2014.
Bland annat har Ungdomsstyrelsen i augusti
2011 fått i uppdrag att översätta broschyren Får
jag gifta mig med vem jag vill? till relevanta
språk. Detta görs för att barn och unga som har
annat modersmål än svenska fullt ut ska kunna
nås av korrekt information bland annat när det
gäller lagstiftning som rör äktenskap.
För att nå det i ANDT-strategin (strategi för
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken) långsiktiga målet att antalet barn och
unga som börjar använda narkotika och
dopningsmedel eller debuterar tidigt med
alkohol eller tobak ska minska är ett prioriterat
mål under strategiperioden att minska nyrekryteringen till narkotika- och dopningsmissbruk.
Regeringen har därför gett Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att genomföra en satsning mot
cannabis under 2011–2014. Syftet är att ungdomar i åldern 16–18 år ska reflektera över sina
attityder till cannabis så att de av egen vilja bestämmer sig för att avstå från cannabis. I
uppdraget ingår att genomföra en kommunikationsinsats.
Inflytande och representation
Under det ungerska ordförandeskapet i EU
våren 2011 antogs en rådsresolution om att
främja nya och effektiva former för ungas
deltagande. Medlemsstaterna och Europeiska
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kommissionen uppmuntras genom resolutionen
att på en rad områden främja ungas deltagande i
det demokratiska livet samt öka kunskapen om
ungas deltagande.
I syfte att utveckla regeringens ungdomspolitiska arbete har ett nytt ungdomspolitiskt
råd inrättats bestående av representanter från
ungdomsorganisationer, andra ideella organisationer, kommuner och myndigheter. Rådet har
sammanträtt vid två tillfällen under 2011 för att
diskutera aktuella ungdomspolitiska frågor. Ett
övergripande tema för rådet är ungas inflytande
och aktiva deltagande i samhällslivet.
Kultur och fritid
Den analys av ungas kulturutövande som
Ungdomsstyrelsen redovisade 2011 är ett
angeläget bidrag för att öka kunskapen inom
området. Rapporten tydliggör att det saknas
statistik om ungdomars kulturutövande.
Ungdomsstyrelsen redovisade i januari 2010
rapporten Hon hen han – En analys av
hälsosituationen för homosexuella och bisexuella
ungdomar samt för unga transpersoner
(Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:2). Av
rapporten framgår att många unga hbt-ungdomar upplever osynliggörande, diskriminering,
mobbning, hot och våld. Ungdomsstyrelsen har
därför fått i fortsatt uppdrag att genomföra
utbildningsinsatser för personal som arbetar
inom fritidsverksamheter för unga i syfte att
stärka kompetensen att skapa öppna och fördomsfria miljöer för unga hbt-personer. Utbildningsinsatserna kommer att genomföras 2011–
2013.
En låg grad av deltagande i föreningslivet
sammanfaller med arbetslöshet, låg inkomst, låg
utbildning och bristande föreningstradition i
familjen. Regeringen har därför vidtagit åtgärder
för att öka ungdomars deltagande i föreningslivet särskilt i de geografiska områden som
utmärks av utanförskap. Detta stöd till ungdomsorganisationer som arbetar med engagemangsguider eller liknande former av uppsökande verksamhet bland ungdomar bör fortsätta om än i mindre omfattning. Regeringen
prioriterar särskilt dessa insatser bland kvinnor
och flickor i bostadsområden med lägre
organisationsgrad.

15.5

Politikens inriktning

Ungdomstiden formar människor. Det ställer
särskilda krav på hur samhället och politiken
möter ungdomar och de utmaningar de ställs
inför. Ungdomspolitiken omfattar alla ungdomar mellan 13 och 25 år. Goda uppväxtvillkor
är en förutsättning för trygghet och ett aktivt
deltagande i utbildning samt på arbetsmarknaden
och i samhället i stort. Omvänt medför utanförskap i unga år betydande kostnader för både
individen och samhället. Det är regeringens
ambition att inga barn eller ungdomar ska
behöva växa upp i utanförskap.
Målen för ungdomspolitiken är att alla
ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd och
inflytande. För att uppnå dessa krävs en
sektorsövergripande ungdomspolitik som samordnar regeringens politik och insatser inom alla
de områden som påverkar ungdomars levnadsvillkor. Det är angeläget att sambanden mellan
ungas hälsa, arbete, utbildning, delaktighet och
fritid synliggörs. All politik som påverkar
ungdomar bör genomsyras av ett ungdomsperspektiv. Bara så kan politiken ta sitt delansvar
för att skapa de bästa förutsättningarna för unga
att växa upp och växa in i vuxenlivet.
Ungdomspolitiken har också som uppgift att
bidra med sådan kunskap om ungdomars
levnadsvillkor som inte erbjuds av sektorsspecifika studier. Den nationella ungdomspolitikens mål och utgångspunkter utgör grunden
för Sveriges agerande i det internationella samarbetet på ungdomsområdet.
Regeringen avser att se över målen och
inriktningen för ungdomspolitiken och att under
mandatperioden återkomma till riksdagen med
en ungdomspolitisk proposition.
Alla ungdomars verkliga tillgång till
inflytande och välfärd
Ungas möjligheter till utbildning och etablering
på arbetsmarknaden är avgörande för utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor. Regeringen
har genomfört en rad reformer för att fler elever
ska nå kunskapsmålen i skolan och för att stärka
ungas etablering på arbetsmarknaden. Uppföljningar av ungas situation, som bl.a. Ungdomsstyrelsen genomför, har samtidigt visat att det
finns vissa grupper av unga som kan behöva
särskilda insatser för att de ungdomspolitiska
målen ska uppnås och för att förebygga att unga
människor hamnar i ett långvarigt utanförskap.
169
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Bättre möjligheter för unga föräldrar att slutföra sin
utbildning
Många unga föräldrar har inte hunnit avsluta sin
utbildning, vilket kan försvåra deras möjligheter
att etablera sig på arbetsmarknaden. Dessa unga
bör därför ges särskilt stöd så att de kan slutföra
sin grund- och gymnasieskoleutbildning. Det
kan handla om att tillämpa mer flexibla lösningar
inom skolan och öka förståelsen för målgruppens behov. Regeringen har därför sommaren 2011 gett Ungdomsstyrelsen i uppdrag
att genomföra insatser i syfte att främja unga
föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning i
grund- och gymnasieskolan. I uppdraget ingår
att undersöka hur stor andel av de som får barn
före 20 års ålder som inte fullgör sin skolplikt
eller gymnasieutbildning. Myndigheten ska även
utarbeta och sprida ett stödmaterial riktat till
skolhuvudmän och andra relevanta målgrupper.
Ungdomsstyrelsen ska sprida detta material och
erfarenheter från uppdraget genom minst en
nationell konferens. Uppdraget ska redovisas
senast den 29 februari 2012.
Uppföljning och samverkan när det gäller
ungdomar som varken arbetar eller studerar
Kommunerna har ett ansvar för att hålla sig
informerade om hur de ungdomar som är under
20 år gamla men som inte går i gymnasieskolan
eller motsvarande utbildning är sysselsatta.
Syftet är att kunna erbjuda dessa unga lämpliga
individuella åtgärder. Statens skolverks uppföljningar visar att kommunernas arbete med
informationsansvaret ser olika ut och att
kommunerna kan behöva stöd när det gäller att
utveckla metoder och strategier för arbetet.
Ungdomsstyrelsen har under 2011 i uppdrag
att utveckla ett verktyg för uppföljning av
kommunala insatser för unga som varken arbetar
eller studerar. Verktyget bör kunna utgöra ett
stöd för kommunerna vid deras planering och
genomförande av insatser för dessa unga. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2012.
Ökad kunskap om levnadsvillkoren för unga med
funktionsnedsättning
Uppföljningar tyder på att unga med
funktionsnedsättning upplever att de har sämre
möjligheter att påverka sin egen livssituation och
känner sig mindre delaktiga i samhället än andra
ungdomar. Unga med funktionsnedsättning
riskerar också att i högre utsträckning än andra
unga hamna utanför både utbildning och arbete.
Det saknas dock fortfarande kunskap om lev170

nadsvillkoren för unga med funktionsnedsättning, bl.a. när det gäller utbildning, fritidsverksamheter, föreningsliv och arbetsmarknad.
Regeringen avser därför att ge Ungdomsstyrelsen i uppdrag att under 2012 genomföra en
tematisk analys av levnadsvillkoren för unga med
funktionsnedsättning.
Andra insatser inom ungdomspolitiken
För att uppnå målen om att alla ungdomar ska ha
verklig tillgång till inflytande och verklig tillgång
till välfärd krävs insatser även inom andra
områden än de ovan beskrivna. Därför genomför
Ungdomsstyrelsen på regeringens uppdrag
utbildningsinsatser för att stärka unga hbtpersoners tillgång till öppna och fördomsfria
fritidsverksamheter. Utbildningsinsatser genomförs också för att förebygga att ungdomar blir
utsatta för sexuell exploatering via Internet och
andra interaktiva medier. Vidare har regeringen
inom ramen för handlingsplanen för att
förebygga och förhindra att unga blir gifta mot
sin vilja (skr. 2009/10:229) initierat bl.a. utbildningsinsatser och kunskapssammanställningar.
Regeringen har vidare våren 2011 uppdragit åt
Ungdomsstyrelsen att genomföra en studie av
pojkars och unga mäns attityder till och erfarenheter av jämställdhet, maskulinitet och våld. Med
utgångspunkt i studiens resultat ska Ungdomsstyrelsen även genomföra utbildningsinsatser för
att sprida kunskaper och metoder på området.
Det ungdomspolitiska samarbetet inom EU
Under 2012 kommer en viktig fråga att vara
förhandlingarna om framtiden för EU-programmet Ung och aktiv i Europa efter 2013. Den
övergripande tematiska fokuseringen inom det
ungdomspolitiska EU-samarbetet under det
polska respektive det danska ordförandeskapet
är att stimulera ungas deltagande i Europas
demokratiska liv.
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15.6

Budgetförslag

Regeringens överväganden

15.6.1 12:1 Ungdomsstyrelsen

Tabell 15.3 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
12:1 Ungdomsstyrelsen

Tabell 15.2 Anslagsutveckling

Tusental kronor

Tusental kronor

2010

Utfall

27 010

2011

Anslag

27 111

2012

Förslag

27 550

1

2013

Beräknat

27 568

2

2014

Beräknat

28 106

3

2015

Beräknat

28 849

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Anvisat 2011

662

2012

2013

2014

2015

27 111

27 111

27 111

27 111

433

969

1 557

2 314

6

-512

-523

-536

-39

-40

28 106

28 849

Förändring till följd av:

28 473

Pris- och löneomräkning 2
Beslut

3

Överföring
till/från andra
anslag

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 27 042 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 27 004 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 27 005 tkr i 2012 års prisnivå

Anslaget används för Ungdomsstyrelsens
förvaltningskostnader.
Ungdomsstyrelsen
är
den
centrala
myndigheten för ungdomspolitikens genomförande och har som huvuduppgift att ansvara
för att de nationella ungdomspolitiska målen får
genomslag inom olika samhällssektorer.
Ungdomsstyrelsen har vidare till uppgift att
ansvara för kunskapsuppbyggnad och uppföljning inom sitt område samt att hantera
bidrag till ungdomsorganisationer. Ungdomsstyrelsen ska även hantera bidrag som fördelas till
organisationer som främjar integration och för
verksamhet som förebygger diskriminering och
rasism. Ungdomsstyrelsen hanterar också bidrag
till organisationer för homosexuella, bisexuella,
transsexuella och personer med könsöverskridande identititet eller uttryck. Vidare
hanterar myndigheten bidrag för kvinnors
organisering och jämställdhetsprojekt. Ungdomsstyrelsen kommer från och med 2012 att ha
som ordinarie uppgift att hantera vissa frågor
som rör det civila samhället och dess organisationers villkor.

1

Övrigt4
Förslag/
beräknat
anslag

27 550

27 568

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Tillfälliga anslagsmedel avseende administration av stöd till verksamhet som
förebygger och motverkar diskriminering.
4
Anslaget minskas (fr.o.m. 2014) till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 27 550 000 kronor för 2012. För
2013 beräknas anslaget till 27 568 000 kronor,
för 2014 till 28 106 000 kronor och för 2015 till
28 849 000 kronor.
15.6.2 12:2 Bidrag till nationell och
internationell ungdomsverksamhet
Tabell 15.4 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

98 121

2011

Anslag

250 440

2012

Förslag

250 440

2013

Beräknat

250 440

2014

Beräknat

250 440

2015

Beräknat

250 440

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 239
250 440

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet..
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget
används
för
statsbidrag
till
ungdomsorganisationer enligt förordningen
(2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer samt visst övrigt stöd till nationell
och internationell ungdomsverksamhet. Re171
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geringen beslutade i januari 2011 om den nya
förordningen (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer, vilken kommer att
tillämpas första gången i fråga om bidrag för
bidragsåret 2013.
Regeringens överväganden
Tabell 15.5 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
12:2 Bidrag till nationell och internationell
ungdomsverksamhet
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

250 440

250 440

250 440

250 440

250 440

250 440

250 440

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

250 440

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 250 440 000 kronor för 2012. För
2013 beräknas anslaget till 250 440 000 kronor,
för 2014 till 250 440 000 kronor och för 2015 till
250 440 000 kronor.
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16

16.1

Politik för det civila samhället

Omfattning

Med det civila samhället avses en arena, skild
från staten, marknaden och det enskilda
hushållet, där människor organiserar sig och
agerar tillsammans i gemensamma intressen.
Politiken för det civila samhället omfattar
generella frågor om det civila samhället och dess
villkor, bl.a. möjligheter att bilda organisationer,
att erhålla statligt stöd och att göra människor
delaktiga och bedriva verksamhet. Vidare
omfattas organisationernas samverkan med den
offentliga sektorn genom dialog och samråd.
Området omfattar även kunskapsbildning om
det civila samhällets roll, sammansättning,
verksamhet och utveckling.

16.2

Idrottspolitiken utgör en specifik del av
politiken för det civila samhället. Idrottsfrågorna
inrymmer verksamheter som främjar idrott och
motion och som samtidigt bidrar till en
förbättrad folkhälsa.
Politiken för det civila samhället omfattar
även stöd till allmänna samlingslokaler och till
friluftsorganisationer, bidrag för kvinnors
organisering samt bidrag till riksdagspartiernas
kvinnoorganisationer.

Utgiftsutveckling

Tabell 16.1 Utgiftsutveckling inom Politik för det civila samhället
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

1 204

1 705

1 705

1 705

1 705

1 705

1 705

13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler

44

32

32

32

32

32

32

13:3 Bidrag för kvinnors organisering

28

28

28

28

28

28

28

13:1 Stöd till idrotten

13:4 Stöd till friluftsorganisationer

24

28

28

28

28

28

28

13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer

15

15

15

15

15

15

0

13:6 Insatser för den ideella sektorn

22

25

25

25

25

25

25

1 338

1 833

1 833

1 833

1 833

1 833

1 818

Summa Politik för det civila samhället
1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
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16.3

Politik för det civila samhället

16.3.1 Mål
Målet för politiken för det civila samhället är att
villkoren för det civila samhället som en central
del av demokratin ska förbättras. Detta ska ske i
dialog med det civila samhällets organisationer
genom att
-

-

-

utveckla det civila samhällets möjligheter
att göra människor delaktiga utifrån
engagemanget och viljan att påverka den
egna livssituationen eller samhället i stort,
stärka förutsättningarna för det civila samhället att bidra till samhällsutvecklingen och
välfärden både som röstbärare och
opinionsbildare och med en mångfald
verksamheter,
fördjupa och sprida kunskapen om det
civila samhället.

Målet beslutades av riksdagen i samband med
beslutet om propositionen En politik för det
civila samhället (prop. 2009/10:55, bet.
2009/10:KrU7, rskr. 2009/10:195).
16.3.2 Resultatredovisning
Mål och indikatorer
Resultatredovisningen sker med utgångspunkt i
målet för politiken för det civila samhället. Målet
är att villkoren för det civila samhället som en
central del av demokratin ska förbättras i dialog
med det civila samhällets organisationer. Detta
ska ske genom att utveckla det civila samhällets
möjligheter att göra människor delaktiga, att
stärka förutsättningarna för det civila samhället
att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden
och att fördjupa och sprida kunskapen om det
civila samhället.
Politiken för det civila samhället och dess mål
bejakar den stora mångfald av aktörer och verksamheter som inryms i denna sektor. I det civila
samhället ingår allt från nätverk, tillfälliga sammanslutningar och frivilliga insatser till ideella
föreningar, registrerade trossamfund, stiftelser,
kooperativ m.m.
Regeringen tillsatte i april 2010 en arbetsgrupp
inom Regeringskansliet som bl.a. har till uppgift
att fungera som en referensgrupp för bered174

ningen av generella frågor om det civila samhället
och dess villkor, utarbeta ett system för uppföljning av utvecklingen inom det civila samhället i
förhållande till politikens mål samt ansvara för
att sådan uppföljning görs. Uppföljningen ska
organiseras kring de sex principer som utgör en
viktig utgångspunkt för politiken:
-

självständighet och oberoende,

-

dialog,

-

kvalitet,

-

långsiktighet,

-

öppenhet och insyn, samt

-

mångfald.

Resultat
Det ideella engagemangets utveckling
Engagemanget i det svenska civila samhället är i
ett internationellt perspektiv omfattande. Enligt
Statistiska centralbyrån (SCB) var 86 procent av
männen och 85 procent av kvinnorna i åldrarna
16–84 år medlemmar i någon förening 2008.
Samma år var det 43 procent av männen och
knappt 38 procent av kvinnorna som aktivt deltog i en förening.
Totalt 53 procent av männen och 42 procent
av kvinnorna i åldrarna 16–84 år gör frivilliga
insatser, dvs. insatser som genomförs på frivillig
grund, oavlönat eller mot ett symboliskt arvode,
och på fritiden (Svenskarnas engagemang är
större än någonsin, Ersta Sköndal högskola
2009). I genomsnitt avsatte dessa 16 timmar per
månad för frivilliga insatser 2009. Bland dem
som 2009 utförde frivilliga insatser var 80
procent engagerade i styrelseuppdrag. Av dem
som utför frivilliga insatser är 88 procent också
medlemmar i den förening där insatsen sker.
Detta kan ses som att den svenska föreningstraditionen är stark. Sammanlagt uppgick de frivilliga insatserna 2009 till mer än 400 000
heltidsårsarbeten enligt ovan nämnda rapport.
Uppföljning av det civila samhällets villkor
Regeringen har beslutat att följa upp villkoren
för det civila samhället och dess organisationer i
förhållande till politikens mål. En arbetsgrupp
inom Regeringskansliet har under 2011 genomfört en första samlad uppföljning i form av en
enkätundersökning. Uppföljningen, som ska ske
årligen, ska ge möjlighet att följa utvecklingen
över tid vad gäller olika aspekter av statlig bi-
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dragsgivning, dialog och samråd med det civila
samhällets organisationer, samt övriga insatser
för att förbättra det civila samhällets villkor,
exempelvis insatser för bättre kunskap om det
civila samhället. När det gäller bidragen har
regeringen bland annat uttalat att fokus i högre
grad bör ligga på mer generella stödformer
såsom organisations- och verksamhetsbidrag än
på projektbidrag. Bidragssystem bör dock kunna
anpassas efter verksamhetsområdenas behov och
därmed se olika ut. Regeringen avser därför även
att följa fördelningen mellan olika bidragsformer. Regeringen avser också följa upp de
olika typer av dialog och samråd som regeringen
har med det civila samhällets organisationer.
Av en preliminär sammanställning3 av den
ovan nämnda enkätundersökningen framgår att
drygt 1 300 organisationer under 2010 har
bjudits in att svara på 83 remisser, varav cirka 880
inkom med ett svar. Ytterligare drygt 200 organisationer, som inte stod på remisslistorna,
svarade. Vidare har det framkommit att samtliga
departement som har deltagit i uppföljningen har
olika typer av fasta forum för samråd där det civila samhällets organisationer ingår. Under 2010
fanns totalt 80 sådana fasta forum, i vilka ca 950
organisationer i det civila samhället deltog i ca
350 möten.
Överenskommelser med idéburna organisationer
I oktober 2008 slöts en överenskommelse mellan
regeringen, idéburna organisationer inom det
sociala området och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) om hur relationerna mellan
staten, SKL och de idéburna organisationerna
kan utvecklas (IJ2008/2110/UF). Överenskommelsens syfte är att tydliggöra de idéburna organisationernas roll inom det sociala området och
möjliggöra för dessa att konkurrera på likvärdiga
villkor med andra aktörer som är verksamma på
området. I april 2011 hade drygt femtio idéburna
organisationer anslutit sig till överenskommelsen.
Överenskommelsen omfattar även varje parts
åtaganden och åtgärder, vilka följs upp kontinuerligt av en gemensam arbetsgrupp som har
inrättats för denna uppföljning. I december 2010
anordnades den andra årliga konferensen med

3 I denna första uppföljning har samtliga departement ingått utom

Miljödepartementet, Finansdepartementet och Statsrådsberedningen.
Alla departement har inte svarat på samtliga frågor.

drygt 300 deltagare där parterna redovisade hur
åtgärderna i överenskommelsen genomförts. På
konferensen presenterades även arbetet med
lokala överenskommelser på kommunnivå samt
den första regionala överenskommelsen som
slutits. Som ett led i uppföljningen genomförs
också en årlig tematisk studie på initiativ av
arbetsgruppen. Hittills har två tematiska studier
producerats; en studie om den idéburna sektorns
särart och mervärde samt en studie som belyser
två exempel på lokala dialogprocesser.
Som resultat av ytterligare en nationell
dialogprocess med ett hundratal organisationer
kunde regeringen i april 2010 fatta beslut om att
för regeringens del underteckna ännu en
överenskommelse med SKL och idéburna organisationer, denna gång på integrationsområdet.
Syftet med denna överenskommelse är att förtydliga relationen mellan staten, kommunerna
och de idéburna organisationerna i arbetet med
nyanländas etablering och integration och att
utveckla former och metoder för att de idéburna
organisationerna bättre ska kunna medverka i
detta arbete. Överenskommelsen inom integrationsområdet bygger på samma principer som
överenskommelsen inom det sociala området
och innehåller även åtaganden och åtgärder, vilka
kommer att följas upp av parterna. Till överenskommelsen inom integrationsområdet har 33
organisationer anslutit sig, däribland ett flertal
paraplyorganisationer.
Propositionen En politik för det civila samhället
Riksdagen fattade beslut om propositionen En
politik för det civila samhället i mars 2010 (prop.
2009/10:55,
bet.
2009/10:KrU7,
rskr.
2009/10:195). Mot bakgrund av riksdagens
beslut har regeringen genomfört en rad åtgärder.
Ett tioårigt forskningsprogram om det civila
samhället har inrättats och SCB har fått i uppdrag att utarbeta statistik om det civila samhället.
Vidare har regeringen uppdragit åt Ungdomsstyrelsen att utbetala medel för genomförande av
uppföljning av överenskommelserna inom det
sociala området och inom integrationsområdet.
Partgemensamt forum
Folkbildningsrådet hade under 2010 i uppdrag
att genomföra partgemensamt forum för dialog
och samråd mellan regeringen och det civila
samhällets organisationer. Rådet redovisade uppdraget i mars 2011. Folkbildningsrådet sammankallade ett forum med representanter från
sju organisationer från olika områden inom det
175
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civila samhället samt inbjöd också Sveriges Kommuner och Landsting. Under perioden januari
2010 t.o.m. februari 2011 anordnades tre möten
med olika teman som dialog, samråd och
finansiering.
Som en del i uppdraget utarbetade Folkbildningsrådet en rapport utifrån det civila
samhällets organisationers perspektiv. I rapporten redovisas åsikter om den statliga politiken som ett urval av det civila samhällets
organisationer framfört i enkätsvar, intervjuer
och under den konferens för det civila samhället
som Folkbildningsrådet arrangerade under
namnet Forum Civila samhället. Enkäten
skickades ut till 574 av det civila samhällets
nationella organisationer där 341 av dessa
svarade. I rapporten framhålls att dialogen
mellan staten och organisationerna är en styrka
som innebär ökade möjligheter till deltagande,
diskussion och påverkan från organisationernas
sida. Vidare redovisas att politiken haft betydelse
genom att civilsamhällets aktörer fått anledning
att själva samlas och diskutera gemensamma
utmaningar och intressen. Av enkäten framgår
att mer än 70 procent av organisationerna anser
att politiken är viktig för den egna organisationen. Majoriteten, 65 procent (227) av de 348
organisationerna, hade involverats på ett eller
annat sätt i regeringens eller annan statlig myndighets verksamhet under 2010. Det handlade
om att ha svarat på remisser, men också om
deltagande i regeringens råd och delegationer,
samt i utredningar och projekt.
Ungdomsstyrelsen har från och med 2011
regeringens uppdrag att sammankalla och administrera ett partsgemensamt forum.

Samverkan inom kulturområdet
Från och med 2011 har en ny samverkansmodell
för fördelning av vissa statliga medel till regional
kulturverksamhet trätt i kraft. Målet med
kultursamverkansmodellen är att den ska föra
kulturen närmare medborgarna. Modellen ger
förutsättningar för ett ökat regionalt inflytande
och ansvar. Ett villkor för att ingå i modellen är
att landstingen tagit fram en regional kulturplan i
samverkan med länets kommuner efter samråd
med länets professionella kulturliv och det civila
samhället.

Pilotprojekt om utökat samråd
Under 2010 genomfördes en försöksverksamhet
med utökat samråd mellan dåvarande Integrations- och jämställdhetsdepartementet och det
civila samhällets organisationer. Syftet med
pilotprojektet var att på fler sätt än genom
remisshanteringen inhämta synpunkter och
kunskap från det civila samhällets organisationer
i olika frågor. Sammanlagt genomfördes fem
olika samråd med olika teman av relevans för det
civila samhället. Arbetet med pilotprojektet har
visat att samråd med det civila samhällets organisationer kan bidra till ett bättre och mer
mångsidigt beslutsunderlag i olika typer av ärenden, t.ex. i beredningen av en förordning.

Statligt stöd till det civila samhällets organisationer
Inom flertalet politikområden finns statsbidrag
som riktas till det civila samhällets organisationer. Inom politiken för det civila samhället
samordnas frågor om statsbidrag till det civila
samhällets organisationer. I detta område ingår
stöd till idrotten, bidrag till allmänna samlingslokaler, bidrag för kvinnors organisering, stöd
till friluftsorganisationer samt bidrag till
riksdagspartiers kvinnoorganisationer. I avsnitten 16.5 respektive 16.6 redogörs närmare för
stödet till idrotten och bidraget till friluftsorganisationerna.
Under 2010 fördelade Boverkets samlingslokaldelegation 23,8 miljoner kronor som
investeringsbidrag ur anslaget 13:2 Bidrag till
allmänna samlingslokaler. Totalt inkom 278
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Konferensen Forum civila Samhället
Folkbildningsrådet genomförde i samverkan
med Regeringskansliet en större konferens i
december 2010. Konferensen syftade till att
diskutera generella frågor om och villkor för det
civila samhället. Närmare 300 personer deltog i
konferensen och ytterligare 150 personer följde
konferensen via Internet. Totalt fanns 109
organisationer och nätverk representerade.
Konferensen webbsändes och på fyra platser i
Sverige genomfördes lokala arrangemang. I
utvärderingen av konferensen ansåg 91 procent
av deltagarna att konferensen var bra och att
konferensen behandlade relevanta frågor. Vikten
av att det ingår workshops, webbfilmer och
diskussioner som tar upp aktuella teman
betonades. Exempel på workshops som ingick i
konferensen var Hur samråd mellan regeringen
och det civila samhället kan utvecklas, Sociala
medier för dialog och påverkan, Brukarinflytande, Dialog mellan EU och det civila
samhället, Får alla vara med? samt Anpassning
och självständighet.
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ansökningar som tillsammans uppgick till cirka
91 miljoner kronor. Sammanlagt 95 föreningar
med projekt spridda över hela landet beviljades
bidrag. Vid fördelningen gavs prioritet åt
åtgärder för att förbättra tillgängligheten och för
att genomföra olika standardhöjande upprustningar.
Boverkets
samlingslokaldelegation
fördelade vidare cirka 4,802 miljoner kronor i
bidrag för utveckling av ungdomsverksamhet i
allmänna samlingslokaler 2010. Vidare fördelades
3,98 miljoner kronor som bidrag till samlingslokalhållande föreningars riksorganisationer.
Under 2010 fördelade Ungdomsstyrelsen
28,4 miljoner kronor i statsbidrag för kvinnors
organisering. Av dessa utbetalades 16,5 miljoner
kronor som organisations- eller etableringsbidrag och 12 miljoner kronor som verksamhetsbidrag. Det inkom under 2010 totalt 78 ansökningar om organisationsbidrag och etableringsbidrag varav 57 ansökningar beviljades. Vidare
inkom 84 ansökningar om projektbidrag varav
34 beviljades.
Under 2010 utbetalade Kammarkollegiet 15
miljoner kronor i stöd till riksdagspartiernas
kvinnoorganisationer. Stödet fördelades till
samtliga riksdagspartier.
Ungdomsstyrelsen har i rapporten Resultat
och effekter – Återredovisning av statsbidrag till
ideella organisationer (Ungdomsstyrelsen 2011)
redogjort för resultat och effekter av vissa
statsbidrag som myndigheten hanterar. Vad
gäller statsbidraget för kvinnors organisering
redovisas att organisationerna som beviljats detta
bidrag har uppnått stärkt kvalitet, kontinuitet
och legitimitet. Kvaliteten har höjts genom ökad
kompetens samt bättre förmåga och resurser att
nå ut med organisationens budskap. Genom
statsbidraget uppnås också en bättre bas för
organisationen vilket ger större möjligheter att
fokusera på den egna verksamheten.

beviljade projekten har 10 gått till projekt med
särskilt fokus på kvinnor/flickor. Resultaten från
satsningen har hittills visat att dialogen kring
attityder och värderingar med föräldrar har en
stor betydelse för att framför allt unga kvinnor
ska ges möjlighet eller tillträde till att delta i
föreningslivet, de lokala demokratiska processerna och det lokala samhällets utveckling.
Organisationernas projektredovisningar visar
att över 300 föreningar har medverkat i lokala
projekt och att satsningen har nått omkring
6 000 ungdomar i olika åldrar. Genom satsningen har nya grupper tagit del av lokala
aktiviteter som har arrangerats inom projekten.
Slutsatsen är att metoden är bra för att öka lokalt
engagemang på kort sikt och att det är svårare att
se några resultat i ett längre perspektiv. Ungdomsstyrelsen ska fortsätta med uppdraget att
stödja organisationer som vill arbeta med engagemangsguider och liknande metoder bland
ungdomar och kvinnor i bostadsområden med
lägre organisationsgrad under 2011, 2012 och
2013. Under 2011 ska totalt 10 miljoner kronor
fördelas.

Engagemangsguider för ökad delaktighet
Syftet med stödet till engagemangsguider är att
genom uppsökande verksamhet stimulera boende i områden med lägre organisationsgrad,
särskilt ungdomar och kvinnor, till kontakter
med det civila samhällets organisationer inom
skilda verksamhetsområden. Stöd till engagemangsguider har fördelats av Ungdomsstyrelsen
under 2010 med 12 miljoner kronor. Antalet
ansökningar som inkom var långt över Ungdomsstyrelsens förväntningar. Av 91 ansökningar beviljades 21 projekt bidrag. Av de 21

Forskning och statistik om det civila samhället
Forskningsprogrammet om det civila samhället
inrättades 2009 och hanteras av Vetenskapsrådet.
I den första utlysningen 2010 beviljades tretton
forskningsprojekt från universitet och högskolor
medel.
Vetenskapsrådet redovisade den 30 april 2011
uppdraget om stöd till forskning inom
identifierade behovsområden. I samarbete med
organisationen Ideell Arena har en konferens
genomförts med representanter från det civila
samhällets organisationer samt myndigheter och
universitet. Konferensens syfte var att möjlig-

Stöd till arbete mot diskriminering i den egna
organisationen
Under 2010 fördelade Ungdomsstyrelsen 4,5
miljoner kronor till åtta organisationer som ville
intensifiera sitt arbete mot diskriminering och
för jämställdhet i den egna verksamheten. Projekten har i huvudsak inriktning mot könsdiskriminering och för jämställdhet. Projekten
avser utveckling och uppföljning av likabehandlingsplaner, inkluderingspolicys och utveckling
av övergripande strategier för antidiskriminerings- och jämställdhetsarbete. Satsningen
fortsätter under 2011 och 2012. Under 2011 ska
Ungdomsstyrelsen fördela 4 miljoner kronor
för detta ändamål.
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göra möten mellan akademi och praktik. Vidare
skulle forskare och organisationer mötas samt
forskningsläget redovisas med exempel på forskningsinsatser. Det inleddes också ett referensarbete för utlysning av forskningsmedel. En
första utlysning av dessa medel genomfördes
under våren 2011.
SCB kommer senast den 30 september 2011
att redovisa statistik om det civila samhället i en
första rapport. SCB genomför detta arbete i
samarbete med en referensgrupp bestående av
representanter från det civila samhällets organisationer samt andra relevanta aktörer. Referensgruppen har haft ett tiotal möten under
2010.
Internationellt samarbete
Europeiska unionens råd har utsett 2011 till
Europaåret för frivilligarbete. Det finns i Europa
94 miljoner frivilligarbetare, vilket utgör nästan
23 procent av alla européer över 15 år.
Europaåret för frivilligarbete 2011 ska bl.a.
verka för en miljö som främjar ideellt engagemang, samt för att stärka ideella organisationer
och öka kvaliteten på ideella insatser. Europaåret
för frivilligarbete sammanfaller med FN:s tioårsjubileum av det Internationella året för frivilligarbete.
I Sverige har regeringen utsett Ungdomsstyrelsen till att förbereda och administrera
aktiviteterna under 2011. En viktig hållpunkt
under året var den europeiska utställningen om
Frivilligåret som genomfördes i Stockholm den
10–12 augusti 2011. Den handlade bl.a. om
frivilligt arbete i Europa och knöt an till vad som
händer i EU:s olika medlemsstater. På utställningen fick svenska organisationer möjlighet att
visa upp sin verksamhet, delta i seminarier och
knyta kontakter med andra organisationer,
institutioner och företag.
Analys och slutsatser
En politik för det civila samhället
Genom riksdagens beslut om politiken för det
civila samhället har förutsättningar skapats för en
helhetssyn på det civila samhället och dess
villkor. Det civila samhället lyfts därmed fram
som en egen sektor, vid sidan av den offentliga
sektorn, marknaden och det enskilda hushållet.
Genomförandet av förslagen i propositionen
förbättrar förutsättningarna för att kunna öka
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delaktigheten hos det civila samhällets organisationer.
Regeringen ser det som angeläget att öka
kunskapen om det civila samhällets roll,
sammansättning och villkor och har därför
inrättat ett tioårigt forskningsprogram samt gett
SCB i uppdrag att redovisa en förbättrad statistik
om det civila samhället.
Dialog mellan regeringen och det civila
samhällets organisationer är en röd tråd i
politiken för det civila samhället. Detta avspeglas
i att ett partsgemensamt forum ska föra den
kontinuerliga dialogen mellan regeringen och det
civila samhällets organisationer. Av särskild
betydelse för utvecklingen av det civila
samhällets organisationer är också den dialog
som sker genom de sakområdesinriktade
dialogprocesserna. Dialogprocesser pågår inom
det sociala området, integrationsområdet och
kulturområdet samt genom ett samråd angående
handlingsplanen för arbetet med Mänskliga
rättigheter i Sverige.
Regeringens beslut att inrätta ett system för
uppföljning av politiken för det civila samhället
innebär att utvecklingen av det civila samhällets
villkor i förhållande till målet för politiken för
det civila samhället kan följas och jämförelser
över tid göras. Resultaten av uppföljningen ska
ligga till grund för beslut om vidare insatser på
området. Den första uppföljningen, som
genomfördes i maj 2011 i Regeringskansliet,
håller nu på att sammanställas och analyseras.
Att få en god överblick av det civila samhällets
villkor bedöms som mycket viktigt.
Uppföljning av överenskommelserna
De överenskommelser som slutits mellan
regeringen, idéburna organisationer och SKL
behöver även fortsättningsvis följas upp och
utvecklas av parterna i syfte att kontinuerligt
identifiera och undanröja hinder. Idéburna
organisationer ska kunna erbjuda en mångfald av
välfärdstjänster, utan att behöva åsidosätta sin
roll som röstbärare för sina medlemmar.
Behov av myndighetsstöd
För såväl politiken för det civila samhället som
för det civila samhällets organisationer finns det
behov av myndighetsstöd. I dag saknas ett
sådant stöd
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16.3.3 Politikens inriktning
Politiken för det civila samhället har bäring på
utvecklingen av de demokratiska processerna. I
målet för politiken för det civila samhället ingår
att utveckla det civila samhällets möjligheter att
göra människor delaktiga utifrån engagemang
och vilja att påverka den egna livssituationen
eller samhället i stort. Ett starkt civilsamhälle
stärker demokratin genom det civila samhällets
roll som röstbärare och opinionsbildare.
Politiken för det civila samhället – fastslagen i
En politik för det civila samhället (prop.
2009/10:55,
bet.
2009/10:KrU7,
rskr.
2009/10:195) – tar sin utgångspunkt i en vilja att
lyfta fram det civila samhällets stora betydelse,
utveckla och tydliggöra relationen mellan staten
och det civila samhället och ta ett helhetsgrepp
om generella frågor om det civila samhället och
dess villkor. Genom att utveckla politikområdet
kan människors inflytande öka och samhällsgemenskapen breddas.
Överenskommelser har slutits mellan regeringen, idéburna organisationer och Sveriges
Kommuner och Landsting inom såväl det sociala
området som integrationsområdet. Ett av målen
för överenskommelsen inom det sociala området
är att idéburna aktörer som utförare av tjänster
ska kunna konkurrera på likvärdiga villkor med
andra aktörer verksamma inom området. Regeringen uppmuntrar till en större mångfald av utförare av tjänster inom det sociala området för
att å ena sidan ta tillvara människors engagemang
och förmåga, å andra sidan kunna tillgodose
behoven av valfrihet och kvalitet inom välfärden.
Även för överenskommelsen inom integrationsområdet var en utgångspunkt att belysa hur idéburna organisationer kan utvecklas som utförare
utan att förlora sin självständiga roll som
röstbärare.
I propositionen En politik för det civila
samhället (prop. 2009/10:55, aviserades en rad
olika åtgärder i syfte att stärka det civila samhället och dess villkor. Ett tioårigt forskningsprogram om det civila samhället inleddes 2010.
Ett partsgemensamt forum för samråd mellan
regeringen och det civila samhället har påbörjats
och ett särskilt stöd har införts för att
organisationer ska kunna arbeta med engagemangsguider och andra metoder av uppsökande
karaktär i bostadsområden med lägre organisationsgrad. Vidare har ett stöd införts för att utveckla organisationernas arbete mot diskrimi-

nering och för jämställdhet inom den egna
verksamheten. Därtill genomförs uppföljning av
de ovan nämnda överenskommelserna. Regeringen anser att det är angeläget att följa upp
politiken för det civila samhället i förhållande till
målen för området. Ett sådant uppföljningssystem har införts under 2011 och kommer att
vidareutvecklas under kommande år.
Myndighetsstöd för frågor om det civila samhället
För politiken för det civila samhället finns behov
av en myndighet som kan hantera frågor som rör
det civila samhället och dess organisationers
villkor som röstbärare, utförare och sociala
entreprenörer. En ansvarig myndighet kan
säkerställa att kontinuerlig uppföljning, kunskapsspridning och analys genomförs.
I propositionen En politik för det civila
samhället aviserade regeringen att man skulle
återkomma om behovet av myndighetsstöd för
det civila samhället. Sedan propositionen
beslutades har Ungdomsstyrelsen genomfört ett
antal uppdrag som rör det civila samhället och
därmed utökat sin kunskap på området.
Regeringen anser därför att Ungdomsstyrelsen
bör ha som ordinarie uppgift att:
-

samla kunskap om det civila samhällets
villkor och utveckling och att sprida denna
kunskap på nationell och lokal nivå,

-

låta göra analyser och utvärderingar om
politiken för civila samhället,

-

bilda nätverk för samordningen med andra
berörda myndigheter i frågor som rör det
civila samhället,

-

tills vidare administrera ett partgemensamt
forum, i vilket ingår att följa upp politiken
för det civila samhället ur det civila samhällets perspektiv samt genomförande av
konferensen Forum för det civila samhället,
och

-

på nationell nivå genomföra den kod om
främjande av medborgerligt deltagande,
Code of Good Practice on Civil Participation, som antagits av Europarådets samverkansorgan för det civila samhället.

Regeringen
avser
att
möjliggöra
för
Ungdomsstyrelsen att genomföra denna
utökade uppgift från och med 2012.
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Forum för det civila samhället
Regeringen har i propositionen En politik för
det civila samhället bedömt att det regelbundet
bör anordnas större konferenser för det civila
samhällets organisationer för diskussion om
generella frågor om det civila samhället. Denna
typ av forum för det civila samhället bör
anordnas regelbundet. Förberedelser av dessa
forum ska ske aktivt och kontinuerligt under
den tid som löper mellan konferenserna.
Förberedelserna bör präglas av delaktighet från
det civila samhällets organisationer och de
intresseområden som förs fram från det civila
samhällets sida bör utgöra utgångspunkter för
konferenserna. Förberedelsearbetet bör vidare
inrymma en så bred representation från
organisationerna som möjligt och förutsätter
därför en geografisk spridning.

16.4

Idrottsfrågor

16.4.1 Mål
Riksdagen har i maj 2009 antagit mål för statens
stöd till idrott (prop. 2008/09:126, bet.
2008/09:KrU8, rskr. 2008/09:243). Mål och
syften med bidraget är att ge möjligheter för
flickor och pojkar, kvinnor och män att
motionera och idrotta för att främja en god
folkhälsa, att stödja en fri och självständig
idrottsrörelse samt att ge flickor och pojkar,
kvinnor och män positiva upplevelser av idrott
som underhållning. Statsbidraget för barn och
ungdomar ska lämnas till verksamhet som
bedrivs ur ett barnrättsperspektiv och stöd kan
även lämnas till verksamhet som stärker
idrottsutövares internationella konkurrenskraft.
16.4.2 Resultatredovisning
Resultatet redovisas utifrån de mål för idrottspolitiken som riksdagen beslutat (prop.
2008/09:126,
bet.
2008/09:KrU8,
rskr.
2008/09:243).
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Resultat
Den fria och självständiga idrottsrörelsen har en
betydelsefull roll i vårt samhälle. Antalet
medlemmar i åldern 7–70 år inom idrottsrörelsen
är ca 3,3 miljoner varav flickor och kvinnor utgör
45 procent och pojkar och män 55 procent. Ca
2,4 miljoner människor av dessa är aktiva
medlemmar. Antalet elitidrottare uppskattas till
ca 7 000 personer. Under 2010 uppgick det
samlade statliga stödet till idrotten till 1 705
miljoner kronor, varav 1 205 miljoner kronor
fördelades över statsbudgeten och 500 miljoner
kronor utgjorde bidrag från AB Svenska Spel.
Barn- och ungdomsverksamhet
Bidraget till idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet i form av lokalt aktivitetsstöd
uppgick 2010 till 619 miljoner kronor vilket var
en minskning med 44 miljoner kronor jämfört
med 2009. Antalet deltagartillfällen uppgick
2009 till ca 55 miljoner fördelade på 40 procent
flickor och 60 procent pojkar. Den särskilda
satsningen på svensk idrott, Idrottslyftet, uppgår
till 500 miljoner kronor. Satsningens främsta
syfte har under de fyra inledande åren varit att
öppna dörrarna till idrotten för fler barn och
ungdomar samt att utveckla verksamheten så att
de väljer att idrotta högre upp i åldrarna.
Verksamheten ska utgå från ett jämställdhetsoch jämlikhetsperspektiv.
Prioriterade områden har varit att utveckla
förbund och föreningar, öka tillgängligheten till
anläggningar och idrottsmiljöer, rekrytera och
utveckla ledare samt att samverka med skolorna.
Under det tredje verksamhetsåret har 280
miljoner kronor betalats ut som föreningsstöd,
90 miljoner kronor har gått till speciella insatser
och 122 miljoner kronor till förbundsutvecklingsstöd främst i form av utbildning och
insatser för att utveckla den interna demokratin.
Resterande 8 miljoner kronor har avsatts för
rådgivning, utvärdering m.m. Samtliga specialidrottsförbund som var medlemmar i Riksidrottsförbundet före 2010 och samtliga distrikt
har deltagit i Idrottslyftet. Drygt 10 000
föreningar har genomfört mer än 16 500
satsningar med drygt 800 000 deltagare varav 44
procent flickor och 56 procent pojkar. 2 852
föreningar har kunnat utbilda idrottsledare i
samarbete med SISU Idrottsutbildarna.
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Gemensam administration och centrala
idrottsorganisationer
Under 2010 beslutade Riksidrottsförbundet att
274 miljoner kronor utbetalades som basbidrag
till specialidrottsförbunden, 28 miljoner kronor
till distriktsförbund inklusive Gotland/Nordkalottstöd samt 58 miljoner kronor till förbundets löner, ersättningar och sociala kostnader.
En samlad elitsatsning
Regeringen beslutade 2009 att Riksidrottsförbundet sammanlagt får disponera 212
miljoner kronor till en flerårig samlad förbundsövergripande och behovsprövad elitsatsning
inom svensk idrott med syfte att stärka
idrottsutövares internationella konkurrenskraft
(dnr Ku2008/2135/MFI, Ku2009/1747/MFI).
Tillsammans med de medel som ställts till
Sveriges Olympiska Kommittés och Sveriges
Paralympiska Kommittés förfogande har ca 100
miljoner utbetalats i form av elitstöd under 2010.
Forskning och uppföljning
Bidraget till idrottsforskning ges främst till
Gymnastik- och idrottshögskolan, Centrum för
idrottsforskning (CIF) som har till uppgift att
initiera, samordna, stödja och informera om
forskning inom idrottens område. Budgeten för
2010 uppgick till 23 miljoner kronor, varav 16
miljoner kronor från anslaget 13:1 Stöd till
idrotten.
Regeringen har beslutat att CIF under 2010
ska analysera och genomföra en regelbunden och
långsiktig uppföljning av statens idrottsstöd
samt
utforma
indikatorer
(dnr
Ku2009/1978/MFI). CIF fick därutöver i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av i
vilken utsträckning idrottens barn- och
ungdomsverksamhet beaktar och främjar ett
barnrättsperspektiv, så att bl.a. barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet
ökar liksom deras möjlighet att ta ansvar för sitt
idrottande.
CIF har under 2010 sammanställt befintlig
och aktuell kunskap rörande barnrättsperspektivet inom idrotten genom att ett antal forskare
med erfarenhet av att studera barn- och ungdomsidrott ombads skriva artiklar om barnrättsperspektivet inom idrotten utifrån sina perspektiv och expertkunskaper. Artiklarna har
publicerats i en antologi med titeln För barnets
bästa – en antologi om idrott ur ett barnrättsperspektiv. CIF har därutöver tagit initiativ till en
särskild studie av ungas delaktighet inom för-

eningsidrotten som publicerats i rapporten Ett
idrottspolitiskt dilemma. Unga, föreningsidrotten och delaktigheten.
Specialidrott inom gymnasieskolan
Det statliga stödet till specialidrott inom gymnasieskolan uppgick 2010 till 41 miljoner kronor
och verksamhet bedrevs vid 58 riksidrottsgymnasier i 49 kommuner. Antalet elevplatser
uppgick till 1 300 stycken. Statens stöd har gjort
det möjligt för elitidrottande unga kvinnor och
män att kombinera idrottslig utveckling med
studier vid riksrekryterande idrottsgymnasier.
Eleverna erbjuds kvantitativt och kvalitativt bra
träning i en positiv och stimulerande idrottsmiljö
inför en framtida elitkarriär.
Anläggningsstöd
Riksidrottsförbundet (RF) betalar ut ca 20
miljoner kronor per år i anläggningsbidrag.
Bidraget kan sökas av idrottsföreningar anslutna
till RF. Under 2010 har 188 föreningar fått
bidrag för investeringar i sina idrottsanläggningar. Bidrag kan beviljas för uppförande, omoch tillbyggnad av anläggning för idrotts- och
friluftsliv, vilket även inkluderar s.k. näridrottsplats).
Nationella insatser mot dopning
Dopning inom idrotten ska aktivt motverkas.
Statsbidraget för detta ändamål uppgick 2010 till
26 miljoner kronor vilket var en ökning med 3
miljoner kronor jämfört med 2009. Antalet
provtagningar under 2010 uppgick till 3 950
tester varav 38 procent togs vid tävling och 62
procent utanför tävling. Dessutom togs 199
prover
på
uppdrag
av
internationella
organisationer.
Regeringen har gett en särskild utredare i
uppdrag att lämna förslag till utformning av den
framtida nationella antidopningsverksamheten
och undersöka möjligheterna att bilda en fristående nationell antidopningsorganisation, som
staten och idrottens centrala organisation ska ha
ett delat ansvar för (dir. 2009:116). Utredaren
har slutredovisat sitt uppdrag i januari 2011 i
betänkandet Antidopning Sverige. En ny väg för
arbetet mot dopning (SOU 2011:10). Betänkandet har remissbehandlats. Förslagen i
betänkandet bereds för närvarande i Regeringskansliet.
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Internationellt samarbete

Internationella insatser mot dopning
Unescos globala konvention mot dopning inom
idrotten utgör ett viktigt steg i det utökade
internationella arbetet mot dopning inom
idrotten. Sverige har anslutit sig till konventionen och bidrar till finansieringen av
verksamheten inom världsantidopningsbyrån
(WADA). De europeiska regeringarnas samordning i WADA-frågor hanteras inom en ad
hoc-kommitté under Europarådet. Inom
Europarådets antidopningskonvention bedrivs
även ett övervakningsarbete av staternas efterlevnad av sina åtaganden i konventionen.
Europarådet
Sverige är anslutet till Europarådets vidgade
partiella avtal om idrott, EPAS. Det informella
idrottsministermötet i Baku den 22 september
2010 behandlade främst frågan om uppgjorda
matcher inom fotbollen.
Europeiska unionen
I och med Lissabonfördragets ikraftträdande fick
EU uttryckligen behörighet i idrottsfrågor.
Enligt fördraget ska unionen bidra till att främja
europeiska idrottsfrågor och då beakta idrottens
specifika karaktär, dess strukturer som bygger på
frivilliga insatser samt dess sociala och
pedagogiska funktion. Såväl det spanska som det
belgiska ordförandeskapet höll informella
idrottsministermöten med särskilt fokus på
EU:s politiska dialog med idrotten. Den 18
november 2010 antog rådet en resolution som
behandlar formerna för hur högnivåmöten med
företrädare för EU och idrotten ska genomföras.
Analys och slutsatser
CIF har redovisat sin övergripande uppföljning
av det statliga idrottsstödets effekter med
utgångspunkt i ett indikatorsystem. Uppföljningen tar sin utgångspunkt i motiven till statens
stöd till idrotten såsom dessa preciserats i
förordning (1999:1177) om statsbidrag till
idrottsverksamhet. Sammanlagt 22 indikatorer
redovisas, fördelat över fem målområden.
Indikatorsystemet är i huvudsak uppbyggt på
befintlig statistik. Merparten av indikatorerna
rör olika aspekter av idrottsrörelsens verksamhet
och organisationsstruktur, som medlemsbestånd, inkomstkällor, omfattningen på det ideella
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ledarskapet och utbildningsinsatser. Redogörelsen av indikatorsystemet tecknar en bred bild av
den frivilligt organiserade idrottsrörelsens utformning och existensvillkor i Sverige. Indikatorsystemet vittnar tydligt om den organiserade idrottens anmärkningsvärt starka position
i det svenska samhället. Särskilt stark är idrottens
ställning hos barn- och ungdomar. Aktiva
idrottsutövare återfinns i alla åldrar.
Indikatorsystemet visar att människors
benägenhet till idrott och fysisk aktivitet ökar i
takt med stigande ekonomi, utbildningsgrad och
position på arbetsmarknaden. Andelen kvinnor
på beslutande befattningar inom idrottsrörelsen
är avsevärt lägre än andelen kvinnor bland aktiva
medlemmar. I fråga om etnicitet och kulturell
mångfald visar statistiken att flickor med
invandrarbakgrund är förhållandevis svagt
representerade i föreningsidrotten. Sammantaget
visar indikatorsystemet således att människors
tillgång och förutsättningar till idrott och fysisk
aktivitet är ojämnt fördelade i samhället.
Regeringen anser att de medel som ställts till
förfogande
för
idrottens
barnoch
ungdomsverksamhet i form av lokalt aktivitetsstöd och den särskilda satsningen Idrottslyftet
har gett idrottsrörelsen förbättrade möjligheter
att utvecklas och även nå nya grupper av flickor
och pojkar, unga kvinnor och män. Genom de
ökade resurser som under flera år tillförts
idrottsrörelsen har stödet även kunnat ökas såväl
för idrottens centrala organisationer som för
elitsatsande idrottsutövare. Idrottsrörelsen har
getts stor frihet att under eget ansvar disponera
statens stöd.
Genom regeringens särskilda elitidrottssatsning har ökade möjligheter skapats för att stärka
svenska elitidrottares internationella konkurrenskraft. För att uppnå detta krävs en
ytterligare förbättrad samverkan mellan
Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté och Sveriges Paralympiska Kommitté.
Sveriges engagemang i arbetet mot dopning
inom idrotten är betydande. Riksidrottsförbundets utvecklingsarbete på nationell nivå bedöms
vara framgångsrikt. Förbundets aktiva deltagande i samarbete med regeringen i det internationella arbetet mot dopning bedöms främja elitidrottares möjligheter att tävla i en dopningsfri
idrott.
Den behörighet som Lissabonfördraget ger
EU på det idrottspolitiska planet bedöms inte i
någon större omfattning komma att påverka den
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svenska idrottspolitiken, som bygger på idrottsrörelsens fria och självständiga ställning. Den
framgångsrika svenska modellen med en fri och
självständig idrottsrörelse har därmed goda
förutsättningar att bestå.

16.5

Friluftslivspolitik

16.5.1 Mål
Riksdagen har i december 2010 antagit mål för
friluftslivspolitiken (prop. 2009/10:238, bet.
2010/11:KrU3,
rskr.
2010/11:37
och
2010/11:38). Friluftslivspolitiken ska ha ett mål,
där det bland annat ingår att ge alla människor
möjligheter att vara ute i naturen. Målet specificeras genom tio punkter:
-

att naturen ska vara tillgänglig för alla,

-

att personligt och ideellt engagemang ska
stå i centrum,

-

att allemansrätten ska värnas,

-

att den hållbara användningen av naturen
planeras med hänsyn till friluftslivets
behov,

-

att kommunerna ska ha ett stort ansvar för
naturen nära tätorterna,

-

att friluftslivet ska bidra till landsbygdsutveckling och regional tillväxt,

-

att skyddade områden ska vara en tillgång
för friluftslivet,

-

att friluftslivet ska ha en given roll i skolans
arbete,

-

att fysisk aktivitet och avkoppling ska
stärka folkhälsan, och

-

att beslut om friluftsliv ska fattas med god
kunskap.

Riksdagen har gett regeringen i uppdrag att
komplettera målet för friluftslivspolitiken med
ett antal mätbara mål.
Riksdagen har vidare beslutat (prop.
2009/10:238,
bet.
2010/11:KrU3,
rskr.
2010/11:37 och 2010/11:38) att den framtida
hanteringen av ansvaret för fördelning och utbetalning av statsbidrag till friluftsorganisationer
ska ligga hos samarbetsorganisationen Svenskt
Friluftsliv. Ändringarna trädde i kraft den 11
januari 2011.

16.5.2 Resultatredovisning
Resultat
Naturvårdsverket har ansvar för friluftsfrågor.
Naturvårdsverket ska enligt förordningen
(2009:1476) med instruktion för Naturvårdsverket, verka för att förutsättningarna för
friluftslivet bevaras och utvecklas.
Naturvårdsverket finansierar dessutom forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring med en
budget på totalt 34,2 miljoner kronor under
2006–2012.
Fram till och med den 30 juni 2009 har det
inom Naturvårdsverket funnits ett råd för
friluftsliv, Friluftsrådet. Rådets uppgift har varit
att skapa, bevara och utveckla förutsättningar för
friluftslivet samt att göra friluftslivets samhällsnytta tydlig. Rådet har bistått och samverkat
med myndigheter, forskare och organisationer
som har anknytning till friluftslivet. Sedan 2004
har Friluftsrådet fördelat statsbidrag till olika
friluftsorganisationer. I betänkandet Myndighet
för miljön – en granskning av Naturvårdsverket
(SOU 2008:62) föreslogs bland annat att ett
antal råd vid Naturvårdsverket, däribland
Friluftsrådet, skulle tas bort och inte längre regleras i Naturvårdsverkets instruktion. Därmed
upphörde förordnandet av ledamöter inom
Friluftsrådet per den 1 juli 2009. Från och med
den 1 juli 2009 hanterades fördelningen och
utbetalningen av statsbidrag till friluftsorganisationer av Naturvårdsverket i avvaktan på
regeringsbeslut om eventuellt ändrat ansvar. I
propositionen Framtidens friluftsliv (prop.
2009/10:238) föreslog regeringen att hanteringen av fördelning och utbetalning av statsbidrag
till friluftsorganisationer i framtiden ska ligga
hos samarbetsorganisationen Svenskt Friluftsliv.
Ändringarna trädde i kraft den 11 januari 2011.
Statsbidrag
lämnas
antingen
som
organisationsbidrag eller verksamhetsbidrag.
Med organisationsbidrag avses bidrag till
organisationer i förhållande till organisationens
medlemsantal och aktivitetsnivå och med verksamhetsbidrag avses stöd till organisationer för
en specifik verksamhet efter särskild prövning.
År 2010 fördelade Naturvårdsverket 24,8
miljoner kronor i bidrag till friluftsorganisationer, varav 17 miljoner kronor avsåg organisationsbidrag, fördelade till elva organisationer,
och 7,8 miljoner kronor avsåg verksamhetsbidrag, fördelade till 14 projekt. Organisations183
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bidragen ger nödvändig grund för friluftsorganisationerna att kunna erbjuda sina medlemmar
service och stöd. Cirka 31 procent av bidragen
fördelades som verksamhetsbidrag vilka är
förenade med resultatkrav. Under 2010 har organisationsbidrag och verksamhetsbidrag lämnats
till Friluftsfrämjandet, Sveriges Sportfiske- och
Fiskevårdsförbund, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Svenska Livräddningssällskapet, Sveriges
Ornitologiska
Förening
och
Svenska
Folksportförbundet. Endast organisationsbidrag
har lämnats till Cykelfrämjandet, Svenska
Botaniska Föreningen, Svenskt Friluftsliv,
Svenska Friskportförbundet och Naturskoleföreningen. Endast verksamhetsbidrag har
lämnats till Svenska Naturskyddsföreningen,
Svenska Scoutrådet, Fältbiologerna, Riksförbundet Sveriges 4H, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Kanotförbundet, Klätterförbundet och Svenska Jägareförbundet.
Våren 2011 anordnade Naturvårdsverket
tillsammans med Miljödepartementet och ett
tjugotal myndigheter en tankesmedja om friluftsliv som syftade till att fånga upp idéer och
förslag till den fortsatta utvecklingen av friluftslivspolitiken som riksdagen beslutade om 2010.
Riksdagen beslutade också om att regeringen
skulle återkomma med mätbara mål för friluftslivet. Naturvårdsverket har fått i uppdrag att
efter samråd med berörda myndigheter utveckla
målen så att de blir mätbara. Uppdraget ska
redovisas senast den 1 mars 2012.
Analys och slutsatser
Regeringen bedömer att det är viktigt att
förutsättningarna för människor att utöva
friluftsliv utvecklas och stärks, oavsett ålder, kön
och etnisk tillhörighet. Vistelse i natur och
grönområden skapar förutsättningar för
avkoppling och gemenskap. Friluftsorganisationerna är viktiga för att skapa intresse och
möjlighet för såväl barn och ungdomar som
vuxna att utöva friluftsaktiviteter. De bedriver en
verksamhet som bland annat främjar folkhälsan
och möjliggör för olika grupper av människor att
få del av motion och naturupplevelser. Andra
viktiga uppgifter är att skapa mötesplatser i
naturen för människor med olika etnisk
bakgrund och med olika förutsättningar att
vistas ute i naturen samt att uppmuntra barns
utevistelse. Det är av stor betydelse att det finns
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tillräckligt med attraktiva och upplevelserika naturmiljöer i tätorternas närhet. Länsstyrelsernas
program för skydd av tätortsnära natur bidrar till
detta. Sammanfattningsvis konstaterar regeringen att Naturvårdsverkets fördelade bidrag till
frivilligorganisationer under 2010 uppfyller bidragens syften och i flera fall har inneburit att
föreningarna lyckats överträffa sina uppsatta
mål. Se även utgiftsområde 20 Allmän miljö- och
naturvård.
16.5.3

Politikens inriktning

Målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen och
utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund
för friluftslivet. Alla människor ska ha möjlighet
att få naturupplevelser, välbefinnande, social
gemenskap och ökad kunskap om natur och
miljö (prop. 2009/10:238).
En rik tillgång på natur, allemansrätt,
individens intresse och ideella organisationers
engagemang är grunden för människors möjligheter att bedriva friluftsliv. Sveriges stora
oexploaterade arealer av skogar, fjäll, sjöar och
skärgårdar är några av de miljöer som ger stora
möjligheter för ett aktivt friluftsliv. Friluftsliv är
naturvårdens sociala dimension.
Friluftsliv kan utövas på egen hand eller i
organiserad form, grundläggande är att mångfalden ger utrymme för ett personligt val. Alla
människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och
ökad kunskap om natur och miljö. Friluftslivspolitiken ska stödja människors möjligheter att
vistas i naturen och utöva friluftsliv.
Allemansrätten är av avgörande betydelse för
ett fritt friluftsliv och turism. Allemansrätten är
en unik grundlagsfäst rätt som ska värnas. Rätten
ger oss tillgång till naturen och också möjlighet
att ta del av det som naturen erbjuder. Allemansrätten är en viktig tillgång för både stad och land,
regional utveckling och lokala turismföretag.
Tillgången till naturen måste värnas och eventuella intressemotsättningar förebyggas. Naturvårdsverket har initierat en utredning av allemansrätten i syfte att skaffa ett brett kunskapsunderlag kring allemansrätten och bedöma i
vilken mån det kan finnas problem vid
tillämpningen.
Friluftslivet är brett och spänner över flera
politikområden, där naturvårdspolitik, regional
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tillväxtpolitik, jordbrukspolitik, politik för landsbygdens utveckling samt utbildnings- och forskningspolitik är några exempel. Friluftslivets folkhälsoaspekter och den förebyggande hälsovården
är liksom kulturlivet och samhällsplaneringen
centrala. För att värna de tätortsnära grönområdena har den kommunala planeringen en
nyckelroll.
Friluftsorganisationernas
verksamhet
är
mycket viktig för möjligheten att bedriva friluftsliv. Staten har ett ansvar att skapa förutsättningar för ett rikt och varierat friluftsliv och
att försäkra tillgång och förbättra tillgänglighet
till naturen. Det är genom att människorna utövar friluftsliv som intresset för friluftsliv
upprätthålls och utvecklas. Därför är det också
en angelägenhet för staten att stödja organisationer och enskilda i friluftsarbetet.
Sammanfattningsvis konstaterar regeringen
att Naturvårdsverkets fördelade bidrag till friluftsorganisationer under 2010 har uppfyllt bidragets syften och i flera fall har inneburit att
föreningarna lyckats överträffa sina egna
uppsatta mål.
Regeringen har i propositionen Framtidens
friluftsliv (prop. 2009/10:238) föreslagit att
Svenskt Friluftsliv, som är en samarbetsorganisation för 23 ideella friluftsorganisationer, ska
fördela statsbidragen till friluftsliv. Förslaget
genomförs fr.o.m. 2011.
För att utveckla friluftslivspolitiken pågår
arbetet med att utveckla mätbara mål för
friluftslivet. Naturvårdsverket ska efter samråd
med berörda myndigheter och organisationer
senast den 1 mars 2012 till regeringen redovisa
förslag till mätbara mål.

16.6

Budgetförslag

16.6.1 13:1 Stöd till idrotten
Tabell 16.2 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

1 204 277

2011

Anslag

1 704 851

2012

Förslag

1 704 851

2013

Beräknat

1 704 851

2014

Beräknat

1 704 851

2015

Beräknat

1 704 851

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

574
1 704 851

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för stöd till idrotten. Anslaget
finansierar bl.a. idrottens barn- och ungdomsverksamhet, den särskilda satsningen Idrottslyftet, idrottens gemensamma verksamhet,
antidopning samt olympisk och paralympisk
verksamhet.
Regeringens överväganden
Tabell 16.3 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
13:1 Stöd till idrotten
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

1 704 851

1 704 851

1 704 851

1 704 851

1 704 851

1 704 851

1 704 851

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

1 704 851

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Regeringen föreslår att 1 704 851 000 kronor
anvisas under anslaget 13:1 Stöd till idrotten för
2012. För 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget
till 1 704 851 000 kronor, 1 704 851 000 kronor
respektive 1 704 851 000 kronor.
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16.6.2 13:2 Bidrag till allmänna
samlingslokaler

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Tabell 16.4 Anslagsutveckling

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

Tusental kronor

2010

Utfall

43 874

2011

Anslag

32 164

2012

Förslag

32 164

2013

Beräknat

32 164

2014

Beräknat

32 164

2015

Beräknat

32 164

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

20 290
31 628

1
Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används i enlighet med förordningen
(1995:1593)
om
bidrag
till
allmänna
samlingslokaler.

under 2012 för ramanslaget 13:2 Bidrag till
allmänna samlingslokaler besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 32 000 000
kronor 2013 och 2014.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget
används bl.a. för investeringsbidrag till fleråriga
projekt. Regeringen bör därför bemyndigas att
under 2012 besluta om bidrag som inklusive
tidigare åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 32 000 000 kronor 2013 och
2014.

Tabell 16.5 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Ingående åtaganden

29 000

30 500

30 000

10 000

Nya åtaganden

21 600

21 400

-20 100

-21 900

-20 000

-10 000

10 000

Infriade åtaganden
Utestående åtaganden

29 000

30 500

30 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

30 000

32 000

32 000
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Regeringens överväganden

Regeringens överväganden

Tabell 16.6 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler

Tabell 16.8 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
13:3 Bidrag för kvinnors organisering

Tusental kronor

Tusental kronor
2012

Anvisat 2011

1

2013

32 164

32 164

2014

32 164

2015

32 164

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

28 163

28 163

28 163

28 163

28 163

28 163

28 163

Förändring till följd av:

Förändring till följd av:

Beslut

Beslut

Överföring
till/från andra
anslag

Överföring
till/från andra
anslag

Övrigt

Övrigt

Förslag/
beräknat
anslag

Förslag/
beräknat
anslag

32 164

32 164

32 164

32 164

28 163

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 32 164 000 kronor för 2012. För
2013 beräknas anslaget till 32 164 000 kronor,
för 2014 till 32 164 000 kronor och för 2015
till 32 164 000 kronor.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 28 163 000 kronor för 2012. För
2013 beräknas anslaget till 28 163 000 kronor,
för 2014 till 28 163 000 kronor och för 2015
till 28 163 000 kronor.

16.6.3 13:3 Bidrag för kvinnors
organisering

16.6.4 13:4 Stöd till
friluftsorganisationer

Tabell 16.7 Anslagsutveckling

Tabell 16.9 Anslagsutveckling 13:4 Stöd till friluftsorganisationer

Tusental kronor

2010

Utfall

28 034

2011

Anslag

28 163

2012

Förslag

28 163

2013

Beräknat

28 163

2014

Beräknat

28 163

2015

Beräknat

28 163

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Tusental kronor

129
2010

28 163

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används i enlighet med förordningen
(2005:1089) om statsbidrag för kvinnors
organisering.

Utfall

24 345

2011

Anslag

27 785

2012

Förslag

27 785

2013

Beräknat

27 785

2014

Beräknat

27 785

2015

Beräknat

27 785

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

440
27 785

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för statsbidrag till friluftsorganisationer. Ansökningar om bidrag har
hittills prövats enligt förordningen (2003:133)
om statsbidrag till friluftsorganisationer. Den
11 januari 2011 trädde en ny förordning med
motsvarande namn i kraft (SFS 2010:2008)
och ansökningar om bidrag prövas efter det
datumet mot kraven i den nya förordningen.
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16.6.5 13:5 Bidrag till riksdagspartiers
kvinnoorganisationer

Regeringens överväganden
Tabell 16.10 Härledning av anslagsnivån 2012–2015,
för 13:4 Stöd till friluftsorganisationer

Tabell 16.11 Anslagsutveckling

Tusental kronor

Tusental kronor
2012

2013

2014

2015

27 785

27 785

27 785

27 785

2010

Utfall

14 613

Förändring till följd av:

2011

Anslag

15 000

Beslut

2012

Förslag

15 000

Överföring
till/från andra
anslag

2013

Beräknat

15 000

2014

Beräknat

15 000

2015

Beräknat

0

Anvisat 2011 1

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
15 000

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

27 785

27 785

27 785

27 785

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.

Friluftsliv är en angelägen fråga för regeringen
och ett prioriterat politikområde. Staten har en
viktig roll i att stötta och stimulera de ideella
organisationernas verksamhet i syfte att öka
människors friluftsaktiviteter.
Regeringen föreslår att 27 785 000 kronor
anvisas under anslaget 13:4 Stöd till friluftsorganisationer under 2012. För 2013 beräknas anslaget till 27 785 000 kronor, för 2014 beräknas
anslaget till 27 785 000 kronor och för 2015
beräknas anslaget till 27 785 000 kronor.

Anslaget används för bidrag till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer i enlighet med
lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslaget 13:5 Bidrag till
riksdagspartiers kvinnoorganisationer besluta
om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 15 000 000 kronor 2013.

Skälen till regeringens förslag: För att
Partibidragsnämndens administration ska
kunna bedrivas effektivt bör stödet till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer handläggas samtidigt som stödet till de politiska
partierna enligt lagen (1972:625) om statligt
stöd till politiska partier. Detta innebär att
åtaganden om stöd till riksdagspartiernas
kvinnoorganisationer beslutas som medför
behov om framtida anslag. Regeringen bör
därför bemyndigas att under 2012 besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
15 000 000 kronor under 2013.
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Tabell 16.12 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Ingående åtaganden

15 000

15 000

15 000

Nya åtaganden

15 000

15 000

-15 000

-15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Infriade åtaganden
Utestående åtaganden
Erhållet/föreslaget bemyndigande

15 000

Regeringens överväganden
Tabell 16.13 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

15 000

15 000

15 000

15 000

Beräknat
2014

Beräknat
2015–

-15 000

Anslaget används för kunskapsutveckling,
uppföljning och vissa andra initiativ som syftar
till att främja den ideella sektorn. Anslaget kan
även användas för sådana administrativa kostnader som är en förutsättning för genomförandet av insatser inom området.

Förändring till följd av:
Beslut

- 15 000

Överföring
till/från andra
anslag

Regeringens överväganden
Tabell 16.15 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
13:6 Insatser för den ideella sektorn
Tusental kronor

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

Anvisat 2011
15 000

15 000

15 000

0

1

2012

2013

2014

2015

24 958

24 958

24 958

24 958

24 958

24 958

24 958

Förändring till följd av:

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 15 000 000 kronor för 2012. För
2013 beräknas anslaget till 15 000 000 kronor,
för 2014 till 15 000 000 kronor och för 2015 till
0 kronor.

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

24 958

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

16.6.6 13:6 Insatser för den ideella
sektorn
Tabell 16.14 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

22 387

2011

Anslag

24 958

2012

Förslag

24 958

2013

Beräknat

24 958

2014

Beräknat

24 958

2015

Beräknat

24 958

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

851

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 24 958 000 kronor för 2012. För
2013 beräknas anslaget till 24 958 000 kronor,
för 2014 till 24 958 000 kronor och för 2015 till
24 958 000 kronor.

24 958

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
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17

17.1

Folkbildning

Omfattning

Till folkbildningen räknas folkhögskolor,
studieförbund och studerandeorganisationer
inom folkhögskolan. Inom folkbildningen
lämnas särskilda statsbidrag för teckentolkutbildning och kontakttolkutbildning, dvs. tolkutbildningar i invandrar- och minoritetsspråk.
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna får
ett särskilt verksamhetsstöd. Anslaget och
resultat för SISU redovisas under utgiftsområde
16.
Folkbildningen är en del av den samlade
vuxenutbildningen.
Som
anges
under
utgiftsområde 16 är målet för vuxenutbildningen
enligt ett riksdagsbeslut 2001 att alla vuxna ska
ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och
utveckla sin kompetens i syfte att främja
personlig utveckling, demokrati, jämställdhet,
ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt en
rättvis fördelning (prop. 2000/01:72, bet.
2000/01:UbU15, rskr. 2000/01:229).

17.2

Resultatredovisning

Statens stöd till folkbildningen syftar bl.a. till att
stärka och utveckla demokratin, göra det möjligt
för kvinnor och män att påverka sin livssituation
samt skapa engagemang att delta i
samhällsutvecklingen. Andra syften är att bidra
till att utjämna utbildningsklyftor, höja
bildnings- och utbildningsnivån i samhället samt
bredda intresset för och öka delaktigheten i
kulturlivet. För hela folkbildningsverksamheten
anvisade riksdagen 3 275 miljoner kronor för
2011, en ökning med knappt 15 miljoner kronor

jämfört med 2010. Av underlag från
Folkbildningsrådet framgår att deltagarna i såväl
folkhögskole- som studieförbundsverksamhet i
allt väsentligt är nöjda med sin kurs, cirkel eller
arrangemang. Deltagandet har exempelvis lett till
nya kunskaper och insikter, ett större
samhällsengagemang och ett ökat kulturintresse.
Under 2010 genomförde Folkbildningsrådet
också
en
undersökning
riktad
mot
folkhögskolans deltagare. Resultaten har
redovisats under våren 2011 och visar att de
flesta deltagarna är nöjda med folkhögskolan och
sina studier samt att de kan påverka studiernas
innehåll och upplägg.
Folkbildningsrådet har fortsatt sitt arbete med
att utveckla och förankra det systematiska
kvalitetsarbetet
hos
folkhögskolor
och
studieförbund. Folkbildningsrådet har analyserat
och redovisat genomförda insatser i rapporten
Nationell redovisning av folkbildningens
kvalitetsarbete 2010.
Folkbildningsrådet har i mars 2011 på
regeringens uppdrag redovisat hur det
partsgemensamma forumet för dialog och
samråd mellan regeringen och det civila
samhällets organisationer genomförts. I forumet
ingick representanter från sju organisationer från
olika områden inom det civila samhället samt
Sveriges
Kommuner
och
Landsting.
Folkbildningsrådet utarbetade även en rapport
utifrån det civila samhällets organisationers
perspektiv. Folkbildningsrådet arrangerade
också en konferens under namnet Forum Civila
samhället. Syftet med konferensen var att
diskutera generella frågor om och villkor för det
civila samhället.
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Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen
Regeringen beslutade våren 2010 att anslå
ytterligare
7 miljoner
kronor
till
Folkbildningsrådet för jämställdhetsinsatser
inom folkbildningen med särskild inriktning
mot kvinnors entreprenörskap, varav 2 miljoner
kronor för insatser riktade till kvinnor från de
nationella minoriteterna. Satsningen påbörjades
2008 och slutredovisades under våren 2011.
Totalt har 12 miljoner kronor förbrukats under
tre år.
Projekten har på flera sätt bidragit till att nå
folkbildningens syften genom att göra det
möjligt för kvinnor att påverka sin livssituation
och
skapa
engagemang
att
delta
i
samhällsutvecklingen. Här igenom utvecklas
demokratin. Folkbildningsrådet bedömer att
satsningen har omfattat 370 personer. Enligt
Folkbildningsrådet har satsningen vidare lett till
nystartade företag, anställningar och fortsatta
studier liksom till ökat självförtroende och ett
minskat utanförskap hos deltagarna.
Förstärkta folkbildningsinsatser avseende EU
Folkbildningsrådet har även under 2011 fått i
uppdrag att inom ramen för en treårig satsning
genomföra förstärkta folkbildningsinsatser
avseende EU. Satsningen påbörjades 2009 och
kommer att avslutas vid utgången av 2011.
Under våren 2012 ska Folkbildningsrådet
inkomma med en rapport som sammanfattar
resultaten från den treåriga satsningen.
För varje år har ett antal teman varit
vägledande
för
arbetets
inriktning.
Folkbildningsrådet har årligen disponerat
5 miljoner kronor för uppdragets genomförande.
Folkhögskolorna

Under 2010 fördelade Folkbildningsrådet
knappt 1 600 miljoner kronor av statsbidraget till
folkhögskolorna. De korta kurserna samlade
under vårterminen 2010 knappt 57 000 deltagare.
Betydligt fler kvinnor än män deltog i de korta
kurserna. Antalet deltagare totalt sett har sjunkit
markant under de senaste tre åren. På de långa
kurserna uppgick deltagarantalet 2010 i
genomsnitt till 28 200 per termin, ca 475 färre än
föregående
år.
I
genomsnitt
deltog
12 190 personer per termin i allmän kurs under
2010. Det är en minskning med 360 deltagare
jämfört med 2009. Knappt 2 400 deltagare
192

avslutade sina studier med intyg om
grundläggande behörighet för högskolestudier
under 2010. Bland de särskilda kurserna var det
estetiska området och information och media
dominerande med 40 procent av antalet
deltagarveckor 2010. Störst deltagarantal för ett
enskilt ämne hade kurserna i musik med 2 070
deltagare under höstterminen.
Av deltagarna i allmän kurs var 55 procent
under 25 år. Av deltagarna i särskild kurs var ca 4
procent över 60 år. Folkhögskolorna arrangerade
sammantaget närmare 2 800 kulturprogram
under 2010. Det totala antalet deltagare var
230 000, av vilka 43 procent var män och 57
procent kvinnor.
Under 2010 kunde arbetslösa ungdomar som
saknade
slutbetyg
från
grundeller
gymnasieskolan som deltog i jobbgarantin för
unga, via Arbetsförmedlingen, få möjlighet att ta
del av en kortare, studiemotiverande utbildning i
folkhögskolornas regi. Under 2011 vidgades
satsningen till att omfatta även övriga arbetslösa
ungdomar mellan 16 och 25 år som är inskrivna
på Arbetsförmedlingen och som saknar
slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan.
Deltagarna erbjuds en tre månader lång
utbildning med kurser av orienterade,
repeterande och motivationshöjande karaktär.
Syftet med utbildningen är att underlätta för den
enskilde att påbörja eller återgå till utbildning
inom det offentliga utbildningsväsendet. Det är
ännu för tidigt att utvärdera resultatet av
folkhögskolesatsningen.
Studieförbunden

Totalt fördelade Folkbildningsrådet drygt
1 600 miljoner kronor till studieförbunden 2010.
Kulturens Bildningsverksamhet blev från och
med den 1 juli 2010 ett statsbidragsberättigat
studieförbund och fick 4,5 miljoner kronor i
statsbidrag.
De
tio
statsbidragsberättigade
studie
förbunden arrangerade 2010 drygt 279 100
studiecirklar med sammanlagt 1,8 miljoner
deltagare, varav 57 procent kvinnor och
43 procent män. Vissa personer deltar i mer än
en studiecirkel varje år, varför antalet enskilda
personer var drygt 701 000. Studieförbundens
cirkelverksamhet räknad i antal genomförda
studiecirklar minskade med 1 procentenhet och
antalet deltagare sjönk med 4 procentenheter.
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Närmare 315 000 kulturprogram genomfördes
med mer än 16,5 miljoner deltagare. Antalet
arrangemang
i
form
av
annan
folkbildningsverksamhet, bl.a. avseende att
utveckla ny verksamhet, nå nya målgrupper eller
låta deltagare prova på en viss verksamhet
minskade med 2 procentenheter och antalet
studietimmar med 6 procentenheter.
Det estetiska ämnesområdet konst, musik och
media fortsatte att dominera med 61 procent av
den totala studiecirkelverksamheten räknad i
antal studietimmar. Humaniora, språk och
historia stod för drygt 14 procent av
studietimmarna
och
samhällsoch
beteendevetenskap för 6 procent.
Tabell 17.1 Fördelning av statsbidrag till de tio
studieförbunden 2008–2010 (tkr)
2008
2009
Studieförbund

2010

Arbetarnas
Bildningsförbund

469 614

465 305

478 100

Studieförbundet
Bilda

94 221

101 379

104 052

Folkuniversitetet

105 898

108 895

108 362

9 750

9 910

13 300

Studieförbundet
Medborgarskolan

116 058

119 760

125 983

Nykterhetsrörelse
ns
Bildningsverksam
het

93 770

97 675

101 056

Sensus
studieförbund

163 950

167 988

169 776

Studiefrämjandet

197 725

207 6834

213 317

Studieförbundet
Vuxenskolan

310 735

309 0534

317 437

Ibn Rushds
studieförbund

Kulturens
Bildningsverksam
het
Summa

4 500

1 561 722

1 587 650

1 636 982

Källa: Folkbildningsrådet

Invandrare
och
personer
med
funktionsnedsättning är särskilt uppmärk
sammade i studieförbundens verksamhet.
Andelen deltagare med utländsk bakgrund
utgjorde som tidigare år ca 16 procent av
deltagarna, medan personer med funktions
nedsättning svarade för 8 procent.
Av det totala antalet studiecirkeldeltagare
2010 var 17 procent 24 år eller yngre medan
33 procent var över 65 år. Antalet deltagare över
65 år var överrepresenterade i förhållande till

befolkningen som helhet medan det omvända
gällde för 25–44 åringar.
Utbildning till tolk för döva, dövblinda och
hörselskadade

Utbildning till tolk för döva, dövblinda och
hörselskadade bedrivs inom folkhögskolan med
särskilt statligt stöd. Antalet årsstudieplatser
ökade under 2010 från 337 till 340. Totalt
slutförde 51 tolkar för döva, dövblinda och
hörselskadade sin utbildning 2010 jämfört med
44 under 2009. Trots omfattande rekryterings
insatser minskade antalet sökande. Några kurser
har blivit inställda på grund av för få sökande och
anslaget har därför inte använts fullt ut. Tolkoch översättarinstitutet vid Stockholms
universitet har fördelat ett särskilt statsbidrag för
dessa tolkutbildningar. För 2010 disponerades
drygt 37 miljoner kronor för verksamheten och
32,6 miljoner kronor förbrukades.
Kontakttolkutbildning

Verksamheten syftar till att utbilda tolkar i
invandraroch
minoritetsspråk,
s.k.
kontakttolkar. Utbildningarna bedrivs på
folkhögskola
och
i
studieförbund.
Utbildningarna vid folkhögskolor bedrivs som
ettåriga sammanhållna grundutbildningar på
halvtid eller som tvååriga distansutbildningar på
kvartsfart. Antalet sökande har vida överstigit
antalet platser. Under 2010 har 97 personer
avslutat grundutbildningen med godkänt resultat
inom totalt 19 språk. Sedan 2006 har 422
personer
fått
utbildningsbevis
från
sammanhållen grundutbildning inom 32 språk.
Utöver grundkursen har olika kompletteringsrespektive fördjupningskurser genomförts, bl.a. i
tolkning för och med barn. Totalt deltog
280 personer
i
preparandkurser
inför
auktorisation eller i rättstolkningskurser inför
provet för speciell kompetens som rättstolk.
Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms
universitet
fördelar
statsbidrag
för
utbildningarna. Knappt 16 miljoner kronor
anvisades för verksamheten för 2010.
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17.3

Analys

Folkhögskolor och studieförbund har en given
plats i det livslånga lärandet. Verksamheten, som
uppvisar en betydande bredd vad gäller innehåll
och upplägg, har också stor geografisk spridning.
Aktörerna når i stort sett alla segment av
befolkningen. Genom folkbildningen bereds
människor goda möjligheter till personlig
utveckling, en meningsfull fritid och ett ökat
engagemang för att delta i samhällsutvecklingen
och kulturlivet. Här igenom lämnas viktiga
bidrag till en höjd utbildnings- och bildningsnivå
och till ansträngningarna att förbättra folkhälsan.
Till folkbildningens mest angelägna uppgifter
framgent hör att på alla nivåer fortsätta det
systematiska uppföljnings- och utvärderingsarbetet. Folkbildningsrådet konstaterar att
folkbildningens verksamhet i allt väsentligt håller
hög kvalitet. Folkbildningens aktörer når viktiga
målgrupper och upprätthåller en god geografisk
täckning. Sedan ett antal år bedriver
folkhögskolor
och
studieförbund
ett
systematiskt kvalitetsarbete som har initierats av
Folkbildningsrådet. Det utvärderingsarbete som
Folkbildningsrådet bedriver på central nivå
fokuserar bl.a. på att analysera folkbildningens
samhällseffekter. Sammantaget leder insatserna
inom folkbildningen avseende utarbetandet och
förankrandet av gemensamma ramar för
kvalitetsarbetet till bättre möjligheter att bedöma
enskilda verksamheter liksom till att göra
jämförelser mellan dem.
I syfte att möjliggöra att tolk- och
teckenspråklärarutbildningen kan genomföras
som högskoleutbildning föreslog regeringen i
2011 års ekonomiska vårproposition (prop.
2010/11:100) att de ändamål och verksamheter
som finansierats från anslaget 14:2 Bidrag till
tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning
under utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid skulle flyttas till
utgiftsområde
16
Utbildning
och
universitetsforskning. Folkhögskolor bör dock
även
fortsättningsvis
kunna
anordna
utbildningar av tolkar med stöd av anslaget.
Kontakttolkutbildningen har sedan 2007
utvecklats till en sammanhållen grundutbildning
som omfattar två terminer. Genom att
förkunskapskrav och nationella prov har införts
har kvaliteten på utbildningen ökat. Söktrycket
till utbildningarna har varit mycket stort under
2010. Utredningen om utvärdering av den nya
194

instans- och processordningen i utlännings- och
medborgarskapsärenden,
Utvärderingsutred
ningen, har i sitt slutbetänkande Den nya
migrationsprocessen (SOU 2009:56) konstaterat
att det fortfarande finns ett stort behov av fler
kvalificerade tolkar. Statsbidrag bör därför
fortsatt ges under 2012 för särskilda
utbildningssatsningar på preparandkurser inför
auktorisation och för kurser i rättstolkning för
auktoriserade tolkar.

17.4

Politikens inriktning

Folkbildningens särart genom hela Sveriges
utbildningshistoria är tydlig. Dess unika förmåga
att
anpassa
sig
till
de
rådande
samhällsförändringarna har bidragit till att den
stärkt
sin
ställning
som
en
viktig
samarbetspartner för regeringen i arbetet med att
höja kunskapsnivån i samhället. Regeringen
anser
att
folkbildningens
egeninitierade
utvecklingsoch
kvalitetsarbete
stärker
förtroendet för folkbildningen och bidrar till att
fler människor söker sig till det utbud som
folkhögskolor och studieförbund erbjuder.
Folkbildningens roll i det civila samhällets
arbete mot utanförskap och för demokrati och
delaktighet är central. Att bryta människors
utanförskap är en viktig förutsättning för ett
framgångsrikt Sverige och folkhögskolorna och
studieförbunden har en mycket viktig roll i detta
arbete, inte minst när det gäller att skaffa sig
grundläggande behörighet till högskolestudier.
Folkhögskolornas pedagogik och metodik är
anledningen till att regeringen planerar en
satsning på att erbjuda arbetslösa ungdomar
särskilda
studiemotiverande
kurser
vid
folkhögskolorna. Regeringen anser att syftena
med statsbidraget och de prioriterade verksamhetsområdena inom folkbildningen ska spegla
såväl samhällets nuvarande som framtida
utmaningar. Folkbildningsrådet har fått i
uppdrag av regeringen att se över de verksamhetsområden som utgör motiv för statens stöd.
Uppdraget ska redovisas i slutet av 2011.
En skrivelse ska överlämnats till riksdagen
med anledning av Riksrevisionens gransknings
rapport Statens stöd till studieförbunden (RiR
2011:12).
Regeringen avser att initiera en särskild
utvärdering av folkbildningen för att senast 2013
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främst analysera i vilken grad syftena med statsbidraget uppnåtts, t.ex. inom verksamhetsområdena. Regeringen ser folkbildningens bidrag i
arbetet med översynen som oerhört värdefullt
och med bl.a. Folkbildningsrådets rapport som
grund avser regeringen att inom mandatperioden
fullfölja en förordningsöversyn av förordningen
(1991:977) om statsbidrag till folkbildningen.
Regeringen kommer vidare att se över folkhögskollärarutbildningen. Syftet är bl.a. att klargöra
hur man på bästa sätt kan säkerställa en hög
kvalitet på utbildningen och möta folkhögskolornas, studieförbundens och deltagarnas behov.
Med anledning av regeringens förslag och
bedömningar i propositionen En akademi i tiden
– ökad frihet för universitet och högskolor
(prop. 2009/10:149, bet. 2009/10:UbU23, rskr.
2009/10:337), vilka bl.a. innebar att lärosätena
själva ska få bestämma sin interna organisation,
avser regeringen att upphäva förordningen
(1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet.
Som en följd av detta bedömer regeringen att
Myndigheten för yrkeshögskolan bör ta över
ansvaret för att fördela statsbidraget för olika
tolkutbildningar och teckenspråklärarutbildning
samt att utöva tillsyn.
I syfte att bl.a. öka teckenspråk
tolkutbildningens forskningsanknytning anser
regeringen att högskolan bör få ta del av medlen
för anordnande av teckenspråktolkutbildning (se
under utgiftsområde 16, avsnitt 7 Universitet
och högskolor). Folkhögskolor bör dock även
fortsättningsvis kunna anordna utbildning till
tolkar med stöd av anslaget.
Statskontoret har fått i uppdrag att bl.a.
analysera hur utbudet av kontakttolkar kan öka
så att de bättre motsvarar efterfrågan. Detta kan
ske t.ex. genom att andra utbildningsanordnare
ges möjlighet att anordna tolkutbildning med
särskilt statsbidrag.

17.5.1 14:1 Bidrag till folkbildningen
Tabell 17.2 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

3 260 013

2011

Anslag

3 274 817

2012

Förslag

3 308 521

2013

Beräknat

3 407 777

2

2014

Beräknat

3 469 140

3

2015

Beräknat

3 548 435

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
3 274 817

1 Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 3 308 521 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 3 303 943 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 3 303 943 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för statsbidrag till folkbild
ningen. Anslaget används vidare för Folkbild
ningsrådets förvaltningskostnader och utgifter
för Folkbildningsnätet.
Anslaget används även för bidrag till Nordiska
folkhögskolan i Genève.
Regeringens överväganden
Tabell 17.3 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
14:1 Bidrag till folkbildningen
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

3 274 817

3 274 817

3 274 817

3 274 817

132 960

199 130

278 535

-4 807

-4 917

3 469 140

3 548 435

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

33 704

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

3 308 521

3 407 777

1

17.5

Budgetförslag

Befintliga medel på det förutvarande anslaget
14:2 Bidrag till tolkutbildning och teckenspråk
lärarutbildning överförs till det inom
utgiftsområde 16 uppförda anslaget 2:70
Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
m.m. Regeringen avser att fördela dessa medel
för tolkutbildningar.

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (2014) även till en följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojektet kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Regeringen har i avsnitt 17.2 redogjort för
resultatet av verksamheten.
Folkbildningsrådets
förvaltningskostnader
uppgick 2010 till 34 451 000 kronor, varav
5 538 000 kronor användes till Folkbildnings
195
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nätet. Förvaltningskostnaderna hade ökat med
3 315 000 jämfört med 2009 och kostnaderna för
Folkbildningsnätet hade ökat med 567 000
kronor.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att riksdagen för budgetåret 2012
anvisar ett ramanslag om 3 308 521 kronor. För
budgetåret 2013 beräknas anslaget till 3 407 777
kronor, för budgetåret 2014 till 3 469 140 kronor
och för budgetåret 2015 till 3 548 435 kronor.

Regeringens överväganden
Tabell 17.5 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

15 782

15 782

15 782

15 782

13

467

786

1 171

1 000

1 029

1 049

1 073

-23

-24

17 594

18 003

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

17.5.2 14:2 Bidrag till
kontakttolkutbildning

Övrigt
Tabell 17.4 Anslagsutveckling

Förslag/
beräknat
anslag

Tusental kronor

2010

Utfall

15 770

2011

Anslag

16 782

2012

Förslag

16 795

2013

Beräknat

17 278

2

2014

Beräknat

17 594

3

2015

Beräknat

18 003

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
16 782

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 16 795 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 16 773 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 16 773 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslagets ändamål är att finansiera utgifter för
statsbidrag till kontakttolkutbildning och
administrativa utgifter för denna verksamhet.
Vidare får medlen användas i begränsad
omfattning för utvecklingsinsatser.
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3

16 795

17 278

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
. Anslaget minskas (från 2014) även till en följd av beräknade
samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojektet kommer att
genomföras i statsförvaltningen.

Regeringen har i avsnitt 17.2. redogjort för
resultatet av verksamheten.
Kontakttolkutbildningens kvalitet har ökat
och antalet sökande har varit högt under de
senaste åren. Vidare finns det i samhället ett stort
behov av fler kvalificerade tolkar.
Genom
riksdagens
beslut
avseende
regeringens vårändringsbudget för 2011 (prop.
2010/11:99),
bet.
2010/11:FiU21,
rskr.
2010/11:321) ökades det dåvarande anslaget 14:3
Bidrag till kontakttolkutbildning för 2011 med
1 000 000 kronor. Dåvarande anslaget 14:2
Bidrag till tolkutbildning och teckenspråk
lärarutbildning minskades med motsvarande
belopp. Skälet till denna förstärkning var att det
finns ett behov av att utbilda fler tolkar.
Regeringen föreslår därför att anslaget 14:2
Bidrag till kontakttolkutbildning förstärks med
1 000 000 kronor.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag
om 16 795 000 kronor för budgetåret 2012. För
2013 beräknas anslaget till 17 278 000 kronor,
för 2014 till 17 594 000 kronor och för 2015 till
18 003 000 kronor.
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18.1

Tillsyn av spelmarknaden

Omfattning

Området omfattar frågor om tillsyn och reglering av spelmarknaden.
Lotteriinspektionen är förvaltningsmyndighet
på spel- och lotteriområdet. Myndighetens uppgifter innefattar bl.a. tillståndsgivning och typgodkännande samt tillsyn och kontroll av spelmarknaden.

18.2

Mål

Resultatredovisningen görs i förhållande till det
mål för spelpolitiken som riksdagen beslutat om
(prop. 2002/03:93, bet. 2002/03:KrU8, rskr.
2002/03:212). Målet är en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade
former. Överskottet från spel bör värnas och
alltjämt vara förbehållet det allmänna eller
allmännyttiga ändamål, dvs. föreningslivet, hästsporten och staten.

18.3

Resultatredovisning

18.3.1 Spelmarknadens utveckling
Spelmarknaden

Under 2010 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 41 miljarder kronor
brutto. Detta är en ökning med 413 miljoner
kronor, ca 1 procent, jämfört med året innan. I

tabell 18.1 redovisas spelmarknadens bruttoomsättning uppdelat på olika spelanordnare.
Tabell 18.1 Spelmarknadens bruttoomsättning
Miljoner kronor
2006

2007

2008

2009

2010

Svenska Spel
inkl. poker och
kasino

20 071

21 486

22 448

22 120

21 751

ATG

11 278

11 869

11 972

12 687

12 804

4 267

4 887

4 855

5 609

6 098

646

538

549

540

439

36 262

38 780

39 824

40 956

41 146

Folkrörelsernas
spel och
lotterier
Restaurangkasino
Totalt

Källa: Lotteriinspektionen.

Under 2006–2010 har bruttoomsättningen ökat
med 13,5 procent. I denna beräkning ingår
bruttoomsättningen för samtliga spelformer
med undantag för AB Svenska Spels (Svenska
Spel) internetpoker och Casino Cosmopols
verksamhet. För internetpoker redovisas den s.k.
pokerraken, dvs. den avgift bolaget tar ut av
spelarna, och för Casino Cosmopol redovisas
nettoomsättningen, dvs. omsättningen efter utbetalda vinster. En uppskattning av bruttoomsättningen är i sistnämnda fall svår att göra då
olika spelformer inom kasinot har olika vinståterbetalningsprocent. Sammanfattningsvis är
bruttoomsättningen på den reglerade svenska
spelmarknaden således betydligt högre än vad
som redovisats ovan.
Omsättningen efter utbetalda vinster var
sammanlagt drygt 16 miljarder kronor under
2010. I genomsnitt använder svenska folket
2,4 procent av sin disponibla inkomst till spel,
räknat på omsättningen före utbetalda vinster.
197
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Om i stället omsättningen efter utbetalda vinster
används blir andelen i genomsnitt drygt en
procent av inkomsten. I tabell 18.2 redovisas
olika spelanordnares marknadsandelar.

omsättning och har uppskattningsvis 1 procent
av spelmarknaden.
I tabell 18.3 redovisas de tolv spelformerna
med störst omsättning 2010.

Tabell 18.2 Marknadsandelar av bruttoomsättningen

Tabell 18.3 De omsättningsmässigt största spelformerna

Procent av bruttoomsättningen

Brutto, miljoner kronor.
2006

2007

2008

2009

2010

Svenska Spel inkl. poker och
kasino

56

55

55

54

53

ATG

31

31

29

31

31

Folkrörelsernas spel och
lotterier

11

13

15

14

15

2

1

1

1

1

Restaurangkasino
Källa: Lotteriinspektionen.

Svenska Spel har, jämfört med 2009, minskat
bruttoomsättningen med 1 procentenhet och
bolagets marknadsandel uppgick 2010 till omkring 53 procent. Omsättningen, exklusive
Casino Cosmopol, uppgick till ca 20,6 miljarder
kronor. I detta belopp ingår den s.k. pokerraken
om 231 miljoner kronor. Totalt sett är pokerraken avsevärt mindre än föregående år. Nettoomsättningen för Casino Cosmopol uppgick
efter utbetalda vinster till ca 1,2 miljarder.
Pokerns utveckling har stannat av, även om
poker och bingo på nätet fortfarande är populärt.
Svenska Spels omsättning av spel via internet,
inklusive pokerraken, uppgick till ca 2,3 miljarder kronor eller 11 procent av bolagets totala
omsättning.
AB Trav och Galopps (ATG) bruttoomsättning ökade 2010 med 1 procent och uppgick till
ca 12,8 miljarder kronor, att jämföra med ca
12,7 miljarder kronor föregående år. Detta motsvarar en marknadsandel om 31 procent. Spelformen V75 är fortfarande bolagets största
produkt med en bruttoomsättning på 4,7 miljarder kronor. Försäljningen via internet ökar,
medan det traditionella banspelandet minskar.
Under 2010 har ATG betalat drygt 1,4 miljarder
kronor i lotteriskatt. När vinster och lotteriskatt
betalats samt driftkostnaden täckts går överskottet från bolagets verksamhet tillbaka till
hästnäringen. Under 2010 tilldelades hästsporten
ca 1,6 miljarder kronor. Vidare erhöll Hästnäringens nationella stiftelse 46 miljoner kronor.
Folkrörelsernas spel och lotterier utgör
15 procent av spelmarknaden. Lotterier via internet fortsatte under 2010 att öka. Postkodlotteriet och Miljonlotteriet ökar mest.
De privata företag som bedriver restaurangkasinospel förefaller ha fortsatt att minska sin
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2005

2010

Förändring

Vegas Värdeautomater

6 830

7 321

491

V75

4 115

4 707

592

Triss

3 093

3 178

85

Lotto

2 255

2 927

672

-

2 650

2 650

Postkodlotteriet
Oddset

1 924

2 420

496

Dagens Dubbel

1 988

1 772

-216

Vinnare, Plats

1 671

1 624

-47

Keno

1 221

1 340

119

V65

1 311

1 202

-109

922

1 190

268

1 665

1 187

-478

Casino Cosmopol
Bingo
Källa: Lotteriinspektionen.

Av spelmarknadens aktörer med tillstånd har
Svenska Spel, ATG, Folkspel samt Miljonlotteriet under 2010 erbjudit spel över internet.
Den sammanlagda försäljningen över internet
uppskattas uppgå till drygt 7 miljarder kronor,
vilket motsvarar drygt 16 procent av den totala
bruttoomsättningen på den reglerade svenska
spelmarknaden. Utöver den reglerade marknaden förekommer spel på utländska webbplatser.
Marknadsandelen för bolag utan tillstånd i Sverige är cirka 10 procent av den totala kända
spelmarknaden enligt Svenska Spel, som baserar
sina uppgifter på omfattande undersökningar av
spelvanor och omvärldsanalys. De oreglerade
aktörerna tar framför allt marknadsandelar på
området kasino på internet, men även från
Svenska Spel.
Spelreglering

Allt fler länder i Europa inför nya lagar på spelområdet. Syftet är bl.a. att återta initiativet på
den egna spelmarknaden. Flera länder inom EU
har infört blockeringar av IP-adresser och betalningar till spelbolag för att försöka stänga ute
aktörer som saknar tillstånd. De senaste
domarna från EU-domstolen har bekräftat att
medlemsstaterna har ett betydande utrymme att
själva reglera spelpolitiken inom ramen för för-
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draget. EU-domstolen har tagit ställning till två
förhandsavgöranden som Svea hovrätt begärt om
den svenska spelregleringens förenlighet med
friheten att tillhandahålla tjänster enligt artikel
49 i EG-fördraget (numera artikel 56 i EUFfördraget). EU-domstolen konstaterar i sina avgöranden att den svenska lotterilagens begränsning, som utestänger kommersiella och privata
arrangörer från den svenska spelmarknaden, inte
strider mot artikel 49 i EG-fördraget. Detta
innebär att det är förenligt med unionsrätten att
begränsa anordnandet av hasardspel och att
förbehålla anordnandet av sådana spel till
offentliga
organ
eller
allmännyttiga
organisationer. EU-domstolen motiverar sin
ståndpunkt med att kulturella, moraliska och
religiösa överväganden kan motivera inskränkningar av friheten att tillhandahålla tjänster för
arrangörer av hasardspel. Själva främjandeförbudet svarar mot målet att upprätthålla en hög
skyddsnivå genom att hålla ute aktörer som saknar tillstånd på den svenska marknaden och kan
anses nödvändigt för att uppnå detta mål. Svea
hovrätt konstaterade dock i en dom den 22 juni
2011 att det svenska främjandeförbudet i dess
nuvarande utformning strider mot unionsrättens
likabehandlingsprincip eftersom straffbestämmelserna i den svenska regleringen gör skillnad
mellan spel utan tillstånd som anordnas och
främjas inom respektive utanför Sverige. Spelutredningen har i betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124) föreslagit en annan
utformning av främjandeförbudet. Detta förslag
bereds inom Regeringskansliet.
Högsta domstolen har under 2010 meddelat
prövningstillstånd i två ännu ej avgjorda mål som
berör frågan om svensk lag är tillämplig för de
spelautomater som styrs och är uppkopplade
mot en server utanför Sverige. Skulle det visa sig
att den här typen av automater inte omfattas av
det svenska regelverket finns det risk för att
förekomsten av dessa automater kommer att
öka.
Motverkande av spelberoende är en fortsatt
viktig fråga. De svenska aktörernas förebyggande arbete med spelansvarsprogram, utbildning av personal och seminarier om spelens
effekter har fortsatt under året. Svenska Spel är
ett av de första spelbolagen i Europa som uppfyllt branschorganisationen European Lotteries
krav för spelansvar.

18.3.2 Tillsynen av spelmarknaden
Syftet med all kontroll- och tillsynsverksamhet
på området är att spelmarknaden ska vara sund
och säker. Lotteriinspektionens uppgift är att se
till att anordnaren bedriver sin spelverksamhet
på ett korrekt sätt i enlighet med villkoren i det
tillstånd eller den koncession som Lotteriinspektionen eller regeringen lämnat. Den tekniska utvecklingen har medfört en kraftigt förändrad spelmarknad, vilket har inneburit att
kontrollen och tillsynen ställts inför nya uppgifter. Arbetet med kontroll av den olagliga
spelmarknaden har främst inriktats på de områden som medför störst risk för spelberoende
och kriminalitet, i dagsläget pokerspel och spelautomater. Kontrollen sker såväl preventivt och
löpande som i uppföljningssyfte. Under 2010 har
Lotteriinspektionen prioriterat kontroll av att
restaurangernas eller spelplatsernas omsättning
från värdeautomater inte är större än resten av
omsättningen på spelplatsen. Vidare har
Lotteriinspektionen kontrollerat att samtliga
restauranger med tillstånd till värdeautomater
har giltigt serveringstillstånd. Dessutom har
Lotteriinspektionen kontrollerat att ombuden
för Svenska Spel och ATG uppfyller kraven på
åldersgränser och kreditspel. En omfattande tillsyn av travbanor har även genomförts. Lotteriinspektionen har fortsatt att utveckla den tekniska
tillsynen och genomfört en rad aktiviteter för att
säkerställa att spel via internet sker på ett säkert
och rättvist sätt. Under 2010 har Lotteriinspektionen gjort tillsynsbesök på Svenska Spels
samtliga fyra kasinon med fokus på den tekniska
tillsynen. Mycket tid har lagts på att modernisera
de tekniska villkoren för kasinoverksamheten.
Tyngdpunkten för tillsynen av rikslotterierna
har under året legat på verksamhetstillsyn, men
även ett antal tekniska tillsynsaktiviteter har
genomförts.
Problemen med illegala spelautomater kvarstår. Lotteriinspektionen har under 2010 utökat
antalet kontroller avseende misstänkt illegalt spel
jämfört med föregående år. Efter det att en anordnare greps 2007 och sedermera dömdes i
Hovrätten för Västra Sverige för bl.a. grovt
dobbleri kunde en minskning iakttas. Omfattningen av illegala spelautomater har dock återigen ökat kraftigt. Som en följd av att den
löpande tillsynen inom detta område har intensifierats under 2010 har antalet polisanmälningar
ökat något jämfört med föregående år.
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18.3.3 Analys och slutsatser
Kontroll och tillsyn är Lotteriinspektionens
största verksamhetsgren. De tre senaste åren har
Lotteriinspektionen genomfört sammanlagt
14 342 kontroller av den legala spelmarknaden,
främst av automater och lotterier, samt teknisk
tillsyn. Under 2010 genomfördes 1 026 kontroller avseende den illegala spelmarknaden, en
ökning med 382 stycken från föregående år.
Framför allt inriktades kontrollen på illegala
spelautomater, där samarbete skett med olika
myndigheter och där flera ärenden har prövats i
domstol. Lotteriinspektionen har under den
senaste treårsperioden beviljat 9 753 tillstånd
samt bedrivit en omfattande informationsverksamhet om spelmarknaden och spelreglering,
främst riktad mot kommuner. Informationsinsatser har även genomförts gentemot spelaktörer och statliga myndigheter.
Under 2010 har ökat fokus lagts på frågor om
åldersgränser och spelansvar samt på åtgärder för
att motverka olagligt spel.
Under 2010 har 41 procent av den tillgängliga
tiden hos Lotteriinspektionen ägnats åt kontroll
och tillsyn av den legala spelmarknaden, 14 procent åt kontroll av den illegala spelmarknaden,
28 procent åt tillstånd och normgivning samt
17 procent åt information.
Regeringen bedömer att Lotteriinspektionens
fördelning av resurser och dess prioriteringar är
rimliga med hänsyn till utvecklingen på spelmarknaden och utifrån utformningen av
nuvarande spelreglering. Det samlade resultatet
ger också vid handen att målen för verksamheten
är uppfyllda.

18.4

Politikens inriktning

Regeringens ambition är att bedriva en ansvarsfull spelpolitik i syfte att säkerställa en sund och
säker spelmarknad. Sociala skyddshänsyn och
brottsbekämpning ska stå i förgrunden för
svensk spelpolitik. De statligt kontrollerade
bolagen ska i sin marknadsföring av verksamheten ha en socialt ansvarstagande inriktning i
syfte att inte uppfattas som alltför påträngande.
Spelutredningen överlämnade den 15 december 2008 betänkandet En framtida spelreglering
(SOU 2008:124) till regeringen. Betänkandet har
remitterats och utredningens förslag är föremål
200

för beredning i Regeringskansliet. Regeringen
avser att återkomma till riksdagen med förslag i
syfte att få till stånd ett väl fungerande regelverk
på området.

18.5

Budgetförslag

18.5.1 15:1 Lotteriinspektionen
Tabell 18.4 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

44 917

2011

Anslag

46 583

2012

Förslag

47 071

2013

Beräknat

48 049

2

2014

Beräknat

48 970

3

2015

Beräknat

50 223

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 293
46 373

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 47 071 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 47 006 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 47 006 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Lotteriinspektionens förvaltningskostnader.
Tabell 18.5 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

24 989

113

44 997

-19 895

Prognos 2011

25 000

20

46 373

-21 353

Budget 2012

25 000

50

47 300

-22 250

Verksamhetens kostnader täcks endast delvis
med avgifter. De åtgärder som närmast är av
direkt rättsvårdande karaktär, och som syftar till
att motarbeta illegalt spel, är sedan den 1 januari
2007 anslagsfinansierade. Det samma gäller den
egeninitierade utbildnings- och informationsverksamhet som myndigheten bedriver där ett
naturligt avgiftskollektiv saknas.
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Regeringens överväganden
Tabell 18.6 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
15:1 Lotteriinspektionen
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

46 583

46 583

46 583

46 583

1 466

2 455

3 710

-68

-70

48 970

50 223

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

488

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

47 071

48 049

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas (fr.o.m. 2014) till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Regeringen föreslår att anslaget för 2012 uppgår
till 47 071 000 kronor. För 2013 beräknas anslaget till 48 049 000 kronor, för 2014 till
48 970 000 kronor och för 2015 till 50 223 000
kronor.

201

Regional tillväxt

19

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 19

Förslag till statens budget för 2012

Regional tillväxt
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ...................................................................................... 7

2

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt ....................................................................... 9
2.1
Omfattning.............................................................................................. 9
2.2
Utgiftsutveckling .................................................................................. 10
2.3
Skatteutgifter......................................................................................... 11
2.4
Mål ......................................................................................................... 11
2.5
Resultatredovisning .............................................................................. 12
2.5.1
Resultat .................................................................................................. 12
2.5.2
Analys och slutsatser ............................................................................ 42
2.6
Politikens inriktning ............................................................................. 46
2.6.1
Inledning................................................................................................ 46
2.6.2
Politikens strategier .............................................................................. 47
2.6.3
Ansvar och arbetssätt inom politiken.................................................. 49
2.6.4
Politikens prioriteringar ....................................................................... 51
2.6.5
En lärande politik .................................................................................. 57
2.7
Budgetförslag ........................................................................................ 57
2.7.1
1:1 Regionala tillväxtåtgärder ............................................................... 57
2.7.2
1:2 Transportbidrag .............................................................................. 59
2.7.3
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–2013 .... 59

3

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 19

Tabellförteckning
Anslagsbelopp ...................................................................................................................7
2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområdet...................................................................10
2.2 Härledning av ramnivån 2012–2015, Utgiftsområde 19 Regional tillväxt .............10
2.3 Ramnivå 2012 realekonomiskt fördelad, Utgiftsområde 19 Regional tillväxt.......11
2.4 Skatteutgifter netto ...................................................................................................11
2.5 Övergripande indikatorer .........................................................................................13
2.6 De största medfinansiärerna inom övrig statlig finansiering 2010.........................28
2.7 Regional projektverksamhet finansierad av anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder sorterat efter de s.k. nationella ämneskategorierna 2010 .........28
2.8 Beslutade regionala projektmedel från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
2010 fördelat på respektive län och den nationella strategins prioriteringar.....29
2.9 Indikativ fördelning 2007–2013 mellan de mest prioriterade områdena i de
regionala strukturfondsprogrammen t.o.m. 2010 ...............................................30
2.10 Fördelning av beslutade medel 2007–2013 på vissa av den nationella
strategins prioriterade områden i de regionala strukturfondsprogrammen
t.o.m. 20101 ............................................................................................................30
2.11 De 20 största medfinansiärerna inom de åtta regionala
strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och
sysselsättning, beslutade medel t.o.m. 2010 ........................................................31
2.12 De territoriella programmens bidrag till nationella strategin, antal projekt
per riktlinje, t.o.m. 2010 .......................................................................................32
2.13 Vissa resultatindikatorer om beviljade selektiva regionala företagsstöd
2007–20101 .............................................................................................................35
2.14 Beviljade selektiva regionala företagsstöd av länsstyrelser, regionala
självstyrelseorgan, samverkansorganen i Kalmar och Gotlands län samt
Tillväxtverket under 2010 fördelade på län..........................................................36
2.15 Beviljade selektiva regionala företagsstöd1 fördelade på verksamhetsart
2010........................................................................................................................37
2.16 Utbetalt regionalt transportbidrag fördelat på län 2006–2010 .............................37
2.17 Transportbidrag fördelat på transportmedel 2006–2010.......................................38
2.18 Antal arbetsställen och anställda i företag som erhållit regionalt
transportbidrag 2010.............................................................................................38
2.19 Jämställdhetsindikatorer för regionala företagsstöd beviljade 2010 ....................38
2.20 Fördelning av kvinnor och män i procent av beräknad
sysselsättningsökning för regionala företagsstöd åren 2007–2010 ....................39
2.21 Norrlandsfondens utlåning fördelat på län 2007–2010.........................................39
2.22 Beslutat stöd till kommersiell service, fördelat på län åren 2007–2010................40
2.23 Beslutad regional projektverksamhet till kommersiell service, fördelat på
län åren 2009–2010................................................................................................41
2.24 Anslagsutveckling....................................................................................................57
2.25 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden...............................................58
2.26 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.........58
4

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 19

2.27 Anslagsutveckling ................................................................................................... 59
2.28 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:2 Transportbidrag ........................ 59
2.29 Anslagsutveckling ................................................................................................... 59
2.30 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden .............................................. 60
2.31 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:3 Europeiska regionala
utvecklingsfonden perioden 2007–2013.............................................................. 60

5

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 19

Diagramförteckning
2.1 Daglönesumma per sysselsatt dagbefolkning 2009 (staplar, övre värdeaxeln)
samt förändring 2000–2009 i procent (punkter, nedre värdeaxeln)...................14
2.2 Arbetslösa inkl. personer i konjunkturberoende program relativt befolkning
20–64 år 1 kvartalet 2011 (staplar, övre värdeaxeln) samt procentuell
förändring sedan 1 kvartalet 2010 (punkter, nedre värdeaxeln).........................16
2.3 Total finansiering av regional projektverksamhet 2010 fördelat på nationella
strategins prioriteringar, i tusental kronor och procent .....................................27
2.4 Total finansiering av regional projektverksamhet 2010 per
anslag/medfinansiär, i tusental kronor och procent ...........................................27

6

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 19

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

2.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 2 400 000 000
kronor 2013–2020 (avsnitt 2.7.1),

ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 3 068 900 000
kronor 2013–2016 (avsnitt 2.7.3),
3.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–2013 ingå

för budgetåret 2012 anvisar anslagen under
utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt
följande uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

Anslagstyp

1:1
1:2
1:3

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

Regionala tillväxtåtgärder
Transportbidrag
Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–2013

Summa

1 534 837
448 864
1 415 000
3 398 701
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2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

2.1

Omfattning

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt omfattar
medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i
form av central och regional projektverksamhet
och olika former av regionala företagsstöd, samt
utbetalningar
från
Europeiska
regionala
utvecklingsfonden. Dessutom omfattar utgiftsområdet vissa insatser med anledning av
försvarsomställningen vilka är finansierade av
äldreanslaget 33:6 Insatser med anledning av
försvarsomställningen. Regionala hänsyn ska
också tas inom andra utgiftsområden.
Tvärsektoriell styrning av resurser inom i
princip samtliga utgifts- och politikområden är
av avgörande betydelse för att uppnå målet för
den regionala tillväxtpolitiken.
Politikens prioriterade områden är innovation
och förnyelse, kompetensförsörjning och ökat
arbetskraftsutbud, tillgänglighet samt strategiskt
gränsöverskridande samarbete. Dessa framgår av
den
nationella
strategin
för
regional
konkurrenskraft,
entreprenörskap
och
sysselsättning 2007–2013. 1
Bland nationella aktörer som har ansvar och
uppgifter inom den regionala tillväxtpolitiken
finns främst Tillväxtverket, Verket för
innovationssystem
(Vinnova),
ALMI
Företagspartner AB, Innovationsbron AB,
Myndigheten för utländska investeringar i
Sverige, Sveriges exportråd, Myndigheten för
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
(Tillväxtanalys), Statens energimyndighet, Post-

och telestyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys,
Rikstrafiken, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen,
Luftfartsverket, Statens jordbruksverk, Skogsstyrelsen, Fiskeriverket, Sametinget, Statens
kulturråd, Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet,
Svenska
Filminstitutet,
Naturvårdsverket,
Boverket, Statens skolverk, Myndigheten för
yrkeshögskolan, universitet och högskolor,
Arbetsförmedlingen, Svenska ESF-rådet och
Försäkringskassan.
Statliga myndigheter och statligt ägda bolag
med uppgift att tillgodose särskilt formulerade
och avgränsade samhällsintressen samverkar med
varandra och med övriga aktörer för att uppnå en
ökad samordning av service lokalt och regionalt.
De regionala aktörer som har ansvar och
uppgifter inom den regionala tillväxtpolitiken är
Hallands läns landsting, Skåne läns landsting,
Västra Götalands läns landsting, Gotlands
kommun, de kommunala samverkansorganen
och länsstyrelserna.

1 I fortsättningen även kallad nationella strategin. Se även skrivelsen Strategiskt

tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning
(skr. 2009/10:221).
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2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområdet
Miljoner kronor

1:1 Regionala tillväxtåtgärder
1:2 Transportbidrag
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden
2007–2013

Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

1 386

1 516

1 456

1 535

1 527

1 518

1 493

366

449

392

449

449

449

449

1 410

1 545

1 361

1 415

1 200

1 000

689

Äldreanslag
2009 1:3 Glesbygdsverket

0

0

0

0

0

2008 33:02 Landsbygdslån

0

0

0

0

0

2008 33:05 Europeiska regionala utvecklingsfonden
perioden 2000–2006

-2

0

9

0

0

0

0

2006 33:06 Insatser med anledning av
försvarsomställningen

18

0

7

0

0

0

0

3 179

3 510

3 224

3 399

3 176

2 967

2 631

Totalt för utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.
1
Inklusive ändringsbudgetar till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

Utgifterna för 2010 inom utgiftsområdet blev ca
240 miljoner kronor lägre än anvisade medel.
Det beror bl.a. på att de regionala projektmedel
som
använts
till
medfinansiering
av
strukturfondsprojekt från anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder utbetalats i lägre omfattning än
väntat, mycket beroende på att flera stora
strukturfondsprojekt förlängts och därmed
skjuter utbetalningarna framåt i tiden samt att
investeringsviljan hos många företag har varit låg
till följd av den ekonomiska krisen 2008–2009.
Därtill har utfallet av transportbidraget blivit
lägre då den ekonomiska krisen fortfarande
påverkar företagens leveranser.
Prognosen för 2011 är att utgifterna inom
utgiftsområdet blir 286 miljoner lägre än anvisat.
Under perioden 2012–2015 minskar ramen
för utgiftsområdet till följd av att utdelningarna
från Europeiska regionala utvecklingsfonden
minskar mot slutet av programperioden 2007–
2013.
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2012–2015,
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Miljoner kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

3 510

3 510

3 510

3 510

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

0

0

0

0

-137

-39

-48

-784

26

-295

-495

-95

3 399

3 176

2 967

2 631

Överföring
till/från andra
utgiftsområden
Övrigt
Ny ramnivå

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med
summan.
1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
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Regional nedsättning av arbetsgivaravgifter
Tabell 2.3 Ramnivå 2012 realekonomiskt fördelad,
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Miljoner kronor
2012

Transfereringar

1

Verksamhetskostnader

3 166 183
2

231 717

Investeringar 3

801

Summa ramnivå

3 398 701

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2010 samt kända förändringar
av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller
någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

2.3

Skatteutgifter

Tabell 2.4 Skatteutgifter netto
Miljoner kronor
Prognos
2011

Prognos
2012

Regional nedsättning av
egenavgifter

60

60

Regional nedsättning av
arbetsgivaravgifter

390

400

Nedsatt energiskatt på
elförbrukning i vissa kommuner

910

930

0

0

1 360

1 390

Bidrag till regionala
utvecklingsbolag
Summa

Samhällets stöd till företag och hushåll inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt redovisas i
huvudsak på utgiftssidan av statens budget. Vid
sidan av dessa stöd finns även stöd på budgetens
inkomstsida i form av avvikelser från en likformig beskattning, s.k. skatteutgifter.

Arbetsgivare med fast driftsställe i stödområde
A får göra ett avdrag med 10 procent av avgiftsunderlaget, dock med högst 7 100 kronor per
kalendermånad. Nedsättningen gäller inte för
kommuner, landsting, statliga myndigheter,
statliga affärsdrivande verk eller registrerade
trossamfund. Vidare är fiskeri-, vattenbruks-,
jordbruks- och transportverksamhet undantagna
från nedsättningen på grund av EU-regler.
Skatteutgiften avser arbetsgivaravgifter.
Nedsatt energiskatt på elförbrukning i vissa
kommuner

Normen för skatt på el utgörs av den skattesats
som merparten av de svenska hushållen och
serviceföretagen betalar. Den uppgår till
28,3 öre/kWh 2011. I samtliga kommuner i
Västerbottens, Norrbottens och Jämtlands län,
samt kommunerna Sollefteå, Ånge och
Örnsköldsvik i Västernorrlands län, Ljusdals
kommun i Gävleborgs län, Torsby kommun i
Värmlands län samt kommunerna Malung,
Mora, Orsa och Älvdalen i Dalarnas län är dock
skattesatsen nedsatt till 18,7 öre/kWh. Skatteutgiften uppgår till 9,6 öre/kWh.
Bidrag till regionala utvecklingsbolag
Avdrag får göras för bidrag som lämnas till regionala utvecklingsbolag. Skatteutgiften avser
skatt på inkomst av näringsverksamhet och särskild löneskatt.

2.4
Regional nedsättning av egenavgifter
Vid beräkning av egenavgifter får en enskild
näringsidkare med fast driftsställe i stödområde
A göra ett avdrag med 10 procent av avgiftsunderlaget upp till 180 000 kronor, dvs. högst
18 000 kronor per år. Fiskeri-, vattenbruks-,
jordbruks- och transportverksamhet är undantagna från nedsättningen på grund av EU-regler.
Skatteutgiften avser egenavgifter.

Mål

Målet för politiken är Utvecklingskraft i alla delar
av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.
Regionala hänsyn och tvärsektoriell styrning
av resurser inom i princip samtliga utgifts- och
politikområden är av särskild betydelse för
måluppfyllelsen. Detta som en följd av att den
regionala tillväxtpolitiken omfattar betydligt fler
åtgärder än de som finansieras inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
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Politikens prioriterade områden är innovation
och förnyelse, kompetensförsörjning och ökat
arbetskraftsutbud, tillgänglighet samt strategiskt
gränsöverskridande samarbete. Dessa framgår av
den
nationella
strategin
för
regional
konkurrenskraft,
entreprenörskap
och
sysselsättning 2007–2013. I skrivelsen Strategiskt
tillväxtarbete för regional konkurrenskraft,
entreprenörskap och sysselsättning (skr.
2009/10:221) tydliggörs inriktningen av den
regionala tillväxtpolitiken där en god tillgång till
kommersiell och offentlig service även lyfts
fram.
Resurser av betydelse för innovation och
förnyelse finns i huvudsak inom regional
tillväxtpolitik, näringspolitik, de delar av
forskningspolitiken som avser utveckling av
innovationssystem, politik för de areella
näringarna,
landsbygd
och
livsmedel,
kulturpolitik, energipolitik, miljöpolitik, politik
för regional samhällsorganisation, integrationspolitik samt utrikeshandel, handels- och
investeringsfrämjande.
Resurser av betydelse för kompetensförsörjning
och ökat arbetskraftsutbud finns i huvudsak inom
regional
tillväxtpolitik,
näringspolitik,
utbildningspolitik, arbetsmarknadspolitik samt
integrationspolitik.
Resurser av betydelse för tillgänglighet finns i
huvudsak
inom
regional
tillväxtpolitik,
transportpolitik, politiken för informationssamhället, politik för regional samhällsorganisation, bostadspolitik, hållbart samhällsbyggande och miljöpolitik.
Resurser av betydelse för strategiskt
gränsöverskridande samarbete finns inom flertalet
av ovan nämna politikområden.
Resurser av betydelse för kommersiell och
offentlig service finns inom flertalet politikområden.
Resurser av betydelse för måluppfyllelsen
finns också inom ramen för allmänna bidrag till
kommuner och jämställdhetspolitik.
En utförlig beskrivning av politikens mål finns
i budgetpropositionen för 2008 (prop.
2007/08:1), utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
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2.5

Resultatredovisning

2.5.1

Resultat

Resultatredovisningen fokuserar på resultat av
genomförd politik som i huvudsak finansieras
inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt och dess
medfinansiering.
Resultatredovisningen är disponerad enligt
följande: utvecklingen i Sveriges regioner,
internationell jämförelse, strategier för hållbar
regional tillväxt samt program och verktyg för
hållbar regional tillväxt. Resultaten redovisas, där
så är möjligt, utifrån prioriteringar i den
nationella strategin för regional konkurrenskraft,
entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013.
Slutsatserna från resultatredovisningen återges
samlat i avsnittet analys och slutsatser.
Utvecklingen i Sveriges regioner

Utvecklingen beskrivs för 72 FA-regioner dvs.
funktionellt avgränsade arbetsmarknadsregioner
baserade på att pendlingen mellan angränsande
kommuner uppfyller vissa kriterier (se även
Tillväxtanalys rapport 2010:12 Regional tillväxt
2010).
För att följa utvecklingen i landets olika regiontyper används huvudindikatorn daglönesumma (lön för de som arbetar i regionen) per
anställd.
Dessutom
används
antalet
arbetssökande inklusive personer i åtgärder som
en indikator för att mäta regionalekonomiska
förändringar på kort sikt. Därutöver refereras i
texterna till ett antal indikatorer inom områden
som bl.a. relaterar till prioriteringar i den
nationella strategin för regional konkurrenskraft,
entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013.
Två indikatorområden som studerats specifikt är
servicenivå och miljö. I tabell 2.5 redovisas indikatorerna fördelat på indikatorområde/prioritering i den nationella strategin.
Indikatorerna belyser, där så är möjligt, den
senaste tioårsperioden. Analysen baseras på
rapporten Indikatorer för uppföljning av regional
utveckling
från
Institutet
för
tillväxtpolitiska studier (ITPS) 2008 samt
uppgifter från Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser 2011.
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Tabell 2.5 Övergripande indikatorer
Indikatorområde/

Indikatorer

prioritering i den nationella
strategin för regional
konkurrenskraft,
entreprenörskap och
sysselsättning 2007–2013
Huvudindikatorer

– Daglönesumma per anställd
– Arbetssökande inkl. personer i
program

Innovation och förnyelse

– Snabbväxande företag per
invånare
– Nya arbetsställen per invånare

Kompetensförsörjning och
arbetskraftsutbud

– Andel med eftergymnasial
utbildning
– Matchning på arbetsmarknaden (efter yrke)
– Förvärvsintensitet

Tillgänglighet
Servicenivå

– Arbetspendling över
kommungräns
– Restid till livsmedelsbutik
– Restid till drivmedelsstation
– Avstånd till grundskola

Miljö

– Koldioxidutsläpp per invånare
– Kväveoxidutsläpp per invånare

Huvudindikatorer
Den genomsnittliga daglönesumman per anställd
har, för riket, ökat med 18 procent från 2000 till
2009. Ökningen av daglönesumman per anställd
var störst i FA-regionerna Gällivare (+27
procent), Älmhult (+25 procent) och Strömstad
(+24 procent). Av dessa regioner var det dock
endast Gällivare och Älmhult som hade en
genomsnittlig daglönesumma per capita som var

högre än genomsnittet för riket 2009, se diagram
2.1. Högst genomsnittlig daglönesumma per
capita hade Stockholms och Kirunas FAregioner. De var även de enda som hade en
genomsnittlig daglönesumma per capita som var
högre än 300 000 kronor per år. Det kan även
noteras att Göteborgs FA-region hamnar relativt
högt upp, medan Malmös FA-region ligger
närmare det regionala medianvärdet. Malmö är
den enda storstadsregionen som har en lägre
genomsnittlig daglönesumma per capita jämfört
med riket som helhet. Detta kan dock delvis
förklaras av den omfattande arbetspendlingen till
Danmark och att dessa löneinkomster inte syns i
svensk officiell statistik.
Den lägsta ökningen under samma tidsperiod
hade Bengtsfors FA-region (+13 procent).
Ingen av de fem FA-regioner med den lägsta
utvecklingen av daglönesumman hade 2009 en
genomsnittlig daglönesumma som var högre än
genomsnittet för riket. Eftersom dessa regioner
hade en lägre genomsnittlig utveckling av
lönesumman än riket, har dessa regioner halkat
efter ännu mer i löneutvecklingen.
Under perioden 2000–2009 var ökningen
nästan tio procent större för kvinnor än för män.
Mönstret går igen i de flesta FA-regionerna.
2009 var dock fortfarande lönesumman per
anställd i genomsnitt ca 70 000 kronor lägre för
kvinnor än för män. Sett till respektive FAregion var skillnaden som störst i FA-regionerna
Örnsköldsvik och Gällivare, medan den minsta
skillnaden fanns i Övertorneås och Pajalas FAregioner.
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Diagram 2.1 Daglönesumma per sysselsatt dagbefolkning 2009 (staplar, övre värdeaxeln) samt förändring 2000–2009 i
procent (punkter, nedre värdeaxeln)
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Genom att studera antalet arbetssökande och
deltagare i program med aktivitetsstöd vid
Arbetsförmedlingen får vi en bild av hur
många som kan antas stå utanför arbetsmarknaden.2 Jämförs första kvartalet för respektive
år över en längre tidsperiod framgår det att
Sverige haft en trend med ett minskat antal
arbetssökande, även om vissa år visat på
ökningar relativt föregående år. Det totala
antalet arbetssökande i Sverige första kvartalet
2011 var ca 7 procent av befolkningen i åldern
20–64 år, vilket innebar en minskning av
antalet arbetssökande med 6 procent jämfört
med samma period 2010.

2 Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar (AKU) är den officiella ar-

betsmarknadsstatistiken, men då denna statistik inte är nedbrytbar till arbetsmarknadsregioner har Arbetsförmedlingens statistik i stället använts i detta
sammanhang. I statistiken finns ett mörkertal, vilket utgörs av exempelvis de
personer som av olika anledningar inte anmält sig till Arbetsförmedlingen, men som
ändå saknar sysselsättning.
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Diagram 2.2 Arbetslösa inkl. personer i konjunkturberoende program relativt befolkning 20–64 år 1 kvartalet 2011
(staplar, övre värdeaxeln) samt procentuell förändring sedan 1 kvartalet 2010 (punkter, nedre värdeaxeln)
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FA-regionerna Vilhelmina, Gotland, Sollefteå,
Arvidsjaur, Malmö, Sorsele och Stockholm är
de enda regionerna där andelen arbetssökande
av befolkningen 20–64 år ökat mellan första
kvartalet 2010 till första kvartalet 2011, se
diagram 2.2. Av dessa är det bara Stockholms
FA-region som har en lägre andel
arbetssökande
än
rikets
genomsnitt
motsvarande ca 7 procent. Att Stockholmsregionen ändå återfinns bland de regioner där
andelen arbetssökande av befolkningen ökat
skulle kunna förklaras med att Stockholmsregionen har en mycket större nettoinflyttning
än vad som är fallet för övriga regioner. Edas
och Doroteas FA-regioner har minskat
andelen arbetssökande med en femtedel under
aktuell period, vilket är mest i landet.
Av storstadsregionerna är det endast
Göteborgs FA-region som haft en minskning
av andelen arbetssökande över den studerade
perioden. Malmös FA-region har både den
största andelen arbetssökande per capita och
den största ökningen av andelen arbetssökande
av de tre storstadsregionerna.
Innovation och förnyelse
Under denna rubrik används indikatorerna
antalet snabbväxande företag och antalet nya
arbetsställen per invånare i åldersgruppen 20–64
år.
Snabbväxande företag indikerar utvecklingskraft och förnyelse. De regioner med flest
antal snabbväxande företag per capita och
tillika de enda som har mer än ett
snabbväxande företag per 1 000 invånare är
Vansbros, Överkalix, Torsbys, Strömstads,
Arjeplogs, Ljusdals och Jokkmokks FAregioner.
FA-regionerna
Stockholm,
Nyköping,
Eskilstuna,
Östergötland,
Jönköping, Vetlanda, Tranås, Ljungby, Växjö,
Kalmar, Vimmerby, Västervik, Oskarshamn,
Gotland och Åsele, har inte haft några
snabbväxande företag 2009. Alla dessa
regioner, utom Åsele, hade dock snabbväxande
företag 2000.
Antalet arbetsställen som skapats på regional nivå ger en bild av marknadens dynamiska
och innovativa kapacitet. Det är förhållandevis
små FA-regioner som haft flest nya
arbetsställen per 1 000 invånare 2009.
Strömstads FA-region hade absolut flest med
knappt 47 nya arbetsställen per 1 000 invånare.
Det var även relativt små regioner bland de

FA-regioner som hade minst antal nya
arbetsställen per 1 000 invånare 2009.
Filipstads FA-region som hade minst antal nya
arbetsställen 2009 (14 st) hade ändå en ökning
med 7 procent jämfört med 2000. Genomsnittet för riket 2009 är knappt 32 nya
arbetsställen per 1 000 invånare, vilket innebär
en minskning av antalet nya arbetsställen
jämfört med 2000 med en procent. Det kan
noteras att 2009 var ett år präglat av
lågkonjunktur som drabbat alla typer av
regioner, men där vissa mindre FA-regioner
ändå klarat sig relativt bra. På längre sikt
tenderar dock större FA-regioner att ha de
bästa förutsättningarna för utvecklingskraft
och förnyelse.
Kompetensförsörjning och ökat
arbetskraftsutbud
I detta avsnitt används indikatorerna andel av
befolkningen i åldern 20–64 år med eftergymnasial utbildning, svag matchning på arbetsmarknaden och förvärvsintensitet.
I Sverige var det 21 procent av befolkningen
som hade en eftergymnasial utbildning 2009.
De enda FA-regioner som hade en högre andel
var FA-regionerna Umeå (28 procent),
Stockholm (27 procent), Göteborg (24
procent) och Malmö (23 procent). Arjeplogs
FA-region redovisar den största ökningen av
andelen med eftergymnasial utbildning, för
perioden 2000–2009 (+75 procent). Näst
störst var ökningen i Jokkmokks FA-region
(+66 procent), följd av övriga regioner relativt
jämnt fördelade, till Stockholms FA-region
(+28 procent) som stod för den minsta
ökningen.
Matchningsindikatorn anger storleken på
den regionala arbetsmarknadens bristande
förmåga till matchning, i förhållande till den
regionala tillgängliga arbetskraften. Matchningen 2009 var svagast i Malungs FA-region,
följd av Strömstads FA-region. Storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö
ligger jämt spridda med Malmö placerat nära
mitten av regionfördelningen. Göteborg ligger
på den halva som synes ha mindre problem
med matchningen och Stockholmsregionen
hamnar mitt i den halva utav de regioner som
förefaller ha större problem med matchning på
arbetsmarknaden.
Den
relativt
svaga
matchningen i vissa större FA-regioner som
exempelvis Stockholm kan bero på att det hit
17
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söker sig många personer med specialiserade
utbildningar. Trots regionens stora branschbredd kan dessa personer ha svårt att hitta
jobb inom exakt rätt kompetensområde.
Förvärvsintensiteten visar respektive regions befolkning som förvärvsarbetar i åldersgruppen 20–64 år i relation till regionens totala
befolkning i denna åldersgrupp. Förvärvsintensiteten var 2009 högst i Kirunas FA-region
(81 procent) och lägst i Haparandas FAregion (60 procent). Sett till förändringen
sedan 2000 framgår det att Pajalas FA-region
haft den absolut största ökningen motsvarande
21 procent. Både Stockholms och Malmös
FA-regioner har haft en liten minskning av
förvärvsintensiteten, medan Göteborgs FAregion har haft en oförändrad förvärvsintensitet under den studerade tidsperioden.
Att Stockholms och Malmös FA-regioner har
en något sjunkande förvärvsintensitet skulle
kunna bero på en ökad nettoinflyttning till
regionerna. I gränsregioner som Haparanda
och Malmö kan den låga förvärvsintensiteten
delvis bero på en stor arbetspendling över
riksgränsen som inte syns i svensk statistik. I
Malmös fall kan minskningen av förvärvsintensiteten också bero på att denna pendling
ökat över tid.
Tillgänglighet
För att följa upp tillgängligheten används en
indikator för arbetspendling över kommungräns. Således är det den faktiska rörligheten
och inte en möjlig tillgänglighet som studeras.
Andelen arbetspendlare 2009 var störst i
storstadsregionerna, där Stockholms FAregion utmärker sig särskilt. Detta har till viss
del sin förklaring i att storstadsregionerna
består av till ytan mindre och fler kommuner
än andra FA-regioner. Arbetspendlingen över
kommungräns är minst i Skellefteås,
Örnsköldsviks, Gällivares och Kirunas FAregioner. Alla dessa är till ytan relativt stora
enkommunsregioner
med
förhållandevis
koncentrerad befolkning till regioncentrat.
Även Gotlands FA-region har en relativt liten
arbetspendling, vilket till stor del kan förklaras
av de geografiska förutsättningarna.
Mellan 2000 och 2009 har antalet personer
som arbetspendlar över kommungräns ökat
med knappt tio procent för Sverige som
helhet. De regioner där ökningen varit som
störst är Sorseles, Arjeplogs och Pajalas FA18

regioner. I FA-regionerna Årjäng, Gällivare
och Kiruna har förändringen istället varit
negativ. För storstäderna har arbetspendlingen
ökat mest i Malmös FA-region (+8 procent)
medan ökningen varit något mindre i
Göteborgs FA-region (+7 procent) och
Stockholms FA-region (+4 procent).
Stockholms FA-region hade den minsta
ökningen. Andelen kvinnor som pendlar har
ökat mer än dubbelt så mycket jämfört med
ökningen för män (kvinnor +14 procent och
män +6 procent). Detta har inneburit att
skillnaden mellan andelen arbetspendlande
män och kvinnor minskat från 7 procent 2000
till 5 procent 2009. Regionalt är skillnaden
mellan kvinnor och män minst i Kirunas,
Hällefors och Örnsköldsviks FA-regioner,
medan FA-regionerna Vilhelmina, Pajala och
Dorotea har störst skillnader.
Tillgång till bredband redovisas under utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Servicenivå
För att följa upp utvecklingen av tillgänglighet
till service används indikatorerna restid till
livsmedelsbutik, restid till drivmedelsstation
samt avstånd till grundskola.
Antalet dagligvarubutiker i landet har
minskat under en lång följd av år.
Utvecklingen har lett till längre avstånd till
närmaste butik för många människor i många
landsbygdsområden. Under det senaste året
har minskningen fortsatt, dock i en något lägre
takt än under åren närmast före.
Närmare 8 000 personer har 2011 längre än
20 minuters bilfärd till sin närmaste butik. Av
dem har ca 1 350 personer längre än 30
minuter till närmaste butik. I Östersunds FAregion har över 1 000 personer längre än 20
minuter till närmaste dagligvarubutik.
Östersund är därmed den region där flest
personer har över 20 minuter till närmaste
butik, följt av Gällivare FA-region med
närmare 800 personer. De flesta med långa
avstånd till närmaste dagligvarubutik är bosatta
i FA-regioner i de nordligaste länen. De allra
längsta avstånden, 30 minuter eller mer, berör i
huvudsak personer i FA-regioner i
Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.
I ovanstående underlag ingår inte de ca 31 500
personer som bor på öar utan fast
landförbindelse i Sveriges skärgårdar. Av

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 19

öborna saknar 24 procent, eller drygt 7 400
personer, butik på den ö där de bor.
Antalet drivmedelsstationer minskar i såväl
tätorter som i landsbygdsområden. Mellan
2002 och 2011 har antalet kedjeanslutna
stationer minskat med 1 161 stycken, en
minskning med 29 procent. Mellan 2008 och
2011
minskade
antalet
kedjeanslutna
drivmedelsstationer från knappt 3 600 till
knappt 2 900, en minskning med drygt 19
procent. Dessa siffror baseras på statistik från
Svenska Petroleum Institutet.
Tillväxtanalys underlag visar emellertid att
det 2010 fanns ca 3 500 drivmedelsstationer.
2009 var antalet drygt 3 650, dvs. en minskning
med ca 4 procent under ett år. Tillväxtanalys
underlag innehåller, till skillnad från
underlaget från Svenska Petroleum Institutet,
även information om försäljningsställen som
inte är knutna till de stora bolagen, t.ex. sådana
drivmedelsstationer som startats upp på orter
där något av de stora bolagen lagt ned sin
verksamhet. Detta gör att de båda underlagen
inte är direkt jämförbara men den nedåtgående
trenden är tydlig i båda materialen. 3
Beräkningar gjorda med Tillväxtanalys
kartläggning som grund visar att ca 13 700
personer hade längre än 20 minuter till
närmaste drivmedelsstation 2010, vilket är en
ökning med ca 700 personer sedan
motsvarande kartläggning 2009. År 2010 hade
drygt 1 300 personer längre än 30 minuter till
närmaste drivmedelsstation. I Östersunds FAregion har nästan 1 800 personer längre än 20
minuter till närmaste drivmedelsstation. I FAregionerna Pajala, Eda och Stockholm har mer
än 800 personer i respektive region längre än
20 minuter till närmaste drivmedelsstation och
i Lycksele, Ljusdal och Årjängs FA-regioner
har över 500 personer per region motsvarande
avstånd. De längsta avstånden, 30 minuter eller
längre, berör närmare 300 personer i
Östersunds FA-region och över 100 personer i
vardera Gällivare, Storuman och Arjeplogs
FA-regioner. I ovanstående underlag ingår inte
de ca 31 500 personer som bor på öar utan fast
landförbindelse i Sveriges skärgårdar.

3

Tillgänglighet

till

kommersiell

och

offentlig

service,

Tillväxtanalys,

Av de elever som gick i årskurs 1–6 i grundskolan 2009 hade knappt 7 700 elever, eller ca
1,3 procent, en mil eller mer till sin skola. Det
är nästan 400 elever färre än 2008 och ca 2 000
färre än 2002. Cirka 750 elever hade mer än två
mils resa till skolan, vilket är en minskning
med ca 160 elever sedan 2009 och ca 260 elever
sedan 2002. Utöver detta fanns det 2009 också
nästan 2 000 barn i årskurs 1–6 i grundskolan
som bodde på öar utan fast landförbindelse.
Av dessa saknade ca 21 procent, eller drygt 400
elever, skola på den egna ön. De längsta
avstånden, två mil eller längre, berör främst
elever boende i FA- regioner i Norrbottens,
Västerbottens och Jämtlands län, bl.a. 240
elever i Östersunds FA-region. Även i de
flesta andra FA-regioner i nämnda län finns
relativt många elever med långa avstånd till den
närmaste skolan.
Miljö
Miljödimensionen följs upp med hjälp av
indikatorerna koldioxidutsläpp per invånare och
utsläpp av kväveoxider per invånare. Utsläppen
av koldioxid ger en uppfattning om
energianvändning, även om mixen av
energislag också är betydelsefull. Kväveoxidutsläppen ger en bild av miljöpåverkan.
Rikets genomsnittliga utsläpp av koldioxid
per invånare har minskat med ca en procent
mellan åren 2000 och 2009. Detta kan till viss
del förklaras av en minskad användning av olja
för uppvärmning samt utbyggnad av fjärrvärmenätet. Emellertid har efterfrågan på
råvaror som exempelvis stål och aluminium
ökat och dessutom har flygtrafiken ökat.
Karlskogas och Torsbys FA-regioner har den
största minskningen av koldioxid (-52
respektive -43 procent) medan FA-regionerna
Pajala, Gällivare och Nyköping utmärker sig
genom att ha de i särklass största
utsläppsökningarna (+44, +50 resp. +69
procent). Både Malmös (-29 procent) och
Stockholms (-15 procent) FA-regioner har
minskat sina utsläpp samtidigt som Göteborgs
FA-region ökat sina utsläpp något (+3
procent). 59 av 72 regioner har någorlunda lika
utsläppsnivåer på mellan 4–12 ton/år/person.
Utsläppen av koldioxid per invånare är till viss
del beroende av regionens branschstruktur
vilket framför allt gäller de regioner som har
de högsta utsläppsvärdena, där invånarantalet
är relativt litet, men med en branschstruktur
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som genererar stora utsläpp. Störst
koldioxidutsläpp 2009 hade Nyköpings (96
ton/år/person)
och
Gotlands
(66
ton/år/person) FA-regioner.
Merparten av kväveoxidutsläppen härrör
från trafiken, främst från person- och lastbilar.
Utsläppen av kväveoxider har under perioden
minskat med 26 procent för riket som helhet
och detta trots att trafiken har ökat. Orsaker
till detta är bl.a. skärpta avgaskrav på personbilar och tunga fordon. Utsläppsminskningen
motverkas dock av att trafiken ökar.
Utsläppen av kväveoxider är mindre koncentrerade till vissa regioner än koldioxidutsläppen. Alla regioner utom Nyköpings och
Kirunas FA-regioner har minskat sina utsläpp
av kväveoxider, där framförallt Övertorneås
och Arvidsjaurs FA-regioner utmärker sig
med en minskning om -46 respektive -45
procent. 56 utav 72 regioner har minskat sina
utsläpp av kväveoxider med 20 procent eller
mer. Stockholm var den storstadsregion som
hade den största minskningen, motsvarande 30 procent. Utsläppen av kväveoxider är
relativt jämnt fördelade mellan 0,02 och 0,10
ton/år/person. Tre regioner avviker dock
markant från detta mönster, genom att ha
höga utsläppsnivåer. Det är Strömstads,
Kirunas och Gotlands FA-regioner. Liksom
fallet var för koldioxid påverkas utsläppen av
regionernas branschstrukturer, där regioner
med en relativt liten befolkning och en
branschstruktur som bidrar till stora utsläpp av
kväveoxider får värden som utmärker sig från
mängden.
Internationell jämförelse
I november 2010 kom EU-kommissionens
femte rapport om ekonomisk, social och
territoriell sammanhållning. Den innehåller en
omfattande analys av strukturer och
utvecklingstendenser för medlemsländernas
regioner 4 med avseende på konkurrenskraft
och konvergens, välfärd och social integration
samt en hållbar miljö.
Det kan konstateras att svenska regioners
konkurrenskraft är hög i en europeisk
jämförelse. I ett sammanfattande konkurrens-

kraftsindex uppvisar Stockholm, Östra
Mellansverige, Västsverige och Sydsverige5 den
högsta konkurrenskraften tillsammans med
bl.a. Danmark och Nederländerna, de södra
delarna av Finland, Storbritannien och
Tyskland. Norra Mellansverige och Mellersta
Norrland6 är de svenska regioner som har
svagast konkurrenskraft, men ligger ändå över
det europeiska genomsnittet.
Även i ett index för regional innovationsförmåga återfinns de svenska regionerna i de
två bästa kategorierna med hög innovationsförmåga. Detsamma gäller för den regionala
innovationspotentialen, vilken sammanfattar
indikatorer avseende exempelvis FoU-utgifter,
utbildningsnivå och regioners koppling till
resten av världen.
Vidare konstateras att svenska regioner har
höga andelar utbildade personer inom
naturvetenskap och teknik och som arbetar
inom yrken som kräver denna typ av
arbetskraft.
Sysselsättningen
inom
högteknologiska branscher är dock mycket
koncentrerad till storstadsregionerna. Detta
regionala mönster delar Sverige med så gott
som samtliga EU-länder.
När det gäller andra grundläggande
förutsättningar för regional utveckling och
tillväxt betonas tillgängligheten till Europas
stora marknader med hjälp av olika former av
transportinfrastruktur. På grund av de långa
avstånden blir tillgängligheten för svenska
regioner relativt svag, med undantag för Skåne.
Detta kompenseras till viss del av att svenska
regioner har högst andel hushåll med tillgång
till bredband i Europa. Sverige har dessutom
den minsta skillnaden mellan storstads- och
landsbygdsregioner i detta avseende.
I analyserna av regional välfärd och social
integration beskrivs situationen i svenska
regioner som god i de flesta avseenden, vilket
sammanfattas av bl.a. Human Development
Index och Human Poverty Index. Viktiga
undantag från detta förhållande gäller dock
den demografiska utvecklingen där en åldrande
och minskande befolkning i framförallt landets

5 Östra Mellansverige, dvs. Örebro, Västmanlands, Uppsala, Södermanlands och
Östergötlands län. Västsverige, dvs. Hallands och Västra Götalands län. Sydsverige,
4 Analysen är i regel genomförd på NUTS 2-nivå, vilket i Sverige sammanfaller med

dvs. Skåne och Blekinge län.
6 Norra mellansverige, dvs. Dalarna, Gävleborg och Värmlands län. Mellersta

de åtta programområdena för EU:s strukturfonder.

Norrland, dvs. Jämtlands och Västerbottens län.
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mer glesbefolkade delar utgör en stor
belastning på välfärdssystemen. Den höga
ungdomsarbetslösheten är ett annat område
där svenska regioner framstår som svaga i
europeisk jämförelse. Östra Mellansverige,
Sydsverige och Mellersta Norrland tillhör den
kategori regioner som har den högsta
ungdomsarbetslösheten inom EU.
När det gäller en hållbar utveckling av
miljön förefaller svenska regioner ha en bättre
situation än stora delar av övriga EU, vilket till
viss del beror på de stora ytorna och den glesa
befolkningen. I ett sammanfattande index för
sårbarhet mot klimatförändring har de södra
delarna av landet en låg sårbarhet, medan Övre
Norrland och Mellersta Norrland har en
medelhög sårbarhet.

Strategier för hållbar regional tillväxt
Det har blivit allt viktigare med ömsesidig
samordning av långsiktiga nationella strategier
med regionala program och strategier. På så vis
skapas bättre förutsättningar för ett långsiktigt
hållbart tillväxtarbete. Förbättrad samverkan
mellan olika geografiska nivåer skapar
nämligen effektivare lösningar och främjar
synergier mellan aktörer och sektorer.
Regeringen har i skrivelsen Strategiskt
tillväxtarbete för regional konkurrenskraft,
entreprenörskap och sysselsättning (skr.
2009/10:221) tydliggjort inriktningen av den
regionala tillväxtpolitiken. I skrivelsen
fastställs att den nationella strategin för
regional konkurrenskraft, entreprenörskap
och sysselsättning 2007–2013 inriktning och
dess prioriteringar är fortsatt aktuella och
vägledande för det regionala tillväxtarbetet.
Inom ramen för prioriteringarna utvecklas
vissa delar. Nationella strategin är en plattform
för helhetssyn och sektorssamordning för
regional konkurrenskraft, entreprenörskap
och
sysselsättning.
De
regionala
utvecklingsprogrammen (RUP) har motsvarande funktion på regional nivå och ska
dessutom ligga till grund för en dialog mellan
den nationella och regionala nivån om centrala
frågor för en hållbar regional tillväxt.
Det regionala tillväxtarbetet baseras på
regionala utvecklingsprogram som styrs av
förordningen (2007:713) om regionalt

tillväxtarbete. Dessa utgör långsiktiga
regionala strategier för hållbar tillväxt och
utveckling som genomförs på regional nivå.
Ansvariga för det regionala tillväxtarbetet i
länen utarbetar, samordnar och genomför
dessa i samverkan med berörda aktörer på
lokal, regional, nationell och internationell
nivå. Strategierna omfattar bl.a. mål och
inriktning för det regionala tillväxtarbetet.
Regeringskansliet
(Näringsdepartementet)
bedriver ett utvecklingsarbete tillsammans
med länen som inleddes 2010 avseende
formerna för RUP som verktyg.
I juli 2010 beslutade riksdagen om en ny
plan- och bygglag (2010:900) med en stärkt
strategisk funktion för den kommunala
översiktsplanen. Av planen ska det framgå hur
kommunen i den fysiska planeringen avser att
ta hänsyn till och samordna översiktsplanen
med nationella och regionala mål, planer och
program av betydelse för en hållbar utveckling
inom kommunen. Vidare ska kommunen vid
upprättandet av ett förslag till översiktsplan
eller ändring i planen samråda med
länsstyrelsen samt berörda kommuner,
regionplaneorgan och kommunala organ i
övrigt som har ansvar för regionalt
tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering. I detta sammanhang har berörda
länsstyrelser, Gotlands kommun, berörda
landsting och samverkansorgan fått i uppdrag
av regeringen att till Boverket redovisa hur det
regionala tillväxtarbetet har samordnats med
kommunernas översiktsplanering. Uppdraget
ska därefter återrapporteras till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31
mars 2012. (se vidare utg. omr. 18, avsnitt 4.)
I skrivelsen En strategi för att stärka
utvecklingskraften i Sveriges landsbygder (skr.
2008/09:167) slog regeringen fast att Sveriges
landsbygder är en viktig resurs för hela landets
utveckling och hållbara tillväxt. Regeringen
slog dessutom fast att arbetet med
landsbygdsfrågor ska bedrivas fortlöpande
inom alla politikområden.
Perioden 2011–2013 är viktig för
genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen samt arbetet med dess uppföljning
och utvärdering. Sverige har fortsatt ansvar
inom framför allt havsmiljö-, innovations- och
forskningsfrågor samt transportsamarbete.
EU-kommissionen har i uppgift att övervaka
och rapportera om genomförandet och kom i
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juni 2011 med en framstegsrapport (Rapport
från kommissionen till Europaparlamentet,
rådet, Europeiska ekonomiska kommittén
samt regionkommittén om genomförandet av
EU-strategin för Östersjöregionen, KOM
(2011) 381 slutlig). Rapporten redogör för hur
projekten framskrider och hur nya
samarbetsnätverk har utvecklats eller står
under utveckling, till följd av strategins
genomförande. Strategin har enligt EUkommissionen lett till ökad konkret handling,
projektgenerering och enhetlig samordning av
resurser. Vidare framhålls vikten av politiskt
engagemang, ökad koppling till EU 2020,
förbättrad samordning av resurser och
fastställandet av både kvalitativa och
kvantitativa mål samt indikatorer för att kunna
mäta framstegen på ett bättre sätt.
Regeringen gav i december 2009 och
februari 2010 i uppdrag till ett antal
myndigheter
att
aktivt
bidra
till
genomförandet av EU:s strategi för
Östersjöregionen.
Myndigheterna
återrapporterade till Regeringskansliet (Utrikes-,
Försvars-,
Landsbygds-,
Miljöoch
Näringsdepartementen) i juni 2011 och där
framgår bl.a. att myndigheterna är engagerade i
nästan samtliga av strategins prioriterade
områden. Ett stort antal projekt genomförs
inom
t.ex.
innovationsområdet
samt
transport-, sjöfart- och sjösäkerhetsområdena.
Dessutom genomförs många projekt i
samarbete såväl mellan länder som mellan
nationell och regional och lokal nivå.
Strategiarbetet har i viss mån bidragit till att
inte bara etablera projektsamarbete utan också
långsiktiga relationer med motsvarande
aktörer i andra länder i Östersjöregionen.
I maj 2011 gav regeringen ett uppdrag
respektive ett erbjudande till de som är
ansvariga för det regionala tillväxtarbetet att i
samverkan med berörda aktörer identifiera och
redovisa prioriteringar avseende det framtida
regionala tillväxtarbetet. Syftet med uppdraget
är att bidra till en fördjupad förståelse för
länens framtida prioriteringar och kommer att
utgöra ett kunskapsunderlag för regeringens
fortsatta arbete med att utveckla det regionala
tillväxtarbetet. Uppdraget ska redovisas till
Regeringskansliet
(Näringsdepartementet)
senast den 15 december 2011.
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Utvecklad styrning och samverkan
Politikens strategier genomförs bl.a. genom en
utvecklad styrning av enskilda statliga myndigheter och samordningsuppdrag till flera
statliga myndigheter och aktörer på nationell,
regional och lokal nivå. Den utvecklade
styrningen och samverkansuppdragen syftar
till att stärka genomförandet av strategierna,
förbättra koordineringen och skapa synergieffekter mellan olika finansiella resurser samt
regionala och nationella program och insatser.
Dialog för hållbar regional tillväxt

Ett ökat regionalt ansvar och inflytande över
frågor av betydelse för hållbar regional tillväxt
ställer krav på ett väl fungerande samspel
mellan den lokala, regionala och nationella
nivån. Regeringen anser därför att en
kontinuerlig dialog är en viktig förutsättning
för detta samspel. Regeringen har under senare
år i större utsträckning medverkat till en ökad
dialog, på politisk- och tjänstemannanivå.
Detta för att utveckla styrningen samt
utveckla och sprida kunskap om den regionala
tillväxtpolitiken. Dialogen förs med aktörer
som medverkar i eller berörs av det regionala
tillväxtarbetet på lokal, regional och nationell
nivå. Dialogen handlar om strategisk inriktning, prioriteringar, genomförandet av
olika insatser, styrningsfrågor samt strukturoch organisationsutveckling.
För att vidareutveckla dialogen mellan den
nationella, regionala och lokala nivån inrättade
regeringen 2007 ett nationellt forum för
regional konkurrenskraft, entreprenörskap
och sysselsättning. Politiska företrädare i
respektive län deltar i forumet tillsammans
med representanter för regeringen. Under
senare tid har diskussionerna inom forumet
fokuserat på områden såsom den framtida
sammanhållningspolitiken, Europa 2020 och
statens regionala organisation.
Myndighetsstrategier för hållbar regional
tillväxt

Som ett led i att förtydliga ett antal strategiska
statliga myndigheters roller i det regionala tillväxtarbetet gav regeringen, i regleringsbreven
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för 2010, dessa i uppdrag att ta fram en
långsiktig intern strategi som ska vägleda
myndigheten i dess arbete med hållbara
regionala tillväxtfrågor. Uppdraget har
rapporterats till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i december 2010.
Myndigheterna7 har inom sina respektive
verksamhetsområden redovisat en långsiktig
intern strategi. Ett antal myndigheter lyfter
fram att arbetet och syftet med strategin är
dubbelriktat. Dels kan den förtydliga vad
hållbart regionalt tillväxtarbete är inom
myndigheten och på så sätt effektivisera
arbetet, dels är den utåtriktad och bidrar till att
förtydliga myndighetens roll gentemot andra
aktörer såsom andra statliga myndigheter eller
organisationer med ansvar för det regionala
tillväxtarbetet. Vidare lyfter myndigheterna
särskilt fram behovet av att deras insatser
relateras
till
myndighetsgemensamma
processer, där även andra myndigheter deltar
utifrån sin expertkompetens. Ett utökat
regionalt ansvar och inflytande ställer nya krav
på myndigheterna att koordinera insatser inom
sina områden med de regionala insatserna. En
intern strategi hjälper dem att möta dessa krav
på ett effektivt sätt. En koppling mellan
myndighetsgemensamma
processer
och
regionala strategier, program och insatser
anses vara en förutsättning för en tydligare roll
och ett framgångsrikt hållbart regionalt
tillväxtarbete.
Utveckling av arbetet med innovation och
förnyelse

Tillväxtverket har, enligt uppdrag från
regeringen i december 2010, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i februari
2011 inkommit med en återrapportering om
länens arbete med innovation och förnyelse.
Tillväxtverket har studerat länens arbete
utifrån tre analysperspektiv – omvandling,
profilering och styrning. Rapporten visar att
de regionalt tillväxtansvariga aktörerna är
strategiska samt tar en tydlig och aktiv roll i

7 Post- och telestyrelsen, Verket för innovationssystem, Invest Sweden, Myndigheten

för yrkeshögskolan, Boverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet,

projektriggning och projektgenomförande
inom området. Det är enligt Tillväxtverket
vidare centralt att statliga myndigheter och
andra nationella aktörer medverkar i det
strategiska arbetet som förs i länen.
Länens arbete med innovation och förnyelse
har ett fokus på tidiga skeden i
omvandlingsprocessen som idéutveckling och
kommersialisering av varor och tjänster.
Tillväxtverket menar att en balans mellan
insatser i tidiga och senare skeden ökar
möjligheterna att optimera insatser som i
slutändan ska leda till hållbar tillväxt.
Länens koppling till akademiska miljöer är
mycket stark inom området innovation och
förnyelse. Samtidigt är det av strategisk
betydelse för såväl lokala och regionala som
nationella
aktörer
att analysera var
innovationer uppstår och anpassa insatserna
därefter eftersom innovationer även uppstår
utanför de akademiska miljöerna. Kopplingen
mellan regionala och nationella profilområden
är emellertid svag. Detta innebär en missad
möjlighet att växla upp insatta resurser och för
Sverige innebär det sammantaget en svagare
kraftsamling inom nationella profilområden.
Miljödriven näringslivsutveckling för att stärka
näringslivets konkurrenskraft

Inom det regionala tillväxtarbetet bedrivs
verksamheter för att stimulera företag till
miljödriven
näringslivsutveckling
och
användning av miljöhänsyn som medel för att
stärka näringslivets konkurrenskraft.
Tillväxtverket har till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) i juni 2011 redovisat
ett regeringsuppdrag från december 2010
avseende länens arbete med miljödriven
näringslivsutveckling
i
alla
branscher.
Tillväxtverket konstaterar att det i hög
utsträckning är miljö- och energiteknikfrågorna som ligger i fokus för arbetet. Enligt
myndigheten är det dock viktigt att vidga och
anpassa verksamheten med miljödriven
näringslivsutveckling till övriga branscher.
Myndigheten
för
tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser har i december
2010 fått regeringens uppdrag att analysera
förutsättningarna för miljödriven näringslivsutveckling. En slutrapport av uppdraget ska
redovisas till Regeringskansliet (Närings-

Kulturrådet och Svenska filminstitutet.
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departementet) i februari 2012. Enligt en
delrapport som myndigheten redovisade till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i
april 2011 krävs det en mix av styrmedel, såväl
generella ekonomiska styrmedel som selektiva
styrmedel för att utveckla området. Generella
styrmedel och kostnadseffektivitet är viktiga
för allokering mellan kända teknologier.
Selektiva styrmedel är däremot viktiga för att
ta fram nya innovationer, gynna forskning om
ny teknik och sprida ny teknik. Enligt
Tillväxtanalys är det vidare betydelsefullt med
en genomtänkt samordning av insatser mellan
aktörer på olika geografiska nivåer.

samordnas och presenteras på ett samlat och
mer transparent sätt. Myndigheterna ska
därutöver identifiera eventuella hinder för
samverkan när det gäller offentligt finansierade
insatser för kompetensförsörjning. Under
arbetet avser myndigheterna föra en
kontinuerlig dialog med regionala företrädare
och inventera och identifiera hur de i dag
arbetar med behovsanalyser och kompetensutvecklingsinsatser. Arbetet kommer även att
delrapporteras i september 2011 samt
slutredovisas
till
Regeringskansliet
(Arbetsmarknads-, Närings- och Utbildningsdepartementen) i maj 2012.

Utveckling inom kompetensförsörjningsområdet

Utveckling av kulturella och kreativa näringar

Regeringen har gett de som ansvarar för
regionalt tillväxtarbete i länen i uppdrag att
under
2011
fortsätta
arbeta
med
kompetensplattformar för samverkan inom
kompetensförsörjning
och
utbildningsplanering på kort och lång sikt.
Efter etableringsfasen pågår nu arbetet med
kompetensförsörjningsfrågor i alla län.
Resultaten
av
arbetet
kommer
att
återrapporteras
till
Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) i mars 2012.
Regeringen gav i mars 2010 ett antal
myndigheter i uppdrag att samverka för att
öka samordningen på nationell nivå inom
kompetensförsörjningsområdet. Uppdraget
innebär att en gemensam struktur för
kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan organ
med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länen,
skapas. Syftet med uppdraget är att stärka
förutsättningarna för att privat och offentlig
verksamhet får tillgång till efterfrågad
kompetens och därmed stärka konkurrenskraften och bidra till hållbar nationell och
regional tillväxt. Uppdraget ska även bidra till
att skapa bättre planeringsförutsättningar och
resursutnyttjande avseende offentligt finansierade kompetensförsörjningsinsatser.
I en delrapport som inkom till
Regeringskansliet (Arbetsmarknads-, Näringsoch Utbildningsdepartementen) i september
2010 framgår att deltagande statliga
myndigheter avser att inventera och
systematisera
befintliga
analyser
och
prognoser av arbetsmarknadens kompetensbehov på kort och lång sikt och se hur de kan

Regeringen beslutade i september 2009 om en
handlingsplan för kulturella och kreativa
näringar. Beslutet har bidragit till att starta
processer där kultur-, närings- och den
regionala tillväxtpolitiken utvecklar nya
samarbetsformer både på nationell, regional
och lokal nivå. Regeringsuppdraget från juni
2010 avseende mäklarfunktioner, nätverk och
modeller för samverkan syftar till att bygga
långsiktigt hållbara system för dessa näringar
och stimulera alla län och utpekade nationella
aktörer att arbeta strategiskt med kulturella
och kreativa näringar.
Tills nu har elva län strategiska planer eller
program för kulturella och kreativa näringar. I
de resterade tio länen avser man presentera
strategier under 2011. Strategierna ser olika ut
och utgår från respektive läns förutsättningar.
Det handlar bl.a. om att öka möjligheterna för
företagare inom kulturella och kreativa
områden att nå nya kunder, uppdragsgivare
samt vidgade marknader.
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Behov av förstärkt arbete med
jämställdhetsintegrering

Tillväxtverket har, enligt uppdrag från
regeringen i december 2010, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i april 2011
inkommit med en utredning om förekomsten
av ett jämställdhetsperspektiv i det regionala
tillväxtarbetet.
Tillväxtverket konstaterar i rapporten att
arbetet med jämställdhetsintegrering på den
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regionala nivån har tappat fart och att det
återstår mycket arbete för att jämställdhet ska
vara integrerat i det regionala tillväxtarbetet.
Engagemanget och arbetet med jämställdhetsintegrering varierar över landet. Rapporten
visar också att roll- och ansvarsfördelningen
för jämställdhetsintegrering behöver tydliggöras på regional nivå. Länsstyrelserna har,
enligt Tillväxtverket, generellt sett kommit
längre i jämställdhetsarbetet än vad berörda
landsting, Gotlands kommun och samverkansorganen har. Det framgår också att det finns
behov av utbildning och ökad kunskap om
jämställdhet bl.a. på styr- och ledningsnivå
inom organisationer som arbetar med hållbar
regional tillväxt.
Ökat fokus på lärande inom det regionala
tillväxtarbetet

Organisationer med ansvar för det regionala
tillväxtarbetet i samtliga län har enligt uppdrag
från regeringen i december 2010, och de
riktlinjer Tillväxtverket tagit fram, upprättat
en plan för uppföljning, utvärdering, analys
och lärande (lärandeplan) av det regionala
tillväxtarbetet i länet. Lärandeplanerna har
redovisats till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i mars 2011 och visar att
kvalitén och omfattningen varierar mellan
länen. Framtagandet av lärandeplanerna har
bidragit till ett ökat fokus på bl.a. strategiskt
arbete med omvärldsbevakning, aktörsdialog
och samverkan mellan finansiärer samt
uppföljning och utvärdering av det regionala
program- och strategiarbetet. Ett ökat mandat
för länen att arbeta med lärande kan vidare ge
ett mer samlat grepp regionalt kring analys,
uppföljning och utvärderingsarbetet.
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser har 2011 fått i uppdrag
av regeringen att lämna förslag till hur lärandet
inom den regionala tillväxtpolitiken kan
utvecklas. Myndigheten ska bl.a. analysera hur
länens lärandeplaner och följeforskningen
inom
strukturfondsprogrammen
kan
utvecklas. Uppdraget ska redovisas i en
slutrapport till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i december 2012.

Program och verktyg
regional tillväxt

för

hållbar

Regional projektverksamhet
Medel för regional projektverksamhet har
under 2010 beviljats av länsstyrelser, samverkansorgan och regionala självstyrelseorgan.
Samtliga insatser som inkluderas i redovisningen av regional projektverksamhet är finansierade av anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder och är dessutom medfinansierade av olika
aktörer. Insatserna är ofta medfinansierade av
anslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden
perioden
2007–2013.
Andra
medfinansiärer är bl.a. statliga myndigheter,
samverkansorgan, landsting, kommuner och
privata aktörer.8
I diagram 2.3 redovisas fördelningen av den
totala finansieringen av regional projektverksamhet, som uppgår till 4 287 miljoner kronor
för 2010, fördelat på den nationella strategins
prioriteringar. Huvudsakliga prioriteringar har
varit:
-

Innovation och förnyelse (dvs. Innovativa
miljöer och Entreprenörskap) med 67
procent, 2 851 miljoner kronor.

-

Tillgänglighet (dvs. Regionförstoring och
Ett utvecklat informationssamhälle) med
12 procent, 542 miljoner kronor.

-

Strategiskt gränsöverskridande samarbete
med 11 procent, 460 miljoner kronor.

-

Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud med 6 procent, 259 miljoner
kronor.9

I diagram 2.4 redovisas den totala volymen
av beslutade medel om regional projektverksamhet per anslag eller medfinansiär som
uppgår till 4 287 miljoner kronor för 2010.10
Av finansieringen kommer bl.a.:

8 Uppgifterna är hämtade från rapporten Uppföljning och resultatvärdering av

regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet som Tillväxtverket
publicerade i juni 2011 (rapport 0091).
9 Insatser inom dessa områden sker till stor del inom ramen för det nationella

strukturfondsprogrammet (Europeiska socialfonden).
10 Beloppen nedan är avrundade.
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-

38 procent, 1 631 miljoner kronor, från
statliga medel (dvs. Anslag 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder och Staten övrigt).

-

36 procent, 1 550 miljoner kronor, från
EU-medel.11

-

15 procent, 664 miljoner kronor, från
kommuner, landsting, samverkansorgan
och regionala självstyrelseorgan.

-

5 procent, 198 miljoner kronor, från
privat finansiering.

-

6 procent, 244 miljoner kronor, från
övrig finansiering (bl.a. utländska
finansiärer inom EU:s territoriella
samarbetsprogram).

11 Med EU-medel avses främst medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden

perioden 2007–2013 inklusive medel från program inom ramen för det europeiska
territoriella samarbetet, Europeiska socialfonden perioden 2007–2013 och
landsbygdsprogrammet 2007–2013.
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Diagram 2.3 Total finansiering av regional projektverksamhet 2010 fördelat på nationella strategins prioriteringar, i tusental
kronor och procent

Strategiskt
gränsöverskridande
samarbete
459 461
11%

Övrigt
176 022
4%

Ett utvecklat
informationssamhälle
230 159
5%

Innovativa miljöer
1 421 126
34%

Regionförstoring
311 659
7%

Ökat
arbetskraftsutbud
49 255
1%
Kompetensförsörjning
210 054
5%

Entreprenörskap
1 429 383
33%

Källa: Tillväxtverket.

Diagram 2.4 Total finansiering av regional projektverksamhet 2010 per anslag/medfinansiär, i tusental kronor och procent

Privat finansiering
198 393

Övrig finansiering
243 652
6%

Anslag 1:1
809 681

5%

19%

Staten övrig
821 630

EU-medel
1 550 129

19%

36%

Kommun
520 347
12%

Landsting/Samverkansorgan/Regionala
självstyrelseorgan
143 285
3%

Källa: Tillväxtverket.
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De medel som avser statlig medfinansiering
om 1 631 miljoner kronor innefattar anslaget
1:1 Regionala tillväxtåtgärder om 810 miljoner
kronor och övrig statlig medfinansiering om
821 miljoner kronor. I tabell 2.6 redovisas de
största finansiärerna inom övrig statlig medfinansiering vilka är universitet och högskolor,
Vinnova och Tillväxtverket.
Tabell 2.6 De största medfinansiärerna inom övrig statlig
finansiering 2010
Nr

Medfinansiärer

mnkr

1

Universitet och högskolor

193

2

Vinnova

98

3

Tillväxtverket

74

4

ALMI Företagspartner AB

40

5

Arbetsförmedlingen

37

6

Trafikverket

29

7

Energimyndigheten

17

8

Innovationsbron

16

9

Övriga

93

TOTALT

597

Källa: Tillväxtverket.

Fördelningen
av
beslutade
regionala
projektmedel 2010 inom anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder kan sorteras efter de
s.k. nationella ämneskategorierna, vilket
möjliggör en mer finfördelad redovisning av
insatserna. I tabell 2.7 framgår fördelningen
mellan ämneskategorierna. Den totala insatsen
är emellertid högre än angiva belopp eftersom
insatserna medfinansieras av olika aktörer.
I tabell 2.8 redovisas beslutade regionala
projektmedel inom anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder, som 2010 uppgår till ca 810
miljoner kronor, fördelat på respektive län och
nationella strategins prioriteringar. Området
innovation och förnyelse har varit prioriterat.
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Tabell 2.7 Regional projektverksamhet finansierad av
anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder sorterat efter de
s.k. nationella ämneskategorierna 2010
Nationell ämneskategori

mnkr

Främjande av samarbete, kunskapsutveckling och kunskapsutbyte inom
innovationsområdet

89

FoU-verksamhet i forskningscentrum

46

Utveckling av förutsättningar för innovation
(t.ex. utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser)

38

Främjande av miljövänliga tjänster,
produkter och produktionsprocesser i små
och medelstora företag

30

Övriga åtgärder för att stimulera
entreprenörskap (t.ex. attitydpåverkande
insatser)

55

Insatser för utveckling av existerande
företag

38

Kapitalförsörjningsinsatser för små och
medelstora företag

32

Energi

20

Turism

71

Kultur

25

Kompetensförsörjning

65

Informationssamhället

34

Transport/regionförstoring (t.ex.
samverkanslösningar mellan olika
transportslag)

53

Övrigt

214

TOTALT

810

Källa: Tillväxtverket.
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Tabell 2.8 Beslutade regionala projektmedel från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder 2010 fördelat på respektive län och
den nationella strategins prioriteringar
Tusentals kronor (avrundade belopp)

Nationell
prioritering/
Län
Stockholm

Innovation och
förnyelse

Kompetensförsörjning och ökat
arbetskraftutbud

Innovativa
miljöer

Kompetensförsörjning

Entreprenörskap

Tillgänglighet

Ökat
arbetskraftsutbud

Strategiskt
gränsöverskridande
samarbete

Ett utvecklat
informationssamhälle

Regionförstoring

Saknas
uppgift

Totalt

725

50

4 691

925

1 900

500

291

425

9 507

Uppsala

2 540

3 376

560

290

0

0

1 130

2 856

10 752

Södermanland

3 555

10 074

200

0

0

0

284

1 633

15 746

Östergötland

1 901

8 066

2 891

595

1 740

0

225

899

16 317

Jönköping

4 098

16 518

1 102

430

850

0

1 479

5 632

30 110

Kronoberg

906

4 811

100

0

0

1 518

0

1 337

8 672

Kalmar

6 602

10 001

4 921

170

1 676

765

3 128

2 201

29 464

Skåne

11 830

3 750

750

130

430

0

12

2 600

19 502

Halland

515

1 250

230

0

0

0

80

289

2 364

16 857

27 832

0

475

75

227

1 909

2 137

49 512

Gotland

5 205

2 873

354

49

280

652

5 408

3 372

18 192

Blekinge

Västra Götaland

10 585

11 693

895

0

150

2 980

680

1 490

28 472

Örebro

7 342

10 278

2 618

0

1 778

7 000

0

2 497

31 513

Värmland

6 535

14 927

790

0

4 250

2 191

2 857

3 968

35 518

Västmanland

3 041

19 157

6 262

1 423

142

0

817

2 077

32 918

Dalarna

20 143

23 644

5 604

475

8 250

0

4 168

10 575

72 859

Gävleborg

29 158

38 726

4 742

3 756

1 973

430

1 378

3 841

84 003

Västernorrland

19 200

11 574

15 409

4 625

2 540

15 569

12 963

5 859

87 738

Jämtland

43 251

4 065

2 974

0

2 400

0

5 509

3 623

61 822

Västerbotten

38 536

36 857

3 129

1 583

10 743

1 350

14 368

7 605

114 171

8 045

9 266

1 485

128

14 000

1 234

9 180

7 191

50 528

240 570

268 787

59 705

15 054

53 177

34 416

65 866

72 105

809 681

Norrbotten
Summa
Källa: Tillväxtverket.

EU:s strukturfondsprogram perioden 2007–
2013

Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning

För programperioden 2007–2013 har Sverige
tilldelats medel från EU:s två strukturfonder:
Europeiska
regionala
utvecklingsfonden
(ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) (se
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv).
Medlen från ERUF fördelas till ett antal program inom de två målen Regional konkurrenskraft och sysselsättning och Europeiskt territoriellt samarbete. Strukturfondsprogrammen för
dessa två mål täcker geografiskt hela Sverige.

EU-ramen (ERUF) för de åtta regionala strukturfondsprogrammen
2007–2013
är
ca
8,4 miljarder kronor. Dessa medel beräknas
medfinansieras med nationella offentliga medel
om ca 9,8 miljarder kronor. Näringslivets
deltagande i programmen är av stor betydelse.
Enligt en indikativ uppskattning kommer
näringslivets medfinansiering att uppgå till ca 4,3
miljarder kronor. Den totala omslutningen för
de åtta regionala strukturfondsprogrammen
beräknas därmed uppgå till ca 22,6 miljarder
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kronor (EU-medel, svenska offentliga medel
samt privat medfinansiering).
Till och med 2010 uppgår beslut om medel
från ERUF i de åtta regionala strukturfondsprogrammen till ca 6,6 miljarder kronor och beslut
om nationell offentlig medfinansiering uppgår
till ca 7,6 miljarder kronor. Den beslutade privata
medfinansieringen uppgår till ca 2,2 miljarder
kronor.
De första utbetalningarna av EU-medel till
projektägare gjordes under 2008. Till och med
2010 uppgår utbetalningarna till ca 2,8 miljarder
kronor, vilket motsvarar 34 procent av EUramen. Utbetalningarna av nationell offentlig
medfinansiering uppgår till ca 3,8 miljarder
kronor och motsvarande siffra för de privata
medlen är 0,9 miljarder kronor t.o.m. 2010.
I samband med framtagandet av de åtta regionala strukturfondsprogrammen för perioden
2007–2013 gav Sverige information till Europeiska kommissionen om beslutens indikativa fördelning mellan programmens områden. Varje år
redovisas det ackumulerade utfallet till
Europeiska kommissionen. De mest prioriterade
och ekonomisk största områdena framgår av
tabell 2.9. Totalt har ca 4,2 miljarder kronor
beslutats inom områdena forskning och
utveckling, innovation och entreprenörskap.
Även inom transport har en stor andel av medlen
beslutats. Inom områdena förnybar energi och
energieffektivitet är beslutsfattandet relativt lågt,
14 procent i förhållande till den indikativa
fördelningen.12

Tabell 2.9 Indikativ fördelning 2007–2013 mellan de mest
prioriterade områdena i de regionala strukturfondsprogrammen t.o.m. 2010
Miljoner kronor (avrundade belopp)
Prioriterade områden

Indikativ
fördelning av
strukturfondsmedel

Fördelning
beslutade
strukturfondsmedel

Forskning och utveckling, innovation samt entreprenörskap

5 400

4 200

Förnybar energi och energieffektivitet

500

70

Turism, kultur och storstad

500

470

Informationssamhället

900

420

Transport

600

900

7 900

6 060

Summa
Källa: Tillväxtverket.

I tabell 2.10 redovisas de beslutade medlen inom
de åtta regionala strukturfondsprogrammen
fördelat på nationella strategins prioriterade
områden.
Tabell 2.10 Fördelning av beslutade medel 2007–2013 på
vissa av den nationella strategins prioriterade områden i de
regionala strukturfondsprogrammen t.o.m. 20101
Miljoner kronor (avrundade belopp)

Nationella strategins
prioriterade områden

Fördelning
beslutade
strukturfondsmedel

Fördelning
beslutade
nationella
offentliga
medel2

Totalt
beslutade
medel

Innovation och förnyelse, varav:

5 394

6 118

11 512

Innovativa miljöer

2 227

2 603

4 830

Entreprenörskap

3 167

3 515

6 682

Tillgänglighet, varav:

1 619

1 961

3 580

Regionförstoring

1 160

1 473

2 633

459

488

947

7 013

8 079

15 092

Ett utvecklat informationssamhälle
Summa
1

Det prioriterade området kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud
finansieras i huvudsak inom det nationella strukturfondsprogrammet (ESF). Se
tabell 2.12 avseende det prioriterade området strategiskt gränsöverskridande
samarbete.
2
I dessa belopp ingår bl.a. medfinansieringen från anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder.
Källa: Tillväxtverket.

12 Insatser inom dessa prioriterade områden redovisas även inom området Forskning

och utveckling, innovation samt entreprenörskap. Detta medför att insatserna inom
områdena förnybar energi och energieffektivitet samt informationssamhället totalt sett
är större än vad som anges ovan.
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Insatser för att öka det regionala utbudet av
ägarkapital inom de åtta regionala
strukturfondsprogrammen
Inom ramen för de åtta regionala strukturfondsprogrammen har det avsatts EU-medel till
insatser som syftar till att öka det regionala utbudet av ägarkapital till nya och växande småoch medelstora företag. Totalt avses ca 2,5
miljarder kronor satsas i företag, varav ca
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0,7 miljarder kronor från de åtta regionala
strukturfondsprogrammen, ca 0,7 miljarder
kronor från nationella offentliga aktörer och ca
1,1 miljarder från privata aktörer. Möjligheten
att besluta om medel till projekt för att förbättra
kapitalförsörjningen för företag är ett led i att ge
finansiering i andra former än bidrag, såsom lån,
garantier och riskkapital. Till och med slutet av
2010 har ca 1 000 förfrågningar om finansiering
inkommit till fonderna och 92 investeringar för
ca 589 miljoner kronor genomförts. 17 procent
av EU-medlen är därmed investerade. I de tolv
fondprojekten utgör beslutade medel mellan 11
och 65 procent av de totala projektmedlen.
De största medfinansiärerna inom de åtta
regionala strukturfondsprogrammen
De 20 största nationella offentliga medfinansiärerna inom de åtta regionala strukturfondsprogrammen står för ca 3,3 miljarder kronor av
den totala medfinansieringen på ca 7,6 miljarder
kronor (se tabell 2.11).
Störst medfinansiär är ALMI Företagspartner
AB som via sitt dotterbolag ALMI Invest AB
tillsammans med Norrlandsfonden, Sjätte APfonden och Innovationsbron AB ingår som
förvaltare/projektägare till de 12 riskkapitalfonder som under 2009 etablerats inom de åtta
regionala strukturfondsprogrammen. Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och
Västernorrlands län och samverkansorganet i
Västerbottens län är stora medfinansiärer från
anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Verket för
innovationssystem är tillsammans med ett antal
universitet stora medfinansiärer inom projekt
som främjar forskning och utveckling samt
innovation.

Tabell 2.11 De 20 största medfinansiärerna inom de åtta
regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning, beslutade medel t.o.m. 2010
Nr

Medfinansiärer

mnkr

1

ALMI Företagspartner AB

446

2

Länsstyrelsen i Norrbottens län

252

3

Trafikverket

248

4

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

188

5

Länsstyrelsen i Västerbottens län

185

6

Verket för innovationssystem

173

7

Länsstyrelsen i Jämtlands län

164

8

Luleå tekniska universitet

160

9

Länsstyrelsen i Västerbottens län

152

10

Umeå universitet

149

11

Mittuniversitetet

135

12

Region Gävleborg

127

13

Innovationsbron

124

14

Skellefteå kommun

123

15

Umeå kommun

123

16

Region Dalarna

122

17

Västra Götalands regionen

118

18

Region Värmland

116

19

Sjätte AP-fonden

100

20

Västerbottens läns landsting
TOTALT

92
3 297

Källa: Tillväxtverket.

Mål och hittillsvarande resultat inom de åtta
regionala strukturfondsprogrammen
Insatserna inom de åtta regionala strukturfondsprogrammen förväntas enligt programdokumenten bidra till totalt 33 800 nya arbetstillfällen och 18 300 nya företag. Vidare förväntas
17 300 företag delta i insatserna. Målsättningen
är att nära hälften av dessa arbetstillfällen och
nya/deltagande företag ska tillfalla respektive
ägas av kvinnor och den andra hälften av män när
programperioden summeras.
De hittills redovisade resultaten av dessa är att
de åtta regionala strukturfondsprogrammen har
bidragit till ca 6 000 nya arbetstillfällen för
kvinnor och ca 8 000 för män. De har även
bidragit till ca 6 000 nya företag, ca 2 500 för
kvinnor och ca 3 500 för män. Vidare har ca
18 000 företag deltagit i insatserna. Uppgifterna
baseras på rapporter från projekten. Tidigare
gjorda utvärderingar visar dock att rapporterade
resultat innehåller överskattningar.
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Territoriella samarbetsprogram

Sverige deltar i tretton program inom ramen för
det europeiska territoriella samarbetet. Sex av
dessa är gränsregionala program: Nord, BotniaAtlantica, Sverige-Norge och Öresund-Kattegatt-Skagerrak, Central Baltic och South Baltic.
EU-ramen för dessa program uppgår till ca 3,4
miljarder kronor för 2007–2013. Av dessa är det
endast Sverige-Norge (335 miljoner kronor i
ERUF-ram) som betalas ut genom statens
budget.
Sverige deltar i tre transnationella program:
Norra Periferin, Östersjön och Nordsjön. Ramen (ERUF) för dessa program uppgår till ca
3,4 miljarder kronor.
Insatserna inom de gränsregionala och transnationella programmen ska bidra till ökad gränsöverskridande samverkan för att bl.a. stärka innovativa miljöer och främja nätverk och
samverkan i näringslivet. Vidare förväntas programmen bidra till gränsöverskridande samverkanslösningar för att öka tillgången till samhällsservice, ökad tillgänglighet samt fördjupat
samarbete kring miljöproblematiken i Östersjön
och Nordsjön.
Till och med 2010 har beslut fattats om medel
från ERUF i de nio gränsregionala och transnationella programmen om ca 4,9 miljarder kronor

vilket motsvarar 72 procent av EU-ramen. I
programmen utgör beslutade medel mellan 55
och 80 procent av de totala projektmedlen. De
första utbetalningarna av EU-medel till projektägare gjordes först under 2009. Till och med
2010 uppgår utbetalningarna till ca 653 miljoner
kronor, vilket motsvarar ca 10 procent av EUramen.
I de gränsregionala och transnationella
programmen som Sverige deltar i har t.o.m. 2010
totalt 664 projekt beviljats medel. I dessa projekt
deltar partners från Sverige i 541 projekt. Av
dessa projekt bedöms ca 90 procent av projekten
bidra till den nationella strategins prioriteringar
(se tabell 2.12).
Sveriges deltar även i programmet Kolarctic,
som finansieras inom ramen för EU:s samarbete
över sina externa gränser, ENPI (European
Neighbourhood and Partnership Instrument).
Programmet syftar till att stärka samarbetet
mellan Nordkalotten och nordvästra Ryssland. I
Sverige omfattas Norrbottens län och i viss mån
Västerbottens län av programmet. De första
projektbesluten fattades 2010. Till och med 2010
har beslut fattats om 17 miljoner kronor, vilket
motsvarar 7 procent av EU-ramen.

Tabell 2.12 De territoriella programmens bidrag till nationella strategin, antal projekt per riktlinje, t.o.m. 2010
Riktlinje

Gränsregionala

Transnationella

Interregionala

Summa

30

1

Minimera gränshinder för gränspendlare och näringsliv med gränsöverskridande verksamhet

30

2

Främja gränsöverskridande nätverk mellan företag

69

18

3

Utveckla gränsöverskridande samverkanslösningar för att öka tillgången till viktiga
samhällsfunktioner

62

15

4

Främja fördjupat samarbete över nationsgränserna för att stärka innovativa miljöer

91

25

5

Bidra till att förbättra kommunikationer mellan de nordiska storstadsregionerna

7

3

10

6

Främja satsningar på sjömotorvägar över Östersjön för att effektivisera transporterna
inom EU och stärka perifera regioners tillgänglighet

7

6

13

7

Främja fördjupat samarbete över nationsgränser för ett hållbart och innovativt nyttjande och utveckling av naturresurser, kultur och kulturarv

138

32

8

Främja fördjupat samarbete kring miljöproblematiken i Östersjön och Nordsjön

32

32

436

131

Summa antal projekt
Källa: Tillväxtverket.

32

6

93
77

27

23

143

193
64

56

623
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Uppföljning och utvärdering

Under programperioden 2007–2013 utvärderas
strukturfondsprogrammen kontinuerligt. Ett av
syftena med utvärderingarna är att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande genom
att erfarenheter och kunskaper förmedlas och
sprids till de aktörer som deltar i genomförandet
av programmen. Utvärderingsinsatser genomförs på både program- och projektnivå.
Nedan sammanfattas resultaten t.o.m. våren
2011.
Utvärdering av insatser inom de åtta regionala
strukturfondsprogrammen under programperioden 2007–2013
Sedan 2008 har de åtta programmen utvärderats
av följeforskare. Våren 2011 presenterades den
fjärde och sista utvärderingen från följeforskningen för respektive program. Syftet med
dessa utvärderingar är att ge en samlad bild av
hur de olika programmen utvecklats fram till
våren 2011 och att ge input till en dialog om hur
programmens innehåll och genomförande kan
stärkas och utvecklas inför den avslutande delen
av programperioden. En övergripande slutsats är
att programmen fungerar väl och drivs i linje
med intentionerna men att det finns förbättringspotential.
Utvärderingarna visar att det på programnivå
finns stora skillnader både vad gäller
genomförande och resultat. En slutsats är att om
programmen ska ha en möjlighet att nå inte bara
de kvantitativa programmålen utan också ha en
långsiktig och strukturell påverkan så måste
programmens insatser koncentreras till några få
områden och även kopplas ihop med andra
insatser och resurser med liknande mål på
nationell och internationell nivå.
Genomgående konstaterar följeforskarna att
strukturfondsfinansieringen verkar ha haft stor
betydelse för de flesta av projekten. Resultaten
är dock osäkra, dels för att endast en mindre del
av projekten är avslutade, dels för att många
resultat kommer långt efter att projekten
avslutats. Det förefaller som om den globala
ekonomiska krisen 2008–2009 till viss del
påverkat projektens resultat i negativ riktning.
Den påverkade företagens intresse och möjligheter att delta i projekten.
Följeforskarna anser att strukturfonderna
skapar det största mervärdet i de projekt som är
nyskapande. Här finns få andra befintliga aktörer

som skulle kunna gå in och ta på sig
finansieringen. Samtidigt konstateras att
resultaten från innovativa och strategiska
forsknings- och utvecklingsprojekt, som möjliggjorts av strukturfondsprogrammen, tar tid och
att det kan vara ett problem att projekten i de
flesta fall avslutas efter tre år.
Följeforskarna slutsats är att det finns
utrymme för ytterligare strategisk prioritering
och förbättrad styrning av projekten. Trots detta
anser de att flera av programmens projekt har en
långsiktig potential.
Följeforskarna har också studerat de
horisontella kriterierna jämställdhet mellan
kvinnor och män, integration och mångfald och
förbättrad miljö. En slutsats som de drar är att
det har skett tydliga förbättringar vad gäller
integration av miljö- och jämställdhetsaspekter
under innevarande programperiod, men att det
trots detta behövs ökad styrning för integrering
av de horisontella kriterierna i projekten. För att
få ett verkligt genomslag är det nödvändigt att ge
stöd till de utvecklingsansvariga så att kriterierna
arbetas in redan under planeringsfasen av
projekten.
Utvärdering av insatser inom
riskkapitalfonder under programperioden
2000–2006
I Sverige genomfördes, under programperioden
2000–2006, de första tre riskkapitalfonderna
finansierade av den europeiska regionala
utvecklingsfonden (ERUF). Arbetet startade
2005 och den totala investeringen uppgick till
112 miljoner kronor i 62 bolag. Investeringarna
har genomförts tillsammans med 49 privata
samarbetspartners. Merparten av alla företag
som erhållit investeringar har varit mikroföretag
med 0–9 anställda. De tre riskkapitalfonderna
startades inom dåvarande mål 2 i Västsverige,
Gotland och Mellersta norrland, där regionala
Almi-bolag startade dotterbolag som förvaltade
partnerskapsfonder.13
Tillväxtverkets utvärdering visar att fonderna
genom sina investeringar bidragit till att öka
volymen av riskkapital till små och medelstora
företag i regionerna. 14 Detta gäller särskilt

13 Almi Företagspartner Örebro AB startade det helägda dotterbolaget Vestra

Partnerinvest, Almi Företagspartner Mitt AB det helägda dotterbolaget Saminvest och
Almi Företagspartner Gotland AB startade Region Invest AB.
14 Utvärdering – Pilotsatsning på regionala investeringsfonder, april 2011.
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investeringar i tidiga skeden. Utvärderarna anser
att fonderna förefaller ha tillgodosett ett
kapitalbehov som tidigare inte har kunnat tillgodoses. Bedömningen görs att fonderna på kort
sikt har stimulerat tillförseln av kapital till
regionerna samt att investeringar har kommit till
stånd och även tidigarelagts.
På längre sikt kan dock utvärderarna ännu inte
avgöra om fonderna kommer att generera
avkastning på portföljnivå.
Central projektverksamhet
Under 2010 har regeringen och Tillväxtverket
fattat beslut om totalt ca 91 miljoner kronor till
central projektverksamhet inom anslaget
1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Därtill har
Tillväxtverket fördelat verksamhetsbidrag till
resurscentra för kvinnor med 50,5 miljoner
kronor. Regeringen har bl.a. tilldelat riksorganisationen Hela Sverige ska leva 30 miljoner
kronor för perioden 2011–2012 till insatser som
ska stimulera och stödja lokal utveckling i alla
delar av landet med fokus på lokala
servicelösningar samt hållbara miljö- och energilösningar på lokal nivå.
Under 2010 har Tillväxtverket bedrivit central
projektverksamhet, finansierat av anslaget
1:1 Regionala tillväxtåtgärder, genom programmen: Produktutveckling i små företag – av
varor och tjänster, Regionalt klusterprogram
samt Lokalt och regionalt tillväxtarbete.
Produktutveckling i små företag

Under 2010 beviljade Tillväxtverket bidrag från
produktutvecklingsprogrammet till 230 små
företag om totalt 58,9 miljoner kronor.
Tillväxtverket har undersökt betydelsen av
insatsen för 147 av de 257 företag som beviljades
medel 2007 (Tillväxtverket, Info 0238).
Majoriteten av företagen uppger att produktutvecklingsbidraget har varit mycket viktigt för
deras utvecklingsinsats. Den genomsnittliga
omsättningen på den produkt som utvecklades
hos de tillfrågade företagen beräknas öka från
1,9 miljoner kronor 2007 till 9 miljoner kronor
2013.

34

Regionala klusterprogrammet

Under perioden 2006–2010 har Tillväxtverket
genomfört ett regionalt klusterprogram. Totalt
omfattade programmet insatser för 61 miljoner
kronor. Insatserna har riktats till klusterinitiativ
som består av små och medelstora företag.
Viktiga förutsättningar för programmet var dels
att klusterinitiativen skulle vara regionalt
förankrade och en strategisk del i det regionala
tillväxtarbetet, dels att de skulle ha ett starkt
företagsengagemang.
Tillväxtverket har låtit utvärdera programmet
under
2011
(Tillväxtverket
0093
Programutvärdering
klusterprogrammet).
Utvärderarna bedömer att målet för programmet
är uppfyllt och att insatser inom programmet
bl.a. har bidragit till ny kompetens, kompetensutveckling och nätverk för de inblandade
företagen. Programmet har, enligt utvärderarna,
dessutom bidragit till att öka samordningen
mellan nationella och regionala insatser inom
området.
Lokalt och regionalt tillväxtarbete

Under perioden 2008–2010 har Tillväxtverket
genomfört ett program för lokalt och regionalt
tillväxtarbete. Inom programmet har totalt 30
miljoner kronor beviljats. Syftet har varit att öka
näringslivets konkurrenskraft samt att öka
lärandet kring lokalt och regionalt tillväxtarbete.
Tillväxtverket har låtit utvärdera programmet
under 2011 i syfte att se om det genom sin
finansiering
når
projekt
som
stöttar
tillväxtprocesser och skapar lärande (Slututvärdering programmet för lokalt och regionalt
tillväxtarbete, april 2011). Utvärderarna anser att
programmet prioriterar strategiska projekt samt
fångar upp och sprider erfarenheter och lärdomar från projekten till andra. De ser vidare en
potential i att programmet utvecklar detta
ytterligare för att stärka hållbart lokalt och
regionalt tillväxtarbete.
Resurscentra för kvinnor

I december 2009 fattade regeringen beslut om
ett treårigt verksamhetsbidrag till resurscentra
för kvinnor på sammanlagt 108 miljoner kronor
under perioden 2009–2012. Härmed upphörde
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den
tidigare
ettåriga
projektoch
basfinansieringen till verksamheten. Genom
regeringsbeslutet
förtydligades
mål
och
inriktning för verksamheten. Målet är att
resurscentra för kvinnor ska bidra till jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet genom att
synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors
inflytande. Verksamheten ska prioritera insatser
inom följande områden: entreprenörskap och
innovativa miljöer, kompetensförsörjning och
ökat arbetskraftsutbud, tillgänglighet, strategiskt
gränsöverskridande
samarbete
samt
landsbygdsutveckling.
Under 2010 fattade Tillväxtverket 17 beslut
om verksamhetsbidrag för 50,5 miljoner kronor
fördelat på 14 län, vilket omfattar 49 resurscentra
för kvinnor. Den sammanlagda finansieringen
för de verksamheter som Tillväxtverket och
andra finansiärer beviljat under 2010 uppgår till
ca 56,6 miljoner kronor. Finansiärer av verksamheten är förutom Tillväxtverket även bl.a.
EU:s strukturfondsprogram, Arbetsförmedlingen, universitet, länsstyrelser, landsting,
samverkansorgan och kommuner.
Regionala företagsstöd
Med regionala företagsstöd avses bidrag i form
av de s.k. selektiva regionala företagsstöden regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag och
såddfinansiering. Dessutom avses det generella
regionala företagsstödet transportbidrag.
Investeringar som erhåller regionala företagsstöd finansieras till största delen av företagen
själva eller via den reguljära kapitalmarknaden.
Sverige får ha nationella stödområden som
omfattar 15,3 procent av befolkningen. Indelningen framgår av förordningen (1999:1382) om
stödområden för vissa regionala företagsstöd.
Flertalet offentliga insatser för kapitalförsörjning till företag har gjorts inom utgiftsområde
24 Näringsliv.

för de investeringar som beräknas delfinansieras
av stöden.
För samtliga regionala företagsstöd finns
också indikatorer över antalet anställda kvinnor
och män samt könsfördelningen i såväl ledning
som styrelse i de stödmottagande företagen.
För regionalt investeringsstöd, sysselsättningsbidrag och regionalt bidrag till företagsutveckling finns även resultatindikatorer avseende
den ekonomiska tillväxtaspekten såsom förädlingsvärde, omsättning och vinstmarginal hos de
företag som erhållit stöd.
Statistiken för de selektiva regionala företagsstöden avser beviljade stöd under 2010. Statistiken för transportbidrag avser utbetalda medel
2010, eftersom beslut om och utbetalning av
transportbidrag fattas vid samma tillfälle.15
I tabell 2.13 redovisas vissa resultatindikatorer
och i tabell 2.14 redovisas beviljade selektiva
regionala företagsstöd under 2010 fördelade på
län.
Tabell 2.13 Vissa resultatindikatorer om beviljade selektiva
regionala företagsstöd 2007–20101
2007

2008

2009

2010

550

664

583

613

Beräknat antal nya arbetstillfällen totalt2

3 619

3 904

3 249

4 905

Beräknat antal nya arbetstillfällen kvinnor2

1 504

1 628

1 323

1 904

Beräknat antal nya arbetstillfällen män2

2 115

2 276

1 926

3 001

141

160

161

112

2 558

3 205

2 156

2 448

Beviljat belopp (mnkr)

Genomsnittlig subvention
per förväntad ny årsarbetskraft (tkr) 2
Investeringar som
beräknas delfinansieras
med de selektiva regionala
företagsstöden (mnkr) 3

1
Regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag och såddfinansiering.
2
Exkl. såddfinansiering eftersom detta inte beräknas.
3
Exkl. sysselsättningsbidrag.
Källa: Tillväxtverket.

Resultatindikatorer

Resultatindikatorerna för de selektiva regionala
företagsstöden, förutom såddfinansiering, är
förväntat antal nya arbetstillfällen uppdelat på
kvinnor och män, genomsnittlig subvention per
förväntad ny årsarbetskraft samt totalbeloppet

15 Uppgifterna är hämtade från rapporten Uppföljning och resultatvärdering av
regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet som Tillväxtverket publicerade i
juni 2011 (rapport 0091). Beloppen i texten nedan är avrundade.
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Tabell 2.14 Beviljade selektiva regionala företagsstöd av länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan, samverkansorganen i
Kalmar och Gotlands län samt Tillväxtverket under 2010 fördelade på län
Län

Regionalt
investeringsstöd
(mnkr)

Regionalt
bidrag till
företagsutveckling
(mnkr)

Sysselsättningsbidrag
(mnkr)

Såddfinansiering
(mnkr)

Beräknad
sysselsättningsökning1

Beräknad
subvention
per arbetstillfälle 1
(tkr)

Summa
(mnkr)

Stockholm

0

0,02

0

0,25

10

2

0,27

Uppsala

0

1,20

0

0,04

6

200

1,24

Södermanland

0

0

0

0

0

-

0

Östergötland

0

0

0

0,75

0

-

0,75

Jönköping

0

4,11

0

0

118

35

4.11

Kronoberg

0

0

0

0

0

0

0

Kalmar

2,30

16,64

0

2,90

750

25

21,84

Skåne

0

0,02

0

0

2

10

0,02

Halland

0

0,15

0

0

9

17

0,15

Västra Götaland

7,00

12,48

0

19,22

457

43

38,7

Gotland

0

1,43

0

0

19

75

1,43

Blekinge

0

6,72

0

0,19

129

52

6,91

Örebro

0

14,56

0

0

513

28

14,56

Värmland

38,43

14,69

0

0,50

259

205

53,62

0

24,97

0

1,25

317

79

26,22

Dalarna

35,20

20,28

0

1,00

277

200

56,48

Gävleborg

18,28

23,52

1,44

0

405

107

43,24

Västernorrland

21,02

33,08

0

8,60

309

175

62,7

Jämtland

75,71

16,08

0

5,18

301

305

96,97

Västerbotten

62,47

38,80

1,20

15,76

723

142

118,23

Norrbotten

40,64

16,63

0

7,95

301

190

65,22

301,05

245,41

2,64

63,58

4 905

112

612,68

Västmanland

Summa
1

Avser regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag och såddfinansiering.
Källa: Tillväxtverket.

Regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag
till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag
och såddfinansiering
Totalt beviljades 613 miljoner kronor i selektiva
regionala företagsstöd under 2010 och av dessa
medel beviljades 92 miljoner kronor till i Sverige
nystartade företag. Av beviljat stöd avser ca 97
procent av beloppet små och medelstora företag,
dvs. företag med 0–249 anställda. Investeringar
som beräknas delfinansieras av beviljade stöd
uppgick till ca 2 448 miljoner kronor.
Regionala företagsstöd fördelade på verksamhetsart
I tabell 2.15 framgår de selektiva regionala
företagsstöden fördelade på verksamhetsart. Den
verksamhet som beviljats mest medel är Övrig
tillverkning på 107 miljoner kronor därefter
kommer Hotell- och restaurangverksamhet på
77 miljoner kronor. Den verksamhet som fått
36

mest stöd om man räknar på antalet ärenden är
verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap
och teknik på 389 ärenden och övrig tillverkning
på 274 ärenden.
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Tabell 2.15 Beviljade selektiva regionala företagsstöd1
fördelade på verksamhetsart 2010
Verksamhetsart

Övrig tillverkning
Hotell- och restaurangverksamhet
Metallvarutillverkning
Trävarutillverkning
Verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik

Antal ärenden

Beviljat
stöd
(mnkr)

274

107

94

77

251

72

87

54

389

52

Kultur, nöje och fritid

73

36

Maskintillverkning

96

36

263

31

55

24

Informations- och
kommunikationsverksamhet

145

22

Övrigt

452

102

Summa

2 179

613

Handel, reparationer av motorfordon
och motorcyklar
Byggverksamhet

1

Avser regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling,
sysselsättningsbidrag och såddfinansiering.
Källa: Tillväxtverket.

Förväntade resultat
Antalet regionala företagsstödsärenden under
2010 var 2 179 stycken. Den genomsnittliga subventionen per förväntad ny årsarbetskraft
förväntas uppgå till 112 000 kronor och
sysselsättningen förväntas öka med 4 905
arbetstillfällen, varav 1 904 väntas tillfalla
kvinnor.
Uppföljning av tidigare beviljat stöd
Tillväxtverket har jämfört företag som beviljats
regionala företagsstöd under 2006 med två
jämförelsegrupper: en kontrollgrupp och en
grupp bestående av Sveriges övriga företag med
minst en anställd. Mätperioden avser 2006–2009.
Enligt Tillväxtverket har de företag som
beviljats regionalt bidrag till företagsutveckling
och sysselsättningsbidrag, haft en bättre
utveckling än företagen i de båda jämförelsegrupperna avseende omsättning, vinst och
förädlingsvärde. Företag som beviljats regionalt
investeringsstöd och såddfinansiering har haft en
omsättnings- och förädlingsvärdesutveckling
som ligger i paritet med eller något bättre än de
båda jämförelsegrupperna, men något sämre
beträffande vinstutveckling.
Regionalt transportbidrag
Det regionala transportbidraget kompenserar
företag i de fyra nordligaste länen för kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd för

varor och som stimulerar till höjd förädlingsgrad
i områdets näringsliv. Följande indikatorer har
använts för att följa utvecklingen av
transportbidraget: stimulans till ökad vidareförädling, utbetalning per län, fördelning på
verksamhetsart och transportmedel samt antal
arbetsställen och anställda i stödföretagen.
Stimulans till ökad vidareförädling
Under 2010 har transportbidraget kompenserat
de företag som erhållit bidrag för sina
transportkostnader
med
i
genomsnitt
27 procent. Av Tillväxtverkets enkät från
oktober 2010 framgår att närmare 39 procent av
arbetsställena instämmer helt eller till stor del att
det har bidragit till ökad vidareförädling.
Utbetalning per län
Under 2010 har drygt 365 miljoner kronor
betalats ut i regionalt transportbidrag. Som
framgår av tabell 2.16 så har utbetalningarna
minskat och var 26 procent lägre 2010 jämfört
med 2006. Från och med 2007 gäller en ny
förordning för transportbidrag som beslutades i
december 2007. En stor del av 2007 års
ärendestock betaldes därför ut under 2008.
Tabell 2.16 Utbetalt regionalt transportbidrag fördelat på
län 2006–2010
Miljoner kronor
Län

2006

2007

2008

2009

2010

Västernorrland

44,8

30,3

57,3

38,0

36,9

Jämtland

57,3

41,8

72,9

52,8

45,5

Västerbotten

264,2

161,6

255,6

158,6

164,8

Norrbotten

128,3

80,0

207,9

127,0

118,7

Summa

494,6

313,7

593,7

376,4

365,9

Källa: Tillväxtverket.

Fördelning på verksamhetsart och transportmedel
Trävarutillverkning är den verksamhetsart som
erhåller störst andel transportbidrag. År 2010 var
andelen 40 procent och det är en ökning sedan
2006 då den var 4 procentenheter lägre. Därefter
kommer övrig tillverkning (13 procent),
transportmedelstillverkning
(11
procent),
kemisk industri (10 procent), metallvaruindustri
(9 procent) och maskintillverkning (9 procent).
I kategorin övrig tillverkning ingår bl.a.
tillverkning av plast och gummi samt tillverkning
av elektriska komponenter, kablage och
belysning.
Som framgår av tabell 2.17 så står
biltransporterna för majoriteten av de utförda
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transporterna och under 2010 uppgick de till
81 procent. I biltransporterna ingår även
kombitrafik. Sjötransporterna har ökat något
och det är främst trävaror som fraktas med båt.
Tabell 2.17 Transportbidrag fördelat på transportmedel
2006–2010
Miljoner kronor
Transportmedel

2006

2007

2008

2009

2010

Järnväg

88,0

48,4

68,9

32,3

34,8

Bil

348,3

233,1

477,5

315,1

296,8

Sjö

58,3

32,3

47,3

28,9

34,3

494,6

313,7

593,7

376,4

365,9

Summa
Källa: Tillväxtverket.

Antal arbetsställen och anställda i stödföretagen
Under 2010 erhöll 649 arbetsställen regionalt
transportbidrag (se tabell 2.18). Av de
arbetsställen som fick bidrag under 2010 hade
31 procent färre än 10 anställda och 75 procent
färre än 50 anställda. Motsvarande siffror för
2009 var 27 respektive 70 procent.
Tabell 2.18 Antal arbetsställen och anställda i företag som
erhållit regionalt transportbidrag 2010
Län

Antal
arbetsställen

Antal
anställda
män

Antal
anställda
kvinnor

Västernorrland

124

6 471

1 794

Jämtland

125

3 610

1 121

Västerbotten

237

12 957

3 053

Norrbotten

163

7 975

2 023

Summa

649

31 013

7 991

Uppföljning av tidigare beviljat stöd
Tillväxtverket har jämfört företag som beviljats
transportbidrag
under
2006
med
två
jämförelsegrupper: en kontrollgrupp och en
grupp bestående av Sveriges övriga företag med
minst en anställd. Mätperioden avser 2006–2009.
Tillväxtverkets
uppföljning
visar
att
stödföretagens omsättning, förädlingsvärde och
vinstutveckling har haft en sämre utveckling
jämfört med kontrollgruppen och Sveriges
övriga företag. I tidigare års uppföljningar har
stödföretagen visat upp en minst lika bra
utveckling som de båda jämförelsegrupperna.
Uppföljning av jämställdhetsindikatorer
Könsuppdelade indikatorer för de regionala
företagsstöden avseende de företag som beviljades bidrag under 2010 redovisas i tabell 2.19.
78 procent av företagen som beviljades stödet
leddes av män och 77 procent av styrelsesammansättningarna bestod av män. Andelen
kvinnor i styrelserna i stödföretagen har ökat
något sedan föregående år.
I rapporten Företagens villkor och verklighet
2008 (Nutek och SCB 2008) framgår det att 78
procent av företagsledarna i svenska företag är
män. Detta innebär att det inte är någon skillnad
mellan stödföretagen och övriga företag i
Sverige.

Källa: Tillväxtverket.

Tabell 2.19 Jämställdhetsindikatorer för regionala företagsstöd beviljade 2010
Antal anställda
kvinnor

Antal anställda
män

Andel kvinnor på
ledningsnivå (%)

Andel män på
ledningsnivå (%)

Andel kvinnor i
styrelsen i
organisationen (%)

Andel män i
styrelsen i
organisationen (%)

Regionalt
investeringsstöd

865

2 199

6

94

17

83

Sysselsättningsbidrag

15

25

0

100

12

88

3 126

9 480

25

75

24

76

177

575

13

87

19

81

7 991

31 013

6

94

19

81

12 174

43 292

Regionalt bidrag till
företagsutveckling
Såddfinansiering
Transportbidrag
Summa
Källa: Tillväxtverket.
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Tabell 2.20 Fördelning av kvinnor och män i procent av beräknad sysselsättningsökning för regionala företagsstöd åren
2007–2010
2007

2008

2009

2010

Regionalt
investeringstöd

Kvinnor

47

45

35

40

Män

53

55

65

60

Regionalt bidrag

Kvinnor

43

40

42

38

till företagsutveckling
Sysselsättnings-

Män

57

60

58

62

Kvinnor

59

50

40

36

Män

41

50

60

64

bidrag
Källa: Tillväxtverket.

I tabell 2.20 framgår fördelningen av kvinnor och
män i procent av beräknad sysselsättningsökning
för de regionala företagsstöden.
I mars 2010 redovisade Tillväxtanalys
resultaten av ett regeringsuppdrag de fått att
undersöka om fördelningen av regionalt
investeringsstöd och regionalt bidrag till
företagsutveckling
följer
utvecklingen
i
näringslivet, särskilt med hänsyn till könsfördelningen hos företagsledare och styrelser.
Tillväxtanalys slutsats är bl.a. att regelverken
kring de regionala företagsstöden inte generellt
missgynnar kvinnor, utan det är villkoren på
marknadsinriktning och att företagen ska finnas
i vissa geografiska områden som minskar andelen företag som leds av kvinnor bland de företag som kan söka stöd.
Sysselsättningsbidrag lämnas till stor del till
personalintensiva företag inom framför allt
tjänstenäringar, till skillnad mot övriga regionala
företagsstöd som huvudsakligen beviljas företag
inom industrin. Detta kan vara en möjlig förklaring till varför andelen arbetstillfällen som
förväntas tillfalla kvinnor under perioden 2006–
2009 är högre för sysselsättningsbidraget. För
2010
beviljades emellertid
endast
två
sysselsättningsbidrag.
Stiftelsen Norrlandsfonden
Den statliga stiftelsen Norrlandsfonden verkar
för tillväxt i de fem nordligaste länens näringsliv.
Det sker främst genom finansiering via olika typer av lån till små och medelstora företag. Norrlandsfonden kan också ta initiativ till och, i begränsad omfattning, finansiera insatser för att
utveckla förutsättningarna för näringslivet i
dessa län. Fonden har ett eget kapital på drygt
1 miljard kronor.

Norrlandsfonden lånade under 2010 ut 331
miljoner kronor till 153 företag, vilket är den
högsta utlåningsvolymen i fondens historia.
Denna utlåning beräknas, enligt Norrlandsfonden, ha skapat förutsättningar för investeringar på ca 1,7 miljarder kronor i de fem
nordligaste länen, främst för små och medelstora
företag. Norrlandsfondens lånestock har under
2010 vuxit med 11 procent och bestod vid
årsskiftet av 375 kunder, med ett totalengagemang om 750 miljoner kronor.
Den ekonomiska krisen 2008–2009 ledde till
ett avbrott i tillväxten hos många av Norrlandsfondens kunder men de flesta har under 2010
tagit tillbaka både försäljningsvolymer och
kunnat återanställa personal. Sett över en
femårsperiod har tillväxten bland kundföretagen
varit god.
Enligt Norrlandsfondens egen uppföljning av
verksamheten hade kundföretagen under åren
2006–2010 ökat sin omsättning med ca 37
procent till totalt ca 15 miljarder kronor. Under
samma tidsperiod ökade antalet anställda i dessa
företag med drygt 35 procent till totalt ca 7 600
anställda.
Tabell 2.21 Norrlandsfondens utlåning fördelat på län
2007–2010
Miljoner kronor
Län

2007

2008

2009

2010

Gävleborg

58

39

40

54

Västernorrland

63

27

52

49

Jämtland

41

24

44

31

Västerbotten

37

71

70

89

Norrbotten

64

78

46

108

263

239

252

331

Summa
Källa: Stiftelsen Norrlandsfonden.

Kommersiell service i gles- och landsbygder
Resultatindikatorer för kommersiell service är
utvecklingen av tillgången till kommersiell
service16, utvecklingen av stödet till kommersiell
service, antal kvinnor respektive män som finns
anställda på ett arbetsställe som fått stöd enligt
förordningen (2000:284) om stöd till
kommersiell service samt antal kvinnor och män
i styrelsen i organisationen.

16 Se avsnitt 5.2.1 Resultat, Servicenivå.
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Regionala serviceprogram perioden 2009–2013

Regionala serviceprogram ska samordna aktörer
och insatser som genomförs i syfte att öka tillgänglighet till service för medborgare och
företag. Insatser har genomförts av länsstyrelser
och berörda landsting, kommun och
samverkansorgan.
Tillväxtverket har i februari 2009 fått i
uppdrag av regeringen att stödja framtagandet
och genomförandet av de regionala serviceprogrammen under hela perioden. Tillväxtverket har
i februari 2011 lämnat en delrapport till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om
verksamheten som bl.a. visar att samverkanslösningar mellan kommersiell och offentlig
service uppmärksammas allt mer samt att
servicefrågorna tenderar att sättas in i ett större
tillväxtsammanhang. I flera län pågår vidare ett
arbete med att utveckla kommunala strategier
inom ramen för de regionala serviceprogrammen.
Myndigheten
för
tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser har enligt
regleringsbrev för 2010 i uppdrag att utvärdera
programmen. Myndigheten har i april 2011
lämnat en delrapport till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) som visar att arbetet i
respektive län genomförs enligt syftet med
verksamheten. Programmen visar dock på en
stor spännvidd vad avser ambitioner och insatser
eftersom förutsättningarna varierar mellan länen.
I februari respektive april 2014 ska
Tillväxtverket
och
Myndigheten
för
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
inkomma med slutrapporter om verksamheten
till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).
Stöd till kommersiell service

I arbetet med att främja en god tillgång till
kommersiell service för kvinnor, män och
företag kan stöd beviljas enligt förordning om
stöd till kommersiell service. Stödet är ett viktigt
verktyg i länens arbete inom det kommersiella
serviceområdet och det kombineras ofta med
andra insatser som genomförs för att öka den
ekonomiska hållbarheten för butiker i s.k.
serviceglesa områden.
Under 2010 beviljades stöd till kommersiell
service med totalt 57,8 miljoner kronor. Denna
summa inkluderar 14,5 miljoner kronor av
40

regeringens särskilda satsning på 30 miljoner
kronor perioden 2009–2010 (se nedan). Av det
totala stödet har ca 38,5 miljoner kronor
beviljats som investeringsbidrag samt ca 7,4
miljoner kronor som servicebidrag. Statligt
hemsändningsbidrag till kommunerna beviljades
med ca 11,8 miljoner kronor. Under året har ett
investeringslån på 100 000 kronor beviljats.
Av beviljat investeringsbidrag om ca 38,5
miljoner kronor uppgår drivmedelsinvesteringar
till ca 16,7 miljoner kronor. Drivmedelsinvesteringarna har därmed ökat betydligt under
perioden 2007–2010 då de 2007 enbart uppgick
till 900 000 kronor. Stöd till dagligvaruhandeln
har ökat med 6,8 miljoner kronor under samma
period. Drivmedelsinvesteringarnas andel av
totalt beviljat investeringsstöd har ökat från
drygt 5 till 43 procent.
I tabell 2.22 framgår beslutade stöd till
kommersiell service fördelat på län.
Tabell 2.22 Beslutat stöd till kommersiell service, fördelat
på län åren 2007–2010
Miljoner kronor
Län

2007

2008

2009

2010

Stockholm

0,8

0,9

1,5

1,3

Uppsala

0,1

0,1

0,4

0,8

Södermanland

0,2

0,1

0,2

0,3

Östergötland

2,2

2,8

1,9

2,6

Jönköping

0,5

0,8

1,0

1,0

Kronoberg

1,1

2,0

2,7

3,0

Kalmar

3,5

2,8

4,1

4,8

Skåne

0

0

0

0

Halland

0,9

0,2

0,8

1,5

Västra Götaland

1,1

2,0

1,3

1,5

Gotland

0

1,5

0

0,8

Blekinge

1,5

1,0

1,8

1,1

Örebro

0,7

0,7

0,8

2,7

Värmland

3,0

2,4

2,5

5,4

Västmanland

1,5

0,6

0,7

1,1

Dalarna

1,4

1,8

4,4

7,2

Gävleborg

2,0

2,5

4,1

2,1

Västernorrland

3,4

2,0

5,0

4,5

Jämtland

4,1

2,7

3,5

5,6

Västerbotten

3,4

5,0

4,9

5,8

Norrbotten

3,4

2,4

5,9

4,5

34,8

34,5

47,6

57,8

Summa
Källa: Tillväxtverket.
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Antalet anställda i företag som beviljats stöd till
kommersiell service var totalt 949 stycken,
fördelat på 209 arbetsställen. Antalet män var
280 (30 procent) och antalet kvinnor 669 (70
procent). Andelen män och kvinnor i styrelser
var 59 respektive 41 procent. Den genomsnittliga andelen män och kvinnor i
företagsledning var 70 respektive 30 procent.
Enligt förordningen (2003:596) om bidrag för
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken finns möjlighet att stödja utvecklingsprojekt inom ramen för de regionala
serviceprogrammen. Beslutade projektmedel
under 2010 uppgår till 17,7 miljoner kronor och
dessa har medfinansierats med motsvarande
belopp (se tabell 2.23). Av dessa medel har 41
procent beslutats till insatser för samordning av
kommersiell och offentlig service. Fem procent
har beslutats till direkta insatser för utveckling av
dagligvarubutiker och drivmedelstationer. Tre
procent har beslutats till projekt för att förbättra
tillgången till grundläggande betaltjänster.
Resterande 51 procent av medlen har beslutats
till verksamheter med koppling till de regionala
serviceprogrammen eller insatser för att utveckla
lokala utvecklingsplaner som tas fram på
kommunal och lokal nivå.
Tabell 2.23 Beslutad regional projektverksamhet till
kommersiell service, fördelat på län åren 2009–2010
Miljoner kronor
Län

2009

2010

Dalarna

0

7,55

Gävleborg

0

0,25

Jönköping

0,25

0,63

Kalmar

0,70

0,64

Kronoberg

0,75

0

Norrbotten

0

0,12

Stockholm

0

0,52

Södermanland

0

0,58

Uppsala

0

0,02

0,05

0,84

0

4,28

Västmanland

0,03

0,14

Värmland

0,94

2,01

Västerbotten
Västernorrland

Örebro

0

0,05

Östergötland

0

0,08

2,72

17,7

Summa

Särskilda insatser inom området kommersiell
service

I februari 2009 beslutade regeringen att, utöver
det stöd som länen utifrån sina egna
prioriteringar beviljar till kommersiell service,
tilldela länen 30 miljoner kronor extra under
perioden 2009–2010 för att stärka såväl
dagligvarubutiker och drivmedelsstationer med
strategisk betydelse i serviceglesa områden.
Tillväxtverket inkom till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) i mars 2011 med en
slutredovisning av hur dessa extra medel använts
och vilka resultat genomförda insatser fått.
Enligt myndigheten har det utökade stödet
väsentligt ökat länens möjligheter att möta den
ökade efterfrågan av stöd till kommersiell
service. Flera av länen anger att det ökade stödet
bl.a. inneburit att den befarade s.k. mackdöden
till viss del undvikits.
Regeringen tilldelade i oktober 2009 Tillväxtverket 17 miljoner kronor för att utveckla lokalt
anpassade servicelösningar. Projekten har fokus
på samordning av kommersiell och offentlig
service, företagens behov av service samt
anpassade lösningar i serviceglesa områden.
Tillväxtverkets tydliga krav på kommunförankring av projekt som beviljas medel har
bl.a. resulterat i en utvecklad dialog mellan olika
aktörer på lokal och regional nivå. Detta är enligt
Tillväxtverket en förutsättning för att uppnå
hållbara servicelösningar över tid. Medlen
kommer att användas under perioden 2009–2013
och den totala insatsen kommer att bli högre än
17 miljoner kronor eftersom medlen medfinansieras.
Regeringen fattade i januari 2011 beslut om
ytterligare 80 miljoner kronor till insatser för att
stärka bl.a. butiker och drivmedelsstationer med
strategisk betydelse i gles- och landsbygder samt
för att utveckla nya innovativa servicelösningar i
dessa områden. Tillväxtverket har av regeringen i
januari 2011 fått i uppdrag att fördela 20
miljoner kronor årligen till länen under perioden
2011–2014.

Källa: Tillväxtverket.
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2.5.2

Analys och slutsatser

Så växer Sverige och dess regioner

Den regionala utvecklingskraften varierar över
landet. Kvinnors och mäns möjligheter att bo
samt etablera företag och verksamheter är
beroende av transporter och andra former av
kommunikationer. Tillgång till attraktiva naturoch kulturmiljöer samt närhet till utbildning och
forskning är av avgörande betydelse för
regioners utvecklingsnivå. Regioner med likartade strukturella förutsättningar utvecklas olika,
det gäller såväl i gles- och landsbygder, som i
små- och medelstora städer och storstadsområden. Den generella bilden är att befolkningsmässigt större regioner, bl.a. städer, med
väl utvecklade kommunikationer, har större
förutsättningar för hållbar tillväxt än
befolkningsmässigt mindre och perifert belägna
regioner, med sämre utvecklade kommunikationer. Denna bild bryts dock i vissa fall av att ett
antal befolkningsmässigt små regioner har
särskilda förutsättningar som ger mycket goda
möjligheter till en hållbar tillväxt, exempelvis
genom att regionerna har resurser som råvaror,
en attraktiv miljö eller en särskild näringslivsstruktur. Men även andra befolkningsmässigt
mindre regioner har möjligheter att växa.
Regioners utvecklingsnivå påverkas nämligen
även av påverkbara faktorer som nyföretagande,
företagsutveckling, innovationsförmåga, itinvesteringar, flexibilitet, lärande och regionalt
ledarskap.
Den ekonomiska krisen 2008–2009 har slagit
hårt mot alla typer av regioner. Ökningen av
antalet arbetssökande har varit störst i regioner
som domineras av industriproduktion. Sedan
våren 2010 har dock en betydande återhämtning
skett, inte minst i många av de industridominerade regioner som tidigare drabbats hårt
av
krisen
2009–2009.
Den
starkaste
regionalekonomin mätt som lönesumma per
anställd återfinns i storstadsregioner som
Stockholm och Göteborg tillsammans med högt
specialiserade gruv- och industriregioner som
Kiruna, Gällivare och Västerås.
Även om mindre regioner med sämre
förutsättningar många gånger släpar efter
avseende ekonomisk nivå, så har det både före
och efter krisen 2009–2009 funnits flera positiva
utvecklingstendenser. Exempelvis har lönesumman och antalet snabbväxande företag ökat
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mer i många mindre regioner än i storstäderna
sett i ett tioårsperspektiv. Andelen nya
arbetsställen av det totala antalet arbetsställen var
minst lika hög som i övriga regioner och
förvärvsintensiteten är i många fall högre än i
storstäderna. I regioner med obalanserad
åldersstruktur
kan
dock
en
hög
förvärvsintensitet medföra begynnande arbetskraftsbrist inom vissa yrkesgrupper.
Strukturrationaliseringen av såväl dagligvarusom drivmedelsbranschen har pågått under en
följd av år och kommer sannolikt att fortgå.
Regeringens bedömning är att samordning och
samarbete mellan olika aktörer och insatser är
centralt i arbetet med att åstadkomma hållbara
servicelösningar i dessa branscher.
Miljömässigt visar utvecklingen på minskande
utsläppsnivåer i samtliga regiontyper. Räknat per
invånare är utsläppsnivåerna lägst i storstadsregionerna.
Svenska regioner i en internationell jämförelse

Regeringen gör samma bedömning som EUkommissionen
att
svenska
regioners
utbildningsnivå,
innovationsförmåga
och
konkurrenskraft är hög i en europeisk
jämförelse, och detta gäller även för de svenska
regioner som har en svagare konkurrenskraft.
Regeringen gör bedömningen att det är viktigt
att fortsätta att satsa på de svenska regionernas
långsiktigt hållbara tillväxt även om dessa ligger
högt jämfört med övriga EU vad gäller
ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Svagheten i den demografiska utvecklingen och en hög ungdomsarbetslöshet kan
påverka regioner med såväl stark som svag
konkurrenskraft. Därför måste bl.a. frågor som
rör den demografiska utvecklingen och den höga
ungdomsarbetslösheten hanteras inom ett antal
politikområden.
Det är också viktigt att fortsätta utveckla en
mer samordnad transportpolitik. I propositionen
Framtidens resor och transporter – infrastruktur
för hållbar tillväxt (prop. 2008/09:35) betonar
regeringen behovet av hållbar regionförstoring
och att en samordnad stads- och trafikplanering
inkluderar såväl landsbygden som tätorter och
städer.
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Ökad samverkan mellan aktörer genom strategier
och program

Regeringen konstaterar att långsiktiga nationella
och nationsöverskridande strategier samordnas
alltmer med regionala program och strategier.
Regeringen anser att man på såväl internationell
som på nationell, regional och lokal nivå i högre
grad bör utnyttja potentialen hos flera
sektorsområden och de möjliga synergieffekter
som ett ökat samarbete mellan sektorsområdena
skulle kunna ge. Detta är syftet med bl.a. den
nationella strategin för regional konkurrenskraft,
entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013
och med skrivelsen En strategi för att stärka
utvecklingskraften i Sveriges landsbygder (skr.
2008/09:167). EU:s strategi för Östersjöregionen med sitt tvärsektoriella angreppssätt
har också betydelse i detta avseende. En viktig
finansieringskälla i sammanhanget är strukturfondsprogrammen och för landsbygdsutveckling
och service även Landsbygdsprogrammet.
Ett väl fungerande samspel mellan den lokala,
regionala och nationella nivån förutsätter ett
ökat regionalt ansvar och inflytande över frågor
av betydelse för den hållbara regionala tillväxten.
En kontinuerlig dialog är en förutsättning för
detta samspel. Som ett led i detta har regeringen
medverkat till en ökad dialog, på politisk- och
tjänstemannanivå.
Statliga myndigheters roller och medverkan i
det regionala tillväxtarbetet ska tydliggöras och
utvecklas grundat på prioriteringarna i den
nationella strategin. Deras medverkan ska ske i
samverkan med de aktörer som ansvarar för det
regionala tillväxtarbetet. Regeringen anser att ett
väl fungerande sektorsövergripande samarbete
mellan aktörer på olika nivåer leder till att mervärdet av regionala, nationella och europeiska insatser ökar, samtidigt som myndigheterna bättre
uppfyller målen för sina verksamheter.
Att förtydliga statliga myndigheters roller och
förutsättningar för medverkan i det regionala
tillväxtarbetet bidrar till att utveckla den strategiska styrningen inom viktiga områden. Detta
är fallet med strategier för myndigheternas
arbete med hållbar regional tillväxt, länens arbete
med innovation och förnyelse, samverkan kring
kompetensförsörjning, kulturella och kreativa
näringar, lärandeplaner, jämställdhetsintegrering,
miljödriven näringslivsutveckling, EU:s strategi
för Östersjöregionen samt en förstärkning av

kopplingen mellan regionala mål, planer och
program och den kommunala översiktsplanen.
Regeringens bedömning är att synergier kan
åstadkommas genom att nationella myndigheter
medverkar i gemensamma processer och insatser
där även regionala aktörer deltar. Ett antal för
den regionala tillväxtpolitiken strategiska
myndigheter har därför enligt uppdrag från
regeringen tagit fram långsiktiga interna
strategier som vägleder dem i det hållbara
regionala tillväxtarbetet. En viktig effekt av de
interna strategierna är att de tydliggör varje
myndighets roll och uppdrag inom regional
tillväxtpolitik för andra myndigheter och för
regionerna. En tydlighet i vad centrala statliga
myndigheter och regionala aktörer kan förvänta
sig och inte förvänta sig av varandra leder till ett
betydligt effektivare arbete inom området.
Statliga myndigheter måste bl.a. hantera ett ökat
regionalt inflytande över resurser och beslut.
Den förändrade ansvarsfördelningen för det
regionala tillväxtarbetet mellan berörda länsstyrelser, berörda landsting, Gotlands kommun
och samverkansorgan innebär i många fall nya
arbetssätt för de centrala statliga myndigheterna
gentemot den regionala nivån. Det finns även ett
behov av ökad samverkan mellan myndigheter
om omvärldsbevakning och analys rörande
hållbara regionala tillväxtfrågor.
Regeringen ser behov av att ytterligare
myndigheter, som är strategiska för den
regionala tillväxtpolitiken, tar fram interna
strategier för hållbar regional tillväxt. Det finns
också ett behov av att vidareutveckla dialogen
mellan de statliga myndigheterna liksom mellan
dessa och ansvariga för det regionala tillväxtarbetet.
Arbetet med innovation och förnyelse är ett
aktuellt område, i såväl Sverige som i EU och i
övriga världen. Länens arbete med dessa frågor
befinner sig enligt regeringen i ett starkt och
positivt utvecklingsskede. Regeringen ser
emellertid behov av att det bl.a. sker en ökad
strategisk samverkan mellan innovationsarbetet
på nationell och regional nivå.
Regionala
kompetensplattformar
har
etablerats under 2010 och ett antal myndigheter
har fått i uppdrag att samverka på nationell nivå.
Regeringens bedömning är att detta bl.a.
kommer att bidra till förbättrad kunskap och
samordning vad gäller kompetensförsörjning
och utbildningsplanering, såväl nationellt som
lokalt och regionalt. Detta är viktigt bl.a.
43

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 19

eftersom den demografiska utvecklingen
kommer göra det allt svårare för såväl privata
som offentliga arbetsgivare, speciellt i gles- och
landsbygder, att rekrytera kompetent arbetskraft. Utvecklingen ställer krav på ett öppet
samhälle som kan skapa kreativa miljöer i alla
delar av landet, attraktiva nog att såväl bibehålla
som att locka till sig nya invånare.
Regeringen ser positivt på att arbetet med
kulturella och kreativa näringar har lett till nya
samarbetsformer både på nationell, regional och
lokal nivå. De strategiska planer eller program
för kulturella och kreativa näringar som arbetats
fram på regional nivå bör bidra till förbättrade
förutsättningar för företag inom kulturella och
kreativa näringar.
Regeringen anser att länens lärandeplaner har
bidragit till ett ökat fokus på uppföljning,
utvärdering och lärande inom det regionala
tillväxtarbetet. För att främja lärandet är det
viktigt att detta arbete bedrivs kontinuerligt och
långsiktigt.
Det nya treåriga verksamhetsbidraget till
resurscentra för kvinnor kommer enligt
regeringen att ge verksamheten en mer långsiktig
karaktär. Regeringen ser behov av att utveckla
arbetet med jämställdhetsintegrering inom det
regionala tillväxtarbetet.
Regeringen anser att arbetet med att stimulera
miljödriven näringslivsutveckling inom miljöoch energiteknikområdet och övriga branscher
är viktig och bör utvecklas särskilt mot bakgrund
av att området utgör en stor tillväxtpotential.
Förutom Tillväxtverkets program för miljödrivna marknader har regeringen som ett led i att
utveckla detta arbete i augusti 2010 beslutat att
utse Norrbotten, Dalarna och Skåne till pilotlän
för grön utveckling.
I sin framstegrapport över EU:s strategi för
Östersjöregionen från juni 2011 framhåller EUkommissionen bl.a. betydelsen av att bevara det
politiska engagemanget för strategin och vikten
av en fungerande styrelsestruktur för bidragen
från de många aktörer och organisationer på
regional, nationell och EU-nivå som medverkar i
strategin.
Enligt regeringen är myndigheternas arbete
med genomförandet av EU:s strategi för
Östersjöregionen av stor vikt för att nå
strategins mål och bidrar också till en ökad
internationalisering av myndigheternas arbete.
Strategin erbjuder de svenska regionerna en
möjlighet att stärka sitt samarbete i regionen och
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öppnar upp för nya marknader och
affärskontakter för svenska företag. Ett ökat
samarbete med länder i vårt närområde i frågor
av gränsöverskridande karaktär kommer att
bidra till bättre förutsättningar för en hållbar
regional tillväxt. En ökad medvetenhet inom
unionen om Östersjöregionens specifika
utmaningar kan dessutom bidra till ett mer
effektivt genomförande av EU:s gemensamma
lagstiftning och en mer fokuserad användning av
EU:s finansieringsinstrument.
Regeringen bedömer att den nya plan- och
bygglagen kommer att främja samverkan mellan
lokal och regional nivå. Inriktningen i
förordningen om regionalt tillväxtarbete och den
nya inriktningen i plan- och bygglagen stärker
kopplingen mellan regionala mål, planer och
program och den kommunala översiktsplanen
och kan bidra till ett mer förankrat och effektivt
regionalt tillväxtarbete.
Samverkan kring regionala tillväxtmedel har lett
till ökad samordning av strategiska insatser

Medlen inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt
fungerar ofta som katalysatorer som leder till att
strategiska insatser kan komma till stånd. Detta
sker i huvudsak inom ramen för prioriteringarna
inom den nationella strategin. Medlen inom
utgiftsområdet
påverkar
utvecklingen
i
regionerna när dessa används i samverkan med
övriga offentliga och privata aktörers resurser.
Åtgärder som finansieras inom utgiftsområdet
stödjer därför ofta samordnade processer och
medför att investeringar görs mer samlat och
sektorsövergripande.
Det strategiska arbetet med framför allt
regionala utvecklingsprogram, strukturfondsprogram och regionala serviceprogram har enligt
regeringen lett till ett mer samordnat regionalt
tillväxtarbete. Regeringen vill i detta sammanhang betona vikten av ett stärkt regionalt ledarskap, ett väl fungerande partnerskap såväl
regionalt som nationellt samt strategier för att
ett bibehålla ett långsiktigt perspektiv.
Strukturfondsprogrammen tillför strategiska
utvecklingsmedel till det regionala tillväxtarbetet

Regeringen bedömer att insatserna inom de
regionala strukturfondsprogrammen primärt ska
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användas till att främja strukturförändringar och
regional
konkurrenskraft.
Strukturfondsprogrammen tillför den regionala tillväxtpolitiken betydande utvecklingsmedel, vilket
underlättar långsiktiga och strategiska insatser
som utgår från både nationella och regionala
prioriteringar.
Inriktningen av den regionala projektverksamheten och EU:s regionala strukturfondsprogram
perioden 2007–2013 har enligt regeringen
inneburit en ökad fokusering på större strategiska insatser som framför allt stödjer innovativa
miljöer, utveckling av ett kunskapsbaserat
näringsliv och entreprenörskap i hela landet.
Strukturfondsprogrammen förutsätter såväl
nationell offentlig medfinansiering som privat.
Detta bidrar till såväl ökade finansiella resurser
som samordning nationellt och regionalt.
Regeringen anser att strukturfondsprogrammen
därmed bidrar till att skapa förutsättningar för
konkurrenskraftiga regioner.
Strukturfondsprogrammen och de regionala
projektmedlen förstärker finansieringen av
nationella insatser inom ett flertal olika
politikområden. Enligt regeringen gäller detta
särskilt insatser inom forskning, utveckling och
innovation samt entreprenörskap.
Regeringens slutsatser med anledning av
utvärderingarna av strukturfondsprogrammen är
att programmen fungerar väl och drivs i linje
med intentionerna men att det finns
förbättringspotential. Det finns flera exempel på
innovativa och strategiska forsknings- och
utvecklingsprojekt
som
möjliggjorts
av
strukturfondsprogrammen som kan ge en
långsiktig och strukturell påverkan. På
programnivå finns det stora skillnader både vad
gäller
genomförande
och
resultat.
Strukturfondsprogrammen skapar det största
mervärdet i de projekt som är nyskapande. På
mångfalds-,
integrations-,
miljöoch
jämställdhetsområdena återstår dock mer att
göra. Det finns emellertid enligt regeringen
behov av att insatserna och resurserna kopplas
samman med andra på nationell och
internationell nivå för programmen ska kunna nå
en långsiktig och strukturell påverkan.
De europeiska territoriella samarbetsprogrammen blir alltmer viktiga då Sverige och
övriga Europa möter många utmaningar som går
utöver regionala och nationella gränser.
Programmen ger enligt regeringen ett effektivt
ramverk för konkreta insatser och de ger

möjlighet till regioner att gemensamt anta
miljöutmaningar, främja innovationer och
utveckla alternativa energilösningar utan att
nationella gränser blir ett hinder. Programmen
stärker därigenom det europeiska mervärdet
genom
att
möjliggöra
gemensamma
utvecklingsprojekt
över
nationsgränserna.
Regeringen
bedömer
vidare
att
det
gränsöverskridande samarbetet spelar en viktig
strategisk roll i det regionala tillväxtarbetet bl.a.
avseende lokala och regionala aktörers arbete
med att främja näringslivets internationalisering.
Regeringen bedömer att insatserna inom
Tillväxtverkets program bidrar till att stärka den
lokala och regionala nivåns arbete inom vissa för
det regionala tillväxtarbetet viktiga områden,
t.ex. klusterutveckling och lokal näringslivsutveckling.
Regeringens sammanfattande bedömning är
att insatserna inom den centrala och regionala
projektverksamheten
samt
strukturfondprogrammen, som bedrivs i samverkan mellan
dels regionala aktörer, dels regionala och
nationella aktörer, kommer att bidra till en
hållbar regional tillväxt.
Förbättrade möjligheter till finansiering

Ett väl fungerande system för kapitalförsörjning
är avgörande för start och tillväxt i företag. Om
inte marknaden fungerar tillfredsställande riskerar goda affärsidéer och innovationer att förbli
utan finansiering och därmed inte realiseras.
Insatser
för
att
främja
företagens
kapitalförsörjning är en del i arbetet med att
förbättra företagsklimatet och att stärka
utvecklingskraften i alla delar av landet. De
strukturella förutsättningarna och behoven av
kapitalförsörjning för utveckling av företagande,
entreprenörskap och innovationer varierar dock
över landet. Statens kapitalförsörjning ska
komplettera den reguljära kapitalförsörjningen
på ett sådant sätt att den inte konkurrerar med
den privata marknaden. En viktig aktör i detta
sammanhang är ALMI-koncernen, vilken har en
bred regional närvaro. Resultaten av denna
verksamhet redovisas i avsnitt 3.5.1 under
utgiftsområde 24 Näringsliv. En annan viktig
aktör för att utveckla näringslivet i de fem
nordligaste länen är stiftelsen Norrlandsfonden.
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Regeringen bedömer att insatser för att företag i
alla delar av landet ska få förbättrade möjligheter
till finansiering är viktiga.
På grund av den ekonomiska krisen 2008–
2009 har utbetalningarna av transportbidrag varit
förhållandevis låga under 2009 och 2010.
Företagen i regionen har lägre försäljning och
produktion än tidigare, vilket har resulterat i
färre transporter. Regeringen gör bedömningen
att utbetalningarna kommer att öka under de
kommande åren.
Det regionala transportbidraget har enligt regeringen kompenserat berörda företag för kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd
för varor och delvis stimulerat till höjd förädlingsgrad i områdets näringsliv. Vidare har de
selektiva regionala företagsstöden bidragit till en
hållbar tillväxt i stödföretagen. Stöden har
bidragit till ekonomisk utveckling i berörda
regioner, inte minst i landsbygderna.
Ökad satsning inom området kommersiell service

Inom ramen för de regionala serviceprogrammen
har ett ökat engagemang av aktörer på såväl
regional som lokal nivå resulterat i en ökad
helhetssyn och en bättre samverkan. Regeringen
bedömer att samordning och samarbete mellan
olika aktörer och insatser är en förutsättning för
att uppnå hållbara servicelösningar över tid.
Beviljat stöd till kommersiell service har ökat
markant under 2009 och 2010. En förklaring är
att regeringen i februari 2009 beslutade att,
utöver det ordinarie stödet till kommersiell
service, tilldela länen ytterligare 30 miljoner
kronor under perioden 2009–2010 för att stärka
såväl dagligvarubutiker och drivmedelsstationer
med strategisk betydelse i serviceglesa områden.
Enligt regeringen har det utökade stödet
väsentligt ökat länens möjligheter att bidra till
att uppnå en god tillgång till kommersiell service
för kvinnor, män och företag. Det utökade
stödet har också bidragit till att den befarade s.k.
mackdöden till viss del har undvikits. Stödet har
dessutom bidragit till att skapa förutsättningar
för
attraktivare
boendemiljöer
och
näringslivsutveckling.
Strukturrationaliseringen av såväl dagligvarusom drivmedelsbranschen har pågått under en
följd av år och kommer sannolikt att fortgå.
Regeringens insatser för att stärka tillgången till
dagligvaror och drivmedel fortsätter därför bl.a.
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genom regeringens beslut i januari 2011 om
ytterligare 80 miljoner kronor till länen under
perioden 2011–2014.

2.6

Politikens inriktning

2.6.1

Inledning

Hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential
och sysselsättningsmöjligheter ska tas till vara på
ett hållbart sätt. Regeringen för en aktiv
förnyelsepolitik som ger människor och företag i
alla delar av landet möjligheter att växa och
utvecklas av egen kraft.
De strukturella förutsättningarna, näringslivets sammansättning och specialisering, arbetsmarknadens branschbredd samt lokala och
regionala utvecklingsmöjligheter skiljer sig åt
och varierar mellan landets olika delar. Den
regionala tillväxtpolitiken skapar förutsättningar
för individer och företag att framgångsrikt
kunna ta tillvara den utvecklingskraft och
dynamik som finns där de lever och verkar, bl.a.
genom att stödja utvecklingen av attraktiva
företags- och livsmiljöer.
Den regionala tillväxtpolitiken genomförs i
alla delar av landet, i såväl gles- och landsbygder
som i små och medelstora städer samt i storstadsområden för att bidra till hållbar tillväxt.
Tätorter och gles- och landsbygder drar nytta av
varandra och ska ses som sammanlänkade regioner. Därför måste den regionala tillväxtpolitikens
insatser utgå från de specifika regionala förutsättningarna. Sveriges tillväxt är summan av den
tillväxt som skapas i landets alla delar. Ju fler regioner som har en stark och expansiv ekonomi,
desto bättre för Sverige och de regioner som för
närvarande är svagare. Den regionala
tillväxtpolitiken ska därför ytterligare stärkas
genom ökat lokalt och regionalt inflytande över
och ansvar för statliga tillväxtresurser.
Åtgärder inom flertalet utgiftsområden och
politikområden behöver anpassas till lokala och
regionala förutsättningar. Målet för politiken nås
bl.a. genom en väl fungerande dialog mellan
berörda aktörer och samordning dels mellan
politikområden på nationell nivå, dels mellan
insatser på lokal, regional och nationell nivå.
Detta berör främst investeringar, företagande,
entreprenörskap, innovation och förnyelse,
kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsut-

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 19

bud, tillgänglighet samt god servicenivå lokalt
och regionalt. För att ta tillvara den
tillväxtpotential som finns i hela landet är det
viktigt att det finns en grundläggande service.
Det räcker inte med enskilda företagaråtgärder
för att skapa hållbar tillväxt, för att kunna bo och
driva företag i hela landet behöver det finnas
tillgång till en basnivå av serviceutbud inom
rimliga avstånd.
Det regionala tillväxtarbetet bedrivs bl.a.
genom regionala strategier och program som
genomförs i samspel med nationell och europeisk nivå. Europeiska unionens sammanhållningspolitik är och ska vara en betydande och integrerad del i den regionala tillväxtpolitiken där
strukturfondsprogrammen är instrumenten för
genomförandet.
Politiken har delvis olika instrument i olika
delar av landet. Ur såväl ett europeiskt som ett
nationellt perspektiv finns behov av särskilda
åtgärder för att stärka förutsättningarna för
hållbar tillväxt i geografiskt avgränsade områden.
Politiken ska bidra till en långsiktigt hållbar
utveckling som kan möta stora utmaningar såsom ökande global konkurrens, klimatförändringar, energiförsörjning, demografisk utveckling och utanförskapet i samhället. Den ska bidra
till att nuvarande och kommande generationer av
kvinnor och män kan erbjudas sunda
ekonomiska,
sociala
och
miljömässiga
förhållanden. Jämställdhet är en förutsättning
för att nå en hållbar regional tillväxt. Oavsett
funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnisk,
religiös, kulturell bakgrund och tillhörighet ska
kvinnor och män ges likvärdiga möjligheter att
utvecklas i alla delar av landet. En ojämn
fördelning av makt och resurser ska särskilt
motverkas. Sammantaget ska den regionala
tillväxtpolitiken inriktas mot följande:
-

Prioritering av innovation och förnyelse,
entreprenörskap,
kompetensförsörjning
och ett ökat arbetskraftsutbud, tillgänglighet samt strategiskt gränsöverskridande
samarbete.

-

En god tillgång till kommersiell och
offentlig service för medborgare och
näringsliv i alla delar av landet.

-

Ett tvärsektoriellt arbetssätt och en mer
samordnad stat genom strategiska statliga
insatser och åtgärder i samverkan med
aktörer på lokal, regional, europeisk och
global nivå.

-

Ta vara på de unika förutsättningar för
individers utvecklingskraft och företags
konkurrenskraft som finns i olika typer av
regioner såsom gles- och landsbygder, små
och medelstora städer samt i storstadsområden.

-

Ett ytterligare stärkt lokalt och regionalt inflytande och ansvar över statliga medel, vilket bl.a. leder till bättre förutsättningar för
ett regionalt ledarskap.

-

Stärkt fokus på demografiska utmaningar,
internationalisering och hållbarhet med särskilt stärkt fokus på miljö, klimat och
energi.

-

Främja jämställdhet samt integration och
mångfald.

-

Regionala strategier och program som
genomförs i partnerskap med nationell och
europeisk nivå.

2.6.2

Politikens strategier

Regeringen anser att strategier inom det
regionala tillväxtarbetet bidrar till att öka
harmoniseringen på olika administrativa nivåer
och sektorsområden. Detta leder till förbättrade
planeringsförutsättningar och tydliggöranden av
hur olika planer, strategier, program och insatser
förhåller sig till varandra och bättre kan samordnas.
Nationella strategin för regional konkurrenskraft,
entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013

Den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning
2007–2013 och dess prioriteringar är vägledande
för det regionala tillväxtarbetet, innefattande
bl.a. regionala utvecklingsprogram och regionala
tillväxtprogram. Den anger vidare riktlinjer för
genomförandet av EU:s strukturfondsprogram i
Sverige.
Under 2009 genomfördes en första strategisk
uppföljning av strategin. I skrivelsen Strategiskt
tillväxtarbete för regional konkurrenskraft,
entreprenörskap och sysselsättning (skr.
2009/10:221) har regeringen tydliggjort
inriktningen av den regionala tillväxtpolitiken.
Under 2012 ska en andra strategisk uppföljning
av den nationella strategin genomföras.
47
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Europeiska sammanhållningspolitiken
Sammanhållningspolitikens mål är att bidra till
ekonomisk och social sammanhållning inom
EU. Sammanhållningspolitiken syftar även till
att undanröja hinder för en väl fungerande inre
marknad och till utveckling och förbättrad
konkurrenskraft i alla regioner i unionen.
Regeringen
anser
att
strukturfondsprogrammen bidrar till att stärka den regionala
konkurrenskraften och sysselsättningen. I
Lissabonfördraget
kompletterar
numera
territoriell sammanhållning den ekonomiska och
sociala sammanhållningen som en av delarna i
målet för EU:s sammanhållningspolitik. Det
innebär att lokala och regionala förutsättningar
ska utgöra utgångspunkt för sammanhållningspolitiken och för nationell politik med
betydelse för hållbar regional tillväxt. Europa
2020-strategin ersätter den s.k. Lissabonstrategin. Det är viktigt att samtliga EU:s
politikområden och instrument, inklusive
sammanhållningspolitiken, verkar för att nå
målen för Europa 2020. Det är även viktigt att
säkerställa lokal och regional förankring av mål,
strategier och genomförande av åtgärder.
Under hösten 2011 inleds rådsförhandlingarna om sammanhållningspolitiken efter
2013 vilka väntas vara avslutade 2012. Parallellt
pågår i rådet förhandlingarna om EU:s fleråriga
budgetram.
Sveriges övergripande inriktning är att
sammanhållningspolitiken bör reformeras både
vad gäller inriktning och omfattning, för att
reducera den totala omfattningen och dess
sammansättning så att den blir kostnadseffektiv
och resultatorienterad i enlighet med målen för
Europa 2020. Det totala stödet för målet
regional konkurrenskraft och sysselsättning bör
minskas betydligt och ännu tydligare styras mot
att stödja framväxten av ett innovativt och mer
kunskapsbaserat näringsliv.
Sammanhållningspolitiken ska göra skillnad
och komplettera nationella och regionala
satsningar med en europeisk dimension i arbetet
med att skapa konkurrenskraftiga regioner,
företag och människor i Sverige. Målsättningen
är att skapa ett enkelt och effektivt genomförande i Sverige efter 2013. Utgångspunkten är
att lokala och regionala aktörer ska ges
inflytande i genomförandet.
I november 2010 lämnade kommissionen sin
syn på inriktningen av sammanhållningspolitiken
efter 2013 i den femte sammanhållnings48

rapporten. I januari 2011 lämnade regeringen sitt
bidrag till kommissionens konsultation av
rapporten.
I denna framgår att sammanhållningspolitiken
behöver reformeras vad gäller inriktning och
omfattning och att resurserna ska fokuseras på
de delar av unionen som har störst behov.
Sverige välkomnar en förstärkt strategisk
inriktning som främjar ökad sektorssamordning
och vill se en koncentration på ett fåtal
prioriteringar i linje med målen för Europa 2020.
Sverige ser ett fortsatt behov av åtgärder som tar
hänsyn till de speciella förhållandena i de extremt
glesbefolkade områdena i norra Europa.
Sammanhållningspolitiken ska bidra till ett
mer innovativt Europa. Samordningen mellan
EU:s politikområden för forskning och
innovation måste förbättras. Kreativa miljöer för
små och medelstora företag liksom utvecklingen
av regionala innovationssystem måste stimuleras.
Territoriellt samarbete bör ges fortsatt
prioritet och makroregionala strategier bör, där
sådana finns, beaktas i alla sammanhållningspolitikens program.
Städernas utveckling och utvecklingskraft
måste ses i ett större regionperspektiv, med
målsättningen att staden och de omgivande
landsbygderna kan dra nytta av varandra. För att
kunna uppnå smart, hållbar och inkluderande
tillväxt i Europa är det viktigt att ta tillvara
kvinnors och mäns fulla potential.
Nationell medfinansiering är en grundläggande princip inom sammanhållningspolitiken. Sverige anser att en höjning av
medfinansieringsnivåerna i programmen skulle
ge medlemsstaterna ett incitament för ökad
effektivitet och att det skulle bidra till att projekt
med högst mervärde genomförs.
Genomförandet av sammanhållningspolitiken
ska präglas av ett resultatorienterat arbetssätt
med
fokus
på
mervärde
och
en
komplementaritet mellan europeiska, nationella
och regionala satsningar. Slutligen poängterar
Sverige vikten och behovet av ett förenklat
genomförande. Förenklingsambitionerna ska i
första hand gynna de som genomför strukturfondsprojekten.
Stärkt utvecklingskraft i Sveriges landsbygder

Landsbygder med stark utvecklingskraft är en
resurs för hela Sveriges utveckling och hållbara
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tillväxt, inte minst i utmaningen att skapa ett
hållbart samhälle. Den regionala tillväxtpolitiken
och politiken för landsbygdens utveckling är
hörnstenar och ger de grundläggande målen,
prioriteringarna och en rad verktyg för det strategiska arbetet med landsbygdsfrågor. Men det
krävs större insatser från politiken inom flera
områden för att omvandla landsbygdernas resurser till hållbar tillväxt och sysselsättning. Regeringens inriktning är därför att, i de frågor där
det är relevant, införliva landsbygdsperspektivet
som en naturlig del i alla politikområden och att
skapa mervärden genom samverkan mellan olika
områden. Politiken måste främja ett ökat
samspel mellan landsbygder, tätorter och städer,
samt mellan offentlig sektor, näringsliv och det
civila samhället. Regeringen anser även att samordningen mellan insatser för landsbygdsutveckling och insatser för hållbar regional tillväxt behöver förstärkas på lokal och regional nivå.

om regionalt tillväxtarbete, ska eftersträva
samordning med kommunernas översiktsplanering. Detta ömsesidiga beaktande bör
kunna bidra till att kommuner och regionalt
tillväxtansvariga aktörer får ett effektivt,
kompletterande och gränsöverskridande hållbart
tillväxtarbete. Ökad samstämmighet mellan de
olika planeringsinstrumenten bör bidra till att
minska risken för suboptimering av insatser och
möjliggöra att strategierna blir ett gemensamt
verktyg för samhällsplanering. Regeringen avser
att följa hur detta arbete utvecklas.
Det tredje är uppföljning och utvärdering av
det regionala tillväxtarbetet och länens fortsatta
arbete med lärande. Det är viktigt att länens
arbete bedrivs kontinuerligt och långsiktigt och
därför avser regeringen att på olika sätt stödja en
utveckling av det fortsatta arbetet.
2.6.3

Ansvar och arbetssätt inom
politiken

Strategier för länens utveckling

Det organ som har ansvaret för det regionala
tillväxtarbetet i länet ska utarbeta och samordna
genomförandet av en samlad strategi för länets
hållbara tillväxt och utveckling. Regeringen
bedriver ett arbete i syfte att utveckla
strategierna för länens utveckling som verktyg
för regionala aktörer och för samordning av
nationella och regionala resurser. I detta arbete
har tre centrala utvecklingsområden identifierats.
Det första är statliga myndigheters medverkan
i det regionala tillväxtarbetet. Aktörer med
ansvar för det regionala tillväxtarbetet bör
bedriva ett mer samordnat arbete i relation till
statliga myndigheter. Därför behöver regionernas behov och prioriteringar avseende deras
samverkan med statliga myndigheter kartläggas.
Regeringen avser att ge Tillväxtverket i uppdrag
att kartlägga och utveckla detta arbete.
Det andra är hur strategier för länets
utveckling kan stärkas på lokal nivå. Med den
strategiska inriktningen i den nya plan- och
bygglagen bedömer regeringen att förutsättningar för ett hållbart regionalt och
kommunalt tillväxtarbete har stärkts. Den nya
lagens krav på kommunerna att tydliggöra hur
de avser att ta hänsyn till och samordna
översiktsplaner med nationella och regionala
mål, planer och program motsvaras av att länen i
sitt regionala tillväxtarbete, enligt förordningen

Regionernas ansvar och inflytande över statliga
tillväxtresurser ska stärkas som ett led i att effektivisera genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken. En samordnad och effektiv förvaltningsstruktur samt dialoger för förbättrad
samverkan är ett led i ett effektivare genomförande av politiken.
Regionalt inflytande över statliga tillväxtresurser

Regionala företrädare ska ha ett ökat inflytande
över de statliga tillväxtresurserna. Medborgare
och företag kan därmed få bättre förutsättningar
att påverka utvecklingen i sin egen region. Ett
ökat regionalt inflytande innebär ett större
ansvar för det regionala tillväxtarbetet. Detta i
sin tur ger bättre förutsättningar för
sektorssamordning och ett effektivare genomförande av den regionala tillväxtpolitiken.
Regeringen anser därför att ett tydligt,
inkluderande och aktivt regionalt ledarskap, som
kan prioritera och besluta om strategiska vägval,
är en viktig förutsättning för ett framgångsrikt
regionalt tillväxtarbete.
Regeringen ser positivt på ett ökat regionalt
ansvarstagande. Som ett led i detta har
landstinget i Hallands län och samverkansorganet i Jämtlands län tagit över ansvaret för
det regionala tillväxtarbetet i respektive län och
49
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därmed tilldelats en större andel av de statliga
regionala tillväxtmedlen i respektive län.
Samordnad och effektiv förvaltningsstruktur

Det är viktigt med en effektiv, tillgänglig och
samordnad statlig förvaltning. Specialiseringen
och sektoriseringen inom den statliga förvaltningen kan i vissa fall leda till fragmentering och
bristande helhetssyn.
Det finns enligt regeringen behov av stärkt
samordning både mellan regional och nationell
nivå och mellan olika sektorsområden på nationell och regional nivå.
Regeringen anser att ett väl fungerande samarbete över sektorsgränser gör att regionala, nationella och europeiska insatser får ett mervärde.
Samverkan mellan olika nivåer ska därför utvecklas som ett led i att effektivisera myndighetsstyrningen och styrningen av den statliga
verksamheten. Det behövs bl.a. kunskap om hur
myndigheterna genom sektorsövergripande arbete bättre kan uppfylla målen för sina verksamheter. Ändamålsenliga arbetsformer som ger
förutsättningar för en effektiv styrning över
sektorsgränser behöver särskilt utvecklas.
Vissa statliga myndigheter behöver stärka och
tydliggöra sin roll i det regionala tillväxtarbetet.
Det finns i ett antal frågor även behov av ökad
samverkan mellan myndigheter liksom mellan
myndigheter och den lokala och regionala nivån
för att kunna bidra till ett effektivt samspel. Som
ett led i detta arbete har vissa myndigheter fått i
uppdrag att ta fram en långsiktig intern strategi
som ska vägleda myndigheterna i deras arbete
med
hållbara
regionala
tillväxtfrågor.
Regeringens nästa steg i arbetet ska omfatta
energipolitiken
(Energimyndigheten),
jordbrukspolitiken (Jordbruksverket), skogspolitiken (Skogsstyrelsen) och transportpolitiken (Trafikverket). Inom arbetsmarknadspolitikens område avser regeringen att uppdra åt
Svenska ESF-rådet att redovisa hur myndighetens roll och samverkan med aktörerna i det
regionala tillväxtarbetet har utvecklats. Svenska
ESF-rådet bör även beskriva hur erfarenheterna
från detta arbete kan tas till vara inför
programperioden 2014–2020 för strukturfonderna. Att myndigheterna tydliggör sin roll i
det regionala tillväxtarbetet är en viktig grund
för en långsiktig förbättring av samspelet mellan
den nationella och regionala nivån.
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De myndigheter som under 2010 har
återrapporterat arbetet med strategier för
hållbart regionalt tillväxtarbete har bl.a.
identifierat behov av att skapa en arena för
samverkan mellan regionala aktörer och statliga
myndigheterna med stor betydelse för det
regionala tillväxtarbetet. Regeringen delar
bedömningen. Tillväxtverket har i enlighet med
sin instruktion i uppdrag att främja sådan
samverkan. Regeringen avser att följa
utvecklingen av uppdraget.
Det är viktigt att överväga om statliga myndigheters lokalisering i ökad utsträckning kan få
en spridning över landet. Det handlar om att
noga pröva om myndigheter kan lokaliseras
utanför storstäderna, i första hand till länscentra
eller andra större orter. En utgångspunkt vid ett
sådant övervägande ska vara att myndigheterna
ska ges goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet.
Vissa statligt ägda bolag har till uppgift att
tillgodose särskilt formulerade och avgränsade
samhällsintressen vilket t.ex. kan innebära en
serviceskyldighet som omfattar hela landet. De
flesta statligt ägda företag verkar dock under
marknadsmässiga villkor.
Dialoger för förbättrad samverkan

De senaste årens ökade fokus på dialog för hållbar regional tillväxt har bl.a. bidragit till att utveckla den strategiska inriktningen och genomförandet av insatser på olika nivåer. Dialogen
förs med aktörer som medverkar i eller berörs av
det regionala tillväxtarbetet på lokal, regional och
nationell nivå. Regeringen anser att en kontinuerlig dialog är en fortsatt viktig förutsättning för
ett väl fungerande samspel mellan den lokala, regionala och nationella nivån när det gäller frågor
av betydelse för den hållbara regionala tillväxten.
Bland annat avser regeringen att genomföra en
dialog med regionala företrädare, företagare med
flera för att diskutera hållbara regionala tillväxtfrågor och den framtida sammanhållningspolitiken.
Lärdomar av arbetet med de regionala
varselsamordnarna behöver fortsättningsvis tas
tillvara i det regionala tillväxtarbetet. Arbetet
med utvecklad samverkan, effektivare arbetssätt
och en effektivare resursanvändning, behöver
vidareutvecklas. Behovet av att offentliga och
privata aktörer samordnar sina insatser växer då
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de flesta av samhällets utmaningar behöver lösas
i samverkan mellan olika aktörer.
Regeringen har en väl fungerande dialog med
aktörer på den regionala nivån. Dialogen mellan
regeringen och statliga nationella myndigheter
med ansvar inom det regionala tillväxtarbetet ska
emellertid vidareutvecklas. Dialogen ska stärkas
och vidareutvecklas dels mellan dessa myndigheter, dels mellan myndigheterna och aktörer
på regional nivå.
2.6.4

Politikens prioriteringar

Politikens prioriteringar är tvärsektoriella och
omfattar politikområden, där europeiska,
nationella, regionala och lokala finansiella
resurser samordnas.
Innovation och förnyelse

Innovation och förnyelse avser insatser som ska
stärka regioners förnyelseförmåga samt stimulera till ett förbättrat klimat för entreprenörskap
och företagande.
Innovativa miljöer
Genom en effektiv samverkan mellan näringsliv,
forskning och utveckling, offentlig sektor, civilsamhället och politiska institutioner utvecklas
innovationsförmågan i näringslivet och inom
den offentliga sektorn. Ändamålsenliga strukturer som stimulerar samarbete, samverkan och
kunskapsöverföring mellan dessa aktörer ska
utvecklas. Det är även viktigt att stimulera utvecklingen av innovativa miljöer över bl.a. sektors-, läns- och landsgränser.
Regeringen fattade i juli 2010 beslut om en
strategi för ökad tjänsteinnovation, i vilken behoven av att utveckla och anpassa politik och system för innovationsfrämjande identifieras. Den
lägger även grunden för en breddning av synen
på innovationer och att det finns behov av att
främja och sprida erfarenheter av tjänsteinnovationer i gles- och landsbygder.
Såväl kvinnor som män utvecklar innovationer
både i privat och offentlig verksamhet. En
innovation kan vara en ny högteknologisk
produkt som utvecklats genom forskning eller
tillsammans med företag men det kan också vara
t.ex. en tjänst. En stor andel av innovationer sker
löpande i små och medelstora företag i form av

nya eller förbättrade tjänster, varor och
organisationssätt. Innovationer behöver inte vara
baserade på forskning. Detta ställer krav på de
offentliga aktörerna att snabbt kunna anpassa
sina system utifrån en förändrad omvärld med en
mer inkluderande och bredare bild av vad som är
en innovation.
Att stärka de innovativa regionala miljöerna är
enligt regeringen betydelsefullt för att innovationer, innovationssystem och kluster ska
komma till stånd och utvecklas. Universiteten
och
högskolorna,
med
i
vissa
fall
innovationskontor, utgör en viktig del i det
regionala arbetet genom att tillföra både
forsknings- och kompetensresurser. De är
dessutom kontaktytor till andra forskningsresurser som är viktiga för näringslivet och
offentlig sektor. Även forskningsinstituten kan
spela en viktig roll för små- och medelstora
företags utveckling, särskilt där de har en
regional närvaro. Genom att stärka dessa
regionala miljöer stärks även de nationella
innovationssystemen. De regionala innovativa
miljöerna kan i högre utsträckning, bl.a. genom
sin specialisering, bidra till en hållbar nationell
tillväxt om aktörer på olika nivåer i ökad
utsträckning samspelar med varandra.
Regeringen anser att samspelet mellan europeiska program för forskning och innovation,
program för att främja entreprenörskap,
strukturfondsprogrammen och landsbygdsprogrammet bör utvecklas för att bidra till ökad
samordning och ta tillvara synergier i genomförandet. Deltagande i olika EU-program, bl.a.
Regions of knowledge, ökar möjligheterna till att
hitta europeiska samarbetspartners.
Det finns därför ett behov av ett ökat
regionalt tillväxtperspektiv inom forsknings- och
innovationspolitiken. Regeringen bedriver i detta
sammanhang ett arbete som syftar till att
utveckla dialogen mellan nationell och regional
nivå och mellan berörda sektorsområden kring
forsknings- och innovationsfrågor med betydelse för den hållbara regionala tillväxten. Som
ett led i detta arbetet bedriver regeringen också
ett nätverkssamarbete med nationella och
regionala representanter i syfte att förankra och
mobilisera ett arbete inom ramen för
framtagandet av en nationell innovationsstrategi.
Tillsammans med företagen utgör lärosäten, i
samverkan med regionala aktörer, centrala delar i
varje regions innovationskraft och näringslivets
konkurrenskraft. Universitet och högskolor kan
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på så sätt fungera som kraftcentra för förnyelse
och dynamik för att främja den hållbara regionala tillväxten. Ett stärkt samarbete mellan
lärosäten, företag och det omgivande samhället i
övrigt ska främjas. Regeringen anser att det är av
central betydelse att universitet och högskolors
samverkan med det omkringliggande samhället
och näringslivet utvecklas och förstärks för att
bidra till näringslivets konkurrenskraft och
hållbar regional tillväxt. Universiteten och
högskolorna bör ha ökade möjlighet att utveckla
profilområden och utveckla spetskompetens
inom områden som är betydelsefulla för
näringslivet i både ett regionalt och nationellt
perspektiv.
Både på nationell och regional nivå utgör omställningsarbetet till ett mer hållbart energisystem och en hållbar näringslivsutveckling en ny
grund för teknik-, produkt- och tjänsteutveckling, och i förlängningen möjlighet till ökat nyföretagande, exportmöjligheter och sysselsättning. För att ta tillvara tillväxtpotentialen inom
klimat- och energiarbetet ska det regionala tillväxtarbetet främja dels utvecklingen av miljövänlig och resurs- och energieffektiv teknik och
förnybar energi, dels framväxten av innovativa
miljöer inom området med särskilt fokus på små
och medelstora företag. Det regionala tillväxtarbetet ska även stimulera till miljödriven
näringslivsutveckling och till att företag
använder miljöhänsyn som medel för att stärka
sin konkurrenskraft.
Entreprenörskap
Förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för
företagande skiljer sig åt mellan Sveriges olika
regioner. Entreprenörskap bidrar till ökad dynamik, stärkt konkurrenskraft lokalt och regionalt samt vidareutveckling av ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Entreprenörskap och attityder till entreprenörskap ska
därför stimuleras på olika nivåer, i olika typer av
regioner och inom olika sektorer. Entreprenörskap handlar inte bara om att starta och
utveckla företag, utan också om att tänka nytt, se
möjligheter och lösa problem. Genom att
stimulera och uppmuntra ungdomars egna
initiativ och idéer, skapas en god grund för
nytänkande och entreprenörskap.
För att främja tillgången på kapital till
etablering och tillväxt i nya och innovativa
företag ska det statliga riskkapitalområdet
utvecklas i syfte att öka nyttan för Sveriges
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företagare. Ett väl fungerande system för
kapitalförsörjning är avgörande för start och
tillväxt i företag i hela landet. I de tidigaste
tillväxtfaserna är den regionala närvaron av
särskild betydelse då viktiga framgångsfaktorer
är att etablera nära samarbete med lokala och
regionala nätverk och aktörer för att identifiera
nya möjligheter och entreprenörer. Inriktningen
på utvecklingsarbetet avseende statens insatser
på kapitalförsörjningsområdet beskrivs närmare
under utg. omr. 24. Näringsliv, avsnitt 3.1.1 och
3.6.
Generella åtgärder för att förbättra företagsklimatet, t.ex. genom förenklingar för företagen
och insatser för en väl fungerande kapitalförsörjning, är viktiga. Även den regionala och lokala nivån är betydelsefull i förenklingsarbetet.
Regeringen bedriver därför ett arbete med
förenkling för företagen på lokal och regional
nivå.
Regeringen bedömer att det är av stor vikt att
små och medelstora företag drar nytta av den
ökade internationaliseringen. På lokal och
regional nivå bör därför bl.a. små- och
medelstora företags internationalisering stimuleras för att därigenom stärka företagens
möjligheter till förnyelse och hållbar tillväxt.
Regeringen bedömer vidare att det är av stor vikt
att ytterligare stärka den lokala och regionala
nivåns arbete med internationaliseringsfrågor
t.ex. genom utvecklade projektsamarbeten och
erfarenhetsutbyten mellan aktörer. Inte minst
behöver aktörer inom olika innovationssystem
och kluster hitta samarbeten och kompetens på
en global marknad, där den efterfrågade
specialistkunskapen finns. För att stärka
företagens möjligheter att växa och verka på den
globala marknaden avser regeringen att fortsätta
arbetet med att främja internationalisering med
särskilt fokus på små och medelstora företag.
De regionala exportrådgivarna har en viktig
roll för att stärka små och medelstora företags
internationalisering och är därför en prioriterad
aktör i främjandet av internationalisering. Deras
insatser är avgörande för företagens möjligheter
till internationalisering.
Det är viktigt att den regionala nivån på ett
strategisk sätt kan arbeta med investeringsfrämjande bl.a. vad gäller att utveckla
rådgivningen till företag samt att bedriva
fokuserade insatser på särskilda strategiska
kompetensområden. Det är dessutom betydelsefullt med en bättre samordning och samverkan
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mellan statliga aktörer samt en förstärkt
samverkan mellan den nationella, regionala och
kommunala nivån.
Regeringen anser att de kulturella och kreativa
näringarna har betydelse för hållbar regional
tillväxt och innovation. Insatserna inom ramen
för regeringens handlingsplan för kulturella och
kreativa näringar fortsätter under 2012. Insatser
för kulturella och kreativa näringars internationalisering kommer att utvecklas liksom
kopplingen till turism och Sverigefrämjande där
så är möjligt. Regeringen anser att turistnäringen
har potential att utvecklas i landsbygd då
efterfrågan på unika och genuina upplevelser
ökar. Svensk landsbygd har potential att utveckla
turistnäringen genom att bredda utbudet av
kultur- och naturupplevelser och en aktiv
utveckling
av
värdefulla
naturoch
kulturmiljöer.
Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

I den globala ekonomin är tillgång till kunskap
och kompetens av yttersta vikt för nationers och
regioners
utvecklingskraft
och
företags
konkurrenskraft. Individers rörlighet mellan
sektorer, arbetsmarknadsregioner och länder har
också blivit en stark konkurrensfaktor. En
central prioritering är därför att säkra en god
kunskaps- och kompetensförsörjning på såväl
nationell som regional nivå.
Sammantaget är det av största vikt att både
öka arbetskraftsdeltagandet samt att utveckla
och tillvarata kompetensen hos arbetskraften.
Arbetet för kompetensförsörjning och ett
ökat arbetskraftsutbud kräver nära samverkan
mellan myndigheter på lokal, regional och
nationell nivå samt med arbetsmarknadens
parter. Även samverkan mellan näringsliv och
utbildningssystemen behöver främjas för att
tillgodose näringslivets kompetensbehov.
Regeringens uppdrag till fem nationella
myndigheter att öka samordningen på nationell
nivå inom kompetensförsörjningsområdet är av
stor betydelse. Alla län och regioner har på
regeringens uppdrag upprättat regionala
kompetensplattformar. Regeringen bedömer att
det krävs ett långsiktigt arbete, bl.a. för att uppnå
en funktionell organisation och bra samarbete
inom ramen för dessa. En ökad medverkan av
högskolor och universitet i plattformarna kan
ytterligare bidra till en förbättrad matchning

mellan utbud och efterfrågan på kompetens
regionalt. Regeringen avser bl.a. att följa upp hur
jämställdhets- och integrationsperspektiven
integrerats i arbetet. Uppdragen är ett led i
regeringens ambition att stärka samverkan
mellan den regionala tillväxtpolitiken, arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken.
Den långsiktiga demografiska utvecklingen är
en av de största utmaningarna när det gäller
politikens förutsättningar att bidra till en
långsiktigt hållbar utveckling. En åldrande
befolkning utgör ett allt större strukturellt
problem i stora delar av landet, vilket medför en
sårbarhet med avseende på både ekonomi och
kompetensförsörjning.
Den
demografiskt
betingade sårbarheten är särskilt stor i landets
glest befolkade delar. Även vissa tätorter i glesoch landsbygder har en minskande och åldrande
befolkning. Utvecklingen ställer samhället inför
en utmaning som spänner över en rad sektorsområden och kommer att ställa stora krav på
bl.a. samverkan och samordning liksom utveckling och användning av innovativa tjänster inom
en rad områden.
Aktörer på lokal och regional nivå måste, för
att tillgodose kompetensbehovet i näringsliv och
offentlig sektor, verka för att skapa attraktiva
livsmiljöer i hela landet som attraherar
människor med olika bakgrund. Dessa aktörer
måste verka för att den outnyttjade kompetensen hos arbetskraften tas tillvara för att
undvika risken för en kombination av utanförskap och brist på arbetskraft. Det är också
viktigt att möjligheter skapas för att ta tillvara
kompetensen hos äldre personer i utvecklandet
av näringsliv och offentlig sektor. En förändrad
åldersstruktur och demografi med större andel
äldre kan samtidigt medföra nya möjligheter.
Dessa möjligheter bör uppmärksammas i det
regionala tillväxtarbetet, då de kan bilda underlag
för nya branscher och verksamheter där
produkter och tjänster skräddarsys för de äldres
behov.
Regeringen har inom ramen för Nordiska
ministerrådets arbete tagit initiativ till ett
program, under 2011 och 2012, för demografiskt
betingade utmaningar och möjligheter.
En förutsättning för att skapa attraktiva
livsmiljöer är att den lokala och regionala
samhällsplaneringen erbjuder valmöjligheter för
bl.a. näringsverksamhet, sysselsättning, boende,
infrastruktur och rekreation för både kvinnor
och män och näringsliv. För att möjliggöra detta
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har riksdagen i enlighet med regeringens förslag
bl.a. beslutat om ökat lokalt och regionalt
inflytande över strandskyddsregler (prop.
2008/09:119,
bet.
2008/09:MJU13,
rsk.
2008/09:227). I samband med att de nya reglerna
om landsbygdsutveckling i strandnära lägen har
börjat tillämpats har det uppkommit vissa frågor
om hur de ska tillämpas och om de tillämpas på
rätt sätt. Regeringen avser därför förstärka
strandskyddsarbetet för att de nya reglerna för
att skapa attraktiva miljöer för boende och
företag ska få genomslag. Regeringen avser med
denna insats underlätta för bl.a. attraktivt
boende på landsbygden. (se vidare utg. omr. 18.
Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande
samt konsumentpolitik, avsnitt 4.)
Tillgänglighet

Väl utbyggda och regionalt anpassade och
samordnade kommunikationer, såväl it-infrastruktur som tillgång till infrastruktur i vid bemärkelse, liksom ett bra utbud av exempelvis
service ökar kvinnors och mäns möjligheter att
bo, arbeta och driva företag i alla delar av landet.
Förbättrad tillgänglighet och hållbar
regionförstoring
I europeisk jämförelse är de svenska lokala
arbetsmarknadsregionerna i flera fall geografiskt
stora, men befolkningsmässigt små. Genom
insatser främst inom transport- och it-politiken
skapas större funktionella regioner och ökad
regionintegrering. Detta förbättrar förutsättningarna för en mer differentierad arbetsmarknad och en ökad specialisering av näringsliv,
arbetskraft och utbildning.
Transportpolitiken
ska
bidra
till
transportförsörjning i hela landet och har därför
ett funktionsmål om tillgänglighet. Målet är
centralt för hållbar tillväxt i Sverige, eftersom
den bidrar till förbättrad tillgänglighet och
därigenom bl.a. till regionförstoring och
regionintegrering. Regeringen avser därför att
fortsätta utveckla en mer samordnad transportpolitik som är väl integrerad i flertalet berörda
politikområden, inte minst den regionala
tillväxtpolitiken. För att skapa bättre förutsättningar för beslutsprocesser som integrerar
utvecklingen av transportsystemet med olika
sektorsområden så krävs en ökad samordning på
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både regional, nationell och internationell nivå,
liksom mellan dessa nivåer.
Regeringen kommer även fortsätta att stärka
samarbetet
avseende
gränsöverskridande
infrastruktur och transportsystem i Sveriges
närområde.
Regeringen anser också att det är centralt med
tydligare gränsdragning mellan förvaltning, politik och marknad på transportområdet.
Regeringen har därför genomfört en rad
reformer under de senaste åren som bl.a.
förväntas bidra till en ökad dynamik på
marknaden och som underlättar arbetet med att
skapa hållbar regionförstoring. Regeringen avser
att fortsätta arbetet i denna riktning.
Det är också viktigt med en god interregional
tillgänglighet för att knyta samman olika funktionella regioner. Staten har en viktig roll i att
förbättra den interregionala tillgängligheten där
marknaden inte löser detta.
Ett utvecklat informationssamhälle
En hög användning av it, internet och en väl
utbyggd it-infrastruktur i alla delar av landet är
bra för Sveriges hållbara tillväxt, konkurrenskraft
och
innovationsförmåga.
Ett
utvecklat
informationssamhälle stärker den lokala och
regionala utvecklingskraften och bidrar bl.a. till
att skapa fler och växande företag.
Regeringen kommer under 2011 att
presentera en Digital agenda för Sverige som är
en sammanhållen strategi för att tillvarata de
möjligheter som digitaliseringen erbjuder
människor och företag.
Tillgången till god it-infrastruktur är väsentlig
för företagsutvecklingen i landets gles- och
landsbygder. Regeringen föreslår därför att
landsbygdsprogrammet ska stärkas för att öka
tillgängligheten till bredband i gles- och
landsbygder samt att medel avsätts för en
förlängning av kanalisationsstödet (se vidare utg.
omr. 22, avsnitt 4.6.5 och utg. omr. 23, avsnitt
2.6.1).
Det är viktigt att aktörer inom området it,
elektronisk kommunikation och post aktivt
samverkar med aktörer inom det regionala
tillväxtarbetet om utvecklingen av elektroniska
kommunikationstjänster
och
bredband.
Samverkan kan bl.a. gälla att följa, kartlägga och
aktivt främja utbyggnaden av bredband. Att
identifiera behov, kartlägga brister och i
partnerskap finna samverkanslösningar för att
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tillgodose behoven görs i många fall bäst på lokal
och regional nivå.
Kommersiell och offentlig service

Tillgänglighet till grundläggande service för
kvinnor, män och företag är en viktig
förutsättning för hållbar tillväxt i alla delar av
landet. Attraktiva miljöer för såväl boende som
för företagande förutsätter tillgänglighet till
kommersiell service i form av dagligvaror och
drivmedel samt olika typer av offentlig
samhällsservice. Det är angeläget att utveckla
lokalt anpassade lösningar som tar hänsyn till
varierande förutsättningar och behov, men också
att finna mer generella metoder som kan fungera
i olika delar av landet. Samordningen mellan
kommersiell och offentlig service bör öka där så
är ändamålsenligt.
För att uppnå en ökad samordning av service
lokalt och regionalt krävs bl.a. att statliga myndigheter och statligt ägda bolag med uppgift att
tillgodose särskilt formulerade och avgränsade
samhällsintressen samverkar med varandra och
med övriga berörda aktörer.
Riksdagen tillkännagav under våren 2010 att
regeringen bör se över de konsekvenser som
lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara
drivmedel har för mindre tankställen i glesbygd
(bet. 2009/10:TU15, rskr. 2009/10:228).
Transportstyrelsen har i april 2011 inkommit
med en återrapportering till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) med anledning av deras
uppdrag från regeringen att komma med förslag
till förändringar i denna lag. Ärendet bereds för
närvarande inom Regeringskansliet med avsikt
att regeringen ska vidta åtgärder eller lämna
förslag som innebär att dispenserna från
pumplagens sista steg ska permanentas.
Nuvarande och framtida behov och
utmaningar kommer även fortsättningsvis att
kräva insatser inom serviceområdet bl.a. för att
stärka dagligvarubutiker och drivmedelsstationer
med strategisk betydelse samt för att utveckla
nya innovativa servicelösningar. I denna
proposition föreslås för 2012 och beräknas för
åren 2013–2014 anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder öka med 5 miljoner kronor för
att stärka den lokala nivåns arbete med att
effektivisera och samordna både kommersiell
och offentligt service. Det kan t.ex. röra sig om
kompetenshöjande insatser riktade till lokal nivå.

Strategiskt gränsöverskridande samarbete

Globaliseringen och utvecklingen inom EU
påverkar i allt större utsträckning Sveriges
regioner, bl.a. avseende ekonomi, arbetskraftens
rörlighet, kultur och miljö. Därmed ökar vikten
av att aktörer på lokal och regional nivå genom
gränsöverskridande samverkan söker ny kunskap
och nya samarbetskonstellationer i arbetet med
att skapa förutsättningar för utvecklings- och
konkurrenskraft. Det finns t.ex. en stor potential
för regioner att bedriva ett utökat gränsöverskridande samarbete för att stärka
innovativa regionala miljöer.
Det gränsöverskridande samarbetet utgör ett
viktigt verktyg i regeringens ambition om en
ökad internationalisering. Det finns också stora
möjligheter att genom samarbetet hitta nya
lösningar på gemensamma utmaningar och
problem inom områden som tillgänglighet,
energi och miljö. Regeringen bedömer att det är
av stor vikt att även små och medelstora företag
drar nytta av de möjligheter som det
gränsöverskridande samarbetet ger.
Sveriges grannländer och Sveriges närområde,
bl.a. Östersjöregionen, är av stor betydelse för
Sveriges och svenska regioners hållbara tillväxt. I
Sverige spelar 14 gränsöverskridande EUprogram en aktiv roll för att stärka lokala och
regionala samarbetsinitiativ över landsgränserna.
Genom EU:s strategi för Östersjöregionen
kan EU:s politik och program användas på ett
mer målmedvetet och fokuserat sätt för att möta
gemensamma utmaningar för regionen. Strategin
bidrar till samverkan mellan såväl politikområden som förvaltningsnivåer och ett
integrerat angreppssätt för makroregionalt
samarbete inom EU. Arbetet med strategin
under Polens ordförandeskap i EU 2011
förväntas mynna ut i en översyn och förbättring
av arbetsformerna.
Det är regeringens bedömning att den
gränsöverskridande dimensionen behöver öka i
allt regionalt tillväxtarbete och att kopplingen
mellan användningen av strukturfondsmedlen i
de regionala strukturfondsprogrammen och
programmen för territoriellt samarbete behöver
stärkas.
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Små och medelstora städer samt storstadsområdenas betydelse för hållbar regional tillväxt

Städerna har varierande förutsättningar och utmaningar beroende på bl.a. geografisk och
befolkningsmässig storlek, geografiskt läge och
näringslivsstruktur. Regeringen anser att det är
centralt att skapa goda och hållbara tillväxtförutsättningar för storstäderna och storstadsområdena.
Storstadsperspektivet
bör
tydligare placeras i ett regionalt sammanhang
och bli en integrerad del av det regionala
tillväxtarbetet. Att nyttja den potential och de
synergier som kan uppstå genom en god samverkan mellan storstadsregionerna, deras omland
och övriga Sverige är betydelsefullt. Det är också
viktigt att uppmärksamma hur små och
medelstora städer på bästa sätt kan bidra till
landets hållbara tillväxt. Tätorter och gles- och
landsbygder drar nytta av varandra och ska ses
som sammanlänkade regioner.
Regeringen bedriver ett fortsatt arbete med
att utveckla stadsdimensionen inom den
regionala tillväxtpolitiken. Viktiga underlag i
detta arbete är bl.a. Tillväxtanalys uppdrag i
regleringsbrevet för 2011 att analysera hur olika
typer av städer på bästa sätt kan bidra till hållbar
tillväxt i landet. Delegationen för hållbara städer
arbetar också aktivt för att öka kunskapen om
hållbar utveckling i städerna. Kunskap hämtas
också från olika europeiska samarbetsprogram,
OECD
och
Nordiska
ministerrådet.
Regeringens dialog med storstadsregionerna för
att precisera statens roll i förhållande till deras
specifika förutsättningar spelar också en
betydelsefull roll.
Hållbarhetsdimensioner

Insatser inom den regionala tillväxtpolitiken ska
bidra till att nuvarande och kommande generationer av kvinnor och män kan erbjudas sunda
ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden. Hållbarhetsperspektivet ska därför genomsyra
det
regionala
tillväxtarbetet
och
genomförandet av den nationella strategin för
regional konkurrenskraft, entreprenörskap och
sysselsättning 2007–2013. Att främja en hållbar
regional tillväxt innebär att prioritera lösningar
som ger synergieffekter mellan de ekonomiska,
sociala och miljömässiga dimensionerna samtidigt som balanserade avvägningar mellan dimen56

sionerna måste göras. Vid framtagande och genomförande av program och insatser inom det
regionala tillväxtarbetet ska samtliga dimensioner av hållbar utveckling beaktas.
Enligt regeringen ska därför jämställdhet
mellan kvinnor och män, integration och mångfald samt miljö ges ett stärkt fokus inom det
regionala tillväxtarbetet.
Stärkt fokus på miljö, klimat och energi inom
det regionala tillväxtarbetet
Det är regeringens övertygelse att klimat- och
energiutmaningen utgör en möjlighet för
teknik-, varu- och tjänsteutveckling inom alla
branscher. Varor och tjänster som utformas på
ett hållbart sätt ur ett miljömässigt, socialt och
etiskt perspektiv har goda förutsättningar att nå
framgång internationellt.
De flesta landsbygdsområden är rika på naturresurser och råvaror som bl.a. kan användas för
energiutvinning. Detta ger goda förutsättningar
för ett ökat entreprenörskap och företagande.
Utvecklingen av miljö- och energiteknikområdet, inom vilken Sverige har hög
kompetens, kan vara ett sätt att stärka länkarna
mellan mer tätbefolkade områden och landsbygder.
Det regionala tillväxtarbetet ska fortsatt utvecklas för att bl.a. ta tillvara de möjligheter som
klimat- och energiutmaningen kan ge. Det är
därför viktigt att lokalt och regionalt stödja
näringslivets klimat- och energiarbete.
Det är viktigt att samordna och använda
synergier mellan miljöpolitiken, t.ex. miljömålsarbetet, energipolitiken och den regionala tillväxtpolitiken eftersom ett framgångsrikt arbete
förutsätter bred delaktighet från olika aktörer.
Politisk förankring i kommuner och landsting av
bl.a. regionala och lokala strategier och mål inom
miljö-, klimat- och energiområdena bör här
eftersträvas.
Stärkt fokus på jämställdhet och integration
och mångfald inom det regionala tillväxtarbetet
Det regionala tillväxtarbetet ska innefatta ett
jämställdhetsperspektiv eftersom jämställdhet är
en förutsättning för en hållbar regional tillväxt.
Den regionala tillväxtpolitiken ska bidra till
regeringens jämställdhetspolitiska mål. Kvinnor
och män ska ha samma rätt och möjlighet till
inflytande och tillgång till resurser inom det
regionala tillväxtarbetet. Aktörer med det regionala tillväxtansvaret ansvarar för att perspektivet
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integreras i arbetet. Det innebär att jämställdhet
mellan kvinnor och män, vid utarbetande och
genomförande av strategier, program och insatser, ska främjas både genom representation och
genom att detta perspektiv genomsyrar arbetet.
Både kvinnors och mäns intressen och möjligheter till inflytande ska tillgodoses inom ramen
för det regionala tillväxtarbetet.
Regeringen avser att utarbeta en handlingsplan som bidrar till att skapa bättre förutsättningar att arbeta med jämställdhet i det
regionala tillväxtarbetet samt tydliggöra hur den
regionala tillväxtpolitiken bidrar till målsättningen för jämställdhetspolitiken.
Inom det regionala tillväxtarbetet ska integration och mångfald i ökad grad främjas på alla nivåer. Vid utarbetande och genomförande av
strategier, program och insatser ska perspektivet
genomsyra arbetet. Regeringen har inlett ett
arbete med en integrationspolitisk strategi.
Strategin kommer att påverka det fortsatta
arbetet för integration inom bl.a. den regionala
tillväxtpolitiken.

är en viktig förutsättning för att strukturfonderna ska ge ett beständigt bidrag till en
hållbar regional tillväxt. Regeringen följer detta
arbete. Lärdomarna från uppföljningar och
utvärderingar som genomförs inom ramen för
strukturfondsprogrammen ska också tas tillvara
vid genomförandet av övriga insatser inom den
regionala tillväxtpolitiken.

2.7

Budgetförslag

2.7.1

1:1 Regionala tillväxtåtgärder

Tabell 2.24 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

1 386 246

2011

Anslag

1 515 837

2012

Förslag

1 534 837

2013

Beräknat

1 526 837

2014

Beräknat

1 517 837

2015

Beräknat

1 492 837

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

98 673
1 456 281

1

2.6.5

En lärande politik

Den regionala tillväxtpolitiken ska vara
kunskapsbaserad och grundas på erfarenheter
och resultat från genomförda insatser. Det är
regeringens ambition att uppföljningar och
utvärderingar av genomförda insatser på
regional, nationell och europeisk nivå ska bidra
till ökat fokus på resultat och lärande. Lärandet
ska främjas i framtagande och genomförande av
strategier, program, insatser och projekt. En
lärande regional tillväxtpolitik bidrar även till att
utveckla och förbättra samverkansprocesser och
arbetssätt.
För att möjliggöra ett kontinuerligt lärande
krävs goda analyser som lägger grunden för
välgrundade prioriteringar, uppföljningsbara mål
och en tydlig programlogik. Aktörer med ansvar
för det regionala tillväxtarbetet i länen har
ansvaret att följa upp och utvärdera det regionala
tillväxtarbetet.
Inom ramen för strukturfondsprogrammen
har fokus på utvärdering och resultat förstärkts
ytterligare under innevarande programperiod.
Insatserna,
projekten
och
programmen
utvärderas löpande, erfarenheter återförs och
kunskaper skapas hos aktörer på regional,
nationell och EU-nivå. Utvärdering för lärande

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för regional och central
projektverksamhet (inklusive riskkapitalfonder,
lånefonder och garantifonder), regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag, såddfinansiering, ersättning för vissa kreditförluster i stödområde B
samt stöd till kommersiell service.
Vidare får anslaget användas för viss
administration, uppföljning och utvärdering
samt viss central utvecklingsverksamhet, m.m.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder ingå ekonomiska åtaganden som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 2 400 000 000
kronor 2013–2020.
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Tabell 2.25 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

1 865 194

1 940 590

2 127 119

1 268 746

1 448 526

1 328 914

-1 193 350

-1 261 997

-1 301 982

Utestående åtaganden

1 940 590

2 127 119

2 154 051

Erhållet/föreslaget bemyndigande

2 600 000

2 400 000

2 400 000

Infriade åtaganden

Regeringens överväganden

Det bör även fortsättningsvis vara en uppgift
för regeringen att fördela anslaget mellan län
och anslagsposter och utfärda de föreskrifter
som behövs. Vid fördelning av medel mellan
länen bör bl.a. behov av medfinansiering av
EU:s strukturfonder, stödområdestillhörighet
samt särskilda omställningsproblem utgöra
den huvudsakliga fördelningsnyckeln, med
särskilt beaktande av medfinansieringsbehovet
av åtgärder inom ramen för det regionala tillväxtarbetet.
Regeringen föreslår en förstärkning av den
lokala nivåns arbete med att effektivisera och
samordna kommersiell och offentlig service.
Anslaget föreslås därför öka med 5 miljoner
kronor för 2012 och beräknas öka med
5 miljoner kronor för 2013 och för 2014.
Regeringen föreslår vidare att anslaget ökas
med 20 miljoner kronor för 2012 och beräknas
öka med 15 miljoner kronor för 2013 till att
förstärka regionalt investeringsstöd.
Anslaget föreslås minska med 6 miljoner
kronor 2012 för att finansiera ökade utgifter
inom anslaget 1:4 Tillväxtverket under utgiftsområde 24 Näringsliv. Anslaget beräknas
minska med motsvarande belopp 2013 för
samma ändamål.
Regeringen prioriterar i denna proposition
åtgärder för att möta inbromsningen av
ekonomin, för varaktigt högre tillväxt och
sysselsättning, för att välfärden ska komma alla
till del samt för ett stabilt finansiellt system.
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Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015–2020

-1 350 000

-590 951

-213 100

För att bidra till detta föreslås och beräknas
vissa anslag minska, bl.a. detta anslag som
beräknas minska med 3 miljoner kronor 2013,
2014 och 2015.
Genom riksdagens beslut i samband med
regeringens förslag i budgetpropositionen för
2011 tillfördes anslaget för perioden 2012–
2014 årligen 20 miljoner kronor för insatser
inom kommersiell service (prop. 2010/11:1,
bet. 2010/11:NU2, rskr. 2010/11:134).
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 1 534 837 000 kronor anvisas
under anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
för 2012. För 2013 beräknas anslaget till
1 526 837 000 kronor,
för
2014
till
1 517 837 000 kronor och för 2015 till
1 492 837 000 kronor.
Tabell 2.26 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

1 515 837

1 515 837

1 515 837

1 515 837

19 000

11 000

2 000

-23 000

1 534 837

1 526 837

1 517 837

1 492 837

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
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2.7.2

2.7.3

1:2 Transportbidrag

1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–2013

Tabell 2.27 Anslagsutveckling
Tabell 2.29 Anslagsutveckling

Tusental kronor

2010

Utfall

365 851
1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Tusental kronor

133 013
Utfall

1 410 058

2011

Anslag

448 864

2012

Förslag

448 864

2011

Anslag

1 545 000

Förslag

1 415 000

Beräknat

1 200 000

391 630

2013

Beräknat

448 864

2012

2014

Beräknat

448 864

2013

2015

Beräknat

448 864

2014

Beräknat

1 000 000

2015

Beräknat

689 300

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Regeringen föreslår att 448 864 000 kronor
anvisas under anslaget 1:2 Transportbidrag för
2012. För 2013, 2014 och 2015 beräknas
anslaget till 448 864 000 kronor för respektive
år.
Tabell 2.28 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:2 Transportbidrag
Tusental kronor

Anvisat 2011

2012

2013

2014

2015

448 864

448 864

448 864

448 864

448 864

448 864

448 864

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

448 864

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.

146 103
1 360 913

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Regeringens överväganden

1

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

Anslaget används för regionalt transportbidrag.

1

2010

Anslaget används för utbetalningar av medel
från Europeiska regionala utvecklingsfonden
för strukturfondsperioden 2007–2013. Från
statens budget sker utbetalningarna inom regionala utvecklingsfonden till de åtta regionala
strukturfondsprogrammen inom målet för
regional konkurrenskraft och sysselsättning,
för vilka Tillväxtverket är förvaltande och
attesterande myndighet, samt till programmet
Sverige-Norge inom målet för territoriellt
samarbete, där Länsstyrelsen i Jämtlands län är
förvaltande och attesterande myndighet.
Ramen för regionala utvecklingsfonden för
programperioden beräknas till ca 8 746 miljoner kronor för de program som redovisas på
statens budget. Ramen för de program som
redovisas och förvaltas i Sverige men som
hanteras utanför statens budget är ca 1 901
miljoner kronor (beloppet avser samtliga
deltagande länders EU-medel). Ramen för
programmen som redovisas och förvaltas
utanför Sverige är ca 9 080 miljoner kronor,
inklusive ”European Neighbourhood and
Partnership Instrument Kolarctic” (beloppet
avser samtliga deltagande länders EU-medel).
Den valutakurs som används vid beräkning
av de finansiella ramarna för programperioden
2007–2013 för de program som hanteras inom
statens budget styrs av förordningen
(1999:710) om valutakurs vid stöd från EG:s
strukturfonder. Valutakursen anges i förordningen till 9,0 kronor per euro.
Regeringen anser att den valutakurs som används vid omräkning av de finansiella ramarna
för strukturfonderna löpande måste analyseras
och vid behov revideras för att inte differensen
ska bli för stor mellan den verkliga kursen och
59
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den kurs som regeringen fastställer i förordningen.
Inbetalningarna från Europeiska regionala
utvecklingsfonden redovisas på inkomsttitel
6313, Bidrag från Europeiska regionala
utvecklingsfonden 2007–2013.
Utbetalningarna från EU:s andra strukturfond, Europeiska socialfonden, redovisas
under utg. omr. 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslaget 1:3 Europeiska
regionala utvecklingsfonden perioden 2007–
2013 ingå ekonomiska åtaganden som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
3 068 900 000 kronor 2013–2016.

Tabell 2.30 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Ingående åtaganden

3 595 528

3 817 343

4 147 343

Nya åtaganden

1 432 222

1 720 000

221 557

-1 210 407

-1 390 000

-1 300 000

Utestående åtaganden

3 817 343

4 147 343

3 068 900

Erhållet/föreslaget bemyndigande

4 345 000

4 150 000

3 068 900

Infriade åtaganden

Regeringens överväganden

De budgeterade årliga anslagen bör enligt
regeringen anpassas efter de bedömningar som
kan göras om när utgifterna faktiskt uppkommer
på anslaget. Utbetalningarna bedöms vara lägre
mot slutet av programperioden och därmed blir
anslaget lägre än det anslag som anvisades 2011.
Då anslagsnivåer för programperioden 2014–
2020 ännu inte kan fastställas med säkerhet före
kommande förhandlingar inom EU, avser
regeringen att återkomma till riksdagen
angående beräknade belopp för berörda anslag.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 1 415 000 000 kronor anvisas
under anslaget 1:3 Europeiska regionala
utvecklingsfonden perioden 2007–2013 för 2012.
För 2013 beräknas anslaget till 1 200 000 000
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Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015–2016

-1 333 000

- 1 097 000

-638 900

kronor för 2014 till 1 000 000 000 kronor och
för 2015 till 689 300 000 kronor.
Tabell 2.31 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–
2013
Tusental kronor

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

1 545 000

1 545 000

1 545 000

1 545 000

-156 000

-50 000

-50 000

-760 700

26 000

-295 000

-495 000

-95 000

1 415 000

1 200 000

1 000 000

689 300

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

bemyndigar regeringen att Batterifondens
medel, som tagits ut med stöd av lagen
(1990:1332) om avgifter för miljöfarliga
batterier, får användas för forskning om
batterier (avsnitt 3.7.1),

2.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 82 000 000 kronor
2013–2015 (avsnitt 3.8.2),

3.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 140 000 000
kronor 2013–2037 (avsnitt 3.8.3),

4.

5.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:4 Sanering och återställning av
förorenade områden ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 668 000 000 kronor 2013–2022
(avsnitt 3.8.4),
bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:5 Miljöforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 102 000 000 kronor 2013–
2015 (avsnitt 3.8.5),

6.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:10 Klimatanpassning ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 25 000 000 kronor
2013–2015 (avsnitt 3.8.10),

7.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:12 Åtgärder för havs- och
vattenmiljö ingå ekonomiska åtaganden
som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
155 000 000 kronor 2013–2017 (avsnitt
3.8.12),

8.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:13 Insatser för internationella
klimatinvesteringar
ingå
ekonomiska
åtaganden som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 1 150 000 000 kronor 2013–2021
(avsnitt 3.8.13),

9.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:14 Internationellt miljö- och
kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 30 000 000 kronor
2013–2017 (avsnitt 3.8.14),
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10. bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:15 Hållbara städer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 111 000 000 kronor 2013–
2017 (avsnitt 3.8.15),
11. bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:16 Skydd av värdefull natur
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 25 000 000 kronor
2013–2062 (avsnitt 3.8.16),

12. bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande:
Forskning ingå ekonomiska åtaganden som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
450 000 000
kronor
2013,
högst
450 000 000 kronor 2014 och högst
450 000 000 kronor 2015–2017 (avsnitt
4.6.2),
13. för budgetåret 2012 anvisar anslagen under
utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård enligt följande uppställning:

Tabell 1.1 Anslagsbelopp

Tusental kronor
Anslag

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

Anslagstyp

Naturvårdsverket
Miljöövervakning m.m.
Åtgärder för värdefull natur
Sanering och återställning av förorenade områden
Miljöforskning
Kemikalieinspektionen
Internationellt miljösamarbete
Supermiljöbilspremie
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Klimatanpassning
Inspire
Åtgärder för havs- och vattenmiljö
Insatser för internationella klimatinvesteringar
Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland
Hållbara städer
Skydd av värdefull natur
Havs- och vattenmyndigheten
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande:
Förvaltningskostnader
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande:
Forskning

Summa

8

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

367 682
292 714
615 535
472 618
88 063
191 028
182 531
20 000
209 049
117 000
50 000
737 565
70 000
53 500
27 500
751 000
192 583

Ramanslag

50 893

Ramanslag

535 841
5 025 102
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2 Allmän miljö- och naturvård

2.1

Omfattning

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård är indelat i två områden Miljöpolitik
(avsnitt 3) och Miljöforskning (avsnitt 4).

2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Miljoner kronor
Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

4 383

4 584

4 622

4 438

4 155

4 282

4 228

Miljöforskning

539

548

542

587

598

608

622

Äldreanslag

240

12

92

0

0

0

0

5 161

5 144

5 257

5 025

4 753

4 890

4 850

Miljöpolitik

Totalt för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
1

Utfall
2010

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

9

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 20

Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2012–2015. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Miljoner kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

5 129

5 129

5 129

5 129

17

46

76

116

–185

–506

–387

–546

Förändring till följd av:
Pris- och
löneomräkning 2
Beslut

Tabell 2.3 Ramnivå 2012 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Överföring
till/från andra
utgiftsområden

67

68

70

72

Övrigt

–2

16

2

79

5 025

4 753

4 890

4 850

Ny ramnivå

1
.Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
.Pris- och löneomräkningen baseras på aviserade medel i 2011 års budget
för staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för
2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.

Den totala anslagsnivån inom utgiftsområde
20 Allmän miljö- och naturvård föreslås
minska med 94 miljoner kronor 2012 och
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beräknas minska med 414 miljoner kronor
2013, 335 miljoner kronor 2014 och
385 miljoner kronor 2015. Förändringarna
hänför sig främst till att tidigare beslut om
tidsbegränsad finansiering upphör samt att en
omläggning skett mellan anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden.
Den realekonomiska fördelningen baseras
på utfall 2010 samt kända förändringar av
anslagens användning, se tabell 2.3 nedan.

Miljoner kronor
2012

Transfereringar

1

Verksamhetskostnader 2
Investeringar 3
Summa ramnivå
1

1 265
3 446
314
5 025

Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten
erhåller någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder
i verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar
såsom byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella
tillgångar.
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3 Miljöpolitik

3.1

Omfattning

Området omfattar frågor som rör
•
•
•
•
•
•
•
•
•

naturvård och biologisk mångfald,
klimat,
havs-, vatten- och luftvård,
havsplanering,
sanering och efterbehandling av förorenade områden,
avfall,
miljöskydd,
miljöövervakning,
miljöforskning,

•
•
•
•

kemikaliekontroll,
meteorologi, hydrologi och oceanografi,
hållbara städer, samt
internationellt miljösamarbete.

Verksamheten vid Naturvårdsverket, Havsoch vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen
och Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut ingår i området.
Vidare hör Stiftelsen Institutet för Vattenoch Luftvårdsforskning, Stockholms internationella miljöinstitut, Kärnavfallsfonden och
AB Svenska Miljöstyrningsrådet till området.
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3.2

Utgiftsutveckling

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling Miljöpolitik UO20
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

1:1 Naturvårdsverket

348

375

378

363

374

376

386

1:2 Miljöövervakning m.m.

303

295

288

293

278

278

278

Miljöpolitik

1:3 Åtgärder för värdefull natur
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden
1:5 Miljöforskning
1:6 Kemikalieinspektionen
1:7 Internationellt miljösamarbete

1 748

830

813

616

616

616

616

414

532

666

473

437

455

483

90

92

90

88

88

96

92

156

189

190

191

195

198

177

73

157

153

183

183

183

183

20

80

100

0

1:8 Supermiljöbilspremie

0

1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

279

207

205

209

206

210

216

1:10 Klimatanpassning

138

117

113

117

90

90

95

48

50

51

50

0

0

0

1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö

359

579

567

738

503

578

572

1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar

272

228

70

70

86

96

110

1:11 Inspire

1:14 Internationellt miljö- och
kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland

57

60

58

54

54

54

54

1:15 Hållbara städer

97

30

153

28

16

3

80

1:16 Skydd av värdefull natur

742

726

751

751

751

678

1:17 Havs- och vattenmyndigheten

102

100

193

201

205

211

4 383

4 584

4 622

4 438

4 155

4 282

4 228

2011 1:8 Stockholms internationella miljöinstitut

12

12

12

0

0

0

0

2009 1:11 Miljöbilspremie

41

0

0

0

0

0

Summa Äldreanslag

53

12

0

0

0

0

Summa Miljöpolitik
Äldreanslag

1

12

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

12

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 20

3.3

Skatteutgifter

Samhällets stöd till företag och hushåll inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
redovisas normalt i huvudsak på budgetens utgiftssida. Vid sidan av dessa stöd finns det även
stöd på budgetens inkomstsida i form av avvikelser från en likformig beskattning, s.k. skatteutgifter. Avvikelser från en likformig beskattning utgör en skatteförmån om t.ex. en viss
grupp av skattskyldiga omfattas av en skattelättnad i förhållande till en likformig beskattning,
och utgör en skattesanktion om det rör sig om
ett ”överuttag” av skatt. Många av skatteutgifterna har införts, mer eller mindre uttalat, som
medel inom specifika områden som t.ex.
konjunktur-, bostads-, miljö- eller arbetsmarknadspolitik. Dessa skatteutgifter påverkar
budgetens saldo och kan därför jämställas med
stöd på budgetens utgiftssida. En utförlig beskrivning av redovisningen av skatteutgifterna
finns i regeringens skrivelse Redovisning av skatteutgifter 2011 (skr. 2010/11:108). I det följande
redovisas de nettoberäknade skatteutgifter som
är att hänföra till utgiftsområde 20 Allmän miljöoch naturvård.
Tabell 3.2 Skatteutgifter inom utgiftsområde 20, netto
Miljoner kronor
Prognos
2011

Prognos
2012

Förmån av miljöanpassade bilar

410

110

Totalt för utgiftsområde 20

410

110

Förmån av miljöanpassade tjänstebilar

Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet förlängs för elbilar, laddhybrider och gasbilar i ytterligare två år, dvs. till och med år 2013.
För etanolbilar och hybrider som i dag omfattas
av den tidsbegränsade nedsättningen men för
vilka nedsättningen inte förlängs bedöms förslaget innebära en lägre andel av nybilsförsäljningen, jämfört med i dag. Biogasanvändningen
stimuleras eftersom gasbilar omfattas av förslaget.
Indirekt förväntas positiva effekter för miljön
genom att i förlängningen stimulera inköp och
användande av dels dyrare och icke fullt etablerade tekniker som utan stöd hade haft det svårare att vinna marknadsandelar, dels tekniker där
outvecklad infrastruktur bedöms ha hämmat

introduktionen av mer miljöanpassade förmånsbilar på marknaden.

3.4

Mål

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att
till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan
att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta förutsätter en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i internationella sammanhang (prop. 2009/10:155, bet.
2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377).
Riksdagen beslutade (prop. 1997/98:145, bet.
1998/99:MJU6, rskr. 1998/99:183) våren 1999
om 15 miljökvalitetsmål, som anger vilket tillstånd som ska uppnås i ett generationsperspektiv. Ytterligare ett miljökvalitetsmål, Ett rikt
växt- och djurliv, beslutades (prop. 2004/05:150,
bet. 2005/06:MJU3, rskr. 2005/06:48, 49) av
riksdagen hösten 2005. Målen omfattar följande
områden.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och
skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Riksdagen
har
vidare
beslutat
(prop.
2000/01:130, bet. 2001/02:MJU03, rskr.
2001/02:36) om ett antal delmål för miljökvalitetsmålen som anger att en viss miljökvalitet
ska vara uppnådd eller att förändringar ska vara
genomförda vid en viss tidpunkt för att miljökvalitetsmålen ska kunna uppnås inom en generation. Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö kompletterades med beslut om delmål (prop.
2000/01:65,
bet.
2000/01:MJU15,
rskr.
13
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2000/01:269) under våren 2001. Delmål för
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan
beslutades
(prop.
2001/02:55,
bet.
2001/02:MJU10, rskr. 2001/02:163) under hösten 2001. Våren 2002 beslutade (prop.
2001/02:128, bet. 2001/02:BoU14, rskr.
2001/02:291) riksdagen om ytterligare ett delmål
under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
Hösten 2003 beslutade (prop. 2002/03:117, bet.
2003/04:MJU04, rskr. 2003/04:13) riksdagen om
ytterligare två delmål under miljökvalitetsmålet
God bebyggd miljö. Hösten 2005 beslutade
(prop. 2004/05:150, bet. 2005/06:MJU3, rskr.
2005/06:48, 49) riksdagen om tre delmål under
miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv, två
nya delmål under miljökvalitetsmålet Frisk luft,
fyra nya delmål under miljökvalitetsmålet Giftfri
miljö samt ett nytt delmål under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Beslutet innebar
också att nio delmål upphörde och att sjutton
delmål fick ändrad lydelse.
Våren 2006 beslutade riksdagen (prop.
2005/06:145,
bet.
2005/06:BoU9,
rskr.
2005/06:365) om ett nytt delmål för energieffektivisering i bebyggelsen som ersätter delmålet om energianvändning i bebyggelsen m.m.
under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
Våren 2009 beslutade riksdagen om en ändrad
innebörd av miljökvalitetsmålet Begränsad
klimatpåverkan samt ett nytt mål för 2020 (prop.
2008/09:162, bet. 2008/09:MJU28, rskr.
2008/09:300).
Under våren 2010 beslutade riksdagen bl.a.
om en ny målstruktur för miljöarbetet med ett
utvecklat generationsmål. Tre av miljökvalitetsmålen, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö och
Säker strålmiljö, ändras (prop. 2009/10:155, bet.
2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377).
I regeringens proposition Svenska miljömål –
för ett effektivare miljöarbete (prop.
2009/10:155), beskrivs en ny bedömningsgrund
för den bedömning av möjligheterna att nå
miljökvalitetsmålen som ansvariga myndigheterna utför. Den förändrade bedömningsgrunden
innebär att målen även fortsatt är mycket ambitiösa men formulerade på ett sätt som gör dem
möjliga att nå. Vid bedömningen av om målen
kan nås inom en generation tas hänsyn till att
naturen har lång återhämtningstid. Inom en generation ska antingen det tillstånd i miljön som
miljökvalitetsmålet uttrycker eller förutsättningar för att nå denna miljökvalitet ha skapats
för att nå den önskade miljökvaliteten.
14

Den nya målstrukturen innebär att miljöarbetet
ska vara strukturerat med ett generationsmål,
miljökvalitetsmål och etappmål. Delmålen
kommer att ersättas med etappmål som ska vara
steg på vägen för att nå ett eller flera miljökvalitetsmål och generationsmål.
Regeringen genomför nu de förändringar i
miljömålssystemet som aviserades i propositionen Svenska miljömål – för ett effektivare
miljöarbete (prop. 2009/10:155). Ett tydligare
fokus läggs på genomförande och åtgärdsarbetet.
En parlamentarisk kommitté, Miljömålsberedningen, har tillsatts med uppgift att utveckla
strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder
på uppdrag av regeringen. Beredningen ska hantera frågor som kräver politiska avvägningar eller
områden som är särskilt komplexa och kännetecknas av stor osäkerhet. Beredningen har lämnat två delbetänkanden med förslag till en handlingsplan för att utveckla strategier i miljömålssystemet (SOU 2010:101), samt förslag till
etappmål (SOU 2011:34). De 25 myndigheterna
med ansvar i miljömålssystemet ska verka för att
det generationsmål för miljöarbetet och de
miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås
och ska vid behov föreslå åtgärder för
miljöarbetets utveckling.
Naturvårdsverket har i sin instruktion fått i
uppgift att samordna arbetet med miljömålsuppföljningen i samråd med andra berörda
myndigheter samt att samordna tillämpningen av
samhällsekonomiska analyser inom miljömålssystemet.
Naturvårdsverket har genomfört en översyn
av miljökvalitetsmålens preciseringar i samråd
med berörda myndigheter och har lämnat förslag
till uppdaterade preciseringar i sin utökade årliga
redovisning av miljökvalitetsmålen 2011, Miljömålen på ny grund (Naturvårdsverkets rapport
6420).
Miljömålsberedningens betänkande om etappmål i miljömålssystemet och Naturvårdsverkets
förslag till preciseringar har remitterats och bereds nu i Regeringskansliet. I juni 2011 beslutade
regeringen tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen om att ta fram en strategi för en giftfri
miljö till den 15 juni 2012. Det handlar om nästa
steg i utvecklingen av EU-gemensamma åtgärder
och internationella överenskommelser för att
minimera riskerna med farliga kemikalier.
När det gäller det nationella etappmålet för
begränsad klimatpåverkan har Energimyndigheten på regeringens uppdrag genomfört en
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analys av hur internationella klimatinvesteringar
bör fördelas över tiden så att 2020 års klimatmål
kan nås på ett kostnadseffektivt sätt. Myndigheten föreslår att 2013 bör utgöra basår för avsättning av utsläppsminskningar för att nå det
nationella målet och att de internationella
klimatinsatserna bör öka successivt fram till
2020.

3.5

Resultatredovisning

I Naturvårdsverkets rapport, Miljömålen på ny
grund, redovisas respektive ansvarig myndighets
bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålen. Detta är första gången myndigheterna
gör bedömningarna utifrån den förändrade bedömningsgrunden, vilket innebär att bedömningarna för vissa mål skiljer sig från den bedömning som gjorts tidigare. Med den förändrade
bedömningsgrunden tas hänsyn till att effekterna av åtgärder kan ske med fördröjning,
bland annat för att naturen har lång återhämtningstid. Myndigheterna uppger att den förändrade bedömningsgrunden har lett till en mer
positiv bedömning av möjligheten till måluppfyllelse för flera av miljökvalitetsmålen. Myndigheternas bedömningar följer i stort dem som
regeringen gjorde i propositionen Svenska
miljömål – för ett effektivare miljöarbete. I
propositionen används den nya bedömningsgrunden vilken redovisades i budgetpropositionen för 2011.
Sammanfattningsvis bedöms det vara möjligt
att skapa förutsättningar för att nå tio miljökvalitetsmål om ytterligare åtgärder vidtas till
2020. Ett mål, Skyddande ozonskikt, bedöms
vara möjligt att nå med redan vidtagna och
planerade åtgärder. För fem av miljökvalitetsmålen bedöms det som mycket svårt att till 2020
skapa förutsättningar för att på sikt nå det
miljötillstånd som målen uttrycker. Dessa mål är
Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Hav i
balans samt levande kust och skärgård, God
bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv.
För fem av miljökvalitetsmålen rapporteras en
positiv trend för tillståndet i miljön, vilket är tre
fler än i tidigare uppföljningar. De tre nya är
Frisk luft, Ingen övergödning samt Levande
sjöar och vattendrag och de övriga två är Bara
naturlig försurning och Skyddande ozonskikt.
Endast Begränsad klimatpåverkan har en negativ

trend. Det baseras på att utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka i världen och att den globala årsmedeltemperaturen fortsätter att stiga.
Myndigheterna visar på vissa gemensamma
svårigheter för flera miljökvalitetsmål. Till exempel så är möjligheten att nå flera miljökvalitetsmål starkt beroende av minskade utsläpp från
transporter och energiproduktion. Det gäller exempelvis Frisk luft, Bara naturlig försurning och
Ingen övergödning. Dagens nyttjande av naturresurser inom fiske, skogsbruk och jordbruk
samt fysiska störningar lyfts fram som problem i
flera naturtypsmål. Å andra sidan är ett fortsatt
brukande i en del fall avgörande för att vissa
naturtyper och en biologisk mångfald ska
bevaras. Även brister i skydd av och hänsyn till
kulturmiljöer påpekas.
Sveriges rådighet för måluppfyllelse ser olika
ut för miljökvalitetsmålen. För ungefär hälften
av miljökvalitetsmålen dominerar behov av insatser på internationell nivå, medan nationella
insatser bedöms som viktigast för lika många
miljökvalitetsmål. I flera fall lyfts det dock fram
att nationella och internationella insatser
samverkar och att åtgärder behövs på olika
nivåer. För många av naturtypsmålen lyfts
däremot nationellt arbete med ökat skydd och
skötsel fram som avgörande för måluppfyllelsen.
Naturvårdsverket har även slutredovisat
samtliga 72 delmål. Verket bedömer att av dessa
har 26 delmål redan nåtts eller bedöms möjliga
att nå till sitt målår, medan 39 delmål inte har
nåtts eller inte bedöms möjliga att nå till sitt
målår. Andelen mål som nås skiljer sig markant
utifrån vilket målår delmålen har. Av de 14 som
passerat målåret före 2010 har 10 uppnåtts. Endast en dryg fjärdedel av de som har 2010 som
slutligt målår bedöms ha uppnåtts och endast 2
av de 14 som har målår senare än 2010 bedöms
uppnås inom avsedd tid. För många delmål har
åtgärder och ny lagstiftning eller åtgärdsprogram
bidragit till en förbättring, men utvecklingen går
för långsamt för att delmålen ska kunna nås till
sina målår.
Delmålen kommer att upphöra att gälla. För
att underlätta möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen kommer etappmål
att fastställas inom prioriterade områden. Ett
etappmål för Begränsad klimatpåverkan har
hittills fastställts. Regeringen delar i allt
väsentligt de bedömningar om måluppfyllelse
som myndigheterna gör för miljökvalitetsmålen,
delmålen och etappmålet, förutom för miljö15
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kvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust
och skärgård där regeringen gör en mer positiv
bedömning.
I avsnitt 3.4.1–3.4.16 redovisas miljökvalitetsmålen. I avsnitt 3.4.17 redovisas övergripande
miljöarbete.
3.5.1

Begränsad klimatpåverkan

Miljökvalitetsmålet är att halten av växthusgaser
i atmosfären i enlighet med FN:s ramkonvention
för klimatförändringen ska stabiliseras på en nivå
som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett
sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling
inte äventyras. Sverige har tillsammans med
andra länder ett ansvar för att det globala målet
kan uppnås.
Ett delmål och ett etappmål har beslutats till
miljökvalitetsmålet. Delmålet gäller utsläpp av
växthusgaser för perioden 2008−2012 och
etappmålet gäller utsläpp av växthusgaser för år
2020.
Resultat

Globalt förändras tillståndet i miljön i en negativ
riktning. Det baseras på att de globala utsläppen
av växthusgaser fortsätter att öka och att den
globala årsmedeltemperaturen fortsätter att
stiga. De svenska utsläppen av växthusgaser har
däremot minskat varje år sedan 2003. Regeringen
bedömer att delmålet för perioden 2008–2012
kommer att nås med marginal. Delmålet innebär
att de svenska utsläppen av växthusgaser ska som
ett medelvärde för perioden 2008–2012 vara
minst 4 procent lägre än utsläppen år 1990. Utsläppen ska räknas som koldioxidekvivalenter
och omfatta de sex växthusgaserna enligt Kyotoprotokollet och IPCC:s definitioner. Delmålet
ska uppnås utan kompensation för upptag i kolsänkor eller med flexibla mekanismer.
För att målet ska nås får utsläppen år 2008 till
2012 i snitt vara högst 69,6 miljoner ton. Under
2008 var utsläppen av växthusgaser ca 63,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter vilket är ungefär
12 procent lägre än utsläppen var 1990. För 2009
var utsläppen ca 60 miljoner ton koldioxidekvivalenter vilket är ungefär 17 procent lägre ut16

släpp än 1990. Den stora minskningen under
2009 kan, till viss del, tillskrivas den globala nedgången i ekonomin.
Regeringen bedömer att delmålet kan uppfyllas och att även etappmålet till 2020 ligger inom
räckhåll.
Etappmålet innebär att till år 2020 ska utsläppen av växthusgaser i Sverige, från verksamheter
som inte omfattas av systemet för handel med
utsläppsrätter, minska med 40 procent jämfört
med 1990. Detta innebär att utsläppen av växthusgaser från dessa verksamheter ska vara cirka
20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre
jämfört med 1990 års nivå. Minskningarna ska
ske i Sverige och i form av investeringar i andra
EU-länder eller flexibla mekanismer som Clean
Development Mechanism (CDM).
För de verksamheter som omfattas av EU:s
system för handel med utsläppsrätter bestäms
ambitionen för minskningen av utsläppen
gemensamt på EU-nivån inom ramen för
handelssystemets regler.
Tillsammans med de internationella klimatinsatser som Sverige genomför och som ska uppgå
till en tredjedel av utsläppsminskningarna visar
prognosen att målet är inom räckhåll.
Energimyndigheten har i sin rapportering av
regeringsuppdraget att med utgångspunkt i riksdagens klimatpolitiska beslut precisera hur internationella klimatinsatser bidrar till att uppfylla
det nationella klimatmålet föreslagit att detta bidrag räknas fr.o.m. år 2013. Myndigheten uppskattar då att det totala bidraget från internationella insatser behöver uppgå till omkring 40
miljoner ton koldioxidekvivalenter.
Internationella klimatinsatser är ett viktigt
element i svensk klimatpolitik. Investeringar i
och förvärv av utsläppsminskningscertifikat för
att uppfylla klimatmålet för 2020 ombesörjs av
Energimyndigheten. Vid årsskiftet 2010/2011
förvaltade myndigheten en portfölj med 40 enskilda projekt och deltog dessutom i sju multilaterala fonder. Sammantaget har myndigheten
t.o.m. 2014 anvisats cirka 1 500 miljoner kronor
för ändamålet. Under 2010 ingick myndigheten
avtal avseende sju CDM-projekt och har gått
med i två fonder. Under 2011 har ytterligare
projekt tillkommit. Sammantaget har det
kontrakterats eller förvärvats utsläppsminskningscertifikat motsvarande omkring 13 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Den genomsnittliga kostnaden har beräknats till omkring
85 kronor per ton vilket framstår som mycket
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kostnadseffektivt jämfört med andra åtgärder.
Energimyndigheten
har
publicerat
ett
komplement till sin årsredovisning som redovisar projektportföljens utveckling, levererad och
kontrakterad volym utsläppsminskningsenheter
m.m. Regeringen avser att utveckla återrapporteringen till riksdagen inom detta område
och att uppdra åt Energimyndigheten att lämna
förslag om ytterligare förbättringar av rapporteringar.
Utvecklingen visar att EU-15 är på väg att
uppfylla sitt gemensamma åtagande att minska
utsläppen med 8 procent för perioden
2008–2012 jämfört med 1990. För EU-27 har utsläppen minskat med ca 11 procent mellan 1990
och 2008 (rapport från EEA Europas miljö, Tillstånd och utblick 2010).
Beslut fattades vid klimatkonventionens
sextonde partsmöte i Cancún om att etablera en
ny grön fond. Som ett led i att göra fonden operativ beslutades om en s.k. övergångskommitté,
som inför klimatkonventionens sjuttonde
partsmöte i Durban senare i år ska utarbeta förslag och rekommendationer om fondens utformning. Sverige är representerat i övergångskommittén, som består av 15 utvecklade länder
och 25 utvecklingsländer.
Sedan 2008 har samtliga länsstyrelser i uppgift
att strategiskt samordna och leda det regionala
arbetet med att förverkliga den statliga politiken
för minskad klimatpåverkan och energiomställning. Länsstyrelserna ska i bred samverkan utveckla och genomföra regionala klimat- och
energistrategier, samt stödja både näringslivets
och kommunernas klimat- och energiarbete. För
att samordna det regionala klimat- och energiarbetet har länsstyrelserna i de tre storstadslänen
fått 2,2 miljoner kronor och de övriga 1,3 miljoner kronor för 2010. För att ytterligare stödja
och utveckla det regionala klimat- och energistrategiska arbetet utsågs Dalarna, Skåne och
Norrbotten till pilotlän för grön utveckling under 2010 för en treårsperiod. Länsstyrelserna i
pilotlänen får ett extra stöd om sex miljoner
kronor vardera under treårsperioden 2010–2013.
Arbetet för att förändra ohållbara konsumtions- och produktionsmönster bidrar till att begränsa klimatförändringar och till resurseffektivisering bl.a. genom effektivare energianvändning
i produktionsprocesser, design av produkter och
genom åtgärder på konsumtionssidan. Europeiska kommissionen ska revidera sin handlingsplan för hållbar konsumtion och produktion och

hållbar industripolitik till 2012 och arbetet har
inletts gemensamt av DG Industri och DG
Miljö. Internationellt ska beslut tas om ett
globalt 10-årigt ramverk av program för hållbar
konsumtion och produktion. Ramverket har utvecklats i den s.k. Marrakesh-processen, som
startade 2003 i Marocko efter världstoppmötet i
Rio 2002. Arbetet har letts av ett FN-sekretariat
och engagerat såväl utvecklingsländer som utvecklade länder, näringslivet och frivilligrörelser.
I januari 2011 antog kommissionen meddelandet Ett resurseffektivt Europa – flaggskeppsinitiativ under Europa 2020-strategin. Det
är ett av sju flaggskeppsinitiativ som ska genomföra Europa 2020-strategin för tillväxt och jobb
som antogs i juni 2010. Prioriteringar i strategin
kretsar kring innovation, digitalisering, ungt
entreprenörskap, resurseffektivitet, en ny näringspolitik, kampen mot fattigdom och det livslånga lärandet. En ökad fokusering på kostnadsoch resurseffektivisering ger möjlighet till ökad
produktivitet, sänkta kostnader och stärkt konkurrenskraft samtidigt som den möter miljöoch klimatutmaningar. I flaggskeppet resurseffektivitet ingår olika områden och kommande
initiativ t.ex. en färdplan till 2050 på klimatområdet, vitboken om transporter och energieffektivitetsplanen. Kommissionen ska också ta
fram en färdplan för resurseffektivitet.
Som ett led i arbetet med klimatanpassning
arbetar Lantmäteriet med uppbyggnaden av en
ny nationell höjdmodell. Höjdmodellen framställs med hjälp av laserskanning från flygplan.
Med bra höjdinformation ökar möjligheterna att
ange riskområden för bland annat översvämningar och skred och därmed kan bebyggelse i
sådana riskområden undvikas. Vid 2010 års utgång har Lantmäteriet skannat ungefär en tredjedel av Sveriges yta, det vill säga 150 000 km².
Trots hinder i form av stora snömängder, kraftig
vårflod och askmoln har årets plan för skanningen kunnat följas. Hindren har dock lett till
att skanning i första hand gjorts i andra områden
än de högst prioriterade områdena kring Vänern
och Götaälvdalen, Mälardalen samt Tornedalen.
Från början av 2010 levererar Lantmäteriet nya
höjddata till externa användare.
Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att det är mycket svårt att
inom en generation skapa förutsättningar för att
17
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nå miljökvalitetsmålet. De globala utsläppen av
växthusgaser måste minska med 50–70 procent
till år 2050 jämfört med 1990 och vara nära noll
vid seklets slut för att miljökvalitetsmålet ska
kunna nås. En omställning till fossilbränslesnål
energitillförsel och effektivare energianvändning
behövs.
Regeringen bedömer att delmålet för perioden
2008–2012 kommer att nås med marginal och att
etappmålet för 2020 ligger inom räckhåll.
Genom åtgärder inom ramen för Kyotoprotokollets flexibla mekanismer och liknande
styrmedel kan utsläppsminskningar åstadkommas genom kostnadseffektiva åtgärder även
utanför Sveriges och EU:s gränser. I sin granskning av klimatinsatser utomlands – statens inköp
av utsläppskrediter, har Riksrevisionen funnit att
statens kostnad per utsläppskredit är lägre än för
andra åtgärder att minska utsläppen.
En kontrollstation genomförs år 2015 i syfte
att analysera den faktiska utvecklingen av energibalans och kostnader, samt klimatpåverkan i
förhållande till målen, liksom kunskapsläget vad
gäller klimatförändringar. Kontrollstationen
gäller inte politikens grundläggande inriktning,
men kan komma att leda till justeringar av styrmedel och instrument.
Kyotoprotokollets första åtagandeperiod tar
slut 2012. Förhandlingarna om en ny klimatregim ledde under 2010 till att den politiska överenskommelsen från Köpenhamn om inriktningen för en framtida klimatregim kunde formaliseras och byggas på genom beslut av samtliga klimatkonventionens parter vid det sextonde
partsmötet i Cancun. Många svåra frågor återstår
dock att lösa i klimatförhandlingarna. De
samlade utsläppsåtagandena är alltjämt otillräckliga för att tvågradersmålet ska kunna nås och
möjligheterna att i närtid nå ett rättsligt bindande avtal av det slag som Kyotoprotokollet
utgör får anses små. EU:s och regeringens mål är
fortsatt ett rättsligt bindande ramverk. Regeringen verkar för höjda ambitioner vad gäller åtagandena. En framtida internationell klimatregim
under klimatkonventionen kommer att behöva
fortsätta byggas steg för steg och stödjas av ett
flertal olika externa processer, initiativ och alliansbyggande. Insatser inom andra politikområden bidrar till att skapa synergier och har i
vissa fall stor betydelse för framsteg i klimatarbetet. Inte minst gäller detta energi-, näringsoch utvecklingspolitiken.
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I de internationella förhandlingarna verkar
Sverige genom EU. Regeringen verkar för att
EU ska befästa sin ledande roll. Inom unionen
fortsätter arbetet med att genomföra EU:s klimat- och energipaket.
EU:s system för utsläppshandel är centralt för
att uppfylla EU:s klimatpolitiska mål. Systemet
omfattar närmare hälften av unionens utsläpp av
växthusgaser och omkring en tredjedel av de
svenska utsläppen. De förändringar av systemet
som beslutats och nu genomförs inom ramen för
EU:s energi- och klimatpaket innebär att det blir
mer kraftfullt och effektivt. Utsläppsutrymmet
inom den handlande sektorn inom EU ransoneras och minskar kontinuerligt och förutsägbart
fr.o.m. 2013. Systemets omfattning vidgas och
tilldelningen av utsläppsrätter till företagen
kommer inte längre att ske helt utan kostnad
utan i ökande grad genom auktionering. Auktioneringen ska ske på en EU-gemensam plattform.
Enskilda medlemsstater kan välja att ha en nationell plattform, men det är inte Sveriges intention. För att kunna genomföra auktioneringarna
ska en EU-gemensam upphandling genomföras
av såväl en auktionsövervakare som av en
auktionsplattform. Kommissionen har därför tagit fram ett avtal för hur respektive upphandling
ska gå till som ska undertecknas av såväl medlemsländerna som kommissionen. Att utsläppsrätterna inte längre fördelas fritt leder till ökande
medvetenhet hos företagen om kostnaderna som
är förenade med utsläpp och att utsläppsminskningar kan ge intäkter. Från och med 2012 omfattas luftfart inom, samt till och från EU av
handelssystemet. EU eftersträvar att systemet
efter hand ska kopplas till andra framväxande
system och att en tydlig global prissignal ska
etableras till industrin och andra samhällssektorer. Utvecklingen av ett globalt marknadssystem för utsläppsminskningar går långsammare än önskvärt, men vid mitten av innevarande decennium kan flertalet av OECDländerna komma att ha etablerat åtminstone nationella system. Även Kina redovisar framskridna planer på att utveckla utsläppsmarknader.
För att det så kallade tvågradersmålet ska
kunna nås behöver utsläppen minska i alla stora
utsläppsländer och utsläppsökningar begränsas i
de fattigaste länderna.
Inom EU pågår arbete med att staka ut färdriktningen för klimatpolitiken på längre sikt.
Rådet beslutade under det svenska ordförande-
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skapet 2009 om målet att EU:s utsläpp bör
minska med 80–95 procent till 2050. Kommissionen antog den 8 mars 2011 ett meddelande
om hur EU ska nå den målsättningen på ett
kostnadseffektivt sätt. Enligt meddelandet titulerat Färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 bör EU:s utsläpp
minska med 40 procent till 2030 och 60 procent
till 2040.
Vidare kan en omprövning av villkoren bli
aktuell för att unionen ska åta sig att minska utsläppen med 30 procent till 2020. Detta stämmer
väl överens med kommissionens meddelande om
en färdplan till 2050. Vid klimatkonventionens
16:e partsmöte (COP 16) i Cancun 2010 uttalades att parterna skulle ta fram sådana färdplaner.
Regeringen har uppdragit åt Naturvårdsverket
att ta fram underlag för en svensk färdplan för
ett Sverige utan klimatutsläpp 2050.
En av flera nödvändiga åtgärder för att klara
tvågradersmålet är att minska utsläppen av kortlivade, klimatpåverkande ämnen. Det handlar
främst om vad som benämns black carbon (dvs.
sotpartiklar) samt marknära ozon och metan.
Genom att minska utsläppen av de kortlivade
klimatämnena vinns viktig tid i åtgärdsarbetet.
Dessutom har utsläppsminskningarna en starkt
positiv hälsoeffekt.
De arktiska regionerna är särskilt utsatta och
man räknar med att 30 procent av uppvärmningen i Arktis beror på sotpartiklar. Inom Arktiska rådet kommer Sverige att tillsammans med
Norge och USA leda ett arbete kring de kortlivade klimatämnena som syftar till att kartlägga
problematiken och föreslå åtgärder i de arktiska
länderna. Parallellt med detta arbete driver
Sverige frågan om att inkludera sotpartiklar i ett
reviderat Göteborgsprotokoll och i EU:s s.k.
takdirektiv.
Från 2011 till 2013 är Sverige ordförande i
Arktiska rådet. Arktiska områdena är några av
världens mest utsatta områden för klimatförändringarna. Den årliga ökningen av genomsnittstemperaturen är sedan 1980 dubbelt så hög
i Arktis som i resten av världen. Därmed ökar
även riskerna för miljön. Det kräver ökad kunskap om hur Arktis ekosystem påverkas av människan. Under svenska ordförandeskapet förstärks därför forskningsinsatserna och miljöövervakningen i Arktis. Fokus läggs också på att
skyddet för särskilt känsliga områden stärks och
att miljöhänsynen vid nyttjande av Arktis naturresurser både på land och till havs ökar.

Flera av miljöfrågorna som hanteras i Arktiska
rådet har kopplingar till andra internationella
miljöfrågor som ligger inom miljöministrarnas
ansvarsområden. Sverige avser därför att stå värd
för ett ministermöte under det svenska ordförandeskapet. Sverige innehar också ordförandeskapet i Barentsrådet där miljö och klimat står
högt på agendan. En fråga som Sverige framgångsrikt drivit är ett systematiskt arbete med
s.k. hot spots i Ryssland. Ett arbete med en aktionsplan för klimat har startat upp och expertgruppen för vatten arbetar med anpassning till
ett förändrat klimat. Barentsrådets miljögrupp
har initierat ett arbete med skyddade områden i
Barentsregionen kallat BPAN.
Utsläppsutvecklingen för EU-27 är positiv
och EU-27 gör framsteg på väg mot sitt åtagande 2020. Europeiska kommissionens prognos
tyder på att med gällande styrmedel (2011)
skulle utsläppen i EU 2020 vara 20 procent
under 1990 års nivå. Om klimat- och energipaketet genomförs fullt ut förväntas EU minska
utsläppen med 25 procent till 2020 enligt kommissionens beräkningar.
En verkningsfull klimatpolitik förutsätter att
Sverige och andra industriländer tar ledningen
och ansvaret för åtgärder inte blott inom de egna
landgränserna utan också i utvecklingsländer.
Sverige har en pionjärroll när det gäller internationella klimatinsatser. Energimyndigheten
anger i rapporten av sitt uppdrag att det svenska
CDM- och JI-programmet bör fortsättas och
förstärkas. Myndigheten pekar också på att
internationella klimatinsatser kommer att behövas för att uppnå mål och åtaganden även efter
2020. Hög miljöintegritet behöver löpande
säkerställas och CDM reformeras bl.a. med sikte
på geografisk fördelning och underlättande av
projekt i de minst utvecklade länderna.
Marknadsbaserade mekanismer i nuvarande och
nya former kommer att vara centrala element i
internationell klimatsamverkan även efter 2012.
Sverige avser att medverka i utvecklingen av sådana mekanismer i multilateralt samarbete med
andra länder. Regeringen avser också att verka
för att den spirande internationella handeln för
utsläppsminskningar länkas samman, förstärks
och fördjupas så att möjligheterna att nå tvågradersmålet kommer inom räckhåll. När det
gäller Sveriges internationella klimatinsatser avser regeringen bl.a. med anledning av Riksrevisionens rekommendationer att utveckla återrapporteringen till riksdagen på detta område
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och att uppdra åt Energimyndigheten att lämna
förslag om ytterligare förbättringar av rapporteringen.
Arbetet med de regionala klimat- och energistrategierna utvecklas men skillnaderna mellan
länen är relativt stora både när det gäller hur
långt man kommit i processen att genomföra
åtgärder och ambitionsnivå och kvalitet i arbetet.
En av huvuduppgifterna för pilotlänen för grön
utveckling är att stödja och inspirera andra län,
att utveckla arbetsmetoder och vägledningar
samt sprida erfarenheter mellan länen. Det är
väsentligt att det strategiska planeringsarbetet
går vidare i ett mer operativt genomförande av
åtgärder i samverkan med berörda aktörer i länet.
3.5.2

Frisk luft

Miljökvalitetsmålet är att luften ska vara så ren
att människors hälsa samt djur, växter och
kulturvärden inte skadas.
Sex delmål har beslutats till miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller halter av svaveldioxid,
kvävedioxid och marknära ozon, minskning av
utsläppen av flyktiga organiska ämnen, halt av
partiklar samt halt av bens(a)pyren.
Resultat

Tillståndet i miljön förändras i en positiv riktning. Luftkvaliteten blir allt bättre, även om
luftföroreningar alltjämt orsakar betydande
skador på människors hälsa, växtlighet och
kulturföremål. Återstående problem beror på
lokala utsläpp från vägtrafik, arbetsmaskiner och
vedeldning samt utsläpp som kommer hit från
andra länder.
Delmålen om halten av svaveldioxid och utsläpp av flyktiga organiska ämnen är uppnådda
medan delmålet om halten av bens(a)pyren (med
målår 2015) är möjligt att nå om ytterligare åtgärder vidtas. Delmålen om halten av kvävedioxid, marknära ozon och partiklar nåddes inte
under 2010.
I ett par områden i Sverige har miljökvalitetsnormera för större partiklar (PM10) och kvävedioxid överskridits. I Stockholm, Norrköping och
Uppsala har gränsvärdena för högsta tillåtna halt
i
EU:s
luftkvalitetsdirektiv
av
PM10
(2008/50/EG) överskridits under en följd av år,
främst på grund av användningen av dubbdäck.
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Kommissionen stämde därför Sverige vid EUdomstolen. Regeringen medgav kommissionens
talan och den 10 maj 2011 kom EU-domstolens
fällande dom.
Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att det är möjligt att inom
en generation skapa förutsättningar för att nå
miljökvalitetsmålet med en kombination av åtgärder som beslutas antingen internationellt,
inom EU, nationellt eller lokalt. På det internationella planet verkar Sverige för att det så
kallade Göteborgsprotokollet inom konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar, CLRTAP, uppdateras. Protokollet,
som omfattar länderna i Europa, inklusive
Kaukasus samt USA och Canada, innehåller
nationella utsläppstak för kväveoxider, kolväten,
svaveldioxid och ammoniak. I ett nytt protokoll
bör det anges skärpta utsläppstak för de aktuella
luftföroreningarna. Dessutom bör protokollet
kompletteras med nationella utsläppstak för
partiklar, bland dessa s.k. black carbon, dvs. små
sotpartiklar.
Inom EU-rätten motsvaras Göteborgsprotokollet av takdirektivet (2001/81/EG). Kommissionen förbereder nu en översyn av detta direktiv
som troligen kommer att kombineras med en
översyn av övrig luftvårdslagstiftning, främst
luftkvalitetsdirektivet.
Sotpartiklar och ozon (som bildas från kväveoxider och kolväten) påverkar inte bara hälsan
och ekosystemen utan är även viktiga kortlivade
klimatgaser som har framför allt en regional
verkan. Översynen av Göteborgsprotokollet och
takdirektiv kan därför lämna ett viktigt bidrag till
insatserna inom klimatpolitiken.
De beslut om utsläppskrav för vägfordon,
arbetsmaskiner och stora förbränningsanläggningar m.m. som har tagits inom EU skapar förutsättningar för utsläppsminskningar både i
Sverige och våra grannländer, vilket på sikt är
viktigt för luftkvaliteten i Sverige. Även åtgärder
som har till syfte att minska utsläppen av klimatgaser, som EU:s utsläppshandelssystem, bidrar
till att minska utsläppen av miljö- och hälsopåverkande gaser.
Bland annat med syfte att klara EU:s gränsvärden för luftkvalitet har regeringen genomfört
åtgärder för att sänka halterna av större partiklar
i tätorter. Kommunerna har fått möjligheter att
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förbjuda fordon med dubbdäck på vissa gator,
vilket Stockholms, Göteborgs och Uppsala
kommuner hittills utnyttjat. Vidare har den
period under vilken dubbdäck får användas avkortats. Åtgärderna har gett effekt men det är
fortfarande oklart om EU:s gränsvärden för
PM10 kommer att klaras i hela landet under de
närmaste åren varför ytterligare åtgärder kan bli
aktuella. Regeringen beslutade den 22 juni i år att
ändra trafikförordningen så att det blir möjligt
att förbjuda dubbdäck på samtliga kommunala
vägar inom ett område.
Ett viktigt arbete för att förbättra luftkvaliteten lokalt och regionalt är att utarbeta och
genomföra åtgärdsprogram för luftkvaliteten. I
syfte att förbättra luftkvaliteten i de mest
belastade områdena ses åtgärdsprogrammen för
Stockholms- och Göteborgsregionerna, Malmös
och Helsingborgs kommuner nu över av respektive länsstyrelser. I översynerna ingår att
lämna förslag om kompletterande åtgärder som
ska vidtas regionalt och lokalt ifall miljökvalitetsnormerna inte uppnås.
Delvis ny kunskap har satt fokus på utsläppen
från småskalig vedeldning. Problemet är tudelat,
vedeldning orsakar både lokala hälsoproblem
och påverkar klimatet genom utsläpp av kortlivade klimatgaser som metan och sotpartiklar.
Statens energimyndighet har på regeringens
uppdrag analyserat om kommunerna behöver
utökade befogenheter att inskrida mot störande
vedeldning. Myndighetens bedömningar och
förslag i redovisningen bereds nu i Miljödepartementet. Däremot är kunskapen om storleken hos och effekterna av utsläppen av sotpartiklar från vedeldning bristfällig. Regeringen
analyserar därför hur kunskapen kan förbättras
3.5.3

Bara naturlig försurning

Miljökvalitetsmålet är att de försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål.
Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte
öka korrosionshastigheten i tekniskt material
eller kulturföremål och byggnader.
Fyra delmål har beslutats till miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller minskad försurning av
sjöar, rinnande vatten och skogsmark samt
minskning av utsläppen av svaveldioxid och
kväveoxider till luft.

Resultat

Tillståndet i miljön förändras i en positiv riktning för miljökvalitetsmålet i stort, svaveldioxidutsläppen 2009 var mindre än en tredjedel jämfört med utsläppen 1990. Vad gäller utsläppen av
kväveoxid har de totalt sett minskat med
50 procent från 1990 till 2009. För sjöar och
vattendrag märks en viss förbättring de senaste
åren. Skogsmarken i sydvästra Sverige är dock
fortfarande starkt försurad. Orsakerna är en
kombination av ett fortsatt stort nedfall av
gränsöverskridande luftföroreningar och jordar
med låg buffertkapacitet. I övriga delar av
Sverige har tillståndet i skogsmarken varit
relativt oförändrat under de senaste tio−femton
åren.
Delmålen om minskad försurning av sjöar och
vattendrag och utsläpp av svaveldioxid är uppnådda. Delmålet om utsläpp av kvävedioxid uppnåddes troligen under 2010. Däremot uppnåddes
inte delmålet om försurning av skogsmark.
Orsaken är att markens återhämtning genom
naturlig vittring sker långsammare än förutsett.
Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att det är möjligt att inom
en generation skapa skapa förutsättningar för att
nå miljökvalitetsmålet om ytterligare åtgärder
vidtas.
Den största delen av nedfallet som påverkar
miljötillståndet i Sverige, omkring 90 procent,
kommer från utsläpp i andra länder och från
internationell sjöfart. Åtgärderna är därför till
stor del de samma som beskrivs ovan under avsnittet om miljökvalitetsmålet Frisk luft. Särskilt
viktiga är de beslut som gäller bl.a. nya utsläppsmål och åtgärder inom EU och FN:s luftvårdskonvention, CLRTAP, och den internationella sjöfartorganisationen, IMO:s, strängare krav på den internationella sjöfarten. Även
vissa beslut som tagits med syfte att minska utsläppen av klimatgaser underlättar arbetet med
att nå Bara naturlig försurning. Bland annat ger
EU:s utsläppshandelssystem en positiv bieffekt i
form av minskade utsläpp av svaveldioxid.
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3.5.4

Giftfri miljö

Miljökvalitetsmålet är att förekomsten av ämnen
i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället inte ska hota människors hälsa eller den
biologiska mångfalden, att halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och att deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är
försumbar. Målet innebär även att halterna av
naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.
Nio delmål har beslutats till miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller kunskap om kemiska
ämnens hälso- och miljöegenskaper, miljö- och
hälsoinformation om varor, utfasning av farliga
ämnen, fortlöpande minskning av hälso- och
miljöriskerna med kemikalier, riktvärden för
miljökvalitet för kemiska ämnen, sanering och
efterbehandling av förorenade områden, dioxiner
i livsmedel samt exponering för kadmium.
Resultat

Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön. Produktion av och
handel med kemiska ämnen ökar globalt och
sker ofta med bristfälliga regler och bristfällig
kemikaliesäkerhet. Viktiga regler har tillkommit,
men ytterligare kraftfulla styrmedel behövs på
alla nivåer. Det tar tid att minska halterna av
farliga ämnen i miljön och riskerna i samhället.
Delmålet om kunskap om kemiska ämnens
hälso- och miljöegenskaper nåddes inte år 2010.
Enligt Naturvårdsverkets rapport (Miljömålen
på ny grund) saknades 2010 viktiga uppgifter om
miljö- och hälsoegenskaper för de allra flesta
industri- och hushållskemikalierna. Genom krav
enligt EU:s kemikalielagstiftning Reach hade
dock i november 2010 registreringsunderlag
kommit in till Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) avseende ämnen som tillverkas/importeras i volymer större än 1000 ton
per år, med cancerframkallande, arvsmasseskadande eller fortplantningsstörande egenskaper samt med miljöfarliga egenskaper. Framsteg har även skett för vissa specialreglerade
kemikalier såsom biocider och växtskyddsmedel
där EU:s lagstiftning har eller håller på att revideras och högre krav kommer att leda till bättre
skydd för hälsa och miljö. För läkemedel,
kosmetika och livsmedelstillsatser saknas dock
till största delen fortfarande uppgifter om miljö22

egenskaper. Kunskapen om effekter då flera
ämnen samverkar med varandra är låg.
Delmålet om information om farliga ämnen i
varor uppnåddes inte 2010. Det är mycket svårt
för konsumenter, inköpare, återförsäljare, avfallshanterare och andra berörda att få information om farliga ämnen i varor.
Delmålet om utfasning av farliga ämnen uppnåddes inte 2010. Särskilt farliga ämnen förekommer fortfarande i nyproducerade varor, även
om framsteg har gjorts genom arbetet inom EU.
Delmålet om fortlöpande minskning av hälsooch miljörisker med kemikalier uppnåddes inte
2010. Även om många kända risker med kemiska
ämnen har kunnat minskas kommer det ständigt
nya ämnen och tekniker ut på marknaden som
ger nya möjligheter, men också nya risker.
Delmålet om riktvärden för miljökvalitet
uppnåddes 2005. Det finns riktvärden för mer än
100 ämnen fastlagda av myndigheterna. Mellan
2005 och 2010 har det funnits två delmål om
förorenade områden (6 och 7). Delmål 6 om åtgärdande av förorenade områden som innebär
akuta risker, med målår 2010, har uppnåtts genom att alla sådana områden har fått åtminstone
ett temporärt skydd, även om arbete återstår innan alla områden har åtgärdats slutgiltigt. Bedömningen är en annan än den som tidigare
gjorts. I augusti 2010 pågick åtgärder vid 29 prioriterade områden. Från 1999, då anslaget 1:4
Sanering och återställning av förorenade områden skapades, till och med 2010 har efterbehandlingsåtgärder med statlig finansiering genomförts och avslutats vid 75 prioriterade
områden. Delmål 7 är möjligt att nå under förutsättning att områdena utreds och åtgärdas i
högre takt än i dag. De åtgärder och organisatoriska förändringar som föreslogs i propositionen Miljöbalkens försäkringar och avhjälpande
av
förorenade
områden
m.m.
(prop. 2008/09:217, bet. 2009/10:MJU6,
rskr. 2009/10:26) har genomförts. Naturvårdsverket ansvarar numera för att samordna, prioritera och administrera det statliga bidraget för
efterbehandling, samt följa upp, utvärdera och
rapportera effekterna av bidraget. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) utreder förorenade områden där staten har ett eget ansvar
som verksamhetsutövare, men där den myndighet som har orsakat föroreningen inte längre
finns kvar. SGU kan också vara huvudman för
utredningar och åtgärder i bidragsfinansierade
projekt. Det kan till exempel ske då en kommun
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inte har möjlighet att agera som huvudman.
Statens Geotekniska Institut (SGI) har sedan
2010 ett ansvar för forskning, teknikutveckling
och kunskapsuppbyggnad inom området.
Falu gruva som varit verksam i mer än tusen år
och som under 1600-talet var världens största
kopparproducent, var också under en period en
av Sveriges mest inkomstbringande industrier.
Verksamheten har påverkat miljön i Falun med
omgivning. Regeringen tillsatte därför 1987 den
s.k. Dalälvsdelegationen. Till sitt förfogande fick
delegationen 100 miljoner kronor för saneringsåtgärder. Tre objekt har åtgärdats under femton
år: tvätt av en deponi, sluttäckning av ett sandmagasin samt uppsamling och rening av lakvatten från gruvområdet. Åtgärderna beräknas ha
reducerat metallutsläppen med 80−90 procent
för zink och kadmium och med 60−70 procent
för koppar. Den totala kostnaden uppgick till
166 miljoner kronor, varav Stora, nuvarande
Stora Enso, betalat 68 miljoner kronor.
Det är oklart om delmålet om dioxiner i livsmedel har uppnåtts. Denna osäkerhet beror
främst på dessa ämnens beständighet i miljön,
vilket innebär att effekterna av åtgärderna inträffar först på lång sikt. Delmålet om kadmium
bedöms som mycket svårt att nå till år 2015.
Återhämtningstiden i miljön är mycket lång och
beslutade åtgärder för att minska exponeringen
är inte tillräckliga för att nå en säker exponeringsnivå.
Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att det är mycket svårt att
inom en generation skapa förutsättningar att nå
miljökvalitetsmålet, men bedömer samtidigt att
förutsättningarna har förbättrats genom skärpt
lagstiftning inom EU och genom internationella
avtal. Regeringen bedömer därför att det är
viktigt att Sverige agerar i dessa forum för att
minska risker för människors hälsa och miljö.
Giftfri miljö är ett av regeringens miljöpolitiskt
prioriterade områden under mandatperioden
2010−2014. Regeringen satsar ökade resurser
och tar nya initiativ för att kemikalier som
skadar miljön eller riskerar människors hälsa ska
fasas ut eller oskadliggöras. Regeringen har bland
annat gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att
ta fram och genomföra en nationell handlingsplan för en giftfri vardag. Arbetet med handlingsplanen ska genomföras i samarbete med

företrädare för näringslivet, konsumentorganisationer, miljöorganisationer, Miljöstyrningsrådet och berörda myndigheter, särskilt Naturvårdsverket, Konsumentverket, Jordbruksverket,
Livsmedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Läkemedelsverket och
Kommerskollegium. Arbetet med fokusområdet
om livsmedel ska ske efter samråd med Livsmedelsverket. För att genomföra detta arbete har
regeringen förstärkt Kemikalieinspektionens
anslag med 100 miljoner kronor under perioden
2011−2014. Regeringens ambition är att detta
uppdrag och de extra resurserna ska stärka
arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålet giftfri
miljö och särskilt möjliggöra åtgärder för att
minska riskerna för farliga kemikalier i vår vardagsmiljö genom till exempel ökad tillsyn av
farliga ämnen i varor, förslag till EU-reglering av
specifika ämnen samt branschdialoger för att
företagen ska byta ut farliga ämnen. Ett av de
viktigaste områdena för att nå miljökvalitetsmålet är att få en bättre kunskap om hur kemikalier påverkar miljön och människors hälsa.
Den första registreringsomgången för Reach har
genomförts enligt plan, vilket innebär att det för
ca 3 400 ämnen ska finnas tillräckliga uppgifter
för att hantera dessa på ett säkert sätt. Fortfarande kvarstår dock att de registreringskrav
som ska uppfyllas från och med den 31 maj 2018
för ämnen som tillverkas/importeras i volymer
om 1−10 ton bedöms vara otillräckliga för att
uppnå miljökvalitetsmålet. Det finns också
frågetecken om hur nya rön om risker med
nanomaterial respektive hormonstörande ämnen
samt kombinationseffekter som kan uppstå vid
exponering för flera ämnen samtidigt ska fångas
upp. Regeringen verkar aktivt för att få kommissionen att i enlighet med tidigare antagna rådsslutsatser om kombinationseffekter överväga
ändringar i relevant befintlig unionslagstiftning.
Regeringen bedömer att den svenska toxikologiska och ekotoxikologiska forskningen
behöver bli mer långsiktig och samordnas bättre.
Det finns t.ex. behov av att kartlägga och undersöka om exponeringen för hormonstörande
ämnen påverkar reproduktionsförmågan i form
av sämre spermiekvalitet hos män. När det gäller
delmålet om information om farliga ämnen i
varor skiftar måluppfyllelsen mycket mellan
olika varugrupper. För kemiska produkter
(ämnen och blandningar) finns det sedan länge
inom EU ett klassificerings- och märkningssystem som ger information om farliga ämnen.
23
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När det gäller varor som innehåller eller har behandlats med farliga ämnen finns det bara generella krav inom Reach. Det har dock inte varit
möjligt för medlemsstaterna att enas om vägledning för hur tröskelvärdet på 0,1 procent av
varans vikt ska tolkas.
Under 2010 kunde en politisk överenskommelse om en gemensam position fattas om en
revidering av biociddirektivet. Förhandlingarna
planeras att slutföras under hösten 2011. Genom
den nya biocidförordningen ökar säkerheten för
människor och miljö eftersom de farligaste
aktiva ämnena inte blir godkända utom i vissa
undantagsfall.
En internationell workshop har genomförts
inom ramen för den globala kemikaliestrategin
SAICM (Strategic Approach to International
Chemicals Management). Workshopen resulterade i rekommendationer till nästa högnivåmöte att utveckla en uppförandekod på global
nivå med syfte att förbättra information om
kemikalier i varor.
När det gäller utfasning av farliga ämnen finns
det en god grund genom arbetet i Reach. De ansvariga EU-kommissionärerna har uppmanat
medlemsstaterna att tillsammans identifiera
minst 50 ämnen per år att föra upp på kandidatlistan för tillståndsprövning. Resursförstärkningen till Kemikalieinspektionen kommer att
möjliggöra
att
Sverige
bidrar
med
4–5 dossierer per år.
Inom ramen för Stockholmskonventionen har
Sverige verkat för att bl.a. insektsgiftet endosulfan ska fasas ut. Detta blev också beslutat vid
partsmötet i april 2011. Sverige fortsätter att
agera inom EU och globalt för att ytterligare
ämnen läggs till Stockholmskonventionen.
Riksdagen (rskr. 2010/11:226,
bet. 2010/11:MJU15) har tillkännagivit för
regeringen som sin mening att det är viktigt att
Sverige inom EU och internationellt verkar för
att användningen av parakvat som bekämpningsmedel stoppas samt vikten av att svenska
och europeiska köttproducenter ges förutsättningar och incitament att sluta köpa djurfoder
som odlats med hjälp av parakvat.
Regeringen anser att krafttag behöver tas för
en global utfasning av det giftiga bekämpningsmedlet parakvat och agerar för att detta ska ske.
Sverige verkar genom EU för att parakvat läggs
till i Rotterdamkonventionen. Förslaget till
upptag av ämnet ligger för närvarande för
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granskning i Rotterdamkonventionens expertkommitté.
Även branschen och konsumenterna har
möjlighet att ställa krav på hur produktionen av
en vara går till. Detta är möjligt genom att t.ex.
efterfråga certifierade varor och genom att
branschen arbetar för att certifieringen tar ansvar
för angelägna frågor så som bekämpningsmedelsanvändningen. Det är viktigt att det finns
ett samarbete inom EU för att de krav som ställs
ska ge effekt.
I juni 2010 hölls det första förhandlingsmötet
av fem för att ta fram en ny global konvention
som reglerar kvicksilver. Mötet som hölls i
Stockholm och finansierades av Nordiska
ministerrådet lade en bra grund för de fortsatta
förhandlingarna. Det andra partsmötet hölls i
Chiba, Japan, under januari 2011. Sverige arbetar
aktivt för att en ambitiös konvention ska finnas
för undertecknande när förhandlingarna avslutas
under 2013.
Sverige fortsätter också arbetet mot en ramverkskonvention för att skapa en sammanhållen
struktur för det internationella kemikaliearbetet.
Med en sådan skulle det bland annat vara möjligt
att kunna reglera ytterligare ämnen av globalt
intresse.
I november 2010 beslutade EU efter påtryckningar från bl.a. Sverige att förbjuda det
hormonstörande ämnet bisfenol A i nappflaskor.
Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket
har i april 2011 redovisat sitt regeringsuppdrag
om nationella förbud för bisfenol A. Ärendet bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Även om utvecklingen i huvudsak är positiv
behöver efterbehandlingstakten öka för att målet
att minska riskerna med förorenade områden ska
nås. Regeringen bedömer att de organisatoriska
förändringar som har genomförts kommer att
leda till en bättre samordning av arbetet. Förändringarna beräknas leda till en effektivisering av
arbetet och därmed öka möjligheterna att nå
delmålet.
När det gäller delmålet om dioxiner i livsmedel har Sverige fortfarande problem med höga
halter av dioxiner och PCB-liknande ämnen i
vissa fiskarter från Östersjöområdet. Kommissionen har föreslagit att ge Sverige ett fortsatt
undantag från gränsvärden för dioxin och PCB i
fisk. Sverige fortsätter att på internationell nivå
arbeta för att minska spridningen av dioxiner till
miljön, dels globalt inom Stockholmskonventionen, dels regionalt inom den så kallade
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LRTAP-konventionen, konventionen om gränsöverskridande luftföroreningar. Livsmedelsverket ska även förstärka informationen om
kostråden om fisk.
För att nå delmålet om kadmium behöver det
vidtas fler åtgärder. I dag har vissa delar av befolkningen halter av kadmium i urin som ligger
vid eller över de nivåer som kan relateras till påverkan på skelett och njurar. Den generella kadmiumexponeringen behöver därför minska. För
att åstadkomma detta behövs en samlad strategi,
som innefattar ett kraftigt sänkt nationellt
gränsvärde för kadmium i mineralgödsel, att EU
antar stränga gränsvärden för kadmium i mineralgödsel och att åtgärder vidtas för att minska
tillförseln av kadmium till åkermark via andra
källor än mineralgödsel. Regeringen har anmält
ett sänkt svenskt gränsvärde till Europeiska
kommissionen. Vidare har regeringen gett Jordbruksverket i uppdrag att i samråd med Livsmedelsverket och efter samråd med Kemikalieinspektionen göra en analys av konsekvenserna
för jordbrukssektorn och för livsmedelsindustrin, om gränsen för det nationella förbudet
om saluföring av mineralgödsel innehållande
fosfor skulle sänkas till 25 gram respektive 12
gram kadmium per ton fosfor. I uppdraget ingår
också att föreslå ett lägsta gränsvärde som förenar ett gott miljöskydd med minimala negativa
effekter för jordbruket. Uppdraget ska redovisas
till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 30 juni 2012.
Inom ramen för Kemikalieinspektionens
arbete med handlingsplanen för giftfri vardag
arbetar myndigheten med att identifiera vilka
ytterligare kadmiumkällor som är av betydelse
för förorening av åkermark med kadmium.
3.5.5

Skyddande ozonskikt

Miljökvalitetsmålet innebär att ozonskiktet ska
utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot
skadlig UV-strålning. Ett delmål har beslutats
kopplat till miljökvalitetsmålet. Delmålet avser
utsläpp av ozonnedbrytande ämnen.
Resultat

Tillståndet i miljön förändras i en positiv riktning. Uttunningen av ozonskiktet, som ett
globalt genomsnitt, upphörde 1996. Under se-

nare år har ozonskiktets tjocklek stabiliserats.
Ozonskiktet över södra Sverige var 2010 tillbaka
på 1991 års nivå. Ozonskiktet varierar dock
naturligt och det går inte att med statistisk säkerhet säga att vändpunkten för uttunningen är
nådd. Allt tyder dock på att ozonskiktet börjar
växa till och den vändpunkt man förväntas passera runt 2020 ska kunna uppnås. Ozonskiktet
kommer då att runt år 2050 motsvara förhållandena före 1980, dvs. så kallade naturliga förhållanden (förhållandena 1980 används som definitionen av ”naturliga förhållanden”). Ett
delmål med slutår 2010 avsåg utsläpp av ozonnedbrytande ämnen och angav inriktning och
tidsperspektiv för att nå miljökvalitetsmålet.
Delmålet har uppnåtts.
Under 2010 redovisade Naturvårdsverket ett
regeringsuppdrag om för- och nackdelar med att
helt förbjuda att yrkesmässigt överlåta och saluhålla varor som innehåller klorfluorkarboner
(CFC) och klorfluorkolväten (HCFC). Rapporten pekade på att ändringar i de svenska bestämmelserna är nödvändiga i ljuset av den europeiska lagstiftningen. Ändringarna fördes in i
den svenska förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
under våren 2011.
Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att det inom en generation
är möjligt att skapa förutsättningar för att nå
miljökvalitetsmålet med redan vidtagna och
planerade åtgärder. En fullständig återhämtning
av ozonskiktet kan ske på norra halvklotet ungefär vid mitten av 2000-talet. Målets uppfyllelse
är beroende av att Montrealprotokollet genomförs effektivt. Det är också viktigt att arbetet
inte undermineras av illegal handel, inklusive import och export, med ozonnedbrytande ämnen
och produkter. Det är viktigt att HCFC fasas ut,
att åtgärder vidtas för att hantera upplagrade
ozonnedbrytande ämnen och att utsläpp av koltetraklorid (CTC) kartläggs och ytterligare
minskar. Det är även viktigt att utfasningen av
HCFC inte innebär infasning av klimatskadliga
ersättningsgaser som hög klimatpåverkande
HFC.
Utsläppen av CFC i Sverige har minskat avsevärt från mitten av 1980-talet. Det finns fortfarande en viss mängd i material för isolerändamål, kylanläggningar, värmepumpar och i halon25
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baserade brandsläckare. Skärpta krav och förenklingar kring hantering av farligt avfall ger
dock goda förutsättningar för att omhänderta de
kvarvarande mängderna.
3.5.6

Säker strålmiljö

Miljökvalitetsmålet är att människors hälsa och
den biologiska mångfalden ska skyddas mot
skadliga effekter av strålning i den yttre miljön.
Tre delmål har beslutats till miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller utsläpp av radioaktiva
ämnen, hudcancer orsakad av solen samt risker
med elektromagnetiska fält.
Resultatredovisning av området Strålsäkerhet
finns under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.
Resultat

Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön. Exponeringen för all
strålning är normalt låg jämfört med gränsvärdena. Det tar lång tid för hudcancer att utvecklas
och att förändra beteenden avseende UV-strålning är svårt. Den nationella avfallsplanen är en
bra grund för omhändertagande av allt radioaktivt avfall.
Delmålet om radioaktiva ämnen är uppnått.
Delmålet om elektromagnetiska fält bedöms
kunna nås med redan vidtagna åtgärder. Dagens
exponering för joniserande strålning och
elektromagnetiska fält anses generellt sett inte
innebära något miljö- eller hälsoproblem. Delmålet om hudcancer bedöms däremot inte vara
möjligt att nå om inte ytterligare åtgärder för att
minska exponeringen av UV-strålning vidtas.
Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att det är möjligt att inom
en generation skapa förutsättningar för att nå
miljökvalitetsmålet om ytterligare åtgärder vidtas
för att minska exponeringen av UV-strålning.
Bedömningen är en sammanvägning, dels av en
ganska positiv bild vad gäller radioaktiva ämnen
och elektromagnetiska fält, dels av en mer problematisk bild för UV-strålning.
Enligt Naturvårdsverket har allmänhetens totala exponering för elektromagnetiska fält inte
26

ökat under de senaste åren, men teknisk utveckling och nya tillämpningar kan både minska och
öka exponeringen framöver. Strålskyddsmyndigheten (SSM) bevakar forskning inom EMFområdet och kartlägger kontinuerligt riskerna
med elektromagnetiska fält. SSM:s vetenskapliga
råd lämnar årligen en rapport om det vetenskapliga läget på elektromagnetiska fält-området.
SSM bedömer att den senaste rapporten (SSM
2010:44−Recent Research on EMF and Health
Risk) inte föranleder några förändrade rekommendationer. Regeringen delar SSM:s bedömning.
SSM rekommenderar sedan flera år att
försiktighetsprincipen ska tillämpas på två områden: allmänhetens exponering för magnetfält
från kraftledningar och vid användning av mobiltelefon.
Regeringen bedömer att det kommer att vara
svårt att nå delmålet om hudcancer. Det är svårt
att ändra på värderingar och attityder kring livsstil, utseende och solning. Det är därför en stor
utmaning att försöka minska befolkningens exponering för UV-strålning.
SCB har på uppdrag av SSM genomfört en årlig enkät om svenskarnas solvanor. Syftet med
enkäten är att öka myndigheternas kunskap om
svenskarnas solvanor. Detta förbättrar på sikt
SSM:s möjligheter att lämna information avseende risker med solning. Under året har SSM
informerat kommunerna om risker med solens
strålning och om möjligheter till skydd mot UVstrålning på skolor och förskolor. Denna satsning bedöms på lång sikt leda till färre hudcancerfall.
Under 2011 har Strålsäkerhetsutredningen
lämnat sitt slutbetänkande (Strålsäkerhet – gällande rätt i ny form, SOU 2011:18). Utredningen föreslår bland annat att en 18-årsgräns
införs för kosmetiskt solarium. Utredningens
främsta uppgift var annars att lämna förslag på
en samordnad reglering på strålsäkerhetsområdet. Förslagen i betänkandet remitteras och bereds vidare inom Regeringskansliet. Regeringen
avser att återkomma till riksdagen i denna fråga.
3.5.7

Ingen övergödning

Miljökvalitetsmålet är att halterna av gödande
ämnen i mark och vatten inte ska ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjlig-
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heterna till allsidig användning av mark och vatten.
Fyra delmål har beslutats till miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller minskning av utsläpp av
fosfor- och kväveföreningar samt minskning av
utsläppen av ammoniak och kväveoxider.
Resultat

Tillståndet i miljön förändras i en positiv riktning. En positiv utveckling har framför allt setts i
flera kustområden de senaste åren. Internationella överenskommelser och genomförande av
EU-direktiv har under senare år blivit allt
viktigare för att nå miljökvalitetsmålet.
Delmålet om utsläpp av fosforföreningar har inte
uppnåtts. Utsläppen av fosforföreningar till vatten har minskat successivt under de senaste decennierna. Takten på minskningarna har på senare år avtagit.
Inte heller delmålet om utsläpp av kväveföreningar har uppnåtts. Ansträngningar för att
nå delmålet har gjorts framförallt inom jordbruks- och avloppssektorn.
Delmålet om utsläpp av ammoniak är nått.
Delmålet om utsläpp av kväveoxider redovisas
i avsnitt 3.4.3.
Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att det är möjligt att inom
en generation skapa förutsättningar för att nå
miljökvalitetsmålet om ytterligare åtgärder vidtas.
Sveriges utsläpp av kväve och fosforföreningar
fortsätter att minska. Huvuddelen av nedfallet i
Sverige av kväve kommer dock från andra länder.
Detta gäller även för utsläpp av kväve och fosfor
till havet. Möjligheten att uppnå miljökvalitetsmålet är därför till stor del beroende av insatser
inom regionala överenskommelser och EU-lagstiftning som ramdirektivet för vatten, marina
direktivet, Helcoms aktionsplan för Östersjön,
EU:s takdirektiv för luftföroreningar och Göteborgsprotokollet inom luftvårdskonventionen.
Även den kommande inriktningen av EU:s jordbrukspolitik kommer vara av stor betydelse. Utsläppen till vatten och luft av övergödande
ämnen minskar i Europa men samtidigt ökar den
internationella sjöfartens utsläpp av kväveoxider
till luft. Ytterligare beslut om utsläppsmål och

åtgärder mot utsläpp av kväveoxider till luft
krävs dels inom EU och FN:s luftvårdskonvention, dels för internationell sjöfart för att förutsättningarna ska kunna bedömas som uppfyllda
till 2020.
Ytterligare minskningar än de som redovisats i
uppföljningen av delmålen har skett genom det
av regeringen införda havsmiljöanslaget. Insatser
mot övergödning har varit ett prioriterat område
vid Naturvårdsverkets fördelning av medel ur
havsmiljöanslaget. Cirka hälften av havsmiljöanslaget har under 2008–2010 gått till projekt
mot övergödning. Införandet av medel för lokala
vattenvårdsprojekt (LOVA) har sedan 2009
initierat många småskaliga åtgärdsprojekt, vilka
enligt länsstyrelsernas beräkningar kan medföra
en minskning till havet av motsvarande 10–15
ton fosfor per år respektive 180 ton kväve per år.
Dessutom bedömer Naturvårdsverket att åtgärder till följd av övriga projekt finansierade via
havsmiljöanslaget kan medföra en ytterligare
minskning till havsmiljön på motsvarande 25–30
ton fosfor per år respektive 400 ton kväve per år.
Regeringen har även beslutat att utöka det
gällande förbudet mot fosfater i tvättmedel till
att gälla även maskindiskmedel för konsumentbruk. Regeringen bereder även möjligheten att
förbjuda all användning av fosforföreningar
istället för bara fosfater.
Under våren 2011 påbörjades förhandlingen
om Europeiska kommissionens förslag till ändring i detergentförordningen (648/2004). Enligt
förslaget begränsas halten av fosfor i tvättmedel
för konsumentanvändning till maximalt 0,5 viktprocent från och med den 1 januari 2013.
Sverige har i enlighet med EU:s nitratdirektiv
gjort en översyn av de nitratkänsliga områdena
som omfattar en rad åtgärder. För de områden
som betecknas som nitratkänsliga områden ska
åtgärdsprogram inrätta särskilda åtgärder för att
minska övergödningen från jordbruket. Det förslag som regeringen nu har skickat till EU-kommissionen innebär att den totala andelen åkerareal som finns inom de nitratkänsliga områdena
ökar från nuvarande 62 procent till 70 procent.
Utökningen av nitratkänsliga områden medför
att en större andel av åkerarealen i Sverige kommer att omfattas av specifika regler för jordbruket i syfte att minska övergödningen.
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3.5.8

Levande sjöar och vattendrag

Miljökvalitetsmålet är att sjöar och vattendrag
ska vara ekologiskt hållbara och att deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och
vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.
Fem delmål har beslutats kopplade till miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller åtgärdsprogram
för natur- och kulturmiljöer, åtgärdsprogram för
skyddsvärda vattendrag, vattenförsörjningsplaner, utsättning av djur och växter samt åtgärdsprogram för hotade arter.
Resultat

Tillståndet i miljön förändras i en positiv riktning, vilket är en förbättrad bedömning jämfört
med tidigare år.
Delmålet om skydd av natur- och kulturmiljöer har inte nåtts. Under 2010 bildades ett
fåtal naturreservat där något särskilt värdefullt
vatten ingick.
Mindre än hälften av de vattendrag som bedömts vara i behov av ekologisk restaurering
hade restaurerats 2010. Delmålet om restaurering av vattendrag har inte nåtts.
Delmålet om vattenförsörjningsplaner har
inte heller nåtts. Drygt 40 procent av de kommunala ytvattentäkterna hade ett skydd 2009.
Delmålet om utsättning av djur och växter har
nåtts. Avsiktliga utsättningar sker nu på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden inte påverkas negativt.
Även delmålet om åtgärdsprogram har nåtts. I
dag omfattas ett femtiotal arter vilka lever i sötvattensmiljöer av åtgärdsprogram.
Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att det är möjligt att inom
en generation skapa förutsättningar för att nå
miljökvalitetsmålet om ytterligare åtgärder vidtas.
Direktiv 2000/60/EG, vilket är genomfört i
Sverige bl.a. genom förordningen (2004:660) om
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, är
centralt i arbetet för att nå miljökvalitetsmålet.
De åtgärdsprogram m.m. som år 2009 beslutades
28

av vattendelegationerna vid de fem länsstyrelser
som är vattenmyndigheter har nu börjat genomföras. Genomförandet av åtgärdsprogrammen
har stor betydelse för förutsättningarna att nå
miljökvalitetsmålet.
På grund av det kraftigt minskade nedfallet av
försurande ämnen över Sverige har en återhämtning skett i många tidigare försurade vatten.
Detta har lett till att det under den senaste tioårsperioden varit möjligt att trappa ned eller avsluta kalkningen av flera sjöar och vattendrag.
Återhämtningen samt kvalitetshöjande åtgärder
har lett till att kalkmängderna minskat med cirka
40 procent sedan i början av 2000-talet. Naturvårdsverket har bedömt att kalkförbrukningen
bör kunna minska med ytterligare cirka 12 procent till år 2015 som en följd av kvalitetsförbättringar samt en fortsatt anpassning till försurningsutvecklingen.
Genom Havs- och vattenmyndigheten finns
nu ett samlat ansvar för havs- och vattenmiljöfrågor. Detta innebär att det skapats en förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om
bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av
sjöar, vattendrag och hav.
3.5.9

Grundvatten av god kvalitet

Miljökvalitetsmålet är att grundvattnet ska ge en
säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt
bidra till en god livsmiljö för växter och djur i
sjöar och vattendrag.
Fyra delmål har beslutats till miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller skydd av grundvattenförande geologiska formationer, grundvattennivåer, rent dricksvatten och uttag av naturgrus.
Resultat

Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön. Grundvatten påverkas negativt av en rad verksamheter, men
uppföljningen är i dag bristfällig. Dock har förbättrad hantering av bekämpningsmedel och
bättre gödsling minskat jordbrukets påverkan på
grundvattnet. För att nå målet måste vattenmyndigheternas åtgärdsprogram vara effektiva.
Dessutom måste kunskapen om risk för grundvattenpåverkan och hänsyn hos olika aktörer
öka.
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Trots att arbetet med att inrätta vattenskyddsområden har intensifierats under de
senaste åren har inte delmålet om skydd av
grundvattenförande geologiska formationer
nåtts.
Delmålet om grundvattennivåer har inte nåtts.
Vattenförsörjningsplaner är under upprättande,
men saknas fortfarande i de flesta län och kommuner.
Delmålet om rent vatten för dricksvattenförsörjning har inte nåtts. De resultat som finns tillgängliga i databasen Vattentäktsarkivet visar
dock att råvattnet i de flesta fall håller sig inom
Livsmedelsverkets normer för tjänligt dricksvatten.
Uttaget av naturgrus minskade 2009. Delmålet
om uttag av naturgrus har dock inte nåtts.

förmåga och att den biologiska mångfalden ska
bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av
biologisk mångfald, upplevelsevärden samt
natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation
och annat nyttjande av hav, kust och skärgård
ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas.
Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.
Sju delmål har beslutats till miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller skydd för marina miljöer i
kust- och skärgårdsområden, strategi för kulturarv och odlingslandskap, åtgärdsprogram för
hotade marina arter, minskning av bifångster,
anpassning av uttaget av fisk, begränsning av
buller och andra störningar från båttrafiken samt
minskade utsläpp av olja och kemikalier från
fartyg.

Analys och slutsatser

Resultat

Regeringen bedömer att det är möjligt att inom
en generation skapa förutsättningar för att nå
miljökvalitetsmålet om ytterligare åtgärder vidtas. Uttaget av naturgrus har minskat under
senare år, men fortfarande pågår uttag ur områden som kan vara viktiga för den framtida vattenförsörjningen och för ändamål där alternativa
material skulle kunna användas. Dessutom ges
förnyade täkttillstånd. För att uppnå en minskad
naturgrusanvändning behöver beslutsunderlag,
planering och förståelse för naturgrusavlagringarnas värde förbättras. SGU bedömer att de nya
bestämmelserna i miljöbalken som infördes 2009
om att en täkt av naturgrus inte får komma till
stånd om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt
rimligt att använda annat material, kan komma
att minska användningen.
Genom vattenförvaltningsarbetet och miljömålsarbetet har medvetandet om grundvattnets
betydelse och sårbarhet ökat. Insatserna för
grundvatten inom vattenförvaltningen behöver
dock förstärkas för att miljökvalitetsmålet ska
kunna nås.
Antalet fastställda vattenskyddsområden behöver öka, framför allt vid mindre vattentäkter.

Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön. Den neutrala
trenden för miljötillståndet har ännu inte vänts i
positiv riktning, förutom i vissa enskilda fall som
torskens återhämtning i Östersjön. På kort sikt
kan det dock vara svårt att urskilja några direkta
effekter i havsmiljön till följd av gjorda insatser.
De blir ofta märkbara långt senare.
Delmålet om skydd för marina miljöer har
nåtts vad gäller marina naturreservat som nu är
26 till antalet. Totalt omfattas drygt 6 procent av
territorialhavet och 3,5 procent av ekonomisk
zon av marint skydd i form av nationalpark,
naturreservat eller Natura 2000-områden. Det
finns i dag även fem fiskefria områden.
Delmålet om strategi för kulturarv och odlingslandskap har nåtts.
Delmålet om åtgärdsprogram för hotade
marina arter har inte nåtts.
Delmålet om bifångster har inte nåtts. Vad
gäller bifångster av marina däggdjur och fåglar är
uppskattningarna mycket osäkra. Dessutom
finns en osäkerhet gällande populationsstorlekarna för flera av de aktuella arterna.
Delmålet om uttag och återväxt av fisk har
inte nåtts i och med att fiskbestånden inte har
återhämtat sig.
Delmålet om buller och andra störningar har
nåtts.
Även delmålet om utsläpp av olja och kemikalier
har nåtts.

3.5.10 Hav i balans samt levande kust och
skärgård
Miljökvalitetsmålet är att Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktions-
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Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att det är möjligt att inom
en generation skapa förutsättningar för att nå
miljökvalitetsmålet förutsatt att ytterligare
kraftfulla åtgärder vidtas. Regeringen gör därmed en mer positiv bedömning än Naturvårdsverket. Skälen för det är följande.
I rapporten Miljömålen på ny grund har
Naturvårdsverket gjort en närmare analys av
möjligheterna att få till stånd de åtgärder som
krävs och Naturvårdsverket kan i nuläget inte se
att sådana kan komma på plats och genomföras i
tid. Bland annat framhåller Naturvårdsverket att
det krävs att flera andra miljökvalitetsmål nås, att
framsteg görs i det internationella samarbetet
samt inom EU:s gemensamma fiskeri- respektive
jordbrukspolitik. Naturvårdsverket konstaterar
att flera av dessa krav är sådana som Sverige inte
ensamt kan påverka och vilkas inriktning i dagsläget inte ännu är klargjorda. Till skillnad från
Naturvårdsverket anser dock regeringen att bl.a.
det faktum att inriktningen i avgörande processer ännu inte är fastlagd gör att det fortfarande
finns möjlighet att påverka utformningen i positiv riktning. Regeringens ambitioner på havsmiljöområdet är fortsatt höga. Många åtgärder
vidtas både internationellt och nationellt, i det
senare fallet till stor del tack vare satsningar på
havsmiljöanslaget. Genom ett pådrivande och
målinriktat arbete internationellt och inom EU
samt genom en kontinuerlig satsning på anslaget
Åtgärder för Havs- och vattenmiljö finns alltjämt goda förhoppningar om att tillräckligt
kraftfulla åtgärder ska beslutas och genomföras.
Fiskeflottan är alltjämt för stor i förhållande
till fiskresursen och problemen med alltför hårt
fisketryck på vissa bestånd och bifångster kvarstår. En ny gemensam fiskeripolitik håller på att
arbetas fram och ska träda i kraft 2013. Regeringen kommer att verka aktivt och målinriktat
för att den ska utformas på ett sätt så att förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålet ökar.
Åtgärdsprogram för att uppnå god miljöstatus
i Östersjön respektive Västerhavet senast 2020
enligt EU:s marina direktiv ska finnas på plats
senast 2015. Åtgärdsprogrammet för Östersjön
kommer delvis att bygga på Helcoms aktionsplan för Östersjön. De båda programmen och
planen kommer sammantaget att bidra starkt till
att skapa förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålet. Sverige är alltjämt pådrivande i
Östersjösamarbetet för att Helcoms aktionsplan
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ska genomföras i alla länder samt verkar aktivt
för att både Helcom, som Sverige för närvarande
innehar ordförandeskapet för, och Ospar ska
bidra i arbetet för ett effektivt genomförande av
direktivet. EU:s strategi för Östersjöregionen
bidrar till att stärka genomförandet av Helcoms
aktionsplan. Havsplaneringsutredningen har i
sitt betänkande Planering på djupet – fysisk
planering av havet (SOU 2010:91) föreslagit en
lagstiftning för att med ekosystemansatsen som
utgångspunkt möjliggöra en planering av de
svenska havsområdena utanför en nautisk mil
från baslinjen och i den svenska ekonomiska
zonen som bevarar och restaurerar de marina
ekosystemen samtidigt som havsbaserade verksamheter utvecklas. Regeringen anser att havsplanering är ett viktigt verktyg för att nå miljökvalitetsmålet och uppnå en god havsmiljöstatus
enligt marina direktivet. Utredningens betänkande behandlas för närvarande inom Regeringskansliet.
Den 1 juli i år inledde Havs- och vattenmyndigheten sin verksamhet. Myndighetens
uppgift är att ta ett helhetsgrepp över både sötvattens- och havsfrågor, inklusive havsplanering
och fisket, vilket ger ökade förutsättningar för
att arbeta kraftfullt och fokuserat med havs- och
vattenmiljöfrågor och samtidigt effektivisera
förvaltningen.
3.5.11

Myllrande våtmarker

Miljökvalitetsmålet är att våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker
bevaras för framtiden.
Fem delmål har beslutats till miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller en nationell strategi för
skydd och skötsel, skydd av våtmarker i myrskyddsplanen, om skogsbilvägar, våtmarker i
odlingslandskapet samt åtgärdsprogram för
hotade arter.
Resultat

Naturvårdsverket bedömer att det inte går att se
någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i
miljön. En stor del av våtmarkerna har försvunnit eller utsatts för påverkan av olika slag. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster har påverkats negativt. Naturvårdsverket bedömer att
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det är bristande hänsyn inom jord- och skogsbruk samt långvarig påverkan av framförallt dikning som främst bidragit till dagens situation.
Historiskt har regelverket om hänsyn inte varit
tillräcklig, men även i dag förekommer vissa
brister i den hänsyn som ska tas.
Delmålet om strategi för skydd och skötsel av
våtmarker nåddes 2005.
Delmålet om skydd av våtmarker i myrskyddsplanen har inte nåtts. Av drygt 500 områden återstår 231 områden att skydda långsiktigt.
Delmålet om skogsbilvägar har inte nåtts. Årligen byggs ca 1 700 km skogsbilvägar som till
delar bedöms beröra värdefulla våtmarker.
Delmålet om våtmarker i odlingslandskapet
har inte nåtts.
Det finns åtgärdsprogram för 24 våtmarksanknutna arter och en biotop. Delmålet om åtgärdsprogram för hotade arter har nåtts.
Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att det är möjligt att inom
en generation skapa förutsättningar för att nå
miljökvalitetsmålet om ytterligare åtgärder vidtas. Som regeringen har framfört i proposition
Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete (prop. 2009/10:155) är det också nödvändigt att genomföra den reviderade myrskyddsplanen från 2006 som innebär att
ytterligare 105 objekt skyddas långsiktigt senast
2015.
Med tanke på våtmarkernas ekosystemtjänster
och Sveriges internationella ansvar enligt konventionen om våtmarker av internationell betydelse i synnerhet som livsmiljö för våtmarksfåglar (Ramsarkonventionen), är det nödvändigt
att förstärka det löpande arbetet med skydd och
skötsel av värdefulla våtmarker.
För att nå miljökvalitetsmålet krävs att miljöhänsynen till våtmarker inom de areella näringarna och inom övrigt nyttjande av mark i anslutning till våtmarker blir bättre. Vidare bör intresset för våtmarksanläggning bland markägare
uppmuntras ytterligare. Anläggning och restaurering av våtmarker har främst genomförts med
medel från landsbygdsprogrammet. Dock har
endast få restaureringar av myrar hittills genomförts.
För att säkra våtmarkernas ekosystemtjänster
krävs stark restriktivitet med tillstånd och dis-

penser för bl.a. nydikning samt att tillräcklig
areal av olika typer av våtmarker är bevarade eller
restaurerade över hela landet. Våtmarkernas förmåga att minska halter av näringsämnen och
fungera som buffert vid ändrade nederbördsmönster behöver tas till vara, liksom deras biologiska produktion och förmåga att binda kol från
atmosfären.
Att bevara och återskapa våtmarker kan därmed bli viktiga verktyg för att mildra effekterna
av klimatförändringar och ändrade nederbördsmönster. Därtill kommer våtmarker även i fortsättningen att spela en viktig roll i arbetet med
att förbättra vattenkvaliteten och minska övergödningen av sjöar, vattendrag och hav.
Positiva resultat från anläggning av våtmarker
och småvatten innebär dock att framtidsutsikterna för de flesta grodarter i dag är goda,
trots att populationer och utbredningsområden
fortfarande är begränsade.
Dikesrensningar inom jord- och skogsbruket
som inte genomförs på ett korrekt sätt med tillräcklig hänsyn till natur- och kulturmiljövärden
medför stor risk för ytterligare skador på våtmarker och vattenmiljöer, genom såväl förstärkt
dränering som påverkan på avrinnande vatten
nedströms.
Arbetet med att anlägga och restaurera våtmarker i odlingslandskapet går för långsamt.
Flera länsstyrelser bedömer att takten främst begränsas av deras resurser till handläggning av våtmarksstöd och vattenverksamhet. När anläggandet eller restaureringen berör dikningsföretag
eller om våtmarken planeras bli större än fem
hektar blir den rättsliga processen omfattande,
vilket också bidrar till svårigheter att nå preciseringen.
Ersättningsnivåerna till markägare och reglerna för prövning av vattenverksamhet kan
behöva ses över.
Satsningar på att restaurera dikade områden,
skötsel av tidigare hävdade våtmarker samt att ta
fram kunskapsunderlag om kulturhistoriska
värden är nödvändiga.
3.5.12 Levande skogar
Miljökvalitetsmålet är att skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och
sociala värden värnas.
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Fyra delmål för perioden fram till 2010 har beslutats till miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller
långsiktigt skydd av skogsmark, förstärkt biologisk mångfald, skydd för kulturmiljövärden
och åtgärdsprogram för hotade arter.
Resultat

Tre av fyra delmål har nåtts.
Förutsättningarna för att nå delmålet om
långsiktigt skydd av skogsmark bedöms vara
uppfyllda bl.a. genom att använda statligt ägd
mark vid reservatsbildning (se nedan). Delmålet
om förstärkt biologisk mångfald har nåtts.
Totalt sett har mängden död ved, gammal skog
och äldre lövrik skog ökat mer än angivna målarealer.
Delmålet om skydd för kulturmiljövärden har
inte nåtts. Uppföljning 2008–2010 av skogsbrukets hänsyn till kulturlämningar vid slutavverkning och föryngringsåtgärder visar att hänsynen är fortsatt bristfällig.
Sammanlagt har 23 åtgärdsprogram för hotade
arter tagits fram vilka innehåller åtgärdsförslag
som berör 52 hotade arter. Delmålet har nåtts.
Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att det är möjligt att inom
en generation skapa förutsättningar för att nå
miljökvalitetsmålet om ytterligare åtgärder vidtas.
Beträffande skydd för skogens kulturmiljövärden krävs ytterligare inventering och tillgängliggörande av inventeringsresultat inför planering av skogsbruksåtgärder. Hotade arter i
skogslandskapet utgör fortfarande en hög andel
av det sammanlagda antalet hotade arter i
Sverige. Åtgärdsprogram för hotade arter hanteras under miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och
djurliv. (redovisas i avsnitt 3.5.16).
Regeringen bedömer att fortsatt arbete med
skydd och frivilliga avsättningar av skyddsvärd
skog samt förbättrad naturvårdshänsyn vid
skogsbruksåtgärder behöver genomföras även
fortsättningsvis i avvaktan på nya etappmål för
miljökvalitetsmålet.
Som en följd av Sveaskogs förändrade uppdrag
som riksdagen beslutade om (prop. 2009/10:
169, bet. 2009/10:NU22 rskr. 2009/10:384)
bildades under våren 2011 ett dotterbolag till
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Sveaskog, Ersättningsmark i Sverige AB. Till
bolaget har 100 000 hektar produktiv skogsmark
överförts. Marken ska användas vid bytesmarksaffärer med framförallt skogsbolag vid bildande
av naturreservat med 80 000 hektar värdefull
skogsmark som den sista åtgärden för måluppfyllelsen av delmål 1 om formellt skydd av skog.
Sveaskogs uppdrag att vara staten behjälplig med
bytesmark vid bildande av naturreservat upphör
när delmålet nåtts.
Under 2010 initierades gemensamt av Miljödepartementet och Landsbygdsdepartementet en
dialog med företrädare från skogsnäringen,
myndigheter, naturvårdsorganisationer och
forskarsamhället. Syftet med dialogen är att
uppnå en ökad samsyn kring problem och brister
i naturvårdshänsyn vid skogsbruksåtgärder.
Syftet är också att nå en samsyn kring hur dessa
brister kan rättas till. Naturvårdsverket och
Skogsstyrelsen fick under hösten 2010 i uppdrag
att utarbeta en kunskapsplattform om ett hållbart skogsbruk. Uppdraget har redovisats och
inom ramen för dialogen har en workshop hållits. De förslag till åtgärder som myndigheterna
redovisat kommer att beredas i Regeringskansliet. Miljöhänsynen och resurserna för att
långsiktigt bevara skyddsvärd skog behöver öka.
Regeringens satsning om samverkansprogrammet för kompletterande metoder för skydd
av värdefull natur, Kometprogrammet, genomförs nu i fem områden som utsågs som pilotområden - Västerbottens kustland, södra Hälsingland, Dalsland, Kronobergs län och östra Skåne.
Under 2011 ska Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Skåne län redovisa
om programmet kan utökas geografiskt och om
det bör omfatta andra typer än skog. Gammelskogarna i Sverige upptar en begränsad andel av
den sammanlagda skogsmarksarealen. I det
vetenskapliga underlag som ligger till grund för
miljömålspropositionerna bedömdes att 10 procent av den produktiva skogsmarken med höga
naturvården behövde undantas från skogsbruk
på lång sikt för att säkra skogslandskapets biologiska mångfald. I dag omfattas ca 5 procent av
den produktiva skogsmarken nedanför den fjällnära gränsen av formellt skydd. Skogslandskapets naturvärden är huvudsakligen knutna till
naturskogar/gammelskogar. Dessa återfinns i
fjällnära områden och som restbiotoper nedan
fjällnära gränsen. Nedanför fjällnära gränsen
utgörs den produktiva skogsmarken endast av
några få procent gammelskog. Även om för-
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stärkt miljöhänsyn tas vid skogsbruksåtgärder
kan inte gammelskogarnas ekosystem bevaras
endast genom detta. Dessa skogar behöver
undantas från skogsbruk. Regeringen kommer
därför att fortsätta arbetet med att ge gammelskogarna ett långsiktigt skydd.
3.5.13 Ett rikt odlingslandskap
Miljökvalitetsmålet är att odlingslandskapets och
jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas
samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
Sex delmål har beslutats till miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller skötsel av ängs- och
betesmarker, småbiotoper, kulturbärande landskapselement, växt- och husdjursgenetiska resurser, åtgärdsprogram för hotade arter samt
värdefulla ekonomibyggnader.
Resultat

Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön. Natur- och kulturvärden hotas av både igenväxning och ett intensivt jordbruk. Ett aktivt jordbruk och betande
djur i landskapet är en förutsättning för att
miljökvalitetsmålet ska kunna nås.
Delmålet om ängs- och betesmarker har inte
nåtts i sin helhet. Det är framförallt målet om att
bevara markernas värden som inte har nåtts.
Delmålet om småbiotoper har inte nåtts.
Målet om att ta fram en strategi för fler småbiotoper i slättbygden uppnåddes 2004.
Delmålet om kulturbärande landskapselement
är inte nått.
Delmålet om växtgenetiska resurser och inhemska husdjursraser har inte nåtts i sin helhet.
Den del av målet som behandlar växtgenetiska
resurser har nåtts men inte den del som handlar
om husdjursraser.
Delmålet om åtgärdsprogram för hotade arter
har nåtts. Det finns 68 åtgärdsprogram vilka innehåller insatser för mer än 150 arter i odlingslandskapet.
Även delmålet om kulturhistoriskt värdefulla
ekonomibyggnader har nåtts.

Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att det är möjligt att inom
en generation skapa förutsättningar för att nå
miljökvalitetsmålet om ytterligare åtgärder vidtas.
Jordbruksverket gör bedömningen att den
sammanvägda trenden för miljötillståndet är
neutral.
Miljöåtgärder i odlingslandskapet och miljöövervakning blir därför fortsatt viktiga för att
förutsättningarna till måluppfyllelse ska nås.
Odlingslandskapets biologiska värden, åkermarkens produktionsförmåga och människors
hälsa bedöms ha en lång återhämtningstid. Utvecklingen av statusen för biologisk mångfald i
odlingslandskapet är delvis osäker.
Den tidigare positiva utvecklingen för arealen
betesmarker har avstannat medan arealen slåtterängar som sköts med miljöersättning ökar. Även
arealen åkermark med landskapselement som
sköts inom miljöersättningen för värdefulla
natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet
ökade något under 2010. Sammantaget hävdas
fortfarande stora arealer ängs- och betesmarker
inom landsbygdsprogrammet på ett sätt som
gynnar den biologiska mångfalden. Jordbruksverket konstaterar att det i vissa fall saknas tillräckligt underlag och kunskap om vad som behövs i form av arealer och åtgärder för att
bibehålla och stärka den biologiska mångfalden
samt att bevara kulturmiljövärdena. Regeringen
bedömer därför att det behövs fortsatt forskning
som är mer inriktad på att stärka kunskapen på
detta område.
Tillståndet för åkermarken och dess långsiktiga produktionsförmåga är godtagbart. Halten organiskt material i åkermarken bedöms vara
god, men förekomsten av markpackning bör
även fortsättningsvis hållas under uppsikt. Innehållet av kadmium bedöms inte utgöra något hot
mot folkhälsan, men är fortsatt viktigt att övervaka. Exploatering av jordbruksmark för infrastruktur och bebyggelse kan vara ett lokalt problem.
Odlingslandskapets natur- och kulturvärden
har stor betydelse för friluftslivet och erbjuder
möjligheter till rekreation. Tillgängligheten till
naturmiljöer i odlingslandskapet är därför fortsatt viktig.
Arbetet med att bevara växtgenetiskt material
av kulturhistoriskt och annat värde är fortsatt
viktigt, inte minst för att bibehålla en bred gene33
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tisk bas för att möta framtida miljöförändringar.
De växtgenetiska resurserna har inventerats och
nu pågår arbetet med att bygga upp en nationell
genbank. Arbetet med de husdjursgenetiska resurserna har inte kommit lika långt och mer
arbete behövs. För vissa husdjursraser kan återhämtningen ta längre tid.
3.5.14 Storslagen fjällmiljö
Miljökvalitetsmålet är att fjällen ska ha en hög
grad av ursprunglighet vad gäller biologisk
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och
kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas
med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar
utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden
ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.
Fyra delmål har beslutats till miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller begränsning av skador på
mark och vegetation, minskning av bullret,
skydd av natur- och kulturvärden samt åtgärdsprogram för hotade arter.
Resultat

Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön. Fortsatt renbetespåverkan behövs för att upprätthålla ett vidsträckt
landskap. Fjällen påverkas av pågående och
kommande klimatförändringar.
Delmålet om skador på mark och vegetation
har inte nåtts.
Delmålet om buller bedöms inte möjligt att nå
inom utsatt tid.
Trots att stora områden i fjällområdet är
skyddade som nationalparker eller naturreservat
har inte delmålet om natur- och kulturvärden
nåtts.
Delmålet om hotade arter nåddes 2005 och i
dag finns sex åtgärdsprogram.
Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att det är möjligt att inom
en generation skapa förutsättningar för att nå
miljökvalitetsmålet om ytterligare åtgärder vidtas.
Naturvårdsverket konstaterar att utvecklingen
för miljön i fjällen är oklar och att utvecklingen
är svår att följa upp. Naturvårdsverket gör därför
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bedömningen att trenden för utvecklingen av
miljötillståndet är neutral.
Enligt Naturvårdsverket har berörda länsstyrelser sedan flera år samverkat i ett gemensamt regionalt miljö- och hushållningsprogram
för fjällen. Under 2010 slutförde Naturvårdsverket ett projekt som föreslår nya indikatorer
och verktyg för arbetet. Bland annat har det
kommit fram att fokus inte ensidigt bör inriktas
mot ekologisk hållbarhet eller uthållighet, utan
även mot hänsyn till sociala och ekonomiska
komponenter för att kunna nå hållbar utveckling
i fjällen och öka förutsättningarna för att nå
målet Storslagen fjällmiljö. Allt fler av de snöskotrar som säljs har låg bullernivå. Terrängfordonen blir dock fler och körs längre sträckor,
vilket gör att störningar och skador väntas växa
än mer framöver om inte ytterligare förebyggande åtgärder sätts in.
I regleringsbrevet för 2010 fick Naturvårdsverket 2,5 miljoner kronor att fördela till länsstyrelserna i fjällänen för samebyarnas arbete
med terrängkörningsplaner och markförstärkningsåtgärder. Totalt 26 samebyar har tagit fram
terrängkörningsplaner. På sikt kan detta medföra
minskat slitage på mark och vegetation. Det
krävs även bättre uppföljning av barmarkskörning inom turism- och fritidsaktiviteter m.m.
och att åtgärder vidtas vid behov. För att nå delmålet om buller måste gränsvärden för buller för
nya terrängskotrar införas. Under 2010 lämnades
ett förslag till EU-kommissionen om att införa
gränsvärden i två steg, 75dB (A) till 2017 och 73
dB(A) till 2021. EU-kommissionen förväntas
redovisa sin position i frågan under året.
3.5.15 God bebyggd miljö
Miljökvalitetsmålet är att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional
och global miljö. Natur- och kulturvärden ska
tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten och andra resurser
främjas.
Sex delmål har beslutats till miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller planeringsunderlag,
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, buller,
avfall, energieffektivisering av bebyggelsen samt
inomhusmiljön.

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 20

Resultatredovisning för samhällsplanering och
byggande finns även under utgiftsområde 18
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik. Resultatredovisning för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
finns även under utgiftsområde 17 Kultur,
medier, trossamfund och fritid. Resultatredovisning för energieffektivisering i bebyggelsen finns
även under utgiftsområde 21 Energi. Resultatredovisning för trafikbuller finns även under
utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Resultat

Det går inte att se någon tydlig samlad utvecklingsriktning för tillståndet i miljön. Naturvårdsverket bedömer i rapporten Miljömålen på ny
grund att:
–delmålen vad gäller planeringsunderlag och
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inte har
nåtts och att de beslut som tagits är otillräckliga
för att delmålet ska nås ens på sikt,
−delmålet om buller inte har nåtts men att
det är möjligt att uppnå målet om skyddsåtgärder i samma omfattning som hittills vidtas
under den närmaste tioårsperioden,
−delmålet om avfall är svårt att nå,
−delmålet om energianvändning kan nås om
ytterligare åtgärder sätts in och att utvecklingen
för detta delmål går åt rätt håll,
−delmålet om god inomhusmiljö blir mycket
svårt att nå i tid.
Samtidigt har vissa framsteg inom delområden
gjorts. Delegationen för hållbara städer beslutade
under 2010 om ekonomiskt stöd till sex investeringsprojekt och fjorton planeringsprojekt.
Projekten innehåller olika åtgärder som syftar till
att ha en positiv inverkan på flera av delmålen.
Genom delegationens arbete och det statliga
stödet har intresset för och insatser och planering för hållbar stadsutveckling stärkts. Ett
stort antal kommuner har initierat projekt och
insatser kring hållbar samhällsplanering med
fokus på minskad klimatpåverkan. Delegationens uppdrag och det statliga stödet till utveckling
av hållbara städer har förlängts till utgången av
2012.
Vidare har regeringen tillkallat en särskild utredare för att organisera och genomföra utbildnings- och informationsinsatser med anledning
av att en ny plan- och bygglag träder i kraft
under 2011. Båda dessa åtgärder är dock av en

tillfällig art. Delmålet om avfall är inte uppnått
och bedöms av Naturvårdsverket vara svårt att
nå. Sett under en längre period ökar avfallsmängderna, framför allt konsumtionsavfallet.
Mellan 1998 och 2008 ökade mängden hushållsavfall med 24 procent. Under 2008–2009 syns en
minskning av mängderna som med stor sannolikhet hänger samman med lågkonjunkturen.
Målsättningen att halvera deponeringen av avfall
har nåtts. Materialåtervinning och biologisk behandling av hushållsavfall uppgick 2009 till
49 procent, det vill säga nära målnivån
(50 procent). Den biologiska behandlingen har
ökat stadigt de senaste åren. Återvinningen av
matavfall från hushåll och olika verksamheter
ökar och ligger runt 20 procent, men det är ändå
långt ifrån målet på 35 procent. Av livsmedelsindustrins matavfall återvanns 71 procent genom
biologisk behandling, 21 procent gick till tillverkning av biodiesel eller användning som gödsel och resterande 8 procent förbrändes. Återföring av fosfor från avlopp till åkermark har
ökat från 9 till 26 procent sedan målet infördes.
Målet att återföra 60 procent av fosforföreningarna i avlopp till produktiv mark 2015 blir sammantaget svårt att nå. År 2008 återfördes knappt
tio procent av fosforn till bland annat anläggningsjord på ett sådant sätt att läckage av överskott ska undvikas.
Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att det är mycket svårt att
inom en generation skapa förutsättningar för att
nå miljökvalitetsmålet. Många åtgärder behövs av
olika aktörer. I vissa fall är problemen inte lokaliserade ännu. För att komma till rätta med buller
och dålig inomhusmiljö krävs stora insatser,
liksom för att långsiktigt stärka samhällsplaneringen och skydda kulturvärden i bebyggelsen.
Förutsättningarna för att nå delmålet om avfall är inte särskilt goda. Deponeringen av avfall
har minskat drastiskt under perioden vilket är
positivt. Svårast att nå är troligen målsättningen
om att de totala avfallsmängderna inte ska öka.
Här behöver ytterligare åtgärder vidtas. Naturvårdsverkets arbete med ett nationellt program
för förebyggande av avfall enligt ramdirektivet
om avfall är viktigt i detta avseende. Utvecklingen avseende hushållningen av resurser genom
materialåtervinning och biologisk behandling går
åt rätt håll. Ytterligare insatser behövs dock för
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att främja biologisk behandling av matavfall från
hushåll och verksamheter. Biologisk behandling
av livsmedelsindustrins matavfall har dock i stort
sett uppnåtts. Ytterligare insatser behövs dock
för att främja återföringen av fosfor. Inom
Regeringskansliet pågår beredning av förslag från
Naturvårdsverket om användning av avloppsfraktioner för att öka återföringen av fosfor till
åkermark.
3.5.16 Ett rikt växt- och djurliv
Miljökvalitetsmålet är att den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt,
för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna
fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik
biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
Tre delmål har beslutats till miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller hejdande av förlust av
biologisk mångfald, minskad andel hotade arter
samt hållbart nyttjande.
Resultat

Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön vad avser den biologiska mångfalden. Nyckelfaktorer att arbeta
vidare med är skydd och skötsel av natur samt
hållbart nyttjande av biologisk mångfald, så att
ekosystemen blir resilienta, dvs motståndskraftiga med god återhämtningsförmåga, och
därmed att arters överlevnad och ekosystemens
förmåga att producera varor och tjänster säkerställs.
Delmålet om hejdad förlust av biologisk
mångfald har inte nåtts.
Under förutsättning att arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter genomförs samt att
arbetet med att skydda och sköta natur fortsätter
är det möjligt att till 2015 nå delmålet om hotade
arter.
Delmålet om hållbart nyttjande har inte nåtts.
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Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att det är mycket svårt att
inom en generation skapa förutsättningar för att
nå miljökvalitetsmålet.
Arbetet med bevarande och hållbart nyttjande
av biologisk mångfald kräver insatser både på
kort och lång sikt. Det krävs ett gemensamt
arbete av alla aktörer som verkar inom området,
och även internationell samverkan, för att målet
ska nås. Uppdrag och utredningar som regeringen initierat och aviserat, om en grön infrastruktur respektive en strategi för att synliggöra
värdet av ekosystemtjänster, syftar till att förbättra effektiviteten av åtgärder och styrmedel,
och är av avgörande betydelse för att miljökvalitetsmålet ska kunna uppnås.
Den globala strategiska plan för biologisk
mångfald 2011–2020 som antogs inom konventionen om biologisk mångfald (CBD) under
2010, pekar tydligt på behovet av en långsiktig
samhällsomställning för ett liv i samklang med
naturens förutsättningar, likväl som direkta insatser för bevarande av biologisk mångfald och
för ökad kapacitet. Planens genomförande kan
även spela en stor roll för arbetet med att begränsa klimatförändringen och dess effekter. Det
är viktigt att planen tillämpas på lämplig nivå och
utifrån länders och olika områdens behov och
förutsättningar. I den EU-strategi för biologisk
mångfald som EU-länderna ställt sig bakom preciseras EU-gemensamma åtgärder, och regeringen verkar för ett effektivt och samstämmigt
genomförande av strategin.
De internationella målen och handlingsplanerna för biologisk mångfald utgör ett viktigt
ramverk för arbetet med flera miljökvalitetsmål, i
synnerhet för Ett rikt växt- och djurliv.
Överenskommelsen om ett protokoll under
CBD om tillträde till genetiska resurser och rättvis fördelning av den nytta som uppkommer vid
deras nyttjande, kommer att spela en väsentlig
roll för måluppfyllelsen. Naturvårdsverket
kommer därför att få i uppdrag att utreda vilka
åtgärder som krävs för att svenskfinansierad
forskning som förutsätter tillträde till genetiska
resurser och traditionell kunskap i andra länder
lever upp till Nagoyaprotokollets syfte. Regeringen avser också att låta utreda övriga förutsättningar för en svensk ratifikation av Nagoyaprotokollet.
Det femte partsmötet i Cartagenaprotokollet
om biosäkerhet ägde rum den 11-15 oktober
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2010 i Nagoya, Japan. Vid detta möte kunde beslut fattas om en ansvarsordning för protokollet.
Att det finns en ansvarsordning för handel med
genetiskt modifierade organismer (GMO) för
eventuella skador på biologisk mångfald är
viktigt för många av de utvecklingsländer som
saknar egen lagstiftning. Vidare kunde partsmötet fatta beslut om det fortsatta arbetet med
att öka kunskapen om riskvärdering och riskhantering av GMO.
Regeringen verkar för att dessa frågor ska angripas integrerat i det internationella arbetet.
UNCSD erbjuder en möjlighet för att främja
arbete med rätt prissättning och integrering av
värdet av ekosystemtjänster i samhällsplanering
och affärsplaner. Samtidigt utvecklas, i CBD såväl som i FN:s miljöprogram (UNEP) och internationella finansiella institutioner, samverkansformer med näringslivet för att underlätta att
företag beräknar affärsmässiga konsekvenser av
sitt beroende av och påverkan på biologisk
mångfald och ekosystemtjänster. Detta är viktigt
för att kunna öka insatser och finansieringsmöjligheter på ett adekvat sätt.
Samverkan med dem som berörs av ekosystemförvaltning är centralt för att nå resultat.
Vikten av helhetsanalys av ekosystemens
funktioner i ett landskapsperspektiv exemplifieras av situationen med massförekomst av
stickmyggor i nedre Dalälvsområdet. Det långsiktiga försöksarbete med att inom ramen för en
landskapsstrategi för biologisk mångfald
begränsa stickmyggsförekomsten, som redovisats av Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Arbetet
kan ge viktiga lärdomar och öka allmänhetens
medvetenhet om nyttan med hållbar förvaltning
av ekosystemen.
Framtiden för hotade arter beror främst på
om deras miljöer kan skyddas och bevaras och
att dessa miljöer finns i tillräcklig utsträckning så
att det upprätthålls eller skapas en ekologisk
funktionalitet i ett landskapsperspektiv. Detta
kan innebära att arternas miljö i sig inte med
nödvändighet behöver ha höga naturvärden. I
och med att lämpliga biotoper ofta finns i vardagslandskapet är det nödvändigt att insatser
görs även här. För många hotade eller hänsynskrävande arter försvåras återhämtningen av
bristande genetisk variation, vilket exempelvis
skulle kunna åtgärdas med hjälp av en förbättrad
grön infrastruktur. Ett annat hot mot den biologiska mångfalden är invaderande främmande
arter som inte naturligt hör hemma i Sverige.

I mars 2010 redovisade Naturvårdsverket och
Statens veterinärmedicinska anstalt ett förslag till
en uppbyggnad av en integrerad viltövervakning
av främst däggdjur och fåglar. Det finns ett
ökande behov av att skapa ett viltövervakningssystem som integrerar de olika former av övervakning som de svenska viltarterna bör vara föremål för.
Under 2012 förväntar vi oss att den internationella kunskapsplattformen för biologisk
mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) påbörjar sitt arbete. Inför etableringen ser regeringen över formerna för Sveriges deltagande i det
internationella arbetet med kunskapsunderlag
för biologisk mångfald.
3.5.17 Övergripande miljöarbete
Resultat

Regeringen beslutade i juli 2009 om förordning (2009:907)om miljöledning i statliga
myndigheter. Förordningen ersätter de tidigare beslut som funnits med krav på miljöledningssystem för de olika myndigheterna.
Även riktlinjerna för rapportering av miljöledningsarbetet ingår i förordningen. Regeringen
har uppdragit åt Naturvårdsverket att utvärdera miljöeffekterna och konsekvenserna av
miljöledningsarbetet i statliga myndigheter.
Uppdraget ska redovisas i september 2012.
I miljöledningssystemet hanteras såväl direkta
som indirekta miljöeffekter av myndigheternas
verksamheter och arbetet med att minska
miljöpåverkan blir därmed mer systematisk.
Myndigheterna har genomfört en miljöutredning och infört policy, mål, handlingsprogram
och uppföljningsrutiner för miljöarbetet.
Totalt 20 myndigheter är i dag certifierade
enligt standarden ISO 14001 eller registrerade
enligt Eco Management and Audit Scheme,
Emas, som är EU:s miljöledningssystem. Emas
är ett frivilligt, marknadsbaserat styrmedel
som ger företag och organisationer en struktur
att arbeta med sin miljöpåverkan på ett effektivt sätt. Beslut om en reviderad Emas-förordning togs av rådet och Europaparlamentet i
november 2009. Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att genomföra informationsinsatser i samråd med Miljöstyrningsrådet
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för att öka kunskapen om den reviderade
Emas-förordningen. Hur uppdraget har
genomförts ska redovisas i december 2011.
AB Svenska Miljöstyrningsrådet (MSR) har
fortsatt sitt arbete med regeringens handlingsplan för ökade miljökrav i offentlig upphandling.
MSR:s verksamhet består framförallt av utveckling och uppdatering av detaljerade miljökriterier
för olika produktgrupper med tillhörande information, för att stödja offentliga upphandlare att
ställa miljökrav vid offentlig upphandling. MSR
deltar sedan flera år som Sveriges expert i Europeiska kommissionens expertgrupp för miljökrav vid offentlig upphandling. Inom EU har en
handlingsplan för ökad grön offentlig upphandling antagits med ett inriktningsmål att
medlemsstaterna bör uppnå 50 procent ”grön
offentlig upphandling” till 2010. MSR:s erfarenheter är värdefulla för expertgruppens arbete och
de ger därmed även ett viktigt bidrag i arbetet
med EU:s handlingsplan.
MSR deltar även i andra sammanhang t.ex.
införlivandet av olika EU-direktiv såsom energitjänstedirektivet och direktivet om främjande av
rena och energieffektiva vägtransportfordon.
MSR samarbetar även med Jordbruksverket i
arbetet med regeringens vision ”Det nya matlandet”. MSRs kunskap och erfarenhet avseende
deras miljökriterier är grunden i dessa uppdrag.
MSR:s verksamhet har gett mycket goda
resultat. EU-kommissionen presenterade en
rapport hösten 2010 innehållande en utvärdering
av medlemsstaternas arbete med miljökrav vid
offentlig upphandling. Sverige kom här på första
plats.
Enligt en undersökning från Naturvårdsverket
från 2009 använder landsting och kommuner sig
av MSR:s kriterier i hög grad (89 procent
respektive 75 procent), medan detta sker i 27
procent avseende myndigheter. I många ramavtal
används MSR:s kriterier.
Den 1 januari 2011 trädde lagen (2010:1767)
om geografisk miljöinformation och förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation i kraft. I och med detta är Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG om
upprättande av en infrastruktur för rumslig
information i Europeiska gemenskapen (Inspire)
genomfört i svensk rätt. Syftet är att skapa en
infrastruktur för geografisk miljöinformation så
att förändringar i miljön ska kunna följas, för att
naturolyckor ska kunna förutses, förebyggas och
hanteras och för att medlemsstaternas och EU:s
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miljöpolitik ska kunna utformas och genomföras
effektivt. Det praktiska genomförandet av
direktivet sker inom ramen för arbetet med den
nationella geodatastrategin, i samverkan mellan
Lantmäteriet, Geodatarådet, ett 20-tal myndigheter och kommunerna. Den svenska noden för
Inspire utgörs av internetportalen geodata.se.
Den 1 januari 2011 inleddes också samarbetet
mellan berörda myndigheter i den s.k. geodatasamverkan, dvs. den strukturerade samverkan
som skapas mellan myndigheter och organisationer med informationsansvar enligt Inspire
samt andra statliga myndigheter, kommuner och
organisationer som utför offentliga uppgifter.
Analys och slutsatser

Myndigheternas
miljöledningsinformation
sammanställs av Naturvårdsverket till regeringen. Naturvårdsverkets sammanställning
innehåller även en rankinglista över hur långt
myndigheterna kommit i miljöledningsarbetet.
Myndigheterna redovisar bland annat uppgifter om sin miljöpåverkan (resor, energianvändning och upphandling), grön it samt mål
och åtgärder inom ramen för miljöledningsarbetet.
År 2010 införlivades den s.k. ”bör-regeln” i
lagarna om offentlig upphandling, vilket innebär
att offentliga upphandlare ”bör” ställa miljökrav
och sociala krav om upphandlingens art motiverar detta. Regeringen bedömer därför att
MSR:s arbete blir än mer viktigt i framtiden. Att
miljökrav vid offentlig upphandling allt oftare
används som ett styrmedel för att uppnå mål på
miljöområdet, inte minst på EU-nivå i form av
olika direktiv och strategier bl.a. strategin EU2020 och EU:s Östersjöstrategi, stödjer också
denna bedömning. Regeringen ser positivt på att
Sverige kom på första plats i EU-kommissionens
undersökning från hösten 2010. Sverige är ett
föredöme med värdefulla erfarenheter vilket
även bidrar till arbetet inom EU. Regeringen bedömer att det sammanhängande systemet för
geografisk miljöinformation, som skapas genom
lagen om geografisk miljöinformation och förordningen om geografisk miljöinformation, förbättrar tillgängligheten till geografisk information inom EU, avhjälper problem vid
informationsutbyte mellan myndigheter samt
höjer kvaliteten på informationen. Ett 20-tal
myndigheter har geografisk miljöinformation
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som ska ingå i den infrastruktur som byggs upp.
Det gäller myndigheter med information om
t.ex. fastigheter, vägar och vattendrag, skyddade
områden, meteorologiska och hydrologiska förhållanden samt miljöfarliga anläggningar. Det
sammanhängande systemet för geografisk miljöinformation är ett viktigt steg i utvecklingen
inom området informationsteknik (it) och påverkar inte bara arbetet inom miljöpolitiken utan
också möjligheterna att nå regeringens mål inom
e-förvaltning, regelförenkling och en effektiv
nationell försörjning med grundläggande geografisk information.
FN:s kommission för hållbar utveckling
(CSD) följer upp medlemsländernas åtaganden
från världskonferensen om miljö och utveckling
i Rio de Janeiro 1992 och världstoppmötet om
hållbar utveckling i Johannesburg år 2002. I maj
2011 hölls en session om nya åtaganden. Under
innevarande period står transporter, gruvdrift,
avfall, kemikalier, det 10-åriga ramverket av program för hållbar konsumtion och produktion
samt tvärgående frågor i fokus. Mötet lyckades
inte enas om det paket som presenterades av
ordförandeskapet och inte heller om att fortsätta
mötet vid ett senare tillfälle. I fråga om ramverket av program för hållbar konsumtion och
produktion var det i huvudsak färdigförhandlat
och klart för beslut. Sverige har lyft fram hållbar
konsumtion och produktion, resurseffektivitet,
hållbar kemikalieanvändning och avfallshantering samt en hållbar stadsutveckling. En integrerad stadsplanering baserat på ett helhetsperspektiv och synergier mellan olika processer kan
bidra till att minska negativ miljöpåverkan inom
aktuella temaområden. Utvecklingen i städerna
har en stor inverkan på hur vi kan motverka
klimatförändringar och andra miljöhot och samtidigt uppnå en hållbar tillväxt och goda livsvillkor. Sverige arbetar även för att öka förståelsen
för vikten av information om kemikalier i varor.
I den resolution om hållbar utveckling och
Agenda 21 som antogs under hösten 2009 i FN:s
generalförsamling beslutades att en FN-konferens om hållbar utveckling, UNCSD – UN
Conference on Sustainable Development, ska
äga rum i Brasilien i juni 2012. Syftet med konferensen är att säkra ett förnyat politiskt åtagande
för hållbar utveckling och utvärdera framsteg
och brister i genomförande av tidigare överenskommelser från toppmöten om hållbar utveckling samt diskutera nya utmaningar. Teman för
konferensen är grön ekonomi inom ramen för

hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning
samt det institutionella ramverket för hållbar
utveckling. UNEP:s och CSD:s roll blir viktiga
komponenter i frågan om utvecklingen av det
institutionella ramverket.
Inom EU har en ny strategi för tillväxt och
sysselsättning (EU 2020) förhandlats fram.
Rådet beslutade om fem huvudmål och om delar
i en övervakningsmekanism. Ett av målen är det
s.k. 20/20/20-målet för klimat och energi. Översynen av den inre marknaden bidrar också till att
uppfylla målen i EU 2020. Strategin ska
genomföras genom ett antal flaggskeppsinitiativ.
Ett sådant initiativ handlar om resurseffektivitet
och ett annat om innovationer. Som ett led i
arbetet ska kommissionen ta fram en färdplan
för resurseffektivitet baserat på meddelandet Ett
resurseffektivt Europa – flaggskeppsinitiativ
under Europa 2020-strategin. Regeringen välkomnar initiativet och ser fram emot konkreta
förslag i färdplanen bl.a. fortsatta insatser kring
rätt prissättning genom effektiva marknadsinstrument, policyintegrering, teknikutveckling
och innovationer, framtagande av livscykeldata,
giftfria och resurseffektiva kretslopp och förändrade konsumtionsmönster.
Länsstyrelsen i de tre pilotlänen för grön utveckling har under 2010 utsetts för att under en
treårsperiod stödja andra länsstyrelser och utveckla det regionala klimat- och energistrategiarbetet och därigenom utvecklingen mot en grön
ekonomi. Länsstyrelserna i pilotlänen får ett
extra stöd om sex miljoner kronor vardera under
en treårsperiod 2010–2013. Rapporter om upplägget för arbetet har presenterats av länsstyrelserna i pilotlänen. Se vidare under miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och utgiftsområde 21, Energi.

3.6

Politikens inriktning

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ett
föregångsland för god miljö och hållbar utveckling, både nationellt och internationellt. Vi måste
agera nationellt för att ta vårt ansvar, men också
förstå att globala problem kräver globala svar.
Det övergripande målet för den svenska miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över
ett samhälle där de stora miljöproblemen i
Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
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Klimatförändringarna är tillsammans med bevarandet av biologisk mångfald, havsmiljö och
giftfri miljö regeringens mest prioriterade miljöfrågor.
Det förutsätter en ambitiös miljöpolitik i
Sverige, inom EU och i andra internationella
sammanhang.
Miljöutmaningen handlar om att bevara
naturens värden, samtidigt som människans uppfinningsrikedom och marknadens utvecklingskraft utnyttjas för att främja en hållbar livsstil
och skapa hållbara samhällen. En framgångsrik
miljöpolitik respekterar äganderätten och tar tillvara människans möjlighet att bidra och utvecklas i samklang med naturen.
Sverige ska visa ledarskap till hållbar utveckling. Den miljöpolitiska uppgiften handlar om
att:
• Utveckla ett globalt samarbete som ger
förutsättningarna för en ny utvecklingsväg
mot en hållbar utveckling.
• Utveckla förutsättningar för att ny teknik
introduceras som ersätter det ohållbara med
hållbart. Forskning och näringsliv behöver
mobiliseras, liksom stimulanser till ett
teknikskifte behövs.
• Utveckla ekonomiska styrmedel och fasa ut
miljöskadliga subventioner. Att använda
marknadens mekanismer för att förbättra
miljön är på så sätt en förutsättning för en
effektiv miljöpolitik.
• Utveckla medverkan från berörda i miljöpolitiken, allt ifrån globala till lokala aktörer.
• Utveckla skyddet av värdefull natur. För att
göra detta krävs det en tydligare kartläggning och värdering av naturens ekosystemtjänster.
Miljöutmaningarna är gränsöverskridande. För
att nå resultat är det internationella samarbetet
avgörande. Miljötillståndet i Sverige är i mycket
hög grad beroende av vilka åtgärder som vidtas
inom både EU och internationellt.
Sverige ska därför fortsätta att driva på reformer av den internationella miljöarkitekturen
som på ett effektivt sätt stödjer genomförande
och integrering av miljöhänsyn på nationell nivå.
Men det finns samtidigt ett stort behov av ledarskap. Det behövs länder som går före och visar
att det går att minska miljöbelastningen samtidigt som goda förutsättningar skapas för
tillväxt och välfärd. Med nationella åtgärder kan
Sverige visa väg för den omställning som är
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nödvändig runt om i världen. Regeringens
hantering av miljömålen, klimatutmaningen och
den ekonomiska tillväxt- och näringspolitiken
syftar till att skapa en långsiktig välfärd,
förbättrat miljötillstånd, nya jobb och
innovationer. Genom denna utveckling mot en
grön ekonomi, med en allt större tjänstesektor
och växande företag inom miljöteknik, minskar
vi utsläppen nationellt och bidrar genom export
till att minska utsläppen globalt.
Sverige ska som ett rikt, industrialiserat och
högteknologiskt land utvecklas mot en grönare
ekonomi i samklang med jordens klimat- och
miljövillkor som brukar naturen utan att den
förbrukas.
För perioden 1990–2008 har de svenska utsläppen av växthusgaser minskat med ungefär 12
procent samtidigt som BNP har ökat med 50
procent. För perioden 1990–2009 minskade utsläppen med ungefär 17 procent och BNP ökade
med drygt 42 procent. Till de stora minskningarna av både utsläpp och BNP mellan 2008 och
2009 bidrog till stor del nedgången i världsekonomin som följd av finanskrisen.
Ekonomiska styrmedel har visat sig ha en god
effektivitet i miljöpolitiken. Sverige införde som
ett av de första länderna koldioxidskatt för 20 år
sedan. Andra länder har tagit efter. Sverige har
också utvecklat nya styrmedel, som de gröna elcertifikaten, för att bygga ut förnybar energi.
Marknader för utsläppshandel är ytterligare ett
exempel. Tillsammans med andra föregångsländer har Sverige gjort pionjärinsatser för att utveckla Kyotoprotokollets mekanismer för internationella klimatinsatser. Rätt utformade är detta
viktiga styrmedel som använder marknadens
drivkrafter för att främja det hållbara.
Med ekonomiska styrmedel baserade på
principen att förorenaren betalar, kan rätt pris på
miljöpåverkan styra produktion och konsumtion
på ett kostnadseffektivt sätt mot hållbara lösningar.
Föroreningar i luft, vatten och jord påverkar
naturen och hälsan. Den ekonomiska aktiviteten
bakom dessa föroreningar kan ge kortsiktiga
positiva effekter på BNP. Vad som däremot inte
alltid syns är de negativa effekterna för
samhället. Det behövs både internationellt och
nationellt utvecklade sätt att mäta hållbar
utveckling och naturens tjänster. Därför ska
regeringen aktivt bidra till det arbete som görs
inom EU och OECD för att identifiera fler indikatorer för att komplettera BNP. Regeringen ska
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arbeta för att det tas fram tydliga och mätbara
indikatorer bortom BNP, där hänsyn tas till
klimatförändringar, biologisk mångfald och
resurseffektivitet.
Ett viktigt arbete kommer att vara att öka
kunskapen om värdet av de tjänster som naturen
ger oss. Att synliggöra värdet av s.k. ekosystemtjänster, som exempelvis våtmarkernas vattenrenande förmåga, insekters pollinering av växter
eller fjällens och skogarnas möjlighet till naturupplevelser, är ett steg mot att utveckla ytterligare marknadsekonomiska lösningar, såsom
ekonomiska styrmedel, för att minska vår miljöbelastning och påskynda arbetet med att bevara
den biologiska mångfalden.
En framåtsyftande miljöpolitik ställer höga
miljökrav och förutsätter både ekonomiska styrmedel och satsning på forskning och innovationer av samt en bred tillämpning av miljöteknik. Miljöresultaten märks i människors
vardag, genom åtgärder som genomförs på
regional och lokal nivå, av kommuner, företag,
ideella organisationer och enskilda människor.
Regeringen strävar efter att bygga en miljöpolitik
som tar vara på kraften och engagemanget hos
företag, civilsamhälle och enskilda. Det lokala
vattenvårdsarbetet, regionaliseringen av rovdjursförvaltningen och dialogen med markägare
och andra lokala intressenter i naturvårdsarbetet
är konkreta exempel på hur regeringen kombinerar viktiga insatser för miljön med ett ökat
engagemang och inflytande hos de människor
som berörs av besluten.
En sammanhållen klimat- och energipolitik
Klimatförändringarna är en av vår tids största
utmaningar och därmed regeringens högst prioriterade miljöfråga. Den primära utgångspunkten
i arbetet är att klimatförändringen är ett globalt
problem. Att minska utsläppen av växthusgaser
är en global utmaning som därmed kräver globala lösningar. FN har enats om att den globala
temperaturökningen inte får överstiga två grader,
men de åtaganden som hittills har gjorts är
knappast tillräckliga för att på ett tillfredsställande sätt minska utsläppsnivåerna.
IPCC har gjort bedömningen att de globala
klimatutsläppen behöver minst halveras till 2050
jämfört med 1990 för att undvika de värsta konsekvenserna. Den industrialiserade delen av
världen behöver minska sina utsläpp med upp till

95 procent. Utsläppen per capita globalt bedöms
behöva minska till två ton år 2050 och vara
mindre än ett ton vid seklets slut.
Breda internationella överenskommelser om
radikalt minskade utsläpp av växthusgaser är helt
avgörande för att nå framgångar i det globala
klimatarbetet. Sverige verkar för ett långsiktigt
mål om minst en halvering av de globala utsläppen till 2050 och ett beslut om att de globala utsläppen måste börja minska före 2020.
Sverige och EU ska därför fortsätta att med
kraft driva på för en tillräckligt kraftfull internationell klimatöverenskommelse. Den nya överenskommelsen behöver ange mer kraftfulla utsläppsminskningar, omfatta fler växthusgaser
och fler länder, samt uppfylla kraven om en rättvis och hållbar global utveckling. Sverige har en
stark tradition och hög ambition, och därmed
också ansvar, i den internationella processen för
att nå en överenskommelse om lägre utsläppsnivåer.
Sverige samarbetar med de länder som har
högst ambitioner på klimatområdet och som vill
gå före. Detta för att inspirera andra länder att i
samarbete minska klimatpåverkan. Sverige ska
initiera långsiktigt strategiskt samarbete med utvecklingsländer för överföring av grön teknik,
investeringar, anpassningsåtgärder och skydd av
skog.
Det behövs länder som går före och visar att
det går att minska utsläppen samtidigt som goda
förutsättningar skapas för tillväxt och välfärd,
och därmed för ett gott liv.
Regeringen har tydligt slagit fast att Sverige
ska visa detta ledarskap i klimatarbetet, både med
vad vi gör här hemma och internationellt. Vi
höjde därför kraftigt ambitionen för att minska
utsläppen i Sverige och genom internationella
klimatinsatser under förra mandatperioden; vi
satte upp de högsta klimatambitionerna i Europa
och som första industriland lade vi fast en strategi för att göra oss oberoende av fossil energi.
Vi gick till val på att ge förutsättningar för ett
Sverige som visar ledarskap genom en ambitiös
klimat- och energipolitik med klimatmål som är
högre än vad som följer av internationella överenskommelser.
Med nationella åtgärder kan Sverige visa vägen
för den omställning som är nödvändig runt om i
världen. Endast om vi vidtar åtgärder på hemmaplan blir vi trovärdiga som engagerad aktör i internationella förhandlingar.
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Samarbetet inom EU är viktigt för att åstadkomma utsläppsminskningar och avgörande för
att åstadkomma en global klimatöverenskommelse. Genom EU kan vi se till att en viktig
region i världen samarbetar ambitiöst på klimatområdet och vidtar åtgärder som dels minskar
utsläppen och människans negativa påverkan,
dels kan tjäna som ett föredöme för resten av
världen. För att EU:s politik ska bli tillräckligt
ambitiös krävs att enskilda medlemsländer är
beredda att gå före. Samtidigt är EU plattformen
för en klimatpolitik där gemensamma krav och
spelregler skapas över hela Europa. EU ska
minska sina utsläpp med 30 procent till 2020
jämfört med 1990, inom ramen för ett
internationellt klimatavtal, där andra utvecklade
länder gör motsvarande åtaganden. Kommissionen ska nu ta fram en analys av hur 30-procentmålet ska kunna fördelas och genomföras
inom EU. Sverige vill se att EU sätter mål för
2030 och 2040 på vägen mot det övergripande
målet om 80 till 95 procents utsläppsminskning
år 2050. Sverige arbetar för att EU ska föra en
ambitiös klimatpolitik, t. ex. genom att utarbeta
en plan för att minska utsläppen med 30 procent
och att verka för att EU:s alla medlemsländer
inför en nationell koldioxidskatt i sektorer
utanför EU:s utsläppshandelssystem. Utvecklingen visar att EU-15 är på väg att uppfylla sitt
gemensamma åtagande att minska utsläppen
med 8 procent för perioden 2008–2012 jämfört
med 1990. För EU-27 har utsläppen minskat
med ca 11 procent mellan 1990 och 2008.
Vårt nationella mål är att utsläppen för Sverige
ska minskas med 40 procent till år 2020 jämfört
med 1990. Målet avser verksamheter som inte
omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter och innebär att utsläppen av växthusgaser
ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre 2020 i förhållande till 1990 års nivå.
Minskningen ska ske genom utsläppsreduktioner i Sverige och i form av investeringar i
andra EU-länder eller flexibla mekanismer som
Clean Development Mechanism (CDM). Den
överföring av verksamheter som skett och
kommer att ske från den icke handlande sektorn
till den handlande sektorn kan komma att påverka det nationella klimatmålet. Regeringen avser återkomma till denna fråga.
Den långsiktiga visionen är att Sverige år 2050
inte har några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Det innebär en genomgripande och
omfattande utveckling och kräver bred medverk42

an från lokal och regional nivå, näringsliv, och
myndigheter. Regeringen ska bygga vidare på
den ambitiösa klimat- och energipolitiken
genom att ta fram strategier och konkreta
förslag för att skapa ett Sverige utan
klimatutsläpp till 2050. Naturvårdsverket har i
uppdrag att i samråd med andra myndigheter
samt med länsstyrelserna lämna ett underlag för
en svensk färdplan som ska beskriva hur utsläppsminskningarna kan se ut över tid och hur
minskningen bör fördelas mellan olika sektorer
för att nå målet på ett kostnadseffektivt sätt.
Lokal och regional mobilisering är nödvändig
och där kommer kommunerna och länsstyrelserna ha en viktig roll. Länsstyrelserna ges i
uppdrag att starta dialoger för att ge underlag till
Naturvårdsverket om hur den lokala och regionala nivån kan bidra för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser. De regionala klimatoch energistrategierna, som länsstyrelserna fått i
uppdrag att ta fram i bred samverkan, är en
viktig grund för det arbetet. Även länsstyrelserna
i Skåne, Dalarnas och Norrbottens län har som
länsstyrelser i pilotlänen för grön utveckling
viktiga roller som inspiratörer. De olika
aktiviteterna inom ramen för arbetet med färdplanen skapar en drivkraft i det svenska nationella klimatarbetet. Frågan om hur vi ska nå visionen om inga nettoutsläpp år 2050 ska vara
politiskt prioriterad lokalt, regionalt och nationellt. Genom dialog och delaktighet i processen
med att ta fram färdplanen skapas en nationell
förankring med det civila samhället, offentliga
institutioner, berörda sektorer i näringslivet och
allmänheten i stort.
Arbetet med anpassning till ett förändrat
klimat i Sverige behöver stärkas och samordnas,
både på central och regional nivå. Vidare måste
kunskap om klimatanpassning spridas och genomsyra hela samhället och vara en del av
myndigheters och organisationers verksamhet.
Stora framtida kostnader kan därmed minskas
eller till viss del undvikas. De positiva effekterna
kan också bättre tas till vara.
De stora omställningar som samhället står
inför kräver olika typer av åtgärder för att
minska sårbarheten och anpassa verksamheter
till ett successivt förändrat klimat. För att klara
detta krävs en fortsatt uppbyggnad, förmedling
och samordning av kunskap, både nationellt och
regionalt.
Regeringen avser därför att inrätta ett nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 20

SMHI. Ett kunskapscentrum för klimatanpassning kan fungera som en nod där kunskapen
samlas och utvecklas och förmedlas till olika
delar av samhället. Centrumet ska framför allt
samla in, sammanställa och tillgängliggöra
kunskap som tas fram regionalt, nationellt och
internationellt om klimatanpassning. relevanta
myndigheter kan bistå det föreslagna kunskapscentrumet, liksom länsstyrelserna som redan i
dag har det regionala samordningsansvaret för
klimatanpassningsfrågor.
Satsningen på länsstyrelsernas arbete med
klimatanpassning på lokal och regional nivå
fortsätter. Arbetet på regional nivå ger också ett
viktigt kunskapsflöde till det föreslagna nationella kunskapscentrumet.
För att tillgodose de ökande kraven på basunderlag för klimatanpassningsåtgärder satsas
medel på Lantmäteriets, SGI:s och MSB:s verksamheter för insamling och utveckling av olika
typer av geografisk och geoteknisk information.
Basunderlaget utgör en viktig nyckelkomponent
i utvecklingen av klimatanpassningsarbetet. Tillsammans med kompetensen hos det nationella
kunskapscentret kan det tjäna som underlag för
myndigheters arbete samt för regionala handlingsplaner för klimatanpassning.
Det är av stor vikt att produktionen av förnybar el kan öka i enlighet med uppställda mål.
Förenklingar avseende nätanslutning av anläggningar för förnybar elproduktion behöver därför
fortsätta att genomföras. Regeringen bedömer
att det är angeläget att årligen följa upp tillståndsprocesser för etablering av ny förnybar
elproduktion samt att göra en översyn av processerna för nätanslutning, nätförstärkning
respektive nätutbyggnad till följd av den höjda
ambitionen för elcertifikatsystemet. Tillståndsprocesserna för både ny energiproduktion och
kraftnät måste fortsätta att förenklas och förkortas.
Klimatförändringen har en direkt koppling till
utvecklingen i utvecklingsländerna, särskilt i de
minst utvecklade länderna och för de mest sårbara befolkningsgrupperna. Klimatförändringarna visar redan på ett stort behov av anpassning.
De industrialiserade länderna har ett särskilt
ansvar för att finansiera anpassningsåtgärder.
Särskilt stöd behöver ges till de utvecklingsländer som minst av alla har orsakat problemen,
men drabbas hårdast.
Under svenskt ordförandeskap i EU drev
Sverige framgångsrikt på för att få fram ett ökat

stöd till utvecklingsländerna, ett arbete som nu
fortsätter. Enligt beslut på FN:s klimatmöten
ska utvecklingsländerna fram till 2012 samlat få
ett klimatbistånd på 30 miljarder dollar. Av dessa
bidrar EU med den största enskilda delen, en
tredjedel av den totala summan. Från och med
2020 ska 100 miljarder dollar varje år gå till åtgärder för begränsning och anpassning i
utvecklingsländer. Viktigt är även att det klimatbistånd som ges är nytt och additionellt, samt att
ansträngningar görs att finna nya former av
finansiering utöver den offentliga, som ett led i
en internationell process.
Sveriges klimatbistånd ska utvecklas och allt
bistånd ska klimatsäkras. De insatser som görs
inom miljö-, vatten-, och energiområdena ska ha
en tydlig klimatprofil och Sverige ska verka för
att klimatperspektivet ska integreras i mottagarländernas egna utvecklingsstrategier. Under
2009–2012 satsar regeringen drygt fyra miljarder
kronor på klimat och utveckling i biståndet.
Insatser för att stödja anpassning till klimatförändringarna kan innebära åtgärder som syftar till
att minska människors sårbarhet, exempelvis investeringar i hälsa, sanitet, fungerande ekosystem, mark och uthålligt jordbruk och tillgång
till vatten, liksom projekt som är direkt relaterade till klimat, exempelvis väderprognoser och
byggande av vallar.
Regeringen har utsett fyra särskilt prioriterade
utvecklingsländer där Sverige genomför ett utökat samarbete på klimatområdet: Sydafrika,
Mali, Bangladesh och Indonesien.
De olika samhällssektorerna ska i högre utsträckning än i dag bära sina kostnader för växthusgasutsläpp. Alla sektorer måste bidra till att
klimatmålen kan nås, det gäller t.ex. energi,
transport, jord- och skogsbruk, avfallshantering,
industri och byggande. Transportinfrastrukturen
utvecklas mot att skapa kommunikationer som
är förenliga med miljö- och klimatmål. I princip
bör alla transportslag bära sina kostnader för
koldioxidutsläpp. Regeringen verkar därför för
att både luftfartens och sjöfartens utsläpp inkluderas i en framtida internationell klimatregim
och att internationella åtgärder genomförs för
att minska dessa utsläpp. Sektorerna har också
en viktig roll att inom sin verksamhet bidra till
att den biologiska mångfalden bevaras och förstärks, till exempel genom bevarandet av grön
infrastruktur och minskade utsläpp av miljöskadliga ämnen.
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Ett av de viktigaste instrumenten för att minska
utsläppen är systemet för handel med utsläppsrätter. Cirka 40 procent av EU:s utsläpp av
växthusgaser täcks av systemet. EU har beslutat
att flyget ska ingå i utsläppshandeln från och
med 2012. Handelssystemet infördes redan 2005
och fler länder och regioner tar intryck av
Europas erfarenheter. Genom att handelssystemet sätter ett internationellt pris på koldioxidutsläppen kan marknadens krafter användas för kostnadseffektiva utsläppsminskningar.
Verkningsfulla insatser mot klimatförändringar förutsätter internationell samverkan. Ett
effektivt sätt att bidra till utsläppsminskningar
utanför Sverige är att öka tillgängligheten till
klimatsmart teknik. Genom internationellt samarbete kan de globala insatserna mot klimatförändringar omfatta mer långtgående åtaganden
och genomföras i enlighet med klimatkonventionens princip om kostnadseffektivitet. Ett sätt
för industriländerna att ta ansvar för finansiering
av åtgärder i utvecklingsländer och bidra till
tekniköverföring är mekanismen för ren utveckling (CDM) och de nya mekanismer som integreras i en ny FN-överenskommelse om
minskningar av klimatutsläpp. Sådana mekanismer bidrar till stora och snabba utsläppsminskningar i utvecklingsländer och är viktiga
instrument för investeringar av grön teknologi i
växande ekonomier och utvecklingsländer.
CDM har blivit framgångsrik. Fram till 2020 beräknas CDM kunna bidra med utsläppsminskningar på över åtta miljarder ton koldioxidekvivalenter. För Sveriges del bedömer Energimyndigheten att utsläppsminskningar som uppnås genom investeringar inom CDM bör uppgå
till totalt 40 miljoner ton under perioden 2013–
2020. Regeringen avser att återkomma med en
precisering av bidraget till målet och en strategi
för hur det ska uppnås.
Investeringarna bidrar även till att skapa en
global utsläppsmarknad där det sätts ett pris på
utsläppen även i länder utan bindande åtaganden
om utsläppsminskningar. Det möjliggör för
snabbt växande länder att inte behöva gå en koldioxidintensiv väg när ekonomin växer, utan i
stället välja att redan från början investera i fossiloberoende teknik. Mot bakgrund av vunna
erfarenheter och de långtgående globala utsläppsminskningar som är nödvändiga är det
angeläget att CDM förbättras och förstärks.
Andra kompletterande mekanismer utvecklas
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för tiden bortom 2012. Sveriges insatser och
program är viktiga bidrag till denna utveckling.
FN-kontrollen av insatserna ska säkerställa att
de går till åtgärder som annars inte skulle ha
blivit av.
Många länder subventionerar fortfarande i stor
utsträckning fossil energi. En rapport till G20länderna visar att stödet till att producera och
konsumera fossila bränslen uppgår till
400–700 miljarder dollar årligen. Fossilsubventioner står alltså för enorma summor pengar och
genererar enorma mängder utsläpp. En total avveckling av världens subventioner av fossilbränsle till 2050 skulle enligt beräkningar minska
de globala klimatutsläppen med tio procent och
stimulera till användning av förnybar energi och
ökad energieffektivisering. Regeringen ska i
internationella sammanhang och på hemmaplan
verka för att subventioner till fossila bränslen
fasas ut och avskaffas.
I klimatpropositionen presenterades en samlad strategi för skatteändringar på energi- och
miljöområdet som träder i kraft 2011, 2013 och
2015. Skatteförslagen beslutades genom att riksdagen antog propositionen Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen
för 2010 (prop. 2009/10:41). En kontrollstation
för att analysera energibalans, kostnader och
klimatpåverkan ska genomföras 2015. Energisystemet behöver utvecklas mot ökad energieffektivitet, klimathänsyn och ökad andel förnybar
energi. Utbyggnaden av vindkraften utgör en av
de viktigaste delarna i att uppfylla målet om ökad
andel förnybar energi. Regeringen har avskaffat
den så kallade dubbelprövningen av vindkraften i
syfte att underlätta utbyggnaden. Samtidigt
kommer kärnkraften att vara en viktig del av
svensk elproduktion under överskådlig tid. Med
ett ökande fokus på klimatförändringarna uppfyller kärnkraften ett av de viktigaste kraven som
ställs på dagens energikällor, nämligen att den
endast innebär låga utsläpp av växthusgaser.
Händelserna i Fukushima efter jordbävningen
och tsunamin våren 2011 visar på vikten av att
fortsätta upprätthålla högsta möjliga säkerhet
kring kärnkraften. Regeringens ambition är att
användningen av fossila bränslen för uppvärmning kommer att vara avvecklad till 2020.
År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som
är oberoende av fossila bränslen. Den inslagna
vägen kan ge Sverige en ledande roll i den globala
omställningen till ett samhälle som är oberoende
av fossil energi. Insatserna för att klara omställ-
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ningen till 2030 behöver utvecklas i ett nära samarbete med hela samhället, såväl konsumenter
som miljöorganisationer, forskare och företag.
Näringslivets och medborgarnas aktiva deltagande och engagemang behövs. Information till
allmänheten om klimatfrågan samt att det finns
tydlig och lättillgänglig information om produkters miljöprestanda i form av märkning
uppmuntras fortsatt.
För att ytterligare främja och utveckla det
regionala klimat- och energiarbetet samt nyttja
det för att främja en miljödriven tillväxt har
regeringen utsett tre pilotlän för grön utveckling. Uppdraget riktar sig till Länsstyrelserna för
Norrbottens, Dalarnas och Skåne län. Länsstyrelserna i pilotlänen får sex miljoner kronor
vardera för att under en treårsperiod (2010–
2013) utveckla arbetsmetoder och verktyg samt
dela med sig av sina erfarenheter och ge vägledning till andra län. Länsstyrelserna i pilotlänen
ska också bidra med analyser av konsekvenser av
nationella styrmedel på regional nivå i syfte att
identifiera hinder och möjligheter för minskad
klimatpåverkan och energiomställning. Arbetet
förutsätter bred delaktighet från landsting, samverkansorgan, kommuner, näringsliv, myndigheter samt ideella organisationer.
Det finns en koppling mellan vissa åtgärder
för att minska förlusten av biologisk mångfald
och anpassning till ett förändrat klimat. En aktiv
skogs- och naturvårdspolitik bidrar dels till att
minska utsläppen av växthusgaser, dels till att
förbättra våra möjligheter till anpassning till ett
förändrat klimat.
Miljöutmaningen som ekonomisk möjlighet
Miljöutmaningarna ska användas som en ekonomisk hävstång för att skapa nya jobb och affärsmöjligheter. Miljöskatter bidrar till att stärka
drivkrafterna för teknisk utveckling och investeringar.
Vår utveckling mot en grönare ekonomi, med
en allt större tjänstesektor och växande företag
inom miljöteknik, minskar utsläppen nationellt
och bidrar genom export till att minska utsläppen globalt.
Regeringen har ökat insatserna för miljöteknikutvecklingen. Den 1 september 2011 presenterade regeringen en bred nationell miljöteknikstrategi med tre huvudmål:

•

Att åstadkomma goda förutsättningar
för framväxt och utveckling av miljöteknikföretag i Sverige.

•

Att främja export av svensk miljöteknik
och därmed bidra till hållbar ekonomisk
tillväxt i Sverige och globalt.

•

Att främja forskning och innovation
inom miljöteknik och underlätta för innovationer att kommersialiseras.

Regeringen genomförde under den förra
mandatperioden flera satsningar på miljöteknik.
Regeringen tar nu detta arbete vidare genom ett
antal åtgärder, aktiviteter och uppdrag på både
kort och lång sikt. Det handlar om att tydliggöra
det fortsatta arbetet att utveckla kompetens
genom insatser i hela utvecklingskedjan – från
forskning och utveckling via växande företag på
hemmamarknaden till export på den globala
marknaden. Därigenom skapas förutsättningar
för att såväl export av svensk miljöteknik som
antal anställda och omsättning i svenska miljöteknikföretag bör kunna öka mer än genomsnittet för svenskt näringsliv under perioden
2010–2015.
Under 2011–2014 satsar regeringen totalt
400 miljoner kronor på miljöteknikstrategin.
Därutöver satsas betydande belopp genom
Energimyndigheten, Sida, Vinnova, Tillväxtverket m.fl. Exempelvis på demonstrationsanläggningar, att ta innovationer från forskning till
olika marknader, stöd för att få hjälp att medverka på delegationsresor, identifiera marknader,
osv.
Stadsplanering kan underlätta de mest miljövänliga transportalternativen, såsom cykel och
kollektivtrafik. Ny miljöteknik uppmuntrar
medborgarna till miljöeffektiva val. Nya stadsdelar bör planeras så att dessa kan erbjuda hållbara transportlösningar baserade på modern
kollektivtrafik. I den nya plan- och bygglagen
tydliggörs kravet på tillgång till grönytor nära
nya bostäder. Genom att sluta kretsloppen vad
gäller vatten, avlopp, avfall och uppvärmning kan
resursförbrukningen minskas. Biologiskt avfall
kan i ökad utsträckning bli en resurs för biogasproduktion. Byggmaterial kan väljas utifrån hållbarhetskriterier. Miljöklassningen av byggnader
som tagits fram i samverkan med byggbranschens aktörer är ett viktigt verktyg för
hållbart byggande. Runt om i Sverige finns anläggningar av olika slag som fungerar som demonstrationsanläggningar. Det rör sig om fastig45
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heter, vattenreningsverk, anläggningar för biogasproduktion, förbränningsanläggningar eller
liknande. Intresset för de medel som finns inom
Hållbara städer har varit stort och ansökningarna
har varit av hög kvalitet. Satsningen på Hållbara
städer fortsätter under 2012, främst för att
säkerställa kunskapsspridning, uppföljning av
projekten och att erfarenheterna ska kunna tas
tillvara och utvecklas inom forskning och miljöteknikutveckling. Kommunerna kommer att
spela en central roll för att förvalta den kunskapsbas och exportmöjligheter som utvecklats
under satsningen på Hållbara städer.
Omställning mot en fossiloberoende
fordonsflotta
År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är
oberoende av fossila bränslen. I dag står transportsektorns utsläpp för cirka en tredjedel av de
totala utsläppen. I snabb takt ställs nu bilparken
om även om mycket kvarstår att göra. Alliansens
miljöbilspremie ledde till en rivstart för miljöbilsutvecklingen och nya miljöbilar är även fortsatt skattebefriade under fem år. Trenden med
stadigt ökande utsläpp från trafiken är bruten
och minskningen av utsläpp från nya personbilar
var förra året den största sedan mätningarna
startade. Att skynda på omställningen av den
svenska bilparken till mer energieffektiva fordon
är en av de viktigaste miljöuppgifterna för regeringen. För detta krävs ytterligare utvecklade
ekonomiska styrmedel och andra stimulanser.
Miljöbilsdefinitionen bör skärpas från den
1 januari 2013 så att den femåriga befrielsen från
fordonsskatt alltid går till de mest miljöanpassade alternativen. Regeringen anser att en ny
definition bör baseras på Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) om utsläppsnormer
för nya personbilar (443/2009). Under 2010 var
40 procent av de personbilar som registrerades
miljöbilar, vilket kan jämföras med miljöbilsandelen på ca 15 procent vid miljöbilspremiens införande 2007. Miljöbilsdefinitionen bör också
därefter skärpas successivt för att en ungefär
konstant andel av de nya bilarna ska omfattas av
definitionen.
Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs med två år för bilar som är utrustade med
teknik för drift med elektricitet som tillförs
genom laddning från yttre energikälla eller med
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annan gas än gasol. Nedsättningen kommer
därmed att gälla t.o.m. det beskattningsår som
slutar den 31 december 2013. Fordonstekniken
för hybrider, som framförallt drivs med fossilt
bränsle, och etanolbilar har nått en sådan mognad att syftet att stimulera introduktionen av
mer miljöanpassade bilar är uppfyllt för dessa
bilar. Därför fortsätter inte subventionerna av
dessa tekniker genom den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet. Den permanenta
nedsättningen av förmånsvärdet till jämförbar
konventionell bil gör emellertid att dessa får
fortsatt stöd om miljöbilarna är dyrare i inköp än
konventionella bilar. Åtgärden är en reformambition som presenterades i budgetpropositionen för 2011.
Bilköpare bör stimuleras att teknikneutralt
välja de bästa miljöalternativen. Tekniken utvecklas nu snabbt och det finns ett behov att
underlätta introduktionen av nya lösningar.
Regeringen avser därför att från den 1 januari
2012 införa en ny supermiljöbilspremie om
40 000 kronor per bil till inköp av de bilar som
släpper ut allra minst koldioxid. Målgruppen för
bidraget föreslås omfatta privatpersoner, bilpooler, offentlig sektor samt företag, inkluderande taxibolag och biluthyrningsföretag,
för att bidraget ska få ett så stort genomslag som
möjligt.
Tankställen som erbjuder förnybara drivmedel
har ökat kraftigt sedan mitten av 00-talet. För att
stödja utvecklingen av nästa generations teknik,
som ännu inte är fullt ut konkurrenskraftig,
behövs kompletterande stöd och ambitiös
energiforskning.
Satsningar
pågår
på
pilotanläggningar
för
nästa
generations
biodrivmedel. Bindande utsläppskrav för
personbilar som börjar träda i kraft 2012 styr
redan nu mot energieffektivare fordon. Sverige
ska verka för ökade EU-krav för personbilars
utsläpp.
Ett nationellt demonstrationsprogram för
utveckling av elbilar och laddhybrider startade
2011. Programmet gäller åren 2011–2015 och har
en budgetram på 200 miljoner kronor. Som en
del i programmet utvecklas laddinfrastrukturen
över hela landet.
I ett framtida transportsystem kommer alla
transportslag att behöva utnyttjas effektivt. De
olika transportslagen bör i högre grad bära sina
egna miljökostnader och samhällsekonomiska
kostnader bör i högre grad internaliseras i transportpriset. Att underlätta kombitrafik, fler trans-
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porter på järnväg och en fordonsflotta som är
oberoende av fossila bränslen är viktiga delar i en
omställning av transportsystemet. Det är också
angeläget att i samhällsplaneringen generellt
främja en hållbar och transporteffektiv samhällsstruktur, såväl i tätorter som i landet som helhet.
Regeringen satsar under 2012 och 2013 4 400
miljoner kronor på en robust infrastruktur och
tillförlitliga järnvägstransporter. Åtgärderna
kommer att bidra till att tillgodose nuvarande
efterfrågan och på längre sikt att kunna möta en
förväntad efterfrågeökning på järnvägstransporter med låg klimatpåverkan.
Mot bakgrund av att nedläggningen av tankställen i Sverige har ökat sedan 2006, har riksdagen under våren 2010 tillkännagivit att regeringen bör se över de konsekvenser som lagen om
skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
har för mindre tankställen i glesbygd (bet.
2009/10:TU15, rskr. 2009/10:228). I sammanhanget bör enligt riksdagen en översyn ske av
frågan om tidsbegränsade dispenser, enligt bestämmelserna i lagen (2005:1248) om skyldighet
att tillhandahålla förnybara drivmedel (den s.k.
pumplagen). Enligt trafikutskottets mening är
det viktigt att en fortsatt utveckling av tillgång
på förnybara drivmedel kan förenas med att
medborgarna även i landets mer glest befolkade
delar ges ett rimligt utbud av drivmedelsstationer. Transportstyrelsen har på uppdrag av
regeringen tagit fram två alternativa förslag som
båda innebär lättnader i kravet på att tillhandahålla förnybart drivmedel. Ärendet bereds inom
Regeringskansliet med avsikt att regeringen ska
vidta åtgärder eller lämna förslag som innebär att
dispenserna från pumplagens sista steg ska permanentas.
En samlad politik för en förbättrad havs- och
vattenmiljö
Havsmiljöarbetet är prioriterat i miljöpolitiken.
Regeringen presenterade under 2009 och 2010
en rad åtgärder för att förbättra och återställa
havsmiljön och för att förstärka det internationella samarbetet genom propositionen En
sammanhållen svensk havspolitik (prop.
2008/09:170) och skrivelsen Åtgärder för levande hav (skr. 2009/10:213). Riksdagen har ställt
sig bakom att inriktningen för svensk havspolitik
är att havets och kustområdenas resurser ska
nyttjas hållbart så att ekosystemen bevaras och

restaureras samtidigt som havsanknutna näringar
kan utvecklas, växa och bidra till att stärka
Sveriges konkurrenskraft. Havspolitiken ska vara
integrerad och sektorsövergripande och utgå
från en helhetssyn på nyttjande och bevarande av
resurserna. Olika mål, processer och handlingsplaner inom havs- och vattenmiljöarbetet måste
samordnas och integreras. Den nya Havs- och
vattenmyndigheten som inledde sin verksamhet
den 1 juli 2011, har en viktig roll i utformningen
av detta arbete. Regeringen har under perioden
2007–2011 satsat drygt en miljard kronor på att
förbättra havsmiljön. Satsningen på havsmiljö
fortsätter genom att en havsmiljard har avsatts
för perioden 2010–2014.
Åtgärder för en förbättrad havs- och
vattenmiljö
Med en framgångsrik miljöpolitik skyddas och
bevaras de livsviktiga ekosystem som finns i hav,
sjöar och vattendrag. Regeringens havsmiljöpolitik har från inledningen av förra mandatperioden varit inriktad på konkreta åtgärder för
förbättringar av havs- och vattenmiljön.
Sverige ska gå före, men samarbetet med
andra länder i EU eller kring Östersjön är avgörande för resultat och framgång. Många av
dagens miljöproblem som övergödning och ett
alltför omfattande och i vissa fall olagligt fiske,
går bara att lösa genom samarbete över
gränserna. EU:s marina direktiv skapar goda förutsättningar för ett effektivt åtgärdsarbete
genom kravet om att de länder som delar ett
havsområde ska se till att havsmiljöförvaltningen
är sammanhängande och samordnad över
nationsgränserna. När det är lämpligt ska förvaltningen också samordnas med arbetet inom
ramen för de regionala havskonventionerna.
De åtgärdsprogram, åtgärdsplaner och direktiv som Sverige har åtagit sig, både nationellt
och i internationell samverkan, behöver
genomförs fullt ut. En svensk havsplanering
behövs som ett verktyg för detta. Regeringen avser därför att införa en lagstiftning för fysisk
planering av de svenska haven en sjömil utanför
baslinjen och i den svenska ekonomiska zonen.
Havsplaneringen ska baseras på ekosystemansatsen. Havs- och vattenmyndigheten har en
nyckelroll i arbetet med havsplaneringen, både i
samarbetet inom Sverige och med grannländerna. Regeringen kommer under 2012 att
47
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återkomma till riksdagen med förslag om havsplanering.
Arbetet med att minska övergödningen till
haven är central. Övergödningen orsakas av för
hög tillförsel av näringsämnen från avloppsvatten, jordbruks- och skogsmark, industrier och
trafik. Regeringen har på bred front arbetat för
att minska tillförseln. Bland annat har regeringen
förbjudit fosfat i tvätt- och maskindiskmedel
och initierat pilotprojekt såsom syresättning av
havsbottnar som ger möjligheter att testa nya
metoder. Dessutom har regeringen stärkt det
lokala havsmiljöarbetet genom att införa ett särskilt statligt stöd till lokala vattenvårdssatsningar
(LOVA).
LOVA-satsningen om 100–120 miljoner kronor per år används på olika sätt för att förbättra
havsmiljön, framförallt i syfte att minska övergödningen. Det handlar om projekt där kommuner eller ideella föreningar får bidrag för t.ex.
musselodlingar, båtbottentvättar eller mottagningsanläggningar för toalettavfall. De åtgärdsprogram som nu ska genomföras av en rad
myndigheter enligt ramdirektivet för vatten
(2000/60/EG) kommer att få stor betydelse för
möjligheterna att nå de vattenrelaterade miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Hav i balans
samt levande kust och skärgård och Levande
sjöar och vattendrag.
Inom Östersjösamarbetet, Helcom, har
länderna kommit överens om ett tak för utsläpp
av näringsämnen och ett preliminärt beting för
varje lands minskning av näringsämnen. Sverige
har ett preliminärt beting på 21 000 ton kväve
och 290 ton fosfor till 2016. Sverige har presenterat en nationell genomförandeplan. I planen
beskrivs åtgärder, fördelade på olika sektorer,
som krävs för att nå det preliminära betinget.
Regeringen kommer att fortsätta att föra en dialog med de näringar och branscher som berörs av
de krav som ställs på konkreta minskningar av
utsläppen av fosfor och kväve från reningsverk,
industri och jordbruk. Det handlar om en rad
förbättringar som behöver göras, t.ex. att förbättra kvävereningen i befintliga avloppsreningsverk, minska antalet enskilda avlopp och att
minska utsläppen från jordbruket. Inom jordbruket krävs att gamla såväl som nya åtgärder
utvecklas och genomförs för att minska belastningen av näringsämnen samtidigt som hållbara
produktionsmetoder tillämpas. I dag ingår inte
luftburna utsläpp från väg- och sjötrafik i betinget men åtgärder kommer att behövas. Kväve48

oxider från förbränningsmotorer inom sjöfarten
bidrar med en stor del av kvävebelastningen och
sjöfarten bör liksom andra näringar bära sina
miljökostnader i allt högre utsträckning jämfört
med i dag.
Sverige har ett rikt båtliv och många
människor är ute på sjöar och hav för att ta del
av den storslagna svenska naturen. I och med att
många är ute på sjön och vid kusterna så ökar
också nedskräpningen. Skräpet i havet kommer
både från land och från båtar, såväl från yrkestrafik som från fritidsbåtar. Det behöver bli
enklare att lämna sitt avfall på rätt sätt i land och
avfallsmottagningen måste bli bättre. Kommunerna måste fullfölja sin uppgift att hålla
stränder och klippor fria från skräp och Naturvårdsverket har fått i uppdrag att följa upp detta
arbete.
Ett annat problem är toalettavfall. Utsläpp av
toalettavfall från fritidsbåtar leder till att vattnet
tillförs både fosfor- och kväveföroreningar samt
mikroorganismer och kommer därför att
förbjudas.
Undersökningar visar att sjöfartens utsläpp av
bl.a. partiklar och svavel antas orsaka cirka
50 000 förtida dödsfall per år i Europa och de
bidrar till försurningen av miljön. Sverige satte
svavelfrågan på den internationella kartan under
1970-talet och har drivit frågan även i den
internationella sjöfartsorganisationen IMO. Där
togs 2008 ett historiskt beslut om att skärpa
kraven på svavelinnehåll i fartygsbränslen, vilket
kommer att ske stegvis. IMO:s beslut utgör ett
mycket viktigt steg mot att minska sjöfartens
utsläpp och kommer att leda till miljö- och
hälsovinster för Östersjön, Nordsjön och
Engelska kanalen utgör ett särskilt svavelkontrollområde på grund av regionens extra
känslighet för svavelutsläpp. Sverige avser att
genomföra IMO:s överenskommelse tillsammans med och koordinerat med övriga stater
runt Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen,
så att genomförandet alltså sker på ett sådant sätt
att svensk industris konkurrenskraft bevaras.
Sverige ska verka för att berörda EU-länder och
Ryssland genomför överenskommelsen.
Att bevara värdefulla miljöer till havs är lika
viktigt som att göra det på land. Fjorton marina
naturreservat har inrättats under denna och
föregående mandatperiod. Sverige har i dag 26
marina naturreservat samt fem områden med
permanent fiskeförbud. Vidare inrättades
Sveriges första marina nationalpark, Koster-
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havets nationalpark, hösten 2009. Erfarenheterna
från Koster bör tas till vara vid fortsatt
reservatsbildande till havs. Regeringen avser att
verka för att fler marina naturreservat inrättas
och där det är lämpligt efter samma modell som
för Kosterhavet. Regeringen ska även verka för
att det i Sverige och andra Östersjöstater inrättas
marina reservat som tillsammans omfattar
Östersjöns samtliga huvudbiotoper.
Internationellt och regionalt
havsmiljösamarbete
Östersjön är ett känsligt och utsatt innanhav. En
minskning av jordbrukets utsläpp av näringsämnen är en nyckelfråga. För att få till åtgärder
och rädda Östersjöns, och även Västerhavets,
marina miljö krävs inte bara ett starkt engagemang hos regeringarna i alla berörda länder, utan
också ett brett engagemang på såväl lokal nivå
som inom EU-kommissionen. En nära samordning mellan regionalt havsmiljöarbete och
genomförandet av EU:s marina direktiv får allt
större betydelse. När EU:s sötvattenpolitik ses
över de kommande åren behöver detta ske med
Östersjöns och Västerhavets marina miljö i åtanke. Sverige är pådrivande i arbetet med att påverka genomförandet och utvecklingen av EU:s
havspolitik och det regionala havsmiljöarbetet
inom Helcom och Ospar. Genom det svenska
ordförandeskapet i Helcom, som pågår till den
30 juni 2012, har Sverige en unik möjlighet att
vara pådrivande i arbetet för Östersjöns miljö.
Prioriteringar under ordförandeskapet redovisas
nedan under Regionala ordförandeskap.
Regeringen arbetar även aktivt för att reformera den gemensamma EU-politik som har
bäring på miljön. Med EU:s strategi för
Östersjöregionen skapas långsiktiga förutsättningar för att bredda EU:s engagemang för
Östersjöregionens framtid, liksom att stärka åtgärdsinriktat samarbete mellan aktörer på lokal
nivå i regionen. EU har sedan länge fört en
ohållbar fiskeripolitik där kortsiktiga hänsyn har
tagits till rent ekonomiska aspekter på bekostnad
av miljön och det långsiktigt hållbara fisket.
Regeringen kommer därför verka för att en ny
gemensam fiskeripolitik inom EU bygger på
hållbarhet såväl socialt och ekonomiskt som
ekologiskt. Även inriktningen av EU:s jordbrukspolitik är av stor betydelse. Landsbygdspolitiken är i dag en mindre del av EU:s jord-

bruksbudget. I Sverige går i dag cirka 70 procent
av medlen i landsbygdsprogrammet till miljöåtgärder. I utformningen av den framtida jordbrukspolitiken, inom ramen för en kraftigt
minskad jordbruksbudget, verkar regeringen för
en ökad styrning av gemensamma resurser till
miljöåtgärder inom den andra pelaren.
Som ett led i förberedelserna för införandet av
en svensk havsplanering deltar Sverige i ett
gemensamt projekt om havsplanering i Bottenhavet tillsammans med Finland och Helcom. En
svensk havsplanering innebär ett allmänt ökat
samarbete med grannländerna om hur haven kan
nyttjas på ett hållbart vis. För regeringen är det
också viktigt att Sverige är aktivt inom EU i de
processer som rör havsplanering och integrerad
kustzonsplanering.
En agenda för biologisk mångfald och
naturvård
Biologisk mångfald är tillsammans med klimatfrågan vår stora miljöutmaning och en hörnsten i
regeringens miljöpolitik. Biologisk mångfald står
därför för de största posterna i miljöbudgeten.
Fungerande ekosystem är en förutsättning för
allt liv på jorden. Biologisk mångfald säkrar
nödvändiga ekosystemtjänster som försörjer oss
med t.ex. råvaror, livsmedel och vattenrening,
Ekosystemen är nödvändiga för att upprätthålla
luftens syrehalt och jordens bördighet och för
att buffra effekter av klimatförändringen.
Den stora utmaningen för naturvården är att
utveckla det hållbara brukandet. Det är nödvändigt att utveckla skyddsformer där markägarna och brukarna är delaktiga och där deras
engagemang och kunskap tas till vara. Detta är
en viktig del av arbetet med att ge särskilt värdefulla naturområden ett formellt skydd.
Värnandet av biologisk mångfald måste
genomsyra alla politikområden och varje sektor
måste ta ett ansvar för sin påverkan på den biologiska mångfalden. EU-kommissionen presenterade under våren ett förslag till en strategi
för biologisk mångfald till 2020. Strategin syftar
till att bidra till att stoppa förlusten av biologisk
mångfald och förstörelsen av ekosystemtjänster
och i möjligaste mån återställa dem, samt vara en
del av EU:s övergång mot en resurseffektiv ekonomi och är en integrerad del av Europa 2020strategin.
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Politiken ska fortsatt ställa miljökrav och sätta
upp tydliga och långsiktiga miljömål för ett hållbart skogsbruk. De jämställda skogspolitiska
produktions- och miljömålen ligger fast. De
speglar vikten av avvägning mellan skogens
många värden som alltid måste göras. Höga
miljökrav kombineras med stöd och uppmuntran till markägare som tar egna initiativ på området. Detta kräver nära samverkan och utbyte
mellan markägare, brukare, forskare, naturvårdare och myndigheter.
Regeringen har därför tagit initiativ till att föra
en dialog med näringen, forskarvärlden miljöorganisationer och myndigheter för att utveckla
det hållbara brukandet. Goda exempel och föregångare behövs. Regeringen avser att ge Miljömålsberedningen i uppdrag att ta fram en långsiktigt strategi för hållbar markanvändning.
Den svenska naturen, dess artrikedom, ekosystem och ekosystemtjänster, utgör en nationell
resurs av oskattbar betydelse och som utvecklas i
samspel med ekosystem på global skala. I kommissionens meddelande KOM (2011)244 om en
strategi för biologisk mångfald i EU fram till
2020, beskrivs att utrotningen av arter globalt
sker med oroväckande hög takt, mellan 100 och
1 000 gånger snabbare än den naturliga takten.
Det är nödvändigt att politiken inriktas mot att
bevara och utveckla denna tillgång. Sverige har
därför ambitiösa miljökvalitetsmål i fråga om att
skydda ekosystem och bevara biologisk mångfald. Till detta kommer de mål på detta område
som formulerades och antogs vid den tionde
partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald i Nagoya. Dessa mål syftar till att
senast 2020 vidta åtgärder som stoppar förlusten
av biologisk mångfald.
I ljuset av Sveriges åtaganden från Nagoya bedrivs i Regeringskansliet ett systematiskt arbete
med att utveckla och förstärka arbetet med att
skydda skogslandskapets ekosystem och biologiska mångfald. Arbetet utgår från en helhetsbild och syftar till att öka effektiviteten i arbetet
med att bevara den biologiska mångfalden i
skogslandskapet, som förbättrad miljöhänsyn,
utökat formellt skydd och restaurering av skogsekosystem.
Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, ska
fortsätta. Finansiellt stöd genom LONA bör
även kunna ges till samverkan eller erfarenhetsutbyte mellan kommuner inom Sverige eller med
lokala myndigheter i andra länder inom det
globala partnerskapet för städer och biologisk
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mångfald under konventionen om biologisk
mångfald.
Internationellt arbete

Sverige ska vara pådrivande för skydd av värdefull natur och ett hållbart brukande av skogar
över hela världen. Genombrotten inom konventionen om biologisk mångfald under 2010
banar väg för globala ansträngningar för att hushålla med det gemensamma globala naturkapitalet. Detta kommer att underlätta framsteg
inom flera områden, som klimathotet, energioch livsmedelsförsörjning och ekonomisk utveckling. Den stora utmaningen framöver blir att
säkra Nagoyaplanens genomförande, bl.a.
genom förbättrad finansiering.
Regeringen verkar fortsatt för att öka finansieringen av arbete med biologisk mångfald internationellt. Detta hänger nära samman med
arbetet för ökat engagemang hos näringslivet
och för att höja effektiviteten i biståndsarbetet.
Skydd av naturområden

Väl fungerande nationalparker, naturreservat och
biotopskyddsområden utgör basen för det
formella skyddet av värdefulla naturområden.
och kommer tillsammans med Natura 2000-områden och en ökad användning av naturvårdsavtal
vara en fortsatt viktig del av svensk naturvård.
Skyddsformen nationalstadsparker är även ett
viktigt komplement för att skydda värdefull
natur i och kring tätorter. Förra mandatperioden, bl.a. genom överenskommelse med
Sveaskog, avsattes så mycket skog att det i det
närmaste motsvarade delmålet för formellt
skydd på 400 000 hektar. På skogsbolagens mark
finns stora områden skyddsvärda skogsarealer.
Genom överenskommelse med Sveaskog ska
markbyten genomföras med dessa ägare för att
nå delmålet om formellt skydd av skog.
Regeringen har en tydlig ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan bevaras
antingen som formellt skydd eller frivilliga avsättningar. Ytterligare värdefulla områden, såsom
gammelskog, ska ges ett långsiktigt skydd och
förvaltas väl. I regeringens proposition Svenska
miljömål – för ett effektivare miljöarbete (prop.
2009/10:155) får den parlamentariska miljövårdsberedningen i uppgift att ta fram besluts-
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underlag för ett nytt etappmål för långsiktigt
skydd av skogsmark till 2020 i syfte att bidra till
uppfyllelse av miljökvalitetsmålet levande
skogar. Arbetet ska ske i samarbete med markägare och andra berörda. Fler kompletterande
metoder behöver utvecklas som tar till vara
markägares egna initiativ, engagemang och kunskap vid tillämpningen av de skyddsformer som
finns för att bevara värdefull natur.
Regeringen är positiv till det arbete som görs
inom Komet-programmet (Kompletterande
metoder för skydd av skog), som har initierats i
fem län. Givet att det bedöms vara ett effektivt
arbetssätt är det regeringens ambitionen att
verksamheten på sikt ska genomföras även i
övriga län och omfatta fler naturtyper.
Åtgärder för att göra naturen tillgänglig för
människor, inte minst genom att bevara och utveckla tätortsnära natur, står i fokus. Den tätortsnära naturen har betydelse, inte bara för den
biologiska mångfaldens skull, utan också för att
främja friluftsliv, värna en god livsmiljö och
säkra tillgången till rekreationsmarker. Det gäller
såväl i de nära tätorterna som i våra stora nationalparker. Regeringen verkar för ett aktivt och
intensivt arbete med skydd av värdefull natur.
Totalt omfattas 6,6 miljoner hektar i Natura
2000-nätverk i Sverige, både på land och i vatten.
Regeringen fortsätter nu arbetet med att färdigställa Natura 2000-nätverket. Under året har
totalt 3 722 Natura 2000-områden i enlighet med
art- och habitatdirektivet utsetts som särskilda
bevarandeområden.
Naturvårdsverkets plan är att mellan 2009 och
2013 kunna inrätta 13 nya och sju utvidgningar
av nationalparker tillsammans med boende och
brukare. Regeringen avser att verka för att instifta fler nationalstadsparker i landet.
Regeringen ser positivt på utvecklingen av
biosfärområden som modellområden för hållbar
utveckling och ansöker till Unesco om att utse
Sveriges femte biosfärområde Östra Vätterbranterna.
Förvaltning för livskraftiga rovdjursstammar
Regeringens mål med rovdjurspolitiken är att
Sverige ska ha livskraftiga rovdjursstammar i
arternas naturliga utbredningsområden samtidigt
som beslut som rör förvaltningen av rovdjuren
fattas nära människor som lever i rovdjurens
närhet. Sverige är ett av de länder i Europa där

rovdjursstammarna på senare år har haft den
starkaste tillväxten.
Regeringen har tagit ett antal steg för en
politik där rovdjursförvaltningen utformas nära
de som berörs, de som närmast upplever konsekvenserna av rovdjursstammarnas tillväxt. Beslut
om förvaltning av rovdjursstammarna har förts
ned från den centrala nivån till regional nivå. Boende i närheten av rovdjur har därmed fått möjlighet att påverka sin situation och få inflytande.
Sverige har haft en kraftig tillväxt av vargstammen. Sverige ska uppfylla art- och habitatdirektivets förpliktelser när det gäller vargarna,
och samtidigt slå vakt om människors livsförutsättningar i hela landet. Politiken grundar sig på
tre delar: För att minska inaveln bland vargarna
genomförs åtgärder som ökar den genetiska
mångfalden. Naturvårdsverket och Statens
jordbruksverk har i uppdrag att genomföra den
genetiska förstärkningen. Under våren 2011
flyttades två genetiskt värdefulla vargar från
renskötselområdet till platser i Örebro
respektive Dalarnas län. Arbete pågår med
försök av utsättning av djurparksvalpar. Vargstammens tillväxt bör begränsas. Därför har en
mycket noggrant kontrollerad licensjakt införts.
Rovdjurspolitiken blir trovärdig om den förenar
olika intressen och förankras bland människor.
Därför utvecklas samarbetet med människorna
på landsbygden, med jägarna och de olika naturvårdsorganisationerna i viltförvaltningsdelegationerna och samverkansråden.
Ett omfattande och aktivt arbete sker nu i
vargförvaltningen runt om i landet. Detta involverar myndigheter på central nivå, länsstyrelser,
forskare, djurparksansvariga och i det samarbete
mellan miljöorganisationer, jägare, markägare
och lokala politiker som successivt växer fram i
viltförvaltningsdelegationerna.
Regeringen har haft en kontinuerlig och konstruktiv dialog med EU-kommissionen som har
framfört kritik mot att Sverige har begränsat
antalet vargar till 210 stycken. Sverige ska
uppfylla de internationella förpliktelser vi
gemensamt har förbundit oss till, inom EU,
samtidigt som besluten om rovdjursförvaltningen måste fattas i Sverige. För att inte hamna
i en situation där frågorna om jakt och
vargstammens storlek ska avgöras i EUdomstolen har regeringen beslutat om ett antal
steg, som ska skapa förutsättningar att behålla
besluten i Sverige. Dessa innefattar bl.a. att
regeringen utser en nationell kommitté med
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uppgiften att bistå regeringen i arbetet med en
hållbar rovdjurspolitik. I kommittén ska det
finnas en bred sammansättning av intresseorganisationer, med naturorganisationer, jägarorganisationer, djurägarintressen, samer och kommunrepresentanter. Under 2012 görs ett tillfälligt
uppehåll för licensjakt efter varg så som den utformades under 2010 och 2011. Jakt efter varg
får endast ske utifrån ett skyddsmotiv. Nya beslut om licensjakt behöver komma i fas och integreras med de övriga åtgärder som är nödvändiga, såsom bättre genetisk mångfald. Licensjakten upptas därefter vintern 2013.
Kommittén kommer också att bistå i det
arbete som rovdjursutredningen gör för att föreslå det långsiktiga målet för antalet vargar i
Sverige. Under 2012 ska enligt riksdagsbeslutet
från 2009 nya målnivåer presenteras för samtliga
rovdjursarter dels med beaktande av att gynnsam
bevarandestatus ska föreligga, dels med beaktande av de olika förutsättningarna i förvaltningsområdena, de socioekonomiska förutsättningarna samt rovdjurens funktion och
ekologiska roll i ett ekosystemperspektiv. Det
kommer att krävas ett brett förankringsarbete
för att nå gynnsam bevarandestatus för vargen.
Det framtida antalet vargar ska bestämmas med
hänsyn både till förpliktelsen att nå gynnsam
bevarandestatus, vargens roll i ekosystemet och
till människorna som bor i de berörda landsbygdsområdena. Samtidigt som vi tar vår andel
av en vargstam i bältet Norge, Sverige, Finland
och Ryssland, ska vi värna möjligheterna för
människor att leva, arbeta och få sin utkomst i
landsbygd och glesbygd.
Rovdjursutredningen kommer att överlämna
sitt slutbetänkande om mål för rovdjursstammarnas utveckling senast den 1 juli 2012.
För att ytterligare stärka arbetet med en vargstam med gynnsam bevarandestatus har Sverige,
Norge och Finland ingått en överenskommelse
på politisk nivå om ett utökat och stärkt samarbete mellan de tre länderna.
Regeringen har i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2010 givit länsstyrelserna i uppdrag att
följa upp och redovisa det första årets arbete i de
regionala viltförvaltningsdelegationerna. Regeringen bedömer att det kan finnas behov av att
genomföra vissa justeringar och förtydliganden i
den förordning som reglerar viltförvaltningsdelegationernas arbete (SFS 2009:1474) och
återkommer till det i annan ordning.
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I Naturvårdsverket regleringsbrev för 2010 fick
verket i uppdrag att utarbeta ett åtgärdsprogram
för kungsörn. Uppdraget har redovisats och
omfattar åtgärder för att kungsörnen ska ha en
gynnsam bevarandestatus. Programmet ska,
inom ramen för den nationella rovdjurspolitiken,
vara vägledande för förvaltningen av kungsörn.
Regeringen kommer att återkomma i särskild
ordning med förslag till åtgärder för att förbättra
situationen för kungsörnen i Sverige.
Ett utvecklat strandskydd

Landsbygdens möjligheter till utveckling och
tillväxt ska förbättras. Det ska även i mindre tätorter finnas förutsättningar att utveckla attraktiva boendemiljöer och verksamheter. Det är ett
viktigt mål för regeringen att åstadkomma ett
mer ändamålsenligt strandskydd, som beaktar
behovet av utveckling i hela Sverige, särskilt i
många landsbygder, samtidigt som ett långsiktigt
skydd av strändernas natur- och friluftsvärden
inte äventyras. Trycket på ytterligare byggnation
är stort i områden som redan har exploaterats i
hög grad. Samtidigt är bebyggelsetrycket lågt
och tillgången till orörda stränder ofta god i
kommuner som har problem med avfolkning.
De nya strandskyddsbestämmelserna som har
trätt i kraft under 2009 och 2010 syftade bl.a. till
att stödja utveckling av landsbygden genom att
strandnära bebyggelse blir möjlig i särskilt utpekade områden i översiktsplanen. De nya strandskyddsreglerna innebär att det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet har ökat.
Kommunerna har fått huvudansvaret för att
pröva frågor om upphävande av och dispens från
strandskyddet. Länsstyrelsens roll har stärkts
genom de nya bestämmelserna om att länsstyrelsen ska bevaka strandskyddets intressen vid
kommunal planläggning och överpröva kommunala beslut om upphävanden och dispenser.
Kommunala insatser när det gäller planering
är en grundförutsättning för en attraktiv
boendemiljö och vad det innebär i form av bl.a.
tillgången till strandnära lägen i landsbygdsområden. Brister i tillämpningen av strandskyddsreglerna har förekommit under lång tid
och var också en av anledningarna till att regeringen valde att göra förändringar i reglerna.
Det finns indikationer som tyder på att den
ändring av strandskyddsreglerna som trädde
ikraft 2009 och 2010, med syfte att bland annat
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underlätta för viss byggnation i strandnära lägen,
inte har fyllt sitt syfte, har tillämpats olika över
landet och har lett till oavsedda effekter. Medel
avsätts för att underlätta för attraktivt boende på
landsbygden. En översyn av utfall och tillämpning av det nya regelverket ska göras. Regeringen avser att ge Boverket och Naturvårdsverket i uppdrag att göra en översyn av utfall och
tillämpning av det nya regelverket och vid behov
föreslå förändringar. Förslaget innebär även en
informations- och kompetensinsats vad gäller
strandskyddsreglerna, kompletterat med ett
planeringsstöd till landsbygdskommuner.
Giftfri miljö

Regeringen har gjort giftfri miljö till en av de
miljöpolitiska huvuduppgifterna under mandatperioden 2010–2014. Mer pengar satsas och flera
nya initiativ tas för att kemikalier som skadar
miljön eller riskerar människors hälsa ska fasas
ut eller oskadliggöras. Barn och ofödda barn är
generellt sett mer sårbara än vuxna för exponering av farliga kemikalier p.g.a. sitt beteende och
att de äter, dricker och andas mer luft än vuxna i
förhållande till sin kroppsvikt. Genom den
ökande konsumtionen av leksaker, kläder,
elektronik, kosmetika och andra varor utsätts
barnen för kemikalier med t.ex. cancerframkallande, fortplantningsstörande eller allergiframkallande egenskaper. Regeringens ambition är att
minska riskerna för att utsättas för farliga kemikalier i vår vardagsmiljö. Föräldrar måste kunna
känna sig trygga i att deras barn inte kommer i
kontakt med kemiska ämnen som kan ge allvarliga skador senare i livet.
Kemikalieinspektionen får en resursförstärkning på sammanlagt 100 miljoner kronor under
perioden 2011–2014 för genomförande av en
handlingsplan för en giftfri vardag. Även andra
myndigheter, näringsliv, forskning samt konsument- och miljöorganisationer kommer att engageras i genomförandet. Både Kemikalieinspektionen och regeringen kommer att etablera
dialoger med företag för att främja och stödja
dem att i högre utsträckning byta ut farliga
ämnen i kemiska produkter och varor.
Kemikalieinspektionen kommer att väsentligt
öka sin tillsyn över farliga ämnen i leksaker och
andra varor. Tillsammans med Konsumentverket
kommer myndigheten att öka informationen om
kemiska risker till konsumenter och inköpare så

att deras möjligheter till medvetna miljöval
stärks. Det behövs vidare ett intensifierat och
effektivare arbete med att få bort hälsoskadliga
kemikalier i livsmedel. Regeringen har till kommissionen ansökt om att få halvera det nuvarande gränsvärdet för kadmium i mineralgödsel
och kommer att överväga en ytterligare sänkning
beroende på vad Jordbruksverket m.fl. myndigheter föreslår inom pågående uppdrag.
Kemikalieinspektionen kommer att överväga
begränsningsförslag inom Reach för sådan användning av kadmium som är av betydelse för
förorening av åkermark. Livsmedelsverket och
Kemikalieinspektionen kommer att utöka sitt
samarbete kring rester av växtskyddsmedel, i
livsmedel samt farliga ämnen i utrustning som
kommer i kontakt med livsmedel.
Regeringen bedömer att den sammantagna
skyddsnivån i EU:s lagstiftning och de internationella överenskommelserna många gånger är
otillräcklig, framför allt för att skydda barn och
ungdomar i vardagen. Därför har Miljömålsberedningen givits i uppdrag att till den 15 juni
2012 ta fram en strategi för Sveriges kommande
arbete inom EU och internationellt. I direktivet
till beredningen pekar regeringen bl.a. på nya
utmaningar i form av kombinationseffekter och
hormonstörande ämnen samt nanomaterialens
möjliga risker för människa och miljö. Det ingår
också i beredningens uppdrag att analysera hur
det kan säkerställas att läkemedelsrester som
kommer ut i miljön inte hotar växt- och djurliv
eller dricksvattnets kvalitet. Som ett stöd till
beredningens överväganden kommer Kemikalieinspektionen att tillsammans med andra berörda
myndigheter göra en bred genomgång av EU:s
lagstiftning för att identifiera förbättringsområden.
Regeringen var framgångsrik i att driva på för
skärpta kemikaliekrav i det nya leksaksdirektivet
(2009/48/EG), som träder i kraft den 20 juli
2013. Regeringen kommer nu noggrant att bevaka att den praktiska tillämpningen blir i linje
med lagstiftarens intentioner att i hög grad
skydda barn mot risker orsakade av kemiska
ämnen, framför allt vad gäller cancerframkallande ämnen.
Regeringen ger fortsatt prioritet åt att driva på
EU-kommissionen att lägga fram förslag till hur
kemikalielagstiftningen behöver anpassas för att
hantera riskerna med hormonstörande ämnen
och med kombinationseffekter av kemikalier,
utifrån rådsslutsatser från 2009. Parallellt kom53
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mer regeringen att överväga olika nationella och
EU-initiativ mot specifik användning av kända
hormonstörande ämnen. Regeringen var drivande för att EU i november 2010 förbjöd användningen av bisfenol A i nappflaskor. Behovet
av och förutsättningarna för att genomföra ett
brett förbud mot ämnet analyseras och ärendet
bereds för närvarande i Regeringskansliet. EU:s
kemikalielagstiftning Reach innehåller verktyg
för att identifiera, begränsa och fasa ut farliga
kemikalier. Regeringen anser att arbetet på EUnivå hittills har gått för långsamt. Genom resursförstärkningen till Kemikalieinspektionen skapas
förutsättningar för Sverige att bli ett av de
ledande medlemsländerna i EU när det gäller att
ta fram förslag till åtgärder för en effektivare tilllämpning av gemensam lagstiftning, samt vid behov verka för en strängare lagstiftning.
Företag och institutioner bör i större utsträckning än i dag aktivt bidra till en giftfri vardag genom fler medvetna produktval. Det är
därför angeläget att utveckla lagstiftning och
standarder, inom EU och internationellt, om vilken slags information som för ett givet varuslag
ska föras vidare till vem och i vilket format.
Inom EU avser regeringen att verka för dels att
reglerna i Reach även i praktiken leder till att
väsentlig information sprids längs hela distributionskedjan, dels att möjligheten till specifika
krav på information analyseras i översynen av
andra rättsakter. Sverige fortsätter också att
verka för att högnivåmötet 2012 inom den
globala kemikaliestrategin (SAICM) fattar beslut om att utveckla ett globalt ramverk för
överföring av information om farliga ämnen i
varor. Mötet kommer även att behandla frågor
om kemikalier i läkemedel, hormonstörande
ämnen samt kemikalier i elektroniska och elektriska produkter.
Den globala kemikalieregimen behöver utvecklas från sin nuvarande fragmenterade form
till att bli mer effektiv, framåtsyftande och robust. En sådan regim skulle bygga på existerande
instrument och erfarenheter av samverkan men
också innehålla möjligheten att i en ramkonvention reglera fler farliga ämnen av globalt intresse.
Regeringen kommer att verka för att UNCSD
2012 (eller annat lämpligt forum) ger en tydlig
politisk signal om att lansera en process för utveckling.
Förhandlingarna om en ny global kvicksilverkonvention går in i ett slutskede under 2012.
Regeringen kommer att fortsätta att verka för en
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konvention som omfattar hela livscykeln från
brytning till slutförvar av kvicksilver. En prioriterad fråga för Sverige är strikta regler för användning av kvicksilver i produkter, där Sverige
bidrar med kompetens och erfarenheter från sitt
nationella totalförbud.
Avfallshantering

Sverige tillhör ett av de länder som kommit
längst i omställningen till en giftfri och resurseffektiv avfallshantering som en följd av ett brett
engagemang hos svenska folket och olika aktörer
i samhället. Dock finns det fortfarande en stor
potential att utveckla hushållens avfallshantering
så att avfallet i större utsträckning kan användas
som en resurs.
Regeringen beslutade därför att utse en särskild utredare för att göra en allmän översyn av
avfallsområdet (dir. 2011:66). Översynen ska
utgå från att avfallshanteringen ska ske på ett resurseffektivt och miljömässigt sätt, vara effektiv
för samhället och enkel för konsumenter och
andra användargrupper. Utredningen ska vara
färdig den 1 juni 2012. Avsikten är att systemet
ska bli enklare och tydligare för alla inblandade
oavsett var man bor i landet. Det ska vara enkelt
och nära att bidra till att samla in och återvinna
avfall.
Utredaren ska göra en översyn av avfallsområdet främst avseende utformningen och ansvaret för insamlingen och omhändertagandet av
hushållens avfall, inklusive producentansvaret
för förpackningar och returpapper. Utredningen
ska innehålla en översyn av ansvaret för näringslivets avfall, särskilt avseende hushållsavfall, förpackningar och returpapper. Utifrån detta ska
utredaren föreslå hur avfallshanteringen bäst bör
utformas. Utredaren ska även undersöka om det
bör införas ytterligare styrmedel för att bättre
möjliggöra utsortering av matavfall för att utöka
biogasproduktionen, samt omhänderta farligt
avfall, grovavfall och textilavfall.
Nedskräpningen i samhället har ökat under
senare år. Regeringen anser att åtgärder för en
minskning av nedskräpningen är prioriterade.
Mot bakgrund av detta gjordes en lagändring så
att en s.k. nedskräpningsförseelse kan leda till
ordningsbot. Vidare har regeringen gett Naturvårdsverket i uppdrag att under en treårsperiod
utöka informationen till allmänheten för att
minska nedskräpningen, men också genom att
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utveckla vägledningen till kommunerna och att
föra dialoger med berörda aktörer. Regeringen
följer noggrant detta arbete.
Regeringen har i juni 2011 fått in en redovisning av ett regeringsuppdrag från Naturvårdsverket om en översyn av omhändertagandet av
bilar. Naturvårdsverket konstaterar att det är
mycket varierande kvalitet på det omhändertagande av uttjänta bilar som görs. Vissa verksamheter följer mycket väl de krav som ställs,
medan andra inte alls gör det. Underlaget har
sänts på remiss till berörda instanser och regeringen avser därefter att ta ställning till förslagen
som på olika sätt avser att förbättra omhändertagandet av bilar.
Regeringen har i juni 2011 även fått in en
redovisning av ett regeringsuppdrag från Naturvårdsverket om nedskräpande av uttjänta fritidsbåtar. Underlaget har sänts på remiss till berörda
instanser och regeringen avser därefter att ta
ställning till förslagen som bl.a. handlar om att
införa ett producentansvar för fritidsbåtar och
att införa ett fritidsbåtsregister.

Regeringen anser att miljömålssystemet har gett
en bra uppföljning och redovisning av tillståndet
i miljön. Systemet behöver däremot utvecklas till
att ge tydligare vägledning om hur miljökvalitetsmålen mest effektivt ska nås. Regeringen genomför nu de förändringar i miljömålssystemet som föreslogs i propositionen
Svenska miljömål (prop. 2009/10:155). Ett
tydligare fokus läggs på genomförande och
åtgärdsarbetet. Bl a har en parlamentarisk kommitté, Miljömåls-beredningen, tillsatts som på
regeringens uppdrag ska ge förslag till strategier
med etappmål, styrmedel och åtgärder för att nå
miljökvalitetsmålen (dir. 2010:135). Beredningen
ska utveckla en bred dialog med länsstyrelser och
andra myndigheter, företrädare för regionala och
kommunala samverkansorgan eller landsting,
kommuner, näringsliv, ideella organisationer och
forskarsamhället. Syftet med dialogen är att inhämta kunskap och förankra beredningens förslag till strategier. Även de 25 myndigheterna
med ansvar i miljömålssystemet har getts en
tydligare roll i åtgärdsarbetet.

Ett effektivare miljöarbete

Regionala ordförandeskap

Arbetet med att uppnå de av riksdagen antagna
miljökvalitetsmålen utgör grunden för den nationella miljöpolitiken. Det miljöarbete som
genomförs av alla samhällets aktörer bidrar till
att miljökvalitetsmålen nås. Regeringen har ett
ansvar gentemot kommande generationer att
aktivt arbeta för att lösa miljöproblem och att få
en uthållig användning av naturens resurser. De
16 miljökvalitetsmålen uttrycker den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling och konkretiserar även miljöbalkens mål om att främja
en hållbar utveckling. Miljökvalitetsmålen är väletablerade och har stor acceptans i det nationella,
regionala och lokala miljöarbetet.
Regeringen har gjort en översyn för att finna
möjliga effektiviseringar och förenklingar i
systemet och få en ökad samhällsekonomisk effektivitet. Regeringen har i propositionen
Svenska miljömål (prop. 2009/10:155) presenterat ett modernare och effektivare miljömålssystem som bygger på att kunna svara upp mot
de miljöpolitiska utmaningar som finns för att
inom en generation kunna skapa möjligheter att
lösa de stora miljöproblemen i Sverige och samtidigt kunna skapa en hållbar samhällsutveckling.

Den snabba temperaturökningen i Arktis och
spridningen av kemikalier till de arktiska områdena är en global angelägenhet. Ett varmare
Arktis hotar inte bara den sårbara arktiska miljön
och levnadsbetingelserna i norr utan påverkar
också det globala klimatsystemet. Spridningen av
sotpartiklar och kemikalier i och utanför Arktis
förorsakar redan allvarliga konsekvenser för
människor, djur och natur i Arktis. Under sitt
ordförandeskap i Arktiska rådet (2011–2013)
uppmärksammar Sverige särskilt kopplingen
mellan den arktiska miljön och behovet av ett
kraftfullt globalt agerande inom klimat- och
kemikaliearbetet. Arbetet för en global kvicksilverkonvention är ett sådant exempel. Bevarandet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster ett annat och blir också en huvudfråga.
Ett helhetsgrepp måste tas med fokus på naturmiljön i allmänhet och klimatfrågan i synnerhet.
Sverige ska verka för att öka skyddet för den
känsliga arktiska miljön, genom skydd av
känsliga områden och ökade miljökrav på
näringsverksamhet i regionen, exempelvis
genom att utveckla minimikrav för miljökonsekvensbeskrivningar. Miljösamarbete i närområdet, däribland med Ryssland, ges särskild prio55
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ritet genom det svenska ordförandeskapet i
Barentsrådets miljösamarbete (2010–2012).
Det svenska ordförandeskapet i Helcom
(Helsingforskommissionen) som pågår till 30
juni 2012 ger regeringen stora möjligheter att
vara pådrivande för att förbättra Östersjöns
miljö. En av ordförandeskapets prioriteringar är
att stärka genomförandet av Helcoms aktionsplan för Östersjön. Åtgärdsplanen innehåller
höga krav på utsläppsminskningar av övergödande ämnen och farliga kemikalier, samt en rad
åtgärder för att stärka skyddet för den biologiska
mångfalden och skapa en miljövänlig sjöfart. Alla
Östersjöländerna genomför nu sina nationella
åtgärdsprogram. Att verka för ett starkt politiskt
stöd i Östersjöregionen och bred aktörssamverkan är av stor betydelse för att nå resultat i
arbetet. Genom en särskild Östersjöfond som
Sverige bidragit till utvecklas en rad investeringsprojekt, exempelvis utbyggnad av reningsverk för att åtgärda s.k. hot spots i Östersjöområdet. Det svenska ordförandeskapet är också
pådrivande för att stärka Helcoms roll i genomförandet av den EU-politik som har betydelse
för Östersjöregionen. Att garantera att Helcoms
beslut grundar sig på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag är av stor betydelse. Helcoms
arbete med att utveckla regional havsplanering
bidrar till genomförandet av EU:s maritima
politik och skapar långsiktiga förutsättningar för
en god och gemensam förvaltning av Östersjön.

3.7

Fonder

3.7.1

Batterifonden

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
Batterifondens medel, som tagits ut med stöd av
lagen (1990:1332) om avgifter för miljöfarliga
batterier, får användas för forskning om batterier.

Skälen för regeringens förslag: När förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier trädde i kraft den 1 januari 2009 avskaffades miljöavgiften på bly- och kvicksilverbatterier. Därmed har batterifonden inte några intäkter, utöver ränteintäkterna från Riksgäldskontoret, från sådana batterier. Avgifterna togs
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ut för att täcka insamling, transport, bortskaffande och information om hanteringen (27 kap.
7 § miljöbalken och förordningen 1997:645 om
batterier). Den 1 februari 2010 uppgick fondens
medel till ca 773 miljoner kronor. Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag föreslagit hur
innestående medel i Batterifonden ska användas
(M2010/1035/Ke). Regeringen avser att besluta
om att dessa fördelas i enlighet med rapportens
förslag. Det innebär 404 miljoner kronor till insamling och återvinning av de batterier som
sattes på marknaden före den 1 januari 2009,
40 miljoner kronor till återbetalning av miljöavgifterna för batterier som exporteras ut ur Sverige, 20 miljoner kronor till Naturvårdsverkets
kostnader för prövning av frågor om utbetalning
av medlen samt tillsyn, 4 miljoner kronor till
slutförvar av det kvicksilver som har utvunnits
från kvicksilverbatterierna samt 100 miljoner
kronor till informationsinsatser för att upprätthålla och utveckla kunskapsnivån avseende batteriinsamling. Därmed återstår 205 miljoner
kronor av fondens medel. EU:s batteridirektiv
(2006/66/EG) ställer krav på att medlemsstaterna stimulerar utveckling av ny återvinningsoch behandlingsteknik samt främjar forskning
om miljövänliga och kostnadseffektiva återvinningsmetoder för alla typer av batterier och ackumulatorer. Fondens medel har betalats in i syfte
att motverka att batterier påverkar vår miljö och
hälsa på ett negativt sätt. Regeringen föreslår att
medel ur fonden används till forskning som
svarar mot detta syfte samt till fordonsenergirelaterad batteriforskning. Fondens medel bör
fördelas över minst en sexårsperiod räknat från
2009. Denna bedömning tar hänsyn till faktorer
som batteriers tekniska livslängd och omloppstid
i samhället samt så kallad lagringseffekt.
Under 2010 har Naturvårdsverket börjat ta ut
en miljöavgift på slutna nickelkadmiumbatterier
och placerat dessa medel på ett separat batterikonto i enlighet med förordningen (2008:834)
om producentansvar för batterier. I övrigt har de
tidigare kostnader som uppstod för informationsarbete helt upphört tillsammans med
debitering av miljöavgift på bly- och småbatterier. Ur batterifonden har under 2010
11 450 217 kronor använts för insamling av blybatterier, 1 893 233 kronor för ersättning till
kommuner för sortering av batterier samt
5 074 468 kronor för Naturvårdsverkets handläggning. Behållningen uppgick den 31 december
2010 för blybatterier till 430 miljoner kronor, för

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 20

småbatterier till 362 miljoner kronor och för nya
kadmiumbatterier till 8 miljoner kronor.
3.7.2

Kärnavfallsfonden

3.8

Budgetförslag

3.8.1

1:1 Naturvårdsverket

Tabell 3.4 Anslagsutveckling 1:1 Naturvårdsverket

Den som har tillstånd att inneha eller driva en
kärnkraftsreaktor ska betala avgifter och ställa
säkerheter. Avgifterna avser finansiering av bland
annat kostnader för att ta hand om använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall, kostnader
för en säker avveckling och rivning av kärnkraftverken samt kostnader för den forskning och utveckling som har samband med detta. Avgifterna
ska beräknas i förhållande till den energi som levereras och betalas kvartalsvis till Kärnavfallsfonden. Regeringen beslutar om avgiftens storlek. Kärnavfallsfonden har till uppgift att förvalta
de medel som betalas av de avgiftsskyldiga.
Medlen i fonden finansierar kärnkraftsindustrins
verksamheter kopplade till kärnavfallsprogrammet, nu och i framtiden. De avgiftsskyldiga ska
även betala en avgift till staten som ett kostnadsbidrag för slutlig hantering av restprodukter från
kärnteknisk verksamhet som har ett samband
med framväxten av det svenska kärnkraftsprogrammet. Sedan 1996 förvaltas medlen för båda
verksamheterna av Kärnavfallsfonden. Kärnavfallsfonden anger i resultatredovisningen för
2010 att fonden under året tillfördes avgifter på
totalt 1 033 miljoner kronor (846 miljoner kronor för 2009). Utbetalningarna uppgick under
samma tid till 1 301 miljoner kronor (1 362
miljoner kronor för 2009). Marknadsvärdet var
vid 2010 års utgång 44 236 miljoner kronor
(43 206 miljoner kronor vid 2009 års utgång).

Tusental kronor

2010

Anslagssparande
Utgiftsprognos

348 145

Utfall

1

2011

Anslag

375 332

2012

Förslag

367 682

2013

Beräknat

374 067

2

2014

Beräknat

376 180

3

2015

Beräknat

386 220

4

11 069
377 733

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 367 682 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 362 129 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 362 129 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Naturvårdsverkets förvaltningskostnader, inklusive verkets kostnader för
att administrera de verksamheter som finansieras
via sakanslagen.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 3.5 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

9 050

–

2 451

6 599

Prognos 2011

9 000

–

–

–

Budget 2012

9 000

–

–

–

Tabell 3.6 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

19 137

19 137

0

18 900

18 900

0

18 900

18 900

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)
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Intäkterna från offentligrättslig verksamhet för
2010 uppgick till 9,1 miljoner kronor, varav
6,3 miljoner kronor från miljöskyddsavgifter
som redovisas mot inkomsttitel 2537 Miljöskyddsavgifter och 2,8 miljoner kronor från
övriga offentligrättsliga avgifter som redovisas
mot inkomsttitel 2552.
Intäkterna har ökat med drygt 7 miljoner
kronor under 2010 jämfört med 2009. För 2011
beräknas avgifterna till 9 miljoner kronor, varav
merparten från miljöskyddsavgifter.
Naturvårdsverket får disponera avgifter som
avser jägarexamen och jaktkortsregister, batterifonden och den s.k. NOx-avgiften.

Tabell 3.7 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:1
Naturvårdsverket
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

375 332

375 332

375 332

375 332

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

3 655

10 236

18 360

28 867

Beslut

5 000

5 087

0

0

–16 305

–16 588

–16 938

–17 390

–574

–589

376 180

386 220

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

367 682

374 067

1

Regeringens överväganden
För ändamål och verksamheter som avser utökat
ansvar för tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) föreslås att 500 000
kronor per år fr.o.m. 2012 överförs till anslaget
1:9 Statens jordbruksverk under utgiftsområde
23.
Regeringen föreslår att nationalparksföreskrifterna ses över i syfte att möjliggöra kommersiell verksamhet. För detta arbete föreslås att
5 miljoner kronor per år 2012–2013 tillförs
anslaget.
Beräkningar i tidigare budgetpropositioner
påverkar beräknade anslagsramar för 2012–2015.
Regeringen föreslår därmed att 367 682 000
kronor anvisas under anslaget 1:1 Naturvårdsverket för 2012. För 2013 beräknas anslaget
uppgå till 374 067 000 kronor, för 2014 till
376 180 000 kronor och för 2015 till 386 220 000
kronor.
Anslaget har för perioden 2012–2015 beräknats enligt följande:
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Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013 –2015
är preliminär och kan komma att ändras.

3.8.2

1:2 Miljöövervakning

Tabell 3.8 1:2 Miljöövervakning
Tusental kronor

2010

Utfall

302 512

2011

Anslag

294 993

2012

Förslag

292 714

2013

Beräknat

277 714

2014

Beräknat

277 714

2015

Beräknat

277 714

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 581
288 485

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för att följa upp och rapportera uppgifter knutna till miljökvalitetsmålen,
för miljöövervakning, för bidrag till vissa ideella
organisationer m.fl., för bidrag till bl.a. AB
Svenska Miljöstyrningsrådets arbete med
miljökrav vid offentlig upphandling och
miljöledningssystem.
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Medlen för att följa upp och rapportera
uppgifter knutna till miljökvalitetsmålen och till
miljöövervakningen ska fördelas av Naturvårdsverket, efter samråd med berörda myndigheter.
En del av anslaget används också för att arbeta
med internationell miljöövervakning samt
internationell rapportering som följer av EUdirektiv och andra internationella åtaganden.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2012 för ramanslaget 1:2 Miljöövervakning
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 82 000 000 under
perioden 2013–2015.

Nu föreslås att medel avseende premien fr.o.m.
2012 överförs till anslaget 1:8 Supermiljöbilspremie med 20 miljoner kronor 2012,
80 miljoner kronor 2013 och med 100 miljoner
kronor 2014.
Beräkningar i tidigare budgetpropositioner
påverkar beräknade anslagsramar för 2012–2015.
Regeringen föreslår därmed att 292 714 000
kronor anvisas under anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. för 2012. För 2013 beräknas
anslaget uppgå till 277 714 000 kronor, för 2014
till 277 714 000 kronor och för 2015 till
277 714 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2012–2015 beräknats enligt följande:
Tabell 3.9 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:2
Miljöövervakning
Tusental kronor

Anvisat 2011

Skälen för regeringens förslag: Regeringen har
ett särskilt bemyndigande om ekonomiska
åtaganden för att Naturvårdsverket ska kunna
teckna fleråriga avtal med de aktörer som utför
övervakning i program som löper över flera år.

1

2012

2013

2014

2015

294 993

294 993

294 993

294 993

–15 000

–15 000

–15 000

–2 279

–2 279

–2 279

–2 279

292 714

277 714

277 714

277 714

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

Regeringens överväganden
I budgetpropositionen för 2011 har regeringen
aviserat att införa en supermiljöbilspremie
fr.o.m. 1 januari 2012. Beräknade medel för
premien placerades tillfälligt under anslaget 1:2
Miljöövervakning.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Tabell 3.10 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – 1:2 Miljöövervakning
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

Ingående åtaganden

47 926

52 183

75 640

–

–

–

Nya åtaganden

47 870

66 000

42 000

–

–

–

Infriade åtaganden

-43 613

–42 543

–37 500

–57 000

–13 140

–10 000

Utestående åtaganden

52 183

75 640

80 140

–

–

–

Erhållet/föreslaget bemyndigande

82 000

82 000

82 000

–

–

–
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3.8.3

1:3 Åtgärder för värdefull natur

•
•
•

Tabell 3.11 Anslagsutveckling 1:3 Åtgärder för värdefull
natur

förvaltning av värdefulla naturområden
medfinansiering i större EU-projekt
samverkansavtal med statliga myndigheter.

Tusental kronor

1 748 294

2010

Utfall

2011

Anslag

829 952

2012

Förslag

615 535

2013

Beräknat

615 535

2014

Beräknat

615 535

2015

Beräknat

615 535

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

29 003
812 585

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för insatser för skötsel och
förvaltning av skyddad natur, bevarande och
restaurering av biologisk mångfald och insatser
för friluftsliv. Anslaget får särskilt användas för
kostnader
- för skötsel av skyddade områden, naturvårdsförvaltning och fastighetsförvaltning,
- för artbevarande och viltförvaltning, samt
- i samband med skötsel och övrig förvaltning av värdefull natur.

Regeringens överväganden
Förslås att basfinansiering av medel till åtgärder
för havs- och vattenmiljö på 200 miljoner kronor
även fortsättningsvis finansieras från anslaget.
Motsvarande belopp föreslås därför överföras till
anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö
även efter 2014.
Beräkningar i tidigare budgetpropositioner
påverkar beräknade anslagsramar för 2012–2015.
Regeringen föreslår därmed att 615 535 000
kronor anvisas under anslaget 1:3 Åtgärder för
värdefull natur för 2012. För 2013 beräknas anslaget uppgå till 615 535 000 kronor, för 2014 till
615 535 000 kronor och för 2015 till 615 535 000
kronor.
Anslaget har för perioden 2012–2015 beräknats enligt följande:
Tabell 3.12 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:3 Åtgärder för värdefull natur
Tusental kronor

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Anvisat 2011

2012

2013

2014

2015

829 952

829 952

829 952

829 952

–17 000

–17 000

–17 000

–17 000

–197 417

–197 417

–197 417

–197 417

615 535

615 535

615 535

615 535

Förändring till följd av:

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2012 för ramanslaget 1:3 Åtgärder för
värdefull natur ingå ekonomiska åtaganden som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 140 000 000
kronor under perioden 2013–2037.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen har
ett särskilt bemyndigande om ekonomiska
åtaganden för att fleråriga avtal ska kunna
tecknas som avser

1

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Tabell 3.13 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015–2037

201 065

135 295

135 295

–

–

–

6 786

52 500

80 000

–

–

–

Infriade åtaganden

–72 556

–52 500

–80 000

–80 000

–20 000

–35 295

Utestående åtaganden

135 295

135 295

135 295

–

–

–

Erhållet/föreslaget bemyndigande

360 000

260 000

140 000

–

–

–
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3.8.4

1:4 Sanering och återställning av
förorenade områden

Tabell 3.14 Anslagsutveckling 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden
Tusental kronor

2010

Utfall

414 149

2011

Anslag

531 518

2012

Förslag

472 618

2013

Beräknat

436 718

2014

Beräknat

455 018

2015

Beräknat

483 018

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

333 869
666 277

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för att inventera, undersöka
och åtgärda förorenade områden som behöver
saneras och efterbehandlas samt för att ta fram
prioriteringsunderlag. Anslaget får användas till
att åtgärda saneringsobjekt som är särskilt angelägna ur risksynpunkt och till akuta saneringsinsatser. Anslaget används vidare för att inventera om det förekommer objekt som förorenats av en statlig organisation som inte längre
finns kvar, och i så fall genomföra ansvarsutredningar och nödvändiga undersökningar av
dessa. Anslaget används även för att ta om hand
historiskt radioaktivt avfall från icke-kärnteknisk
verksamhet.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2012 för ramanslaget 1:4 Sanering och
återställning av förorenade områden ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 668 000 000 kronor under
perioden 2013–2022.

Regeringens överväganden
Kostnaderna vid Statens geotekniska institut och
Sveriges geologiska undersökning har ökat
genom förslag i prop. 2008/09:217 om miljöbalkens försäkring och avhjälpande av förorenade områden m.m. Regeringen föreslår därför
att 10 miljoner kronor per år fr.o.m. 2012 överförs till anslaget 2:3 Statens geotekniska institut,
utgiftsområde 18 samt 5 miljoner kronor per år
fr.o.m. 2012 till anslaget 1:8 Sveriges geologiska
undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m, utgiftsområde 24.
För delfinansiering av ökade kostnader av
Sveriges bidrag till det europeiska vädersatellitsamarbetet EUMETSAT föreslås att 10 miljoner
kronor per år 2012–2015 överförs till anslaget
1:7 Internationellt miljösamarbete .
För delfinansiering av fortsatt klimatanpassning föreslås att 40 miljoner kronor per år 2013–
2015 överförs till anslaget 1:10 Klimatanpassning.
Regeringen föreslår vidare att anslaget minskas
med 15 miljoner kronor 2012 och med
20 miljoner kronor per år 2013–2015. Neddragningen på anslaget kan innebära förseningar i
takten på planerat sanerings- och efterbehandlingsarbete.
Beräkningar i tidigare budgetpropositioner
påverkar beräknade anslagsramar för 2012–2015.
Regeringen föreslår därmed att 472 618 000
kronor anvisas under anslaget 1:4 Sanering och
återställning av förorenade områden för 2012. För
2013 beräknas anslaget uppgå till 436 718 000
kronor, för 2014 till 455 018 000 kronor och för
2015 till 483 018 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2012–2015 beräknats enligt följande:
Tabell 3.15 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

531 518

531 518

531 518

531 518

–58 900

–94 800

–76 500

–48 500

472 618

436 718

455 018

483 018

Förändring till följd av:

Skälen för regeringens beslut: Regeringen har
ett särskilt bemyndigande om ekonomiska förpliktelser för att fleråriga avtal ska kunna tecknas
för fleråriga insatser som rör inventering, undersökningar och åtgärder för att sanera och efterbehandla förorenade områden.

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
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Tabell 3.16 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade
områden
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden
Utestående åtaganden
Erhållet/föreslaget bemyndigande

3.8.5

Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015–2022

709 131

753 111

886 601

–

–

–

461 296

491 150

349 460

–

–

–

-417 315

–357 660

–570 651

–460 050

–104 360

–101 000

753 111

886 601

665 410

–

–

–

1 050 000

1 067 000

668 000

–

–

–

1:5 Miljöforskning

anden för att Naturvårdsverket ska kunna teckna
avtal om fleråriga miljöforskningsprojekt.

Tabell 3.17 Anslagsutveckling 1:5 Miljöforskning
Tusental kronor

2010

Utfall

90 446

2011

Anslag

91 878

2012

Förslag

88 063

2013

Beräknat

88 433

2

2014

Beräknat

89 681

3

2015

Beräknat

91 557

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

430
90 376

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 87 078 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 86 948 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 86 948 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används främst för att finansiera forskning som stödjer Naturvårdsverkets arbete inom
flera områden som berör miljökvalitetsmålen,
forskning som knyter an till miljöbalken samt
för underlag till internationella förhandlingar.
Anslaget ska också finansiera statens andel av
den forskning som bedrivs samfinansierat med
näringslivet vid IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

Regeringens överväganden
För delfinansiering av ökade kostnader av
Sveriges bidrag till det europeiska vädersatellitsamarbetet EUMETSAT föreslås att 5 miljoner
kronor 2012 och 6 miljoner kronor per år 2013–
2015 överförs till anslaget 1:7 Internationellt
miljösamarbete .
Regeringen föreslår därmed att 88 063 000
kronor anvisas under anslaget 1:5 Miljöforskning
för 2012. För 2013 beräknas anslaget uppgå till
88 433 000 kronor, för 2014 till 89 681 000
kronor och för 2015 till 91 557 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2012–2015 beräknats enligt följande:
Tabell 3.18 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:5 Miljöforskning
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

91 878

91 878

91 878

91 878

Förändring till följd av:

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Pris- och löneomräkning 2
Beslut

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2012 för ramanslaget 1:5 Miljöforskning
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 102 000 000 kronor under
perioden 2013–2015.

62

2 633

4 110

6 118

–6 078

–6 173

–6 302

–134

–137

89 681

91 557

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Skälen för regeringens förslag: Regeringen har
ett särskilt bemyndigande om ekonomiska åtag-

1 185
–5 000

88 063

88 433

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
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Tabell 3.19 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 1:5 Miljöforskning
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

119 929

92 467

101 467

–

–

–

36 016

50 000

50 000

–

–

–

–63 478

–41 000

–50 000

–51 467

–30 000

–20 000

Utestående åtaganden

92 467

101 467

101 467

–

–

–

Erhållet/föreslaget bemyndigande

102 000

102 000

102 000

–

–

–

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

3.8.6

1:6 Kemikalieinspektionen

Tusental kronor

2011

156 033

Utfall

1

189 448

Anslag

Anslagssparande
Utgiftsprognos

5 082
190 297

Uppdragsverksamhet

(varav tjänsteexport)

191 028
194 648

2

(varav tjänsteexport)

198 414

3

Budget 2012

176 646

4

(varav tjänsteexport)

Beräknat

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

1 518

1 518

0

3 649

3 649

0

1 675

1 675

0

Prognos 2011

Förslag
Beräknat

2015

Intäkter

Utfall 2010

2013

Beräknat

Beräknat
2015

Tusental kronor

2012

2014

Beräknat
2014

Tabell 3.22 Uppdragsverksamhet

Tabell 3.20 Anslagsutveckling 1:6 Kemikalieinspektionen

2010

Beräknat
2013

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 191 027 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 190 796 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 165 562 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Kemikalieinspektionens
förvaltningskostnader, dvs. som avser tillsyn och
vägledning, riskbedömning, riskbegränsning för
allmänkemikalier samt riskbegränsning för bekämpningsmedel. Anslaget används även för
finansiering av Internationella kemikaliesekretariatets verksamhet.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 3.21 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentlig-rättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

62 779

7 786

71 346

–781

Prognos 2011

67 750

9 150

88 096

–11 196

Budget 2012

80 050

11 700

101 950

–10 200

Kemikalieinspektionens verksamhet finansieras
huvudsakligen med avgifter som anges i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken.
Intäkterna från kemikalieavgifter m.m. redovisas
på inkomsttitel 1457, intäkterna från bekämpningsmedel redovisas på inkomsttitel 1454 och
övriga inkomster av statens verksamhet redovisas på inkomsttitel 2811. Kemikalieinspektionen bedriver även viss avgiftsfinansierad
verksamhet där myndigheten disponerar medlen.
Detta omfattar framför allt prövningsverksamhet enligt EU-direktivet 98/8/EG och EUförordningen 1107/2009/EG avseende verksamma ämnen i bekämpningsmedel.
Kemikalieinspektionen är utsedd rapportör
och utför inom svenska rapportörsprogrammet
(SERP), för EU:s räkning, riskbedömning av befintliga och nya verksamma ämnen i bekämpningsmedel.
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Regeringens överväganden
Beräkningar i tidigare budgetpropositioner påverkar beräknade anslagsramar för 2012–2015.
Regeringen föreslår därmed att 191 028 000
kronor anvisas under anslaget 1:6 Kemikalieinspektionen för 2012. För 2013 beräknas anslaget
uppgå till 194 648 000 kronor, för 2014 till
198 414 000 kronor och för 2015 till 176 646 000
kronor.
Anslaget har för perioden 2012–2015 beräknats enligt följande:
Tabell 3.23 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:6 Kemikalieinspektionen
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

189 448

189 448

189 448

189 448

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

1 768

5 392

9 403

14 569

Beslut

–280

–285

–291

–27 222

Regeringens överväganden

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

92

94

–145

–149

191 028

194 648

198 414

176 646

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

3.8.7

FN-systemet. Anslaget finansierar Sveriges
årliga bidrag till den miljöfond som utgör kärnan
i finansieringen av FN:s miljöprogram UNEP:s
verksamhet.
Vidare disponeras anslaget för bilateralt och
EU-relaterat miljösamarbete samt stöd till internationella organisationer. Dessutom används
medlen för kostnader för deltagande i internationellt samarbete på kärnenergiområdet, dvs.
Sveriges reguljära medlemsavgift i Internationella
Atomenergiorganet (IAEA), bidraget till
IAEA:s Technical Assistance and Coooperation
Fund samt kostnader i samband med övrigt
internationellt kärnsäkerhetssamarbete.
Anslaget används också för att betala Sveriges
medlemsavgifter i de internationella organisationerna EUMETSAT (det europeiska vädersatellitsamarbetet), ECMWF (det europeiska
centret för medellånga prognoser) och WMO
(den världsmeteorologiska organisationen).

1:7 Internationellt miljösamarbete

Tabell 3.24 Anslagsutveckling 1:7 Internationellt miljösamarbete

Tabell 3.25 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:7 Internationellt miljösamarbete

Tusental kronor

2010

Utfall

73 190

2011

Anslag

156 531

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Regeringen föreslår att 41,5 miljoner kronor per
år 2012–2015 tillförs anslaget för ökade
kostnader av Sveriges bidrag till det europeiska
vädersatellitsamarbetet, EUMETSAT och till
Internationella atomenergiorganet IAEA.
Regeringen föreslår därmed att 182 531 000
kronor anvisas under anslaget 1:7 Internationellt
miljösamarbete för 2012. För 2013 beräknas
anslaget uppgå till 182 531 000 kronor, för 2014
till 182 531 000 kronor och för 2015 till
182 531 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2012–2015 beräknats enligt följande:

1 603

Tusental kronor
2012

2013

2014

2015

141 031

141 031

141 031

141 031

41 500

41 500

41 500

41 500

182 531

182 531

182 531

182 531

152 736
1

2012

Förslag

182 531

Anvisat 2011

2013

Beräknat

182 531

Förändring till följd av:

2014

Beräknat

182 531

Beslut

182 531

Överföring
till/från andra
anslag

2015

Beräknat

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för medlemsavgifter och stöd
till internationella organisationer samt för internationellt samarbete. Stödet avser internationella
miljökonventioner och avtal om miljöfrågor i
64

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
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3.8.8

1:8 Supermiljöbilspremie (Nytt
anslag)

Tabell 3.26 Anslagsutveckling 1:8 Supermiljöbilspremie
Tusental kronor

2010

Utfall

2011

Anslag

2012

Förslag

20 000

0

2013

Beräknat

80 000

2014

Beräknat

100 000

2015

Beräknat

0

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0

Regeringen föreslår därmed att 20 000 000
kronor anvisas under anslaget 1:8 Supermiljöbilspremie för 2012. För 2013 beräknas anslaget
uppgå till 80 000 000 kronor, för 2014 till
100 000 000 kronor och för 2015 till 0 kronor.
Anslaget har för perioden 2012–2015 beräknats enligt följande:

0
Tabell 3.27 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:8 Supermiljöbilspremie
Tusental kronor
2013

2014

2015

0

0

0

0

20 000

80 000

100 000

20 000

80 000

100 000

Anvisat 2011
Förändring till följd av:

För införandet av en supermiljöbilspremie
fr.o.m. 1 januari 2012 föreslås ett nytt anslag
föras upp på statens budget fr.o.m. 2012. Anslaget avses användas för att stimulera inköp av
de bilar som släpper ut allra minst koldioxid.

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

Regeringens överväganden
I budgetpropositionen för 2011 har regeringen
aviserat att införa en supermiljöbilspremie
fr.o.m. 1 januari 2012. Personbilar med mycket
låga utsläpp, upp t.o.m. 50 gram koldioxid per
km, kommer sannolikt till största delen att vara
laddhybrider och rena elbilar. Merkostnaden för
en sådan bil är uppskattad till mellan 100 000 och
150 000 kronor på grund av att bland annat
batteritekniken fortfarande är dyr. För att
stimulera inköp av dessa bilar inför regeringen
ett bidrag om högst 40 000 kronor per bil. Målgruppen för bidraget föreslås omfatta privatpersoner, bilpooler, offentlig sektor samt
företag, inkluderande taxibolag och biluthyrningsföretag för att bidraget ska få ett så stort
genomslag som möjligt. Stöd till företag omfattas dock av EU:s statstödsregler, varför
bidragssystemen måste utformas i förenlighet
med detta regelverk och anmälas till Europeiska
kommissionen. Beräknade medel för premien
placerades tillfälligt under anslaget 1:2 Miljöövervakning. Föreslås att medel avseende
premien fr.o.m. 2012 överförs från anslaget 1:2
Miljöövervakning med 20 miljoner kronor 2012,
80 miljoner kronor 2013 och med 100 miljoner
kronor 2014.

2012

3.8.9

0

1:9 Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut

Tabell 3.28 Anslagsutveckling 1:9 Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut
Tusental kronor

2010

Utfall

278 745

2011

Anslag

206 666

2012

Förslag

209 049

2013

Beräknat

206 305

2

2014

Beräknat

210 432

3

2015

Beräknat

215 665

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

8 582
205 194

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 201 510 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 201 453 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 201 453 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för förvaltningskostnader för
Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut (SMHI).
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet
SMHI:s uppdragsverksamhet och affärsverksamhet finansieras med avgifter. Uppdragsverksamheten sker inom ramen för SMHI:s
myndighetsansvar men bekostas helt av andra
myndigheter. Affärsverksamheten bedrivs på
kommersiella villkor på en helt eller delvis
konkurrensutsatt marknad.

Anslaget har för perioden 2012–2015 beräknats
enligt följande:
Tabell 3.31 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Tusental kronor

Anvisat 2011

2012

2013

2014

2015

206 666

206 666

206 666

206 666

7 311

11 653

17 082

–8 283

–8 451

–8 661

46

611

564

579

209 049

206 305

210 432

215 665

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Tabell 3.29 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

2 337

Beslut

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

22 900

22 500

400

24 000

24 000

0

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

(varav tjänsteexport)

Prognos 2011

1

Förslag/
beräknat
anslag

(varav tjänsteexport)
1

Budget 2012

24 000

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

24 000

0

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

3.8.10 1:10 Klimatanpassning

212 300

220 300

–8 000

Tabell 3.32 Anslagsutveckling 1:10 Klimatanpassning

(varav tjänsteexport)

Tabell 3.30 Affärsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2010

Tusental kronor

(varav tjänsteexport)

Prognos 2011

213 200

214 200

–1 000

215 000

213 000

2 000

(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

Regeringens överväganden
Beräkningar i tidigare budgetpropositioner
påverkar beräknade anslagsramar för 2012–2015.
Regeringen föreslår att 209 049 000 kronor
anvisas under anslaget 1:9 Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut för 2012. För 2013
beräknas anslaget uppgå till 206 305 000 kronor,
för 2014 till 210 432 000 kronor och för 2015 till
215 665 000 kronor.
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2010

Utfall

137 674

2011

Anslag

117 000

2012

Förslag

117 000

2013

Beräknat

90 000

2014

Beräknat

90 000

2015

Beräknat

95 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

5 757
113 337

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för vissa förebyggande och
kunskapshöjande insatser för att begränsa samhällets sårbarhet till följd av klimatförändringar.
Anslaget får även användas för de administrativa
kostnader som följer med insatserna.
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Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslaget 1:10 Klimatanpassning besluta om ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov
av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor
2013–2015.
Skälen för regeringens förslag: För att avtal om
fleråriga projekt ska kunna tecknas har regeringen ett särskilt bemyndigande om ekonomiska
åtaganden. Besluten avser upphandlingar för den
nationella höjdmodellen.

Regeringen föreslår att anslaget tillförs
25 miljoner kronor 2012, 90 miljoner kronor per
år 2013–2014 och 95 miljoner kronor 2015.
Regeringen föreslår därmed att 117 000 000
kronor anvisas under anslaget 1:10 Klimatanpassning för 2012. För 2013 beräknas anslaget uppgå
till 90 000 000 kronor, för 2014 till 90 000 000
kronor och för 2015 till 95 000 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2012–2015 beräknats enligt följande:
Tabell 3.33 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:10 Klimatanpassning
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

117 000

117 000

117 000

117 000

–27 000

–27 000

–22 000

90 000

90 000

95 000

Förändring till följd av:

Regeringens överväganden

Beslut

Det viktiga klimatanpassningsarbetet som
inleddes 2009 fortsätter och utvecklas. Resurser
tillförs för fortsatta karteringar och länsstyrelsernas arbete. Regeringen avser även att inrätta ett nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

117 000

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Tabell 3.34 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden anslaget 1:10 Klimatanpassning
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Ingående åtaganden

40 382

45 652

40 000

Nya åtaganden

41 922

40 000

25 000

Infriade åtaganden

–36 652

–45 562

–40 000

Utestående åtaganden

45 652

40 000

25 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

60 000

40 000

25 000

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

–17 000

–7 000

–1 000
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3.8.11 1:11 Inspire

3.8.12 1:12 Åtgärder för havs- och
vattenmiljö

Tabell 3.35 Anslagsutveckling 1:11 Inspire
Tabell 3.37 Anslagsutveckling 1:12 Åtgärder för havs- och
vattenmiljö

Tusental kronor

2010

Utfall

47 978

2011

Anslag

50 000

2012

Förslag

50 000

2013

Beräknat

0

2014

Beräknat

0

2015

Beräknat

0

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

2 022

Tusental kronor

50 912

2010

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Regeringens överväganden
Genomförandet av Inspiredirektivet behöver
fortsätta. Regeringen avser därför att återkomma
med besked om fortsatt finansiering efter 2012.
Regeringen föreslår därmed att 50 000 000
kronor anvisas under anslaget 1:12 Inspire för
2012. För 2013 beräknas anslaget uppgå till
0 kronor, för 2014 till 0 kronor och för 2015 till
0 kronor.
Anslaget har för perioden 2012–2015 beräknats enligt följande:
Tabell 3.36 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:11 Inspire
Tusental kronor

Anvisat 2011

2012

2013

2014

2015

50 000

50 000

50 000

50 000

–50 000

–50 000

–50 000

0

0

0

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

50 000

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
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359 421

2011

Anslag

578 749

2012

Förslag

737 565

2013

Beräknat

502 565

2014

Beräknat

577 565

2015

Beräknat

571 565

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

10 379
566 639

1

Anslaget används för att samordna det fortsatta
arbetet med genomförandet av Inspire-direktivet
i svensk lagstiftning, för en nationell portal samt
merkostnader som följer av direktivet.

1

Utfall

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för insatser för att förbättra,
bevara och skydda havs- och vattenmiljöer.
Detta inkluderar även genomförandet av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten
på vattenmiljön samt frågor som rör havsplanering.
Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2012 för ramanslaget 1:12 Åtgärder för
havs- och vattenmiljö besluta om ekonomiska
åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst
155 000 000 kronor under perioden 2013–2017.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen har
ett särskilt bemyndigande för ekonomiska åtaganden för att Havs- och vattenmyndigheten ska
kunna teckna avtal om fleråriga åtgärder. Bemyndiganderamen för 2012 föreslås öka med
25 miljoner kronor för att bl.a. kunna hantera insatser i anslutning till det marina direktivet och
havsplaneringen.
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Regeringens överväganden
För arbetet med den nya havsplaneringen föreslås att resurser tillförs Havs- och vattenmyndighet och länsstyrelserna. Från anslaget överförs
10 miljoner kronor 2012 och 15 miljoner kronor
per år fr.o.m. 2013 till anslaget 1:17 Havs- och
vattenmyndigheten. Till anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. under utgiftsområde 1 överförs
8 miljoner kronor 2012 och 15 miljoner kronor
per år fr.o.m. 2013.
För fortsatt basfinansiering av medel till åtgärder för havs- och vattenmiljö föreslås att
200 miljoner kronor per år överförs fr.o.m. 2015
från anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur.
Beräkningar i tidigare budgetpropositioner
påverkar beräknade anslagsramar för 2012–2015.
Regeringen föreslår därmed att 737 565 000
kronor anvisas under anslaget 1:12 Åtgärder för
havs- och vattenmiljö för 2012. För 2013 be

räknas anslaget uppgå till 502 565 000 kronor,
för 2014 till 577 565 000 kronor och för 2015 till
571 565 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2012–2015 beräknats enligt följande:
Tabell 3.38 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:12 Havsmiljö
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

578 749

578 749

578 749

578 749

Förändring till följd av:
Beslut

–50 000

–285 000

–210 000

–216 000

Överföring
till/från andra
anslag

208 816

208 816

208 816

208 816

737 565

502 565

577 565

571 565

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Tabell 3.39 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015–2017

98 906

128 032

88 032

–

–

–

173 499

88 000

144 968

–

–

–

–144 373

–128 000

–78 000

–93 000

–46 500

–15 500

Utestående åtaganden

128 032

88 032

155 000

–

–

–

Erhållet/föreslaget bemyndigande

133 000

130 000

155 000

–

–

–

Infriade åtaganden
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3.8.13 1:13 Insatser för internationella
klimatinvesteringar

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Tabell 3.40 Anslagsutveckling 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

Tusental kronor

2010

Utfall

271 965

2011

Anslag

228 100

2012

Förslag

70 000

2013

Beräknat

86 000

2014

Beräknat

96 000

2015

Beräknat

110 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

8 135
70 493

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för insatser som syftar till att
uppfylla det svenska åtagandet till 2020 samt
internationella klimatåtaganden genom att delta
i, förbereda, genomföra, utvärdera och utveckla
projekt och metoder för s.k. gemensamt genomförande och mekanismen för ren utveckling
samt för att utveckla liknande mekanismer som
upprättas inom ramen för FN:s klimatkonvention. I samma syfte får anslaget användas för förvärv av utsläppsutrymme. Anslaget får även användas för att utveckla systemet för handel med
utsläppsrätter samt för att finansiera övervakning
i anknytning till internationell utsläppshandel.
Anslaget får även användas till att bidra till finansieringen av den internationella transaktionsförteckningen (ITL) för registerhållning av
transaktioner av s.k. Kyotoenheter.

70

under 2012 för ramanslaget 1:13 Insatser för
internationella klimatinvesteringar ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 1 150 000 000 kronor 2013–2021.

Skälen för regeringens förslag: För att avtal om
fleråriga projekt i samband med internationella
klimatinvesteringar ska kunna tecknas har regeringen ett särskilt bemyndigande om ekonomiska
åtaganden. Bemyndiganderamen för 2012 har
justerats utifrån att tidigare medel som fonderats
på Nefco återförs samt att bemyndiganderamen
justeras så att nya åtaganden kan ingås. Se även
regeringens överväganden.
Regeringens överväganden
Insatser för internationella klimatinvesteringar
pågår över lång tid och under tidigare budgetår
har medel fonderats i avvaktan på utbetalning.
Med anledning av Riksrevisionens påpekande
och i enlighet med vad som redovisas i regeringens skrivelse Riksrevisionens granskning av
klimatinsatser utomlands – statens inköp av utsläppskrediter (skr. 2010/11:157) föreslår nu
regeringen att medel som tidigare fonderats i avvaktan på utbetalning inryms i anslagets bemyndigande.
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Detta innebär även att anslagets nivå justeras till
att motsvara beräknade utbetalningar för
budgetåret. Bemyndiganderamen justeras även så
att nya åtaganden kan ingås. Beräknad anslagsnivå samt justering av bemyndigande för nya
åtaganden motsvarar tidigare beräknade anslagsnivåer och därmed bibehållen ambitionsnivå för
insatser för internationella klimatinvesteringar.
Fonderade medel återförs till statskassan.
Regeringen avser att återkomma med anledning
av Energimyndighetens rapport om uppdraget
rörande internationella insatser bidrag till klimatmålen(dnr. M2011/2195/Kl).
För förvaltningsändamål föreslås att 4 miljoner kronor per år fr.o.m. 2012 överförs till anslaget 1:1 Statens Energimyndighet: Förvaltningskostnader under utgiftsområde 21.
Beräkningar i tidigare budgetpropositioner påverkar beräknade anslagsramar för 2012–2015.

Regeringen föreslår därmed att 70 000 000
kronor anvisas under anslaget 1:13 Insatser för
internationella klimatinvesteringar för 2012. För
2013 beräknas anslaget uppgå till 86 000 000
kronor, för 2014 till 96 000 000 kronor och för
2015 till 110 000 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2012–2015 beräknats enligt följande:
Tabell 3.41 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

228 100

228 100

228 100

228 100

–158 100

–142 100

–132 100

–118 100

70 000

86 000

96 000

110 000

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Tabell 3.42 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015–2021

Ingående åtaganden

154 000

318 000

549 000

–

–

–

Nya åtaganden

432 731

286 000

557 000

–

–

–

–268 731

–55 000

–50 000

–66 000

–76 000

–914 000

Utestående åtaganden

318 000

549 000

1 056 000

–

–

–

Erhållet/föreslaget bemyndigande

400 000

549 000

1 150 000

–

–

–

Infriade åtaganden

Fotnot: Statens energimyndighet agerar på en global marknad, som regleras av beslut under FN:s klimatkonvention. Myndighetens juridiskt bindande åtaganden är i euro
och i US-dollar. Det innebär att åtagandena förändras vid valutakursfluktuationer. I det föreslagna bemyndigandet finns visst utrymme för sådana förändringar.
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3.8.14 1:14 Internationellt miljö- och
kärnsäkerhetssamarbete med
Ryssland

Skälen för regeringens förslag: För att avtal om
fleråriga projekt ska kunna tecknas inom det
område som anslaget omfattar har regeringen ett
särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden.

Tabell 3.43 Anslagsutveckling 1:14 Internationellt miljöoch kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland
Tusental kronor

2010

Utfall

56 528

2011

Anslag

60 000

2012

Förslag

53 500

2013

Beräknat

53 500

2014

Beräknat

53 500

2015

Beräknat

53 500

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 472
58 255

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för att samarbeta med Ryssland inom miljö-, klimat- och kärnsäkerhetsområdet. Medlen avses främst användas till fortsatt
samarbete mellan myndigheterna kring reaktorsäkerhet, icke-spridning, kärnavfall och strålskydd, miljöskydd och därtill relaterade projekt
av ömsesidig nytta för Sverige och Ryssland.
Högst 6 miljoner kronor får användas för administration och samordning. En del av anslaget
avsätts till bl.a. regionala organisationers miljörelaterade samarbete med Ryssland.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Regeringens överväganden
För delfinansiering av ökade kostnader av
Sveriges bidrag till det europeiska vädersatellitsamarbetet, EUMETSAT föreslås att 3,25 miljoner kronor per år 2012–2015 överförs till anslaget 1:7 Internationellt miljösamarbete . För delfinansiering av ökade kostnader för Sveriges bidrag till Internationella atomenergiorganet
IAEA överförs 3,25 miljoner kronor per år
2012–2015 till anslaget 1:7 Internationellt miljösamarbete.
Regeringen föreslår därmed att 53 500 000
kronor anvisas under anslaget 1:14 Internationellt
miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland
för 2012. För 2013 beräknas anslaget uppgå till
53 500 000 kronor, för 2014 till 53 500 000
kronor och för 2015 till 53 500 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2012–2015 beräknats enligt följande:
Tabell 3.44 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med
Ryssland
Tusental kronor

Anvisat 2011

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslaget 1:14 Internationellt
miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 30 000 000 kronor
under perioden 2013–2017.

1

2012

2013

2014

2015

60 000

60 000

60 000

60 000

–6 500

–6 500

–6 500

–6 500

53 500

53 500

53 500

53 500

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från
andra anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Tabell 3.45 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – 1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med
Ryssland
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015–2017

8 483

23 400

24 102

–

–

–

25 064

22 200

24 800

–

–

–

–10 147

–21 498

–20 345

–19 480

–5 000

–4 077

Utestående åtaganden

23 400

24 102

28 557

–

–

–

Erhållet/föreslaget bemyndigande

31 000

24 800

30 000

–

–

–
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3.8.15 1:15 Hållbara städer

Regeringens överväganden

Tabell 3.46 Anslagsutveckling 1:15 Hållbara städer

Satsningen på hållbara städer upphör i och med
utgången av 2012. Utbetalningar av det
ekonomiska stöd som beslutats om kommer
dock att fortsätta och innebära utgifter t.o.m.
2017. Med anledning av den nya budgetlagen
justeras anslagsnivåerna 2012–2017 för att klara
de kommande utbetalningarna. Justeringen
innebär inte någon förändring av satsningens
omfattning utan utgör en omfördelning av
anslagsmedel över tiden.
Regeringen föreslår därmed att 27 500 000
kronor anvisas under anslaget 1:15 Hållbara
städer för 2012. För 2013 beräknas anslaget
uppgå till 15 500 000 kronor, för 2014 till
3 300 000 kronor och för 2015 till 80 000 000
kronor.
Anslaget har för perioden 2012–2015 beräknats enligt följande:

Tusental kronor

2010

Utfall

97 461

2011

Anslag

30 000

2012

Förslag

27 500

2013

Beräknat

15 500

2014

Beräknat

3 300

2015

Beräknat

80 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

235 250
152 831

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för att stödja utvecklingen av
hållbara städer. Stödet avser främst ny- och ombyggnadsåtgärder inom en särskild stadsdel, ett
särskilt bostadsområde eller kvarter som bidrar
till integrerade lösningar för hållbar stadsutveckling. Anslaget får användas till administration
och utvärdering.

Tabell 3.47 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:15 Hållbara städer
Tusental kronor

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Anvisat 2011

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

1

2012

2013

2014

2015

30 000

30 000

30 000

30 000

–30 000

–30 000

–30 000

Förändring till följd av:

under 2012 för ramanslaget 1:15 Hållbara städer
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 111 000 000 kronor under
perioden 2013–2017.

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Skälen för regeringens förslag: För att kunna
fatta beslut om stöd som innebär utgifter under
flera år behöver regeringen ett bemyndigande
om att ingå ekonomiska åtaganden. Nivån på
bemyndigandet korresponderar mot återstående
åtaganden för satsningen på hållbara städer i och
med utgången av 2012.

Övrigt

–2 500

15 500

3 300

80 000

Förslag/
beräknat
anslag

27 500

15 500

3 300

80 000

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Tabell 3.48 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – 1:15 Hållbara städer
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015–2017

Ingående åtaganden

–

–

–

–

–

–

Nya åtaganden

–

–

111 000

–

–

–

Infriade åtaganden

–

–

0

–15 500

–3 200

–92 000

Utestående åtaganden

–

–

111 000

–

–

–

Erhållet/föreslaget bemyndigande

–

–

111 000

–

–

–
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3.8.16 1:16 Skydd av värdefull natur

Skälen för regeringens förslag: Regeringen har
ett särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden för att fleråriga avtal ska kunna tecknas
som avser

Tabell 3.49 Anslagsutveckling 1:16 Skydd av värdefull
natur
Tusental kronor

2010

Utfall

2011

Anslag

742 000

2012

Förslag

751 000

2013

Beräknat

751 000

2014

Beräknat

751 000

2015

Beräknat

678 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
726 473

•
•
•

1

skydd, som exempelvis naturvårdsavtal, av
värdefulla naturområden,
förhandsbesked om statsbidrag till områdesskydd,
samverkansavtal med statliga myndigheter.

Regeringens överväganden

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för insatser för att skydda och
bevara värdefulla naturmiljöer för biologisk
mångfald och friluftsliv. Anslaget får särskilt
användas för
- ersättningar enligt 31 kap. miljöbalken
Naturvårdsverkets ansvarsområde,
- kostnader för förvärv samt avtalslösningar
för statens räkning av värdefulla naturområden,
- kostnader i samband med säkerställande av
värdefulla naturområden,
- statsbidrag till kommuner och kommunala
stiftelser för skydd av värdefulla naturområden.

Beräkningar i tidigare budgetpropositioner
påverkar beräknade anslagsramar för 2012–2015.
Regeringen föreslår att 751 000 000 kronor
anvisas under anslaget 1:16 Skydd av värdefull
natur för 2012. För 2013 beräknas anslaget
uppgå till 751 000 000 kronor, för 2014 till
751 000 000 kronor och för 2015 till 678 000 000
kronor.
Anslaget har för perioden 2012–2015 beräknats enligt följande:
Tabell 3.50 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:16 Skydd av värdefull natur
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

742 000

742 000

742 000

742 000

Förändring till följd av:

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för anslaget 1:16 Skydd av värdefull
natur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 25 000 000 kronor
under perioden 2013–2062.

Beslut

17 000

17 000

17 000

–56 000

Överföring
till/från andra
anslag

–8 000

–8 000

–8 000

–8 000

751 000

751 000

751 000

678 000

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Tabell 3.51 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015–2062

Ingående åtaganden

–

2 347

11 809

–

–

–

Nya åtaganden

–

10 000

12 000

–

–

–

Infriade åtaganden

–

–538

–550

–12 000

–6 259

–5 000

Utestående åtaganden

–

11 809

23 259

–

–

–

Erhållet/föreslaget bemyndigande

–

100 000

25 000

–

–

–
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3.8.17 1:17 Havs- och vattenmyndigheten

Tabell 3.54 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Tabell 3.52 Anslagsutveckling 1:17 Havs- och vattenmyndigheten

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

–

–

–

Prognos 2011

4 500

4 500

0

(varav tjänsteexport)

4 500

4 500

0

200 916

2

Budget 2012

9 315

9 315

0

(varav tjänsteexport)

9 315

9 315

0

Tusental kronor

2010
2011
2012
2013

Utfall
101 865

Anslag
Förslag

1

Utfall 2010

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
99 768

192 583

Beräknat

2014

Beräknat

205 406

3

2015

Beräknat

210 931

4

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 197 499 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 197 725 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 197 725 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Havs- och vattenmyndighetens förvaltningskostnader.
Anslaget får användas för finansiering av kostnader i samband med avveckling av Fiskeriverket.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 3.53 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Utfall 2010

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

–

–

–

–

Prognos 2011

250

14 446

14 446

0

Budget 2012

500

29 064

29 064

0

I tabellen ovan avser beloppen för perioden
1 juli–31 december 2011.
Avgiftsintäkter som inte disponeras utgör
sanktionsavgifter.
Avgiftsintäkter som disponeras avser verksamheter som övertagits från Fiskeriverket.
Forsknings- och datainsamlingsverksamhet
har per den 1 juli 2011 överförts till Sveriges
lantbruksuniversitet med Havs- och vattenmyndigheten i rollen som kvalificerad beställare,
mottagare och utvärderare av verksamheten.

(varav tjänsteexport)

I tabellen ovan avser beloppen för perioden
1 juli–31 december 2011. Avgifterna i ovanstående tabell avser avgiftsområdet; Tjänsteexport.
Verksamheten (tidigare benämnd Swedmar) har
övertagits från Fiskeriverket och kan på sikt
komma att vidgas i enlighet med Havs- och
vattenmyndighetens vidgade uppdrag.
Regeringens överväganden
För kostnader i samband med att FoU-verksamheten som fram till och med 30 juni 2011 bedrivits vid Fiskeriverket överförs till Sveriges
lantbruksuniversitet föreslås att 6 miljoner
kronor per år överförs till anslaget 1:29 Sveriges
lantbruksuniversitet fr.o.m. 2012.
För kostnader i samband med den nya havsplaneringen överförs 10 miljoner kronor 2012
och 15 miljoner kronor per år fr.o.m 2013 från
anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.
Beräkningar i tidigare budgetpropositioner
påverkar beräknade anslagsramar för 2012–2015.
Regeringen föreslår därmed att 192 583 000
kronor anvisas under anslaget 1:17 Havs- och
vattenmyndigheten för 2012. För 2013 beräknas
anslaget uppgå till 200 916 000 kronor, för 2014
till 205 406 000 kronor och för 2015 till
210 931 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2012–2015 beräknats enligt följande:
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Tabell 3.55 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för
1:17 Havs- och vattenmiljömyndigheten
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

101 865

101 865

101 865

101 865

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

926

2 705

4 919

7 791

Beslut

10 000

15 173

15 494

15 911

Överföring
till/från andra
anslag

79 792

81 173

82 892

85 121

236

242

205 406

210 931

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

192 583

200 916

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013-2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
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4 Miljöforskning

4.1

Omfattning

Området omfattar forskning inom utgiftsområde 20, främst forskning om miljö och samhällsbyggande vid Forskningsrådet för miljö,

4.2

areella näringar och samhällsbyggande (Formas)
men också forskningsverksamheten vid Naturvårdsverket och Stockholm Environment
Institute (SEI).

Utgiftsutveckling

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling Miljöforskning UO20
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande: Förvaltningskostnader

44

46

47

51

52

53

54

2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande: Forskning

495

502

496

536

546

555

568

Summa Miljöforskning

539

548

542

587

598

608

622

Miljöforskning

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
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4.3

Mål

Målet för forskningspolitiken är att Sverige ska
vara en ledande forskningsnation, där forskning
bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.

4.4

Resultatredovisning

4.4.1

Resultat

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande (Formas) har bl.a. ansvaret
för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden
inom miljöområdet. Formas ansvarar för finansieringen av forskningsprojekt, forskningsprogram, forskartjänster och finansieringen av
starka forskningsmiljöer samt information om
forskning och forskningsresultat. Drygt hälften
av rådets forskningsmedel satsas inom miljö och
samhällsbyggande. Resterande medel redovisas
under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel där en översiktlig redovisning av verksamheten inom dessa områden görs.
Forskning och utvecklingsstöd

Formas fördelade 499 miljoner kronor till 146
nya projekt inom den ordinarie utlysningen. Beviljningsgraden 2010 var 11 procent (10 procent
2009 och 14 procent 2008) om man jämför antalet beviljande med inkomna ansökningar. Antalet inkomna ansökningar var 1349 under 2011
jämfört med 1249 år 2010 och 1271 under 2009.
Dessutom har 122 projekt beviljats bidrag inom
riktade satsningar om totalt 450 miljoner kronor.
Andelen kvinnor som huvudsökande var
40 procent och andelen män 60 procent år 2010.
Andelen beviljade projekt med kvinnor som
huvudsökande var 49 procent 2011, 43 procent
2010 och 39 procent 2009.
Formas beredningsorganisation förändrades
under 2009 så att de tidigare 16 ämnesinriktade
beredningsgrupperna ersattes med probleminriktade beredningsgrupper. Under 2010 fanns
åtta beredningsgrupper:
1. klimatförändring,
2. naturmiljön,
78

3. nyttjande av naturresurser,
4. produkter och processer baserade på förnybara och återvunna resurser,
5. miljöföroreningar,
6. livsmedel och djurs välfärd,
7. stads- och landsbygdsutveckling och
8. den byggda miljön.
I varje beredningsgrupp har det ingått 15−20
ledamöter, såväl aktiva forskare som
användare av forskning för bedömning av
forskningens kvalitet och nytta för samhället.
Andelen kvinnor i beredningsgrupperna var
41 procent (44 procent 2009).
Starka forskningsmiljöer

Satsningen på starka forskningsmiljöer ska
främja forskargrupper som bedöms ha utvecklingspotential och förmåga till nytänkande inom strategiskt viktiga områden.
Under år 2010 har sex nya forskningsmiljöer
beviljats medel med 15 miljoner kronor under
tre år inom områdena:
-

Klimatförändringar i natur och samhälle,
en rik naturmiljö,
hållbart nyttjande av naturresurser,
föroreningar, miljö och hälsa,
stads- och landsbygdsutveckling och
hållbart byggande.

Rådet har också fördelat ansökningar för
forskarskolor inom fem olika områden.
Samfinansierad forskning

Formas finansierar också samfinansierad forskning inom Stiftelsen för jordbruks- och miljöteknisk forskning (JTI), Stiftelsen skogsbrukets
forskningsinstitut (Skogforsk) samt inom IVL
Svenska miljöinstitutet AB. Formas har också ett
omfattande forskningssamarbete med andra
organisationer.
Internationellt forskningssamarbete

Formas deltar i ett flertal ERA-NET samarbeten
samt andra aktiviteter inom EU:s ramprogram.
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Några exempel är BIODIVERSA om biologisk
mångfald, CIRCLE om klimat, EMIDA om
sjukdomar hos husdjur, MARFISH om fiske
och URBAN-NET om stadsmiljöforskning.
Inom projektet BONUS som handlar om miljön
i Östersjön deltar mer än hundra forskningsinstitut från nio länder kring Östersjön.

Utförare av forskning inom utgiftsområdet är
Stockholm Environment institute (SEI) som
främst bedriver internationell policyinriktad
forskning, IVL Svenska miljöinstitutet AB som
bedriver forskning i samverkan med näringslivet
samt Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut (SMHI) som bedriver tillämpad forskning om meteorologi, hydrologi, oceanografi
och klimat.

Strategi, analys och utvärdering

Formas har under året gjort flera utvärderingar
bl.a. av forskningen om marin miljö, biologisk
mångfald sam samhällsvetenskaplig forskning.
Utvärderingar har också skett av starka forskningsmiljöer inom Linnéstödet, forskarskolor
och postdoktorala stipendier. Utvärderingarna
ligger till grund för eventuella fortsatta satsningar. Formas har också utfört en utvärdering
av Stockholm Environment Institute (SEI) på
uppdrag av regeringen.
Forskningsinformation

Formas webbplats blir allt viktigare och en utvärdering av webbplatsen har utförts under året.
Utvärderingen har visat på ett behov av ny design och struktur. Ett arbete pågår för närvarande med att förnya webbplatsen. Tidskriften
Miljöforskning kommer från och med år 2011
att övergå till en ren webb-tidskrift. Formas har
medverkat vid ett flertal konferenser och
seminarier och lämnat bidrag till ett antal informationsprojekt.
Övrig forskningsverksamhet

Naturvårdsverket finansierar forskning som kan
ge underlag för att nå de nationella miljökvalitetsmålen samt forskning till stöd för verkets egen verksamhet. Huvuddelen av forskningsstödet sker i programform. Dessutom finansierar Naturvårdverkets anslag miljöforskning
som är samfinansierad med näringslivet vid IVL
Svenska miljöinstitutet AB.
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
(Mistra) är en viktig finansiär av åtgärdsinriktad
forskning. Forskningsstödet som uppgår till ca
200 miljoner kronor per år sker i huvudsak i
programform.

4.4.2

Analys och slutsatser

Formas forskningsstöd är av stor betydelse för
det långsiktiga kunskapsuppbyggandet för att
nå målen för en hållbar samhällsutveckling. De
förändringar som genomförts av beredningsorganisationen under 2009 och 2010, med färre
och problemorienterade beredningsgrupper, innebär att beredningen av ansökningar har blivit
effektivare och att nyttan för samhället blivit
tydligare. Rådet har ett utvecklat arbete för att
minska risken för jäv, för att öka jämställdheten
inom forskningen, samt att stärka viktiga forskningsmiljöer. Formas har också ett omfattande
samarbete med andra forskningsfinansiärer,
branscher och organisationer samt ett betydande
internationellt samarbete.
Den forskning som finansieras av Naturvårdsverket bidrar med vetenskapliga underlag
för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De
programsatsningar som anslaget finansierar
stödjer också Naturvårdsverkets övriga arbete.
Två nya program har påbörjas under året – hälsoeffekter av buller samt bedömning av ekologisk
status enligt ramdirektivet för vatten. Forskningsanslaget finansierar också synteser, utredningar och forskningskommunikation.
Regeringen anser att den forskning som finansieras via Formas och Naturvårdsverket är av
stor betydelse för miljöarbetet och till stöd för
miljöpolitiken nationellt och internationellt.
Forskningen vid Stockholm Environment institute (SEI) bidrar med underlag till den internationella miljöpolitiken. Verksamheten vid SEI
har utvärderats under året av Statskontoret och
Formas. Resultaten av utvärderingarna visar att
forskningen håller en hög internationell vetenskaplig kvalitet och relevans.
Statens forskningssamarbete med näringslivet
inom ramen för IVL Svenska miljöinstitutet bidrar med vikigt underlag för miljöarbetet. IVL
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har också ett omfattande internationellt samarbete och deltar i flera EU-projekt.
Forskningen vid SMHI är av stor betydelse
för att utveckla väderprognoserna och varningar
för olika väderhändelser. SMHI:s forskning är
också av stor vikt för att öka kunskaperna om
klimatpåverkan och anpassningsåtgärder.

4.5

Politikens inriktning

Miljöforskningen har stor betydelse som underlag för regeringens miljöpolitik. Styrmedel, lagstiftning och andra insatser är nästan alltid baserade på resultaten från den vetenskapliga forskningen. En stark miljöforskning är också avgörande som underlag för att nå de nationella miljökvalitetsmålen samt för de stora internationella
miljöutmaningarna. Forskning om nya resurssnåla produktionslösningar och transportsystem,
förnybara material och energi ger också goda
möjligheter för tillväxt, arbetstillfällen och
export.
Miljö- och klimatforskningen har fått en
betydande förstärkning för perioden 2009–2012.
Satsningen omfattar bl.a. förstärkning av forskningen om klimatmodeller och om hur klimatförändringarna påverkar naturresurser, ekosystemtjänster och biologisk mångfald samt en
ökning av havsmiljöforskningen.
En stark nationell miljöforskning lägger också
grunden för ett omfattande internationellt
vetenskapligt samarbete bl.a. inom EU:s ramprogram för forskning och utveckling som har ett
starkt svenskt deltagande.
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4.6

Budgetförslag

4.6.1

2:1 Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader

Tabell 4.2 Anslagsutveckling 2:1 Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader
Tusental kronor

2010

Utfall

44 182

2011

Anslag

46 135

2012

Förslag

50 893

2013

Beräknat

51 934

2

2014

Beräknat

52 953

3

2015

Beräknat

54 341

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 964
46 514

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 50 893 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 50 827 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 50 828 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används av Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande (Formas)
för myndighetens förvaltningskostnader.
Regeringens överväganden
För ökad hantering av forskningsmedel tillförs
anslaget 4 miljoner kronor per år fr.o.m. 2012.
Finansiering sker genom att motsvarande belopp
överförs med 2 miljoner kronor från anslaget 2:2
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande: Forskning och med 2 miljoner
kronor från anslaget 1:28 Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhällsbyggande:
Forskning och samfinansierad forskning under utgiftsområde 23.
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Regeringen föreslår därmed att 50 893 000
kronor anvisas under anslaget 2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader för 2012. För
2013 beräknas anslaget uppgå till 51 934 000
kronor, för 2014 till 52 953 000 kronor och för
2015 till 54 341 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2012–2015 beräknats enligt följande:

4.6.2

Tabell 4.4 Anslagsutveckling 2:2 Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
Tusental kronor

Tabell 4.3 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 2:1
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader
Tusental kronor

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

46 135

46 135

46 135

46 135

1 717

2 719

3 999

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

758

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

4 000

4 082

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

50 893

51 934

4 167

4 276

–68

–70

52 953

54 341

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

2:2 Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

2010

Utfall

494 636

2011

Anslag

502 266

2012

Förslag

535 841

2013

Beräknat

545 813

2

2014

Beräknat

554 931

3

2015

Beräknat

567 831

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

4 050
496 721

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 535 841 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 535 108 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 535 108 tkr i 2012 års prisnivå.

Forskningsrådets viktigaste ansvarsområden är
miljöforskning, forskning om de areella näringarna, forskning om samhällsbyggande samt
forskning till stöd för en ekologiskt hållbar utveckling.
Anslaget används för stöd till grundforskning
och behovsmotiverad forskning och forskningsinformation inom områdena miljö och samhällsbyggande samt projektrelaterade kostnader i
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anslutning till sådan forskning såsom utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor
och seminarier samt informationssatsningar. För
forskning om de areella näringarna finns inom
utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med
anslutande näringar anslaget 1:28 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under år 2012 för ramanslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning ingå ekonomiska åtaganden
som inklusive tidigare åtaganden medför behov
av framtida anslag på högst 450 000 000 kronor
2013, högst 450 000 000 kronor 2014 och högst
450 000 000 för 2015–2017.

Anslaget minskas med 2 miljoner kronor per år
fr.o.m. 2012 för att finansiera ökad hantering av
forskningsmedel. Medel i motsvarande omfattning överförs till anslaget 2:1 Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader.
Beräkningar i tidigare budgetpropositioner
påverkar beräknade anslagsramar för 2012–2015.
Regeringen föreslår därmed att 535 841 000
kronor anvisas under anslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning för 2012. För 2013 beräknas
anslaget uppgå till 545 813 000 kronor, för 2014
till 554 931 000 kronor och för 2015 till
567 831 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2012–2015 beräknats enligt följande:
Tabell 4.5 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 2:2
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
Tusental kronor

Anvisat 2011

Skälen för regeringens beslut: För att underlätta planering och teckna avtal om fleråriga
forskningsprojekt är det nödvändigt att kunna
fatta beslut som medför utfästelser för kommande år.

1

2012

2013

2014

2015

502 266

502 266

502 266

502 266

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

6 479

15 947

25 325

37 590

17 168

17 487

17 804

18 218

9 928

10 113

10 296

10 535

–760

–778

554 931

567 831

Övrigt

Regeringens överväganden
Anslaget ökas med 11 928 000 kronor för finansiering av Stockholms internationella miljöinstitut som tidigare finansierades via anslag 1:8
Stockholms internationella miljöinstitut. Medel i
motsvarande omfattning överförs från anslaget
1:8 Stockholms internationella miljöinstitut.

Förslag/ beräknat anslag

535 841

545 813

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

Tabell 4.6 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande: Forskning
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden
Utestående åtaganden
Erhållet/föreslaget bemyndigande

82

Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

697 707

820 366

1 350 000

480 368

926 081

550 000

–357 709

–396 447

–550 000

820 366

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015–2017

–450 000

–450 000

–450 000

Energi

21
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:2 Regionala och lokala insatser
för energieffektivisering, m.m. besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 140 000 000 kronor 2013 och 2014
(avsnitt 3.1.2),

2.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:3 Insatser för uthållig
energianvändning besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
90 000 000 kronor 2013 och 2014 (avsnitt
3.1.3),

3.

4.

5.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget
1:4
Stöd
för
marknadsintroduktion av vindkraft besluta
om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 50 000 000 kronor under 2013
(avsnitt 3.1.4),
bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:5 Energiforskning besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 4 278 000 000 kronor 2013–2015
(avsnitt 3.1.5),
bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:7 Planeringsstöd för vindkraft,
m.m. besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 5 000 000 kronor
under 2013 (avsnitt 3.1.7),

6.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:9 Energiteknik besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 160 000 000 kronor 2013 och 2014
(avsnitt 3.1.9),

7.

fastställer avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften till högst 255 000 000 kronor 2012
(avsnitt 3.1.10),

8.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:10 Elberedskap besluta om
beställningar av tjänster, utrustning och
anläggningar för beredskapsåtgärder som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
290 000 000 kronor 2013–2016 (avsnitt
3.1.10),

9.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:11 Energieffektiviseringsprogram besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 500 000 000
kronor 2013 och 2014 (avsnitt 3.1.11),

10. bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:12 Avgifter till internationella
organisationer besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
20 000 000 kronor 2013 och 2014 (avsnitt
3.1.12),
11. godkänner förslaget till investeringsplan för
Affärsverket svenska kraftnät för perioden
2012-2014 (avsnitt 3.2.1),
7
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12. bemyndigar regeringen att för 2012 ge
Affärsverket svenska kraftnät finansiella
befogenheter i enlighet med vad regeringen
förordar (avsnitt 3.2.2),
13. bemyndigar regeringen att låta Affärsverket
svenska kraftnät förvärva svenska statens
andel av tillgångarna i SwePol Link AB och

därefter likvidera bolaget SwePol Link AB
(avsnitt 3.2.3),
14. för budgetåret 2012 anvisar anslagen under
utgiftsområde 21 Energi enligt följande
uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
1:10
1:11
1:12

Anslagstyp

Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader
Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m.
Insatser för uthållig energianvändning
Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft
Energiforskning
Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket
Planeringsstöd för vindkraft m.m.
Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader
Energiteknik
Elberedskap
Energieffektiviseringsprogram
Avgifter till internationella organisationer

Summa

8

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

264 117
140 000
118 673
70 000
1 311 181
187 000
15 000
96 220
120 000
255 000
270 000
25 328
2 872 519
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2 Energi

2.1

Omfattning

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel,
distribution och användning av energi.
Energipolitiken bygger på samma tre
grundpelare som energisamarbetet i EU.
Politiken syftar alltså till att förena ekologisk
hållbarhet,
konkurrenskraft
och
försörjningstrygghet. Det är främst Statens
energimyndighet
(Energimyndigheten),
Energimarknadsinspektionen och Affärsverket
svenska kraftnät (Svenska kraftnät) som har

ansvaret för att genomföra åtgärderna inom
energipolitiken, men även Boverket och
länsstyrelserna bidrar med insatser inom
området.
Politiken redovisas i det följande under
rubrikerna
Elmarknad,
Naturgasmarknad,
Värmemarknad, Energieffektivisering samt
minskad el- och oljeanvändning, Förnybar energi
och Energiforskning.
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2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 21 Energi
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
20111

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

1:1 Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader

231

238

239

264

269

274

249

1:2 Regionala och lokala insatser för
energieffektivisering m.m.

135

140

127

140

140

140

0

1:3 Insatser för uthållig energianvändning

102

120

140

119

80

80

0

1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft
1:5 Energiforskning
1:6 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av
Barsebäcksverket

107

70

69

70

0

0

0

1062

1 316

1 208

1 311

1 045

1 060

986

186

184

184

187

187

191

143

1:7 Planeringsstöd för vindkraft m.m.

36

20

42

15

15

15

15

1:8 Energimarknadsinspektionen:
Förvaltningskostnader

87

104

100

96

98

100

103

1:9 Energiteknik

108

122

89

120

60

0

0

1:10 Elberedskap

235

250

259

255

255

255

255

1:11 Energieffektiviseringsprogram

210

270

265

270

270

270

0

25

23

25

25

25

25

16

25

25

0

0

0

0

128

0

264

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

1:12 Avgifter till internationella organisationer
Äldreanslag
2011 1 8 Stöd för installation av solvärme
2010 1:8 Stöd för konvertering från direktverkande
elvärme m.m.
2009 1:8 Stöd för energiinvesteringar i offentliga
lokaler
2009 1:11 Stöd för installation av energieffektiva
fönster m.m. i småhus

0

0

0

0

0

0

0

2004 35:06 Energiteknikstöd

0

0

0

0

0

0

0

55

0

0

0

0

0

0

2 704

2 884

3 035

2 873

2 445

2 411

1 777

2004 35:07 Introduktion av ny energiteknik
Totalt för utgiftsområde 21 Energi
1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:199, bet. 2009/10:FiU21) och förslag till ändringssbudget i samband med denna proposition.

Utfallet för 2010 uppgick till 2 704 miljoner
kronor, vilket var 453 miljoner kronor lägre än
anvisade anslag. För 2009 var förhållandet det
motsatta, dvs. utgifterna var högre än anvisade
anslag. Differenserna förklaras av att vissa
utgifter kan förskjutas över tiden, på grund av
den tid det tar att färdigställa projekt, och
därmed uppkommer utgiften inte under samma
år som anslaget anvisas. Under 2011 beräknas
utgifterna uppgå till 3 035 miljoner kronor,
vilket är högre än anvisade anslag. Skillnaden
förklaras bl.a. av att flera utbetalningar under
energiforskningsanslaget har fått senareläggas
som en följd av bl.a. Europeiska kommissionens
statsstödsprövningar.
För 2012 föreslår regeringen att 2 873
miljoner kronor anvisas inom utgiftsområdet.
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För perioden 2013-2015 beräknas anslagen till
2 445, 2 411 respektive 1 777 miljoner kronor.
Anslagsnivån beräknas minska under perioden
till följd av att nuvarande programperiod för
stöd till marknadsintroduktion för vindkraft
avslutas 2012, att stödet till solvärme planeras att
avvecklas samt att medel för anslaget för
Energiteknik beräknats till noll efter 2013. För
2015 minskar anslagsnivån till följd av att
anslagen för energieffektivisering i denna
budgetproposition beräknats till noll efter 2014.
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2012–2015.
Utgiftsområde 21 Energi
Miljoner kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

2 870

2 870

2 870

2 870

20

47

74

111

-25

-476

-540

-1 163

5

9

14

4

-2

-6

-7

-45

6

6

6

6

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring
till/från andra
utgiftsområden
Övrigt
Ny ramnivå

-2

-6

-7

-7

2 873

2 445

2 411

1 777

1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års statens
budget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013-2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd
och livsmedel samt inom industrin under
utgiftsområde 24 Näringsliv. Vidare redovisas
skatteutgifter till följd av reducerad energiskatt
på el i vissa kommuner i främst norra Sverige
under utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
Skatteutgifter och skattesanktioner som
hänförs till utgiftsområde 21 Energi redovisas i
nedanstående tabell.
Summan i tabell 2.3 är ett netto av
skatteutgifter (dvs. positiva avvikelser) och
sanktioner (dvs. negativa avvikelser). Den till
beloppet högsta skatteutgiften gäller befrielse
från energiskatt för biobränslen, torv, m.m.
Definitionerna
av
skatteutgifter
och
skattesanktioner på energiområdet redovisas
nedan. En utförlig beskrivning finns i
regeringens
skrivelse
Redovisning
av
skatteutgifter 2011 (skr. 2010/11:108).
Tabell 2.3 Skatteutgifter och skattesanktioner netto inom
utgiftsområde 21 Energi
Miljoner kronor
2011

2012

4 840

5 000

380

380

Nedsatt energiskatt för
fjärrvärmeleveranser till industrin

60

50

Nedsatt koldioxidskatt för
fjärrvärmeleveranser till industrin

20

20

-4 130

-4 230

Koldioxidskatt på fossila bränslen i
kraftvärmeverk inom EU:s system för
handel med utsläppsrätter

-130

-120

Koldioxidskatt på fossila bränslen i
värmeverk inom EU:s system för handel
med utsläppsrätter

-120

-110

920

990

Skatteutgifter

2.3

Skatteutgifter

Förutom de stöd till ett visst utgiftsområde som
redovisas via anslag på statsbudgetens utgiftssida
förekommer även stöd på statsbudgetens
inkomstsida i form av skatteutgifter.
Definitionen av en skatteutgift är att
skatteuttaget är lägre än en viss angiven norm.
Om en skatteutgift tas bort leder det till ökade
skatteintäkter
och
därmed
till
en
budgetförstärkning för offentlig sektor på
samma sätt som om en utgift på statsbudgetens
utgiftssida tas bort.
Vid sidan av skatteutgifter finns det även
skattesanktioner, där skatteuttaget är högre än
den angivna normen. Ett exempel på
skattesanktion är den särskilda skatten på
termisk effekt i kärnkraftsreaktorer.
När det gäller punktskatter på energi finns en
mängd specialregler. Endast en mindre del av de
skatteutgifter som dessa särbestämmelser ger
upphov till faller dock under utgiftsområde 21
Energi. Skatteutgifter vid användningen av
energi inom transportområdet redovisas således
under utgiftsområde 22 Kommunikationer,
inom
jordoch
skogsbruket
under

Energiskattebefrielse för biobränslen,
torv, m.m. för uppvärmning
Nedsatt energiskatt på bränsle i
kraftvärmeverk

Skattesanktioner
Skatt på termisk effekt i
kärnkraftsreaktorer

Summa

Energiskattebefrielse för biobränslen, torv, m.m.
för uppvärmning

Ingen skatt utgår på biobränslen, torv m.m. som
används för uppvärmning. Energiskattebefrielse
för vegetabiliska och animaliska oljor och fetter
m.m. samt för biogas gäller enligt 7 kap. 3 och 4
§§ lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE).
11
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Normen utgörs av full energiskatt, d.v.s. 8,0
öre/kWh.

Skattesanktioner
Särskild skatt på termisk effekt i
kärnkraftsreaktorer

Nedsatt energiskatt på bränsle i kraftvärmeverk

Enligt 6 a kap. 3 § LSE gäller befrielse från
energiskatt med 70 procent för den del av
bränslet
som
vid
kraftvärmeproduktion
förbrukas för framställning av värme utanför
EU:s system för handel med utsläppsrätter.
Inom handelssystemet gäller befrielse från
energiskatt med 70 procent enligt 6 a kap. 1 § 17
a LSE. Energiskattebefrielse på den del av
bränslet som motsvarar elproduktionen enligt 6
a kap. 1 § 7 LSE, grundar sig på tvingande
unionsrätt (artikel 14.1 i rådets direktiv
2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en
omstrukturering av gemenskapsramen för
beskattning av energiprodukter och elektricitet).
Skatteutgiften
beräknas
enbart
på
värmeproduktionen. Normen utgörs av full
energiskatt, dvs. 8,0 öre/kWh.
Nedsatt energiskatt för fjärrvärmeleveranser till
industrin

Av 9 kap. 5 § LSE följer att bränslen som
används för att framställa fjärrvärme som
levereras för förbrukning i industrins
tillverkningsprocess medges befrielse från 70
procent av energiskatten och nedsatt energiskatt
till 0,5 öre/kWh på el. Normen utgörs av full
energiskatt på bränsle och normalskattesatsen på
el.
Nedsatt koldioxidskatt för fjärrvärmeleveranser
till industrin

Av 9 kap. 5 § LSE följer att bränslen som
används för att framställa fjärrvärme som
levereras för förbrukning i industrins
tillverkningsprocess medges befrielse från 70
procent av koldioxidskatten. Skatteutgiften
beräknas enbart för värmeanläggningar utanför
EU:s system för handel med utsläppsrätter.
Normen utgörs av full koldioxidskattesats.
Riksdagen har beslutat att nedsättning medges
med 40 procent från och med 2015.
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Enligt 2 § lagen (2000:466) om skatt på termisk
effekt i kärnkraftsreaktorer tas skatt ut på den
högsta
tillåtna
termiska
effekten
i
kärnkraftreaktorer. Skatten uppgår till 12 648
kronor per megawatt termisk effekt och
kalendermånad. Skatten kan likställas med en
extra skatt som lagts på vissa företag och är
därför att betrakta som en skattesanktion.
Koldioxidskatt på fossila bränslen i
kraftvärmeverk inom EU:s system för handel med
utsläppsrätter

Enligt 6 a kap. 1 § 17 a LSE gäller för fossila
bränslen som förbrukas vid samtidig produktion
av värme och el i kraftvärmeverk att
koldioxidskatt betalas med 7 procent av den del
av bränslet som förbrukas för värmeproduktion
om anläggningen ingår i EU:s system för handel
med utsläppsrätter. Inom systemet för handel
med utsläppsrätter utgörs normen av noll i
koldioxidskattesats.
Koldioxidskatt på fossila bränslen i värmeverk
inom EU:s system för handel med utsläppsrätter

Enligt 6 a kap. 1 § 17 a LSE gäller, för fossila
bränslen
som
förbrukas
i
annan
värmeproduktion inom EU:s system för handel
med utsläppsrätter än kraftvärmeproduktion
eller
framställning
av
värme
i
en
industrianläggning, att koldioxidskatt betalas
med 94 procent av koldioxidskatten. Inom
handelssystemet utgörs normen av noll
koldioxidskattesats.

2.4

Resultatredovisning

2.4.1

Energi

Mål
Den svenska energipolitiken bygger på samma
grundpelare som energisamarbetet i EU och
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syftar till att förena ekologisk hållbarhet,
konkurrenskraft och försörjningstrygghet.
Energipolitiken ska skapa villkoren för en
effektiv och hållbar energianvändning och en
kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med
låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat
samt underlätta omställningen till ett ekologiskt
uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god
ekonomisk och social utveckling i hela Sverige.
Energipolitiken ska bidra till ett breddat energi-,
miljö- och klimatsamarbete i Östersjöregionen.
Övriga relevanta mål för energipolitiken
framgår av riksdagens beslut i juni 2002 om riktlinjer för energipolitiken (prop. 2001/02:143,
bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317).
Resultatredovisningen i följande avsnitt görs i
förhållande till dessa mål.
I
enlighet
med
propositionen
En
sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi
(prop. 2008/09:163) har ett antal nya
energipolitiska
mål
beslutats
(bet.
2008/09:NU25, rskr. 2008/09:301). Andelen
förnybar energi 2020 ska vara minst 50 procent
av den totala energianvändningen. Andelen
förnybar energi i transportsektorn ska vara minst
10 procent 2020. Ett mål är vidare 20 procent
effektivare energianvändning till 2020. Målet
uttrycks som ett sektorsövergripande mål om
minskad energiintensitet om 20 procent mellan
2008 och 2020.
Resultatindikatorer

Energimyndigheten tar varje år fram ett antal
indikatorer som används som underlag för den
årliga uppföljningen av de energipolitiska målen.
Energiindikatorerna delas in i tre olika grupper:
temaindikatorer, bakgrundsindikatorer och
grundindikatorer. Temaindikatorer följer upp de
energipolitiska målen inom ett särskilt område.
Bakgrundsindikatorer har som syfte att ge en
ökad förståelse om orsakssamband och vad som
driver utvecklingen i det svenska energisystemet.
Grundindikatorer följer upp energipolitiska mål
inom olika politikområden. Uppföljningen av
energiforskningen bygger bl.a. på den strategi
för uppföljning och resultatredovisning av det
långsiktiga energipolitiska programmet som
Energimyndigheten redovisade 2000 och som
därefter fortlöpande har utvecklats. För
insatserna kring forskning, utveckling, demonstration och kommersialisering tillkommer

indikatorer och resultatmått i enlighet med den
metodik som anges i propositionen Forskning
och ny teknik för framtidens energisystem (prop.
2005/06:127). För de finansiella investeringsstöden, exempelvis stödet energiinvesteringar i
lokaler med offentlig verksamhet har särskilda
planer för uppföljning och utvärdering utarbetats av de ansvariga myndigheterna. Vad
gäller elcertifikatsystemet redovisas antal godkända anläggningar fördelat per kraftslag,
installerad effekt och elproduktion. För
programmet för energieffektivisering i energiintensiv industri redovisas antal deltagande
företag och beräknade energibesparingar hos
deltagande företag.
Resultat

I detta avsnitt redovisas den övergripande
utvecklingen inom energiområdet med avseende
på energibalanser, elbalans, försörjningstrygghet,
industrins konkurrenskraft, kärnkraft, miljö,
hälsa och klimat samt internationellt.
Energibalanser
Under 2010 ökade den totala energianvändningen med 10 procent jämfört med året
innan, främst på grund av en snabb återhämtning
efter
den
ekonomiska
krisen.
Energianvändningen låg 2010 på ungefär samma
nivå som 2007. Inom industrin ökade
förädlingsvärdet med 17 procent och
energianvändningen ökade med 16 TWh, vilket
motsvarar en ökning med 12 procent. Inom
transportsektorn ökade energianvändningen
med 2 TWh. Andelen dieselbilar av
nyregistrerade personbilar fortsatte att öka och
användning av dieselolja steg 8 procent, medan
användningen av bensin gick ned med 9 procent.
Användningen av förnybara drivmedel ökade
från 4,6 till 5,1 TWh. Inom bostads- och
servicesektorn ökade energianvändningen med
11 procent, till stor del beroende på att 2010 var
ett kallare år än 2009. Den temperaturkorrigerade energianvändningen visade på en
minskning med ca 1 procent.
På bränslesidan ökade tillförseln av
biobränslen, torv m.m. med 14 TWh,
motsvarande 11 procent. Användningen av
oljeprodukter ökade med sammanlagt 7 TWh.
Även kol- och koksanvändningen steg, främst

13

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 21

till följd av ökad produktion inom järn- och
stålindustrin.
Tabell 2.4 Sveriges energibalans (TWh)

ENERGITILLFÖRSEL
Tillförsel av bränslen

1970

1980

1990

2000

2009

2010

411

352

296

322

338

373

350

285

191

197

180

187

varav:
Oljeprodukter
Naturgas/stadsgas

-

-

7

8

13

18

Kol/koks

18

19

31

26

18

27

Biobränslen, torv m.m.

43

48

67

91

127

141

Vattenkraft, brutto

41

59

73

79

66

67

1

-

76

202

168

149

166

0,5

2,5

3,5

Kärnkraft, brutto
Vindkraft
Värmepumpar i
fjärrvärmeverk

-

1

7

7

8

8

Nettoimport av el

4

1

-2

5

4,7

2,0

Total tillförd energi

457

489

576

581

568

620

ENERGIANVÄNDNING

1970

1980

1990

2000

2009

2010

Total slutlig inhemsk
användning, varav:

375

381

373

388

376

411

154

148

140

153

134

150

56

68

77

79

93

95

165

165

150

148

149

166

49

84

171

154

143

158

0

53

134

111

98

110

33

25

38

46

50

51

457

489

576

581

568

620

Industri
Inrikes transporter 2
Bostäder, service m.m.
Omvandlings- och distributionsförluster 1
Varav förluster i
kärnkraft
Utrikes sjöfart och energi
för icke energiändamål
Total energianvändning
1

I enlighet med den metod som används av FN/ECE för att beräkna tillförseln från kärnkraften.
2
Innefattar utrikes flyg t.o.m. 1989.
Källa: Energimyndigheten.

Elbalansen
Elproduktionen 2010 var drygt 8 procent högre
än året innan. Ökningen berodde till en del på
att kärnkraftsproduktionen ökade med drygt
5 TWh till 55,6 TWh, vilket innebär att det var
en mycket lägre energiutnyttjandegrad än
normalt även för 2010. Skälet var långa
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revisionsavställningar i kärnkraftverken under
hösten. Även vattenkraftsproduktionen ökade
något och uppgick till 66,2 TWh, vilket är något
lägre än normalårsproduktionen på 67,5 TWh.
Vindkraften ökade med hela 40 procent till
3,5 TWh och kraftvärmen ökade sammanlagt
med 3,5 TWh.
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Tabell 2.5 Sveriges elbalans (TWh)

ELPRODUKTION

1970

1980

1990

2000

2009

2010

Total nettoproduktion

59,1

94,0

141,7

142,0

133,7

144,8

40,9

58,0

71,4

77,8

65,3

66,2

Vindkraft

-

-

0

0,46

2,5

3,5

Kärnkraft

-

25,3

65,2

54,8

50,0

55,6

Varav:
Vattenkraft

Kraftvärme i industrin

3,1

4,0

2,6

4,2

5,9

6,3

Kraftvärme i
fjärrvärmesystem

2,4

5,6

2,4

4,7

9,7

12,8

Kondens, gasturbiner

12,7

1,1

0,0

0,1

0,4

0,4

4,3

0,5

-1,8

4,7

4,7

2,0

63,4

94,5

139,9

146,6

138,4

146,8

ELANVÄNDNING

1970

1980

1990

2000

2009

2010

Total slutlig elanvändning

57,7

86,4

130,8

135,6

128,1

135,7

33,0

39,8

53,0

56,9

48,8

52,4

2,1

2,3

2,5

3,2

2,9

3,0

22,0

43,0

65,0

69

72,9

76,8

Nettoimport av el
Total eltillförsel netto

Varav:
Industri
Transporter
Bostäder, service m.m.
Fjärrvärme
Distributionsförluster
Total elanvändning netto

0,6

1,3

10,3

6,5

3,6

3,5

5,8

8,2

9,1

11,1

10,3

11,1

63,4

94,5

139,9

146,6

138,4

146,8

Källa: Energimyndigheten.

Försörjningstrygghet
Grunden för en god försörjningstrygghet är väl
fungerande energimarknader som bidrar till ett
effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser.
Sedan 1970-talets oljekriser har den tidigare
stora svenska importen av olja kunnat halveras.
Tillförseln av naturgas från Danmark har dock
ökat under de senaste åren främst till följd av att
två större naturgaseldade kraftvärmeverk i
Malmö och Göteborg har tagits i drift.
Införandet av elcertifikatsystemet 2003,
utsläppshandelssystemet 2005 och förändringar i
energibeskattningen har ökat användningen av
förnybara bränslen i kraftvärmeverken och
därmed minskat behovet av fossila bränslen,
främst olja och kol.
Internationella samarbeten inom International
Energy Agency (IEA) och EU är grundläggande
för försörjningstryggheten. IEA är OECD-ländernas samarbetsorganisation inom energiområdet. Sverige är ett av organisationens 28 medlemsländer. En viktig uppgift för IEA är att bidra

till medlemsländernas försörjningstrygghet vid
störningar i oljetillförseln.
2009 antogs rådets direktiv 2009/119/EG av
den 14 september 2009 om skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja
och/eller petroleumprodukter. Med direktivet
stärks samordningen i både beredskap och krishantering mellan IEA:s och EU:s mekanismer.
Den 31 mars 2010 gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att lämna förslag till ny reglering av beredskapslagring av oljeprodukter.
Uppdraget redovisades i december 2010. Remissförfarandet av Energimyndighetens förslag
avslutades under våren 2011 och Regeringskansliet bereder nu förslaget. I december 2010 trädde
Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder
för att trygga naturgasförsörjningen och om
upphävande av rådets direktiv 2004/67/EG
(gasförsörjningsförordningen) i kraft. Förordningen innebär att EU står väsentligt bättre
rustat för störningar i gastillförsel.
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Industrins konkurrenskraft
För att svensk industri ska fortsätta att generera
exportintäkter och skapa nya arbetstillfällen
krävs god tillgång till energi till internationellt
konkurrenskraftiga priser. Detta förutsätter
stabila spelregler som möjliggör långsiktiga
investeringar både inom den energiintensiva
industrin och hos kraftproducenterna. Jämförelser med konkurrentländer är viktiga vid
utformningen av de insatser som görs för eller
har konsekvenser för den energiintensiva
industrin.
Bland
annat
är
industrins
konkurrenskraft viktig vid utformningen av
klimatpolitiska mål och åtaganden.
I Energiindikatorer 2011 visar grundindikator
10 att trenden för de flesta industrisektorerna är
en minskande energianvändning per enhet
förädlingsvärde. För sektorn järn- stål- och
metallverk ökade dock energianvändningen per
förädlingsvärde mellan 2007 och 2008 på grund
av en försämrad konjunktur med minskad
produktion som följd. Mellan 2000 och 2008 har
den
totala
energianvändningen
per
förädlingsvärde minskat med 25 procent inom
den totala tillverkningsindustrin. Av indikatorn
framgår vidare att energiintensiteten i svensk
industri är hög, vilket dock inte innebär att
svensk industri utnyttjar energin mindre
effektivt än industrin i andra länder. Det är
snarare ett uttryck för att Sveriges
industriproduktion i högre grad utgår från icke
förädlade råvaror. Av grundindikator 11 framgår
också att elintensiteten i svensk industri är hög
jämfört med de flesta andra länder. Den visar
också hur viktig el är som insatsvara för olika
branscher och därmed hur känsliga dessa är för
förändringar i elpriset. Grundindikator 12 visar
att industrins elpriser sjönk de första sju åren
efter avregleringen för att sedan stiga till
betydligt högre nivåer. Åren 1998–2001 var våtår
(med god tillgång på vatten i magasinen), vilket
förklarar de sjunkande priserna, medan 2003 var
ett torrår. De stigande priserna 2005–2009 kan
delvis tillskrivas införandet av EU:s system för
handel med utsläppsrätter och ökade
fossilbränslepriser. Under senaste tiden har även
en ökad efterfrågan från Europa samt
kärnkraftens begränsade tillgänglighet spelat en
viktig roll.
Regeringen genomför en rad åtgärder för att
främja utvecklingskraft i hela landet, bl.a. i form
av särskilda insatser inom geografiskt avgränsade
områden. En ny åtgärd för att främja innovation
16

och företagande i norra Sveriges inland är
Inlandsinnovation AB. Regeringen avser därför
att inte vidta några ytterligare åtgärder med
anledning av den begäran som har inkommit från
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner
(dnr N2007/150/E).
Kärnkraften
Utifrån propositionen En sammanhållen klimatoch energipolitik – Energi (prop. 2008/09:163)
fick utredningen om en samordnad reglering på
kärnteknik- och strålskyddsområdet ett
tilläggsuppdrag (dir. 2009:32). Uppdraget
omfattade att ta fram förslag till ny lagstiftning
för den samhälleliga prövningen av nya
anläggningar som möjliggör kontrollerade
generationsskiften
i
det
svenska
kärnkraftsbeståndet, förslag om att lagen om
kärnkraftens avveckling kan avskaffas och
förslag om att förbudet mot nybyggnad av
kärnkraft kan tas bort i lagen (1997:1320) om
kärnteknisk verksamhet. Utredningen lämnade i
oktober 2009 delbetänkandet Kärnkraft – nya
reaktorer och ökat skadeståndsansvar (SOU
2009:88).
Riksdagen biföll i juni 2010 regeringens
proposition Kärnkraften – förutsättningar för
generationsskifte (prop. 2009/10:172, bet.
2009/10:NU26, rskr 2009/10:359). Beslutet
innebär att tillstånd till uppförande och drift av
en ny kärnkraftsreaktor kan utfärdas förutsatt
att den nya reaktorn ersätter en av de befintliga
reaktorerna, att den äldre reaktorn är permanent
avstängd när den nya reaktorn tas i drift och att
den nya reaktorn uppförs på en plats där någon
av de befintliga reaktorerna är lokaliserad.
Samtidigt upphävdes lagen om kärnkraftens
avveckling. I samband med riksdagens
behandling av propositionen gjorde riksdagen ett
uttalande med innebörden att regeringen ska
återkomma till riksdagen med förslag om
lagstiftning eller andra åtgärder med innebörden
att direkta eller indirekta statliga subventioner
inte kan påräknas. Regeringskansliet bereder nu
regeringens svar till riksdagen. Riksdagen biföll i
juni 2010 även propositionen Kärnkraften – ökat
skadeståndsansvar (prop. 2009/10:173, bet
2009/10:CU29, rskr 2009/10:360). Beslutet
innebär bl.a. att atomansvarighetslagen (1968:45)
ersätts av en ny lag som reglerar ansvar och
ersättning vid radiologiska olyckor samt att det
införs ett obegränsat ansvar för innehavare av
kärntekniska anläggningar och att innehavare av
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kärnkraftsreaktorer ska finansiera ansvaret upp
till 1 200 miljoner euro.
Miljö, hälsa och klimat
Enligt Energiindikatorer 2011 (grundindikator
17) var koldioxidutsläppen 2009 cirka 17 procent
lägre än 1990. År 2008 var motsvarande siffra
cirka 12 procent. De största minskningarna
återfinns i sektorerna bostäder och service vilket
till stor del förklaras av att oljeanvändningen har
minskat och i stor utsträckning ersatts av
biobränslen, värmepumpar, el och fjärrvärme.
Detta
har
lett
till
att
eloch
fjärrvärmeanvändningen ökat. Denna ökning har
dock skett utan motsvarande utsläppsökning
inom
energisektorn
där
eloch
fjärrvärmeproduktion ingår. Detta kan förklaras
med att den tillkommande el- och fjärrvärmeproduktionen i stor utsträckning baseras på
ickefossila energibärare, främst biobränslen.
Mellan åren 2008 och 2009 har också utsläppen
minskat märkbart inom tillverknings- och
byggindustri samt industriprocesser. Utsläppen
från transportsektorn har ökat jämfört med 1990
men utsläppsintensiteten i denna sektor har
minskat under perioden, dvs. utsläppen har ökat
i långsammare takt än transportarbetet, vilket
kan förklaras av bränslesnålare bilar och en ökad
låginblandning av biodrivmedel i bensin och
diesel. Jämfört med föregående år har dock
utsläppen under såväl 2008 som 2009 minskat
även i absoluta tal.
Av
grundindikator
18
framgår
att
svaveldioxidutsläppen 2009 var mindre än en
tredjedel jämfört med utsläppen 1990. Industrioch energisektorerna och till viss del
tillverknings- och byggindustrin utgör de största
utsläppskällorna. Utsläppen från sektorerna
bostäder, service, övrigsektorn och transporter
är däremot små. De totala svaveldioxidutsläppen
uppgick 2009 till knappt 30 000 ton. Därmed är
delmålet om utsläpp av svaveldioxid under
miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning
redan uppnått.
Utsläppen av kvävedioxid, grundindikator 19,
har totalt sett minskat med cirka 50 procent från
1990 till 2009. Transportsektorn är den största
utsläppskällan. De totala utsläppen av
kväveoxider uppgick till cirka 149 000 ton 2009.
Minskade utsläpp har uppnåtts genom åtgärder
främst inom vägtrafiken, i första hand stegvis
skärpta avgaskrav på personbilar och tunga
fordon. Trenden motverkas dock av att

vägtrafiken
ökar.
Med
nuvarande
minskningstakt finns förutsättningar att nå
delmålet om 148 000 ton utsläpp av
kvävedioxider under 2010 eller senast under
2011.
Internationellt
Till följd av stigande energipriser, inträffade och
befarade försörjningskriser, och mot bakgrund
av klimatfrågan, har energipolitiken fortsatt att
vara framträdande på den internationella
dagordningen.
Vid Europeiska rådets vårtoppmöte 2007
fattades ett banbrytande beslut om en integrerad
klimat- och energipolitik. I centrum för beslutet
stod ett övergripande klimatmål i form av ett
ensidigt åtagande om att minska unionens
utsläpp av växthusgaser med 20 procent till 2020
jämfört med 1990, vilket inom ramen för en
internationell överenskommelse skulle skärpas
till 30 procent. Vidare beslutades att 20 procent
av den energi som används inom EU ska komma
från förnybara energikällor och att energieffektiviseringen ska gå mot en ökning med 20
procent. I syfte att kunna leva upp till dessa s.k.
20-20-20 mål antog Europeiska rådet också en
omfattande energihandlingsplan för åren 2007–
2009. Denna slog fast att EU:s energipolitik vilar
på tre pelare; konkurrenskraft, miljömässig hållbarhet samt försörjningstrygghet. Handlingsplanen behandlade förutom energieffektivisering
och förnybar energi också fullbordandet av den
inre marknaden för energi, försörjningstrygghetsmekanismer och utveckling av energiteknik.
Under perioden 2007 till och med 2009 lade
Europeiska kommissionen fram konkreta
lagförslag i syfte att nå handlingsplanens
målsättningar. Det gällde framför allt det s.k.
tredje inremarknadspaketet för el och gas,
klimat- och energipaketet där direktivet för
främjande av förnybar energi ingår samt den
strategiska energiöversynen om försörjningstrygghet. Det regelverk som beslutas på EU-nivå
är en viktig utgångspunkt för den svenska
energipolitiken.
Sedan den nya kommissionen tillträdde 2010
har aktiviteten i att ta fram nya lagförslag
minskat. Istället har den nya kommissionen
arbetat med att sätta sin prägel på den långsiktiga
energipolitiken fram till 2020. I november 2010
presenterades ett utkast till en ny energistrategi
för åren 2011–2020 som ska bygga vidare på
17
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2007 års energistrategi. I meddelandet föreslås
åtgärder inom fem prioriterade områden för de
kommande tio åren: energieffektivisering, en
integrerad energimarknad med infrastrukturer,
trygg och säker energiförsörjning för
konsumenter, energiteknik och innovation samt
den externa dimensionen. Förhandlingarna om
energistrategin och infrastrukturmeddelandet
avslutades under våren 2011 efter förhandlingar
både i Europeiska rådet och i Ministerrådet. På
basis av energistrategin avser kommissionen att
utarbeta konkreta lagstiftningsinitiativ och
förslag inom de kommande 18 månaderna. I
anslutning till energistrategin lades också ett
meddelande om infrastrukturprioriteringar som
går in mer i detalj på förslagen om infrastruktur i
energistrategin. På infrastrukturområdet väntas
förslag
avseende
kostnadsallokering
vid
gränsöverskridande projekt, tillståndsprocesser,
kriterier för projekt av europeiskt intresse samt
finansiering.
Det nuvarande energiskattedirektivet (rådets
direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om
en omstrukturering av gemenskapsramen för
beskattning av energiprodukter och elektricitet)
är
föråldrat.
I
syfte
att
samordna
energibeskattningen med de tidigare antagna
EU-åtgärderna på klimat- och energiområdet,
har kommissionen i april 2011 lagt fram ett
förslag
till
ändrat
energiskattedirektiv.
Förhandlingar pågår i rådet och väntas pågå även
under 2012.
Som ett komplement till den handlingsplan
för energieffektivisering som antogs 2006
presenterade kommissionen i mars 2011 en
energieffektiviseringsplan som ska ange
inriktningen för hur målet om 20 procents
primärenergibesparing till 2020 ska nås. Planen
lyfter fram betydelsen av energieffektivisering i
hela energisystemet, vilket var en fråga som
regeringen
drev
under
det
svenska
ordförandeskapet i EU. I juni 2011 presenterade
kommissionen ett förslag till nytt direktiv om
energieffektivitet, vilket föreslås ersätta såväl
Europaparlamentets
och
rådets
direktiv
2004/8/EG av den 11 februari 2004 om
främjande av kraftvärme på grundval av
efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre
marknaden för energi och om ändring av direktiv
92/42/EEG
(kraftvärmedirektivet)
som
Europaparlamentets
och
rådets
direktiv
2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv
slutanvändning av energi och om energitjänster
18

och om upphävande av rådets direktiv
93/76/EEG (energitjänstedirektivet). I det
föreslagna nya direktivet föreslås en lång rad
åtgärder för ökad energieffektivitet i offentlig
sektor, hushåll, service, industri, samt i
sektorerna
för
energiomvandling
och
energiöverföring. Förhandlingarna i rådet och
mellan rådet och Europaparlamentet och
kommissionen har inletts och förväntas pågå
även under 2012.
Energiförsörjningstrygghet har varit fortsatt
aktuellt i den europeiska energipolitiken. Efter
de
inträffade
försörjningskriserna
lade
kommissionen i slutet av 2009 fram ett lagförslag
om försörjningstrygghet för gas. Under
förhandlingarna av förslaget våren 2010 verkade
Sverige framgångsrikt för ett tidsbegränsat
undantag från den infrastrukturnorm för
gasinfrastruktur som slogs fast.
Till följd av den finansiella krisen antogs i juli
2009 en förordning om ett program för hjälp till
ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd
från gemenskapen till projekt på energiområdet
(EEPR-förordningen). Under våren 2010
konstaterade kommissionen att medel inte skulle
komma att tilldelas inom ramen för programmet
och presenterade därför ett förslag om
inrättande av ett program för hjälp till
ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd
för projekt inom områdena energieffektivitet
och förnybar energi. Regeringen har varit positiv
till åtgärdernas inriktning samt beaktat att
åtgärderna ska ha en snabb effekt på den
ekonomiska återhämtningen från den finansiella
krisen.
Integreringen
av
den
europeiska
energimarknaden har inneburit en ökad
gränsöverskridande handel med energiprodukter
i EU. Då finansiella transaktioner sker via
regionala
marknader
och
med
gränsöverskridande handel har kommissionen
gjort bedömningen att det föreligger ett behov
av en koordinerad översyn av handeln på el- och
gasmarknaderna på europeisk nivå varpå man i
slutet av 2010 presenterade ett förslag till
förordning
om
marknadsintegritet
och
transparens på energimarknaderna (REMIT).
Inom ramen för ett nära nordiskt samarbete har
regeringen drivit igenom flera förändringar med
den nordiska energimarknaden som modell.
Vid sidan av EU-arbetet deltar regeringen i en
lång rad internationella energisamarbeten. Under
2011 har Sverige bl.a. deltagit i Clean Energy
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Ministerial, International Renewable energy
Agency (IRENA), IEA och Nordiska
ministerrådet.
En aktivitet som ökat i omfattning är
bilaterala samarbeten med enskilda, strategiskt
utvalda länder. Med sitt kunnande inom miljöoch energiteknik framstår Sverige som en
attraktiv partner för många länder. Sverige har i
dagsläget bilaterala samarbetsavtal med bl.a.
USA, Kina, Ryssland, Indien och Brasilien.
Samarbetet inom de bilaterala avtalen innebär
också viktiga möjligheter för både forskning och
näringsliv. Regeringen har därför under året ökat
sitt stöd till främjande av miljöteknik. Från och
med den 1 januari 2011 utvidgades uppdraget till
regeringens
särskilde
samordnare
för
internationellt miljötekniksamarbete till att
utöver Kina även arbeta med Indien och
Ryssland.

förverkliga regeringens höga ambitioner inom
energiområdet.
2.4.2

Elmarknad

Mål

Målet för elmarknadspolitiken är att åstadkomma en effektiv elmarknad med väl
fungerande konkurrens som ger en säker tillgång
till el till internationellt konkurrenskraftiga
priser. Målet innebär en strävan mot en väl
fungerande marknad med effektivt utnyttjande
av resurser och effektiv prisbildning. Målet
omfattar
en
vidareutveckling
av
den
gemensamma elmarknaden i Norden och i
Europa. Detta innebär en fortsatt satsning på
harmonisering av regler och ett utökat samarbete
mellan de nordiska länderna och i Europa.

Analys och slutsatser
Resultatbedömning

Den slutliga energianvändningen ökade under
2010 med anledning av den snabba
återhämtningen efter den ekonomiska krisen.
Den långsiktiga trenden med minskad
energiintensitet, ökad tillförsel av förnybar
energi samt minskad tillförsel av oljeprodukter
har emellertid fortsatt. I och med de ökade och
pågående investeringarna i ny elproduktionskapacitet bedöms den svenska elbalansen
komma att stärkas de kommande åren.
Utvecklingen är därmed positiv. Utsläppen av
koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider
fortsätter att minska vilket är i linje med de
uppsatta politiska målsättningarna. Även vad
gäller försörjningstryggheten går utvecklingen åt
rätt håll med stärkt internationell samverkan och
antagande av flera rättsakter inom området.
Även satsningen på förnybar energi, effektivare
energianvändning och möjligheten att ersätta
befintliga kärnkraftsreaktorer med nya stärker
svensk
försörjningstrygghet
och
konkurrenskraft samtidigt som den ger svensk
forskning och svenskt företagande en ledande
roll i den globala omställningen till en kolsnål
ekonomi. Det internationella arbetet, både inom
EU och globalt har fortsatt att präglas av hög
aktivitet. Det internationella samarbetet har varit
framgångsrikt och kommer även framöver att
vara en viktig del i regeringens arbete med att

Utvecklingen på elmarknaden
Historiskt sett har elpriset på den nordiska
elmarknaden i första hand varit beroende av
vattenkraftstillgången. Tillgången till billig
vattenkraft i det nordiska kraftsystemet har varit
avgörande för i vilken utsträckning som annan
och dyrare produktionskapacitet har tagits i
bruk. Efterhand som den nordiska efterfrågan
ökat, har också behovet av att ta i drift koleldade
kondenskraftverk och i viss mån gaskraftverk
ökat i framför allt Danmark och Finland.
Obetydlig nederbörd eller låga temperaturer
innebär ett högre utnyttjande av kolkraft, medan
det omvända gäller under år med god tillrinning
och höga temperaturer. Detta påverkar i sin tur
det genomsnittliga elpriset över året. I takt med
ett ökat elutbyte med länderna utanför Norden
har kraftpriserna på kontinenten blivit allt mer
styrande i Norden. Detta innebär även att
priserna i Norden påverkas av andra faktorer
t.ex. mindre marginaler i den europeiska
kraftbalansen, köldknäppar på kontinenten och
vattentillrinningen i Spanien. Elpriset på
kontinenten, och därmed i Norden, är i stor
utsträckning
beroende
av
produktionskostnaderna i koleldade kondenskraftverk. När
handelssystemet för utsläppsrätter infördes den
1 januari 2005 innebar det att priset på
utsläppsrätter
adderas
till
produktions19
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kostnaderna i elproduktion baserad på fossila
bränslen. På så sätt får priset på utsläppsrätter en
direkt påverkan på såväl spotpriset som
terminspriserna på el. Priset på utsläppsrätter har
en tydlig påverkan på terminspriset på Nord
Pool, medan kopplingen till spotpriset varierar.
Detta beror främst på tillrinningen och
vattentillgången i vattenkraftsmagasinen. Under
perioder med hög tillrinning finns exempelvis
inte alltid möjlighet att spara på vattnet, utan
producenterna blir tvungna att producera eller
spilla vatten, vilket får en direkt påverkan på
spotpriset.
Omsättningen på spotmarknaden ökade
under 2010 till 307 TWh, vilket kan jämföras
med 288 TWh året före. Detta motsvarar knappt
75 procent av den totala elanvändningen i
Norden. Handelsvolymen på terminsmarknaden
ökade med 8 procent till 1 287 TWh jämfört
med 1 197 TWh året före. Den totala
clearingvolymen (avräkningsvolymen) sjönk till
2 090 TWh från 2 139 TWh. År 2010 präglades
framför allt av stark kyla i början och slutet av
året, låg tillgänglighet i kärnkraften, låga
magasinsnivåer i vattenkraften och en
ekonomisk återhämtning från den globala
finanskrisen.
I Sverige ökade elanvändningen från 137 TWh
2009 till 147 TWh under 2010, eller från 140 till
143 TWh temperaturkorrigerat. Under 2010
uppgick det genomsnittliga systempriset på
Nord Pool Spot till 50 öre/kWh, vilket är en
ökning med ca 34 procent från 2009 då priset i
genomsnitt var 37,2 öre/kWh. Priset på den
tyska elbörsen EEX uppgick till 41,3 öre/kWh,
vilket var nästan 11 procent högre än året före.
Kundernas rörlighet på marknaden, dvs. antal
byten av elleverantör, minskade under 2010 efter
en ökning under 2009. I genomsnitt uppgick
antalet byten under 2010 till ca 40 900 per
månad, varav hushållskunder ca 35 600, vilket
kan jämföras med ett genomsnitt sedan starten
om 37 500 per månad varav hushållskunder
32 200. Räknat i volym uppgick genomsnittet
under 2009 till drygt 1 100 GWh totalt, varav ca
370 GWh avser hushållskunder. För hela
mätperioden är genomsnittet 986 GWh
respektive 302 GWh.
År 2010 ökade elflödet till Sverige till 17,7
TWh (16,4 TWh året före) från grannländerna.
Elflödet från Sverige minskade till 15,6 TWh
(11,7 TWh året före), vilket resulterade i ett
nettoinflöde om 2,1 TWh (nettoinflödet var 4,7
20

TWh året före). Elflödena för 2010 visar även att
Sverige hade ett varierat in- och utflöde under
året.
Marknadsandelen för de tre största elproducenterna (Vattenfall, Fortum och Statkraft) på den nordiska elmarknaden har ökat
något till 43 procent 2010 jämfört 42 procent
2009. Antalet elhandelsföretag har till följd av
strukturaffärer minskat sedan elmarknadsreformen 1996. Marknadsandelarna för de tre
största elhandelskoncernerna uppgick i slutet av
2009 till ca 49 procent jämfört med 62 procent
2000.
Svenska kraftnät redovisade den 10 augusti
2011 en rapport om kraftbalansen på den
svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och
2011/2012 (dnr N2011/4869/E). Vid en
normalkall vinter väntas den maximala
elförbrukningen uppgå till 26 500 MW (26 700
MW föregående år) och vid en tioårsvinter till
28 100 MW (28 200 MW föregående år).
Prognosen för den maximala elförbrukningen
indikerar att Sverige kommer att behöva
importera ca 300 MW vid sträng kyla
motsvarande en s.k. tioårsvinter. Under en
normal vinter bedöms Sverige inte vara i behov
av någon nettoimport för att tillgodose
elförbrukningen. Däremot kan elimport
förekomma av prisskäl. Under kommande vinter
bedöms elproduktionskapaciteten öka med ca
700 MW genom ytterligare installerad vindkraft.
Dessutom införs den 1 november 2011 fyra
separata elområden i Sverige och en ny
likströmsförbindelse mellan Sverige och Finland
(Fenno-Skan 2) tas i drift i december 2011.
Elmarknadsåtgärder
I april 2009 nåddes en slutlig överenskommelse
om det s.k. tredje inremarknadspaketet inom
EU då Europaparlamentet röstade för förslaget.
Regeringen tillsatte våren 2009 en utredning som
bl.a. fick i uppdrag att föreslå anpassningar i
svensk lagstiftning och regelverk i övrigt till det
reviderade elmarknadsdirektivet (dir. 2009:21).
Utredningsuppdraget
har
redovisats
till
regeringen i betänkandet Tredje inremarknadspaketet för el och gas - Fortsatt europeisk
harmonisering (SOU 2010:30) och betänkandet
har remissbehandlats. Regeringen har därefter,
den 24 mars 2011, beslutat om propositionen
Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas
(prop. 2010/11:70). I propositionen finns förslag
om införande av de bestämmelser i direktivet
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som inte tidigare har varit införda i Sverige.
Propositionen godkändes av riksdagen i juni
2011 (bet. 2010/11:NU21, rskr 2010/11: 275).
Bland förslagen i propositionen finns
bestämmelser som gör det möjligt att snabbare
byta elleverantör. Vidare införs bestämmelser
som stärker konsumenternas ställning mot
elleverantörer och elnätsföretag på elmarknaden.
Det införs även bestämmelser om att
stamnätsföretag för el ska certifieras för att
uppfylla kravet på ägarmässig åtskillnad, dvs. att
den som äger stamnätet för el ska vara
oberoende av leverans- och produktionsintressen.
Därutöver innehåller propositionen även ett
förslag som berör den nya förhandsregleringen
av elnätstariffer. Förslaget innebär att
definitionen av intäktsram i ellagen (1997:857)
förtydligas för att säkerställa att elnätsföretagens
samtliga intäkter redovisas i intäktsramen.
Förslaget kommer därmed att gynna kunderna
på elmarknaden.
I propositionen Stärkt konsumentroll för
utvecklad elmarknad och uthålligt energisystem
(prop. 2010/11:153) redovisar regeringen flera
andra åtgärder för att stärka konsumenternas
ställning på elmarknaden. Åtgärderna syftar till
att underlätta för konsumenterna att anpassa sin
elförbrukning till aktuella elpriser, att
effektivisera sin elförbrukning, att producera sin
egen förnybara elproduktion och att ladda sitt
elfordon. En viktig förutsättning för
utvecklingen är timmätning av elförbrukningen.
Elkonsumenterna ges genom timmätning av
elförbrukningen ökade möjligheter att påverka
sina elkostnader. I propositionen redovisar
regeringen därför ett förslag på inriktning för
införande av timmätning av elförbrukningen för
fler elkonsumenter. Regeringens första steg ska
vara att förbättra möjligheterna för elkonsumenterna att kunna välja att få sin elförbrukning
timmätt. På längre sikt är regeringens avsikt att
det stora flertalet av alla elkonsumenter ska få sin
elförbrukning timmätt.
Propositionen innehåller även en bedömning
om att Sverige bör dra nytta av de möjligheter
som skapas av utvecklingen av s.k. smarta elnät
och att en handlingsplan bör tas fram.
Regeringen bedömer även att en omotiverat
högre prisnivå i avtal för kunder som anvisats en
elleverantör jämfört med avtal för kunder som
gjort ett aktivt val inte bör får förekomma på
elmarknaden. Propositionen innehåller även

åtgärder för att främja en utveckling av
marknaden för energitjänster.
Nätverksamhet och tillsyn
En av de grundläggande uppgifterna för
Energimarknadsinspektionen är att säkerställa
att elnätsföretagens överföring av el bedrivs
leveranssäkert, håller god kvalitet och sker till
skäliga priser. Verksamheten ska också bedrivas
effektivt, så att kostnaderna för överföring av el
kan hållas låga.
Riksdagen beslutade i juni 2009 om en
ändring i regelverket angående tillsynen över
nättariffer. Ändringen innebär en övergång till
förhandsprövning av elnätstariffer, vilket
kommer
att
ske
genom
att
Energimarknadsinspektionen i förväg fastställer
en intäktsram för viss tidsperiod, normalt för en
fyraårsperiod. Den första tillsynsperioden avser
2012–2015 och Energimarknadsinspektionen ska
fatta beslut om intäktsramen under hösten 2011.
Under 2010 har Energimarknadsinspektionen
fortsatt arbetet med att utveckla en
tillsynsmetod
för
fastställandet
av
elnätsföretagens tariffer på förhand och
inspektionen har bl.a. publicerat fem rapporter,
tre promemorior och en handbok som berör
frågor om den kommande förhandsregleringen.
Energimarknadsinspektionen har även under
2010 i efterhand granskat elnätsföretagens
elnätsavgifter för 2009. Granskningen avsåg
samtliga ca 170 elnätsföretag samt 6
regionnätsföretag.
Energimarknadsinspektionens tillsyn ledde till att 16 elnätsföretag har
fått beslut om fördjupad tillsyn och tillsynen
över dessa elnätsföretag pågår fortfarande.
I februari 2010 beslutade Energimarknadsinspektionen om en ny metod för prövning av
ärenden som avser anslutningsavgifter. Den nya
metoden ger kortare handläggningstider och mer
förutsägbara beslut. Metoden kan användas för
prövning av ca 90 procent av de
anslutningsärenden
som
inkommit
till
Energimarknadsinspektionen. Den nya metoden
har tillämpats på ca 1 300 ärenden under 2010,
jämfört med 777 ärenden 2009.
Energimarknadsinspektionen fattade även
beslut i 204 koncessionsärenden under 2010.
Energimarknadsinspektionen inledde i december 2009 tillsyn över de fem största elnätsföretagens inrapportering av mätvärden. Hos fyra
av elnätsföretagen konstaterades brister i mätvärdeshanteringen och Energimarknadsinspek21
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tionen förelade berörda företag att komma in
med handlingsplaner. Handlingsplanerna kom in
till Energimarknadsinspektionen under 2010 och
inspektionen kommer under 2011 att följa upp
att elnätsföretagen har vidtagit de angivna åtgärderna. Energimarknadsinspektionen inledde
även en ny tillsynsomgång under hösten 2010.
Tio elnätsföretag valdes ut för kontroll om huruvida de uppfyller kravet på månadsvis avläsning. Energimarknadsinspektionen konstaterade
brister i mätvärdeshanteringen hos fyra av dessa
elnätsföretag och förelade i december 2010 dessa
elnätsföretag att inkomma med handlingsplaner.
Under 2010 fortsatte Energimarknadsinspektionen
med
granskningen
av
elnätsföretagens leveranssäkerhet. Tillsynen
avsåg elnätsföretag som under flera år har haft
långa medelavbrottstider och många avbrott över
24 timmar. Dessa elva elnätsföretag lämnade
uppgifter om sitt arbete med leveranssäkerhet till
Energimarknadsinspektionen. Fem elnätsföretag
valdes ut för fördjupad granskning som
genomfördes under våren/sommaren 2010.
Tillsynen visade att det pågår ett systematiskt
arbete genom olika åtgärdsprogram för att
förbättra leveranssäkerheten.
Vidare slutförde Energimarknadsinspektionen
under 2010 granskningen av kvaliteten på
avbrottsdata som inleddes 2009. Granskningen
avsåg den avbrottsstatistik som nätföretagen
årligen rapporterar till inspektionen. Efter en
inledande granskning valdes 21 elnätsföretag ut
där
kompletterande
uppgifter
ansågs
nödvändiga. Granskningen visade att de
avbrottsdata som elnätföretagen rapporterar om
kan ha bristande kvalitet, främst beroende på de
rutiner som elnätsföretag använder vid
registrering av avbrott i sina system.
Konsumentfrågor
Aktiva konsumenter är en förutsättning för en
effektiv och fungerande marknad. På Energimarknadsinspektionens webbplats finns tjänsten
Elpriskollen. Den hjälper elkunder att jämföra
priser och villkor för de vanligaste avtalsformerna från elhandelsföretagen. Elpriskollen
har under 2010 haft ca 380 000 besökare.
Sammanlagt har tjänsten haft 1 400 000 besök
under tre år.
Energimarknadsinspektionen är en av
huvudmännen
bakom
Konsumenternas
elrådgivningsbyrå. Energimarknadsinspektionen
hade under året kontinuerlig kontakt med
22

Konsumenternas elrådgivningsbyrå om frågor
som berör slutkunderna på den svenska
elmarknaden. Syftet med denna dialog är att
fånga upp frågor som är viktiga för slutkunderna
samt att hänvisa kunderna till den institution
som bäst kan svara på frågor och hantera
klagomål.
Energimarknadsinspektionen
bemannar också styrelsen för Konsumenternas
elrådgivningsbyrå med en vice ordförande och
en suppleant.
Elberedskapsverksamhet
I stort sett alla delar av det svenska samhället är
beroende av en väl fungerande elförsörjning med
god leveranssäkerhet. Elavbrott kan leda till
omfattande störningar i viktiga samhällsfunktioner och förorsaka betydande materiella
skador och ekonomiska förluster hos kunderna.
Därmed minskar toleransen för avbrott och
störningar i elförsörjningen i hela samhället.
Riksdagen
godkände
i
april
2011
propositionen Prioritering av samhällsviktiga
elanvändare
(prop.
2010/11:56,
bet. 2010/11:NU15, rskr. 2010/11:230) som
innebär att en ändring i ellagen träder i kraft den
1 juli 2011. Den ordning med roterande
frånkoppling som funnits för att hantera de
ytterst sällsynta situationer som kräver avbrott
eller begränsningar i elkonsumtionen för att
balansen i elsystemet ska kunna upprätthållas
ersätts med en ordning där el i stället styrs till
samhällsviktiga
prioriterade
elanvändare.
Länsstyrelsen
kommer
som
geografiskt
områdesansvarig inom krisberedskapen svara för
att sammanställa ett underlag om prioritering av
ellinjer utifrån de kriterier som har fastställts i en
förordning. Länsstyrelsen ska sedan överlämna
det underlag som har sammanställts till regionala
och lokala nätkoncessionsinnehavare och
Svenska kraftnät.
När det gäller elförsörjningen har fortsatt
verksamhet bedrivits under året för att öka
förmågan i samhällsviktig verksamhet att stå
emot allvarliga störningar. Insatser har gjorts för
investeringar i anläggningar, för anskaffning,
drift
och
underhåll
av
strategisk
beredskapsmateriel, för forskning och utveckling
samt
för
utredningar.
För
att
öka
krishanteringsförmågan i elförsörjningen har
verksamheten inriktats på att säkerställa
kommunikation till viktiga anläggningar, bl.a.
genom införande av kommunikationssystemet
Rakel. Vidare har utbildning och övning av
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personal inom elförsörjningen och frivilliga
försvarsorganisationer främjats.
Svenska kraftnät redovisade i juni 2010
rapporten Samhällets elberedskap – Analys och
förslag beträffande elberedskapslagen (1997:288)
(dnr N2010/4868/E). I rapporten föreslås bl.a.
en ändring av elberedskapslagens tillämpningsområde till att inbegripa allvarliga störningar i
landets elförsörjning i fredstid och en
kompletterande bestämmelse om skyldighet för
elförsörjningens aktörer att medverka i en
samlad risk- och sårbarhetsanalys. Rapporten har
remissbehandlats och bereds för närvarande i
Regeringskansliet.
Svenska kraftnät redovisade på uppdrag av
regeringen rapporten Översyn av de statliga
insatserna för dammsäkerhet i juni 2010 (dnr
N2010/4863/E). Svenska kraftnät bedömer att
dammsäkerheten behöver utvecklas och att
nuvarande system för dammsäkerhet inte
motsvarar de krav på säkerhet som samhället
idag måste ställa. Stärkta statliga insatser
motiveras främst av förekomsten av dammar
som i händelse av dammbrott förutom fara för
många människors liv och hälsa, skulle kunna
förorsaka allvarliga störningar i samhällsviktiga
verksamheter. För dessa anläggningar är det
särskilt angeläget att samhället har sakkunnig
insyn i och kontroll av säkerheten. Rapporten
har remissbehandlats. Regeringen har 2011
uppdragit åt Svenska kraftnät att vidareutveckla
tillsynsvägledningen avseende dammsäkerhet.
Regeringen tillsatte i juni 2011 en särskild
utredare för att se över de statliga insatserna för
dammsäkerhet för att bättre motsvara de krav på
säkerhet som samhället idag måste ställa
(dir. 2011:57).
Elektronisk kommunikation
kraftnäts
Under
2010
har
Svenska
landsomfattande elektroniska kommunikationsnät byggts ut med 240 km mellan DanneboForsmark,
Hamra-Ängsberg-Vittsjö,
Storfinnforsen-Stugun och Stackbo och
Ängsberg. Under januari och februari 2010
uppstod det vid kall väderlek störningar i vissa
delar av optofibernätet i Norrland. En utredning
har genomförts av feldrabbade sträckningar som
bl.a. inneburit att flera fibersträckor bytts ut för
att reducera risken för nya störningar. 2010 års
investeringar
vad
avser
elektronisk
kommunikation uppgick till 12 miljoner kronor.
Under den närmaste femårsperioden planerar

Svenska kraftnät att förlägga ytterligare ca 1 500
km fiber i samband med den omfattande
utbyggnaden av stamnätet.
Systemansvar och stamnätet
Svenska kraftnät har till uppgift att förvalta och
driva stamnätet för el i Sverige, inklusive utlandsförbindelserna, samt att vara systemansvarig
myndighet enligt ellagen, vilket innebär att
ansvara för den löpande momentana elbalansen
och det svenska elsystemets övergripande driftsäkerhet.
Svenska kraftnäts främsta mål är en hög
driftsäkerhet i nätverksamheten. Under 2010
uppgick antalet driftstörningar i stamnätet till
224 stycken varav 10 innebar leveransavbrott.
Den energi som inte levererades uppgick till 5
MWh. Under 2010 ökade elöverföringen på
stamnätet till 108,0 TWh jämfört med 101,7
TWh 2009. Den högre överföringen beror
främst på allmän konjunkturåterhämtning och
den kalla vintern. Under året har investeringarna
i stamnätet uppgått till 1 276 miljoner kronor
jämfört med 1 527 miljoner kronor 2009. Av
investeringarna utgjorde reinvesteringarna i
stamnätet 473 miljoner kronor 2010 jämfört
med
384
miljoner
kronor
2009.
Investeringsutfallet för 2010 blev lägre än vad
som förutsattes i investeringsplanen vilket
främst berodde på att det tagit längre tid att få
ledningskoncessioner beviljade än vad som
förutsatts. En ny 400 kV ledning mellan
Järpströmmen i Jämtland och Nea i Norge
invigdes i juni 2010. Därutöver har ett stort antal
större
ledningsprojekt
för
att
öka
överföringsförmågan i stamnätet befunnit sig i
olika genomförandefaser.
Svenska kraftnät ansvarar för att tillse att en
effektreserv hålls tillgänglig i det svenska elsystemet genom lagen (2003:436) om effektreserv. En tillräcklig effektbalans är en grundläggande förutsättning för att en säker elförsörjning ska kunna upprätthållas, även vid
extrem väderlek. Den upphandlade effektreserven uppgick vintern 2009/2010 till 1 919
MW varav 633 MW utgjorde förbrukningsreduktion. Inför vintern 2010/2011 fanns en
effektreserv om 1 892 MW upphandlad varav 1
309 MW elproduktion och 583 MW
elförbrukningsreduktion.
Effektreserven
aktiverades av både balans- och nätskäl under
2010 till följd av kall väderlek i kombination med
låg tillgänglighet hos kärnkraften. Inför vintern
23
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2011/2012 har en effektreserv om 1726 MW
upphandlats,
varav
362
MW
utgör
elförbrukningsreduktion.
Hanteringen
av
effektreserven har också setts över och reglerna
för aktivering av förbrukningsreduktioner har
reviderats. De nya reglerna innebär att
resursägarna själva kommer att få lämna bud för
resursen till elspotmarknaden, i syfte att minska
marknadspåverkan.
Analys och slutsatser

Erfarenheterna från den allt mer integrerade
nordiska och europeiska elmarknaden visar att
såväl försörjningstryggheten som konkurrenskraften stärks genom att vår nationella marknad
stegvis integreras med våra grannländer. Elpriset
har varit högre under 2010 jämfört med
föregående år, främst till följd av den låga
tillgängligheten i kärnkraften och låga
fyllnadsgrader i vattenmagasinen i kombination
med kall väderlek under de senaste två vintrarna.
Den av Svenska kraftnät upphandlade
effektreserven har behövt utnyttjas av både nätoch balansskäl. Regeringen bedömer dock att det
nordiska kraftsystemet på ett effektivt sätt har
hanterat de två senaste vintrarnas händelser. Bl.a.
har Sverige säkerställt en säker elförsörjning och
erhållit tillräckligt med eltillförsel utan att
behöva vidta drastiska åtgärder såsom ofrivillig
bortkoppling av elförbrukning. Situationen har
dock visat på behovet av fortsatt arbete med att
etablera ny elproduktion, underlätta en
utbyggnad av förnybara energikällor, främja
effektivare
elanvändning
och
att
öka
incitamenten för att minska förbrukning när
kraftsystemet är som mest ansträngt.
Propositionen Stärkt konsumentroll för utvecklad
elmarknad och uthålligt energisystem (prop.
2010/11:153) innehåller åtgärder som syftar till
att uppnå detta, bl.a. genom timmätning för fler
elkonsumenter och genom att dra nytta av
utvecklingen av smarta elnät. Regeringen avser
att följa upp föreslagen inriktning i
propositionen med lagstiftningsförslag och
andra åtgärder som syftar till att stärka
konsumenternas ställning på elmarknaden
samtidigt som det bidrar till en utveckling av
elmarknaden och ett uthålligt energisystem.
Regeringen bedömer att verksamheten vid
Svenska kraftnät har bedrivits i enlighet med de
mål och de uppdrag som affärsverket ålagts.
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Regeringens bedömning är att kostnadseffektiviteten
i
Svenska
kraftnät
är
tillfredställande i förhållande till andra
stamnätsoperatörer i Norden. Regeringen
konstaterar att Svenska kraftnät befinner sig i en
period med omfattande investeringar i stamnätet
där arbete med prioritering av vilka investeringar
som bör genomföras kommer att vara en viktig
fråga tillsammans med en vidareutvecklad
investeringsplanering. Det är angeläget att
ytterligare åtgärder vidtas för att stärka
stamnätets driftssäkerhet, öka överföringskapaciteten, ansluta förnybar elproduktion samt
att det nordiska, baltiska och europeiska
samarbetet fördjupas. Under det kommande året
kommer även arbetet med de av EUkommissionen aviserade förslagen om åtgärder
för att främja en ökad integrering av
elnätsinfrastrukturen inom EU att vara en
prioriterad fråga.
Regeringen avser återkomma med förslag till
ändringar i elberedskapslagen i syfte att i ökad
omfattning
inrikta
och
vidareutveckla
elberedskapsverksamheten mot att kunna
hantera allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner i fredstid. Som en del i samhällets
krisberedskap införs även det s.k. Styrelsystemet under 2011 för att möjliggöra en
prioritering av samhällsviktiga elanvändare för
att bättre hantera de ytterst sällsynta situationer
som kräver avbrott eller begränsningar i
elkonsumtionen för att balansen i elsystemet ska
kunna upprätthållas.
Regeringen bedömer att det finns behov av en
fördjupad översyn av de statliga insatserna för
dammsäkerhet för att de bättre ska motsvara de
krav på säkerhet som samhället i dag måste ställa.
I detta syfte har en särskild utredare tillsatts som
ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 juni 2012.
2.4.3

Naturgasmarknad

Mål

Målet är att energipolitiken ska utformas så att
energimarknaderna ger en säker tillgång till
energi – värme, bränslen och drivmedel – till
rimliga priser. Målet för naturgasmarknadspolitiken är att vidareutveckla gasmarknaden, i
linje med EU:s krav, så att en effektiv
naturgasmarknad med effektiv konkurrens kan
uppnås.
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Resultat

Energimarknadsinspektionen utövar tillsyn över
den svenska naturgasmarknaden. I detta ingår att
övervaka att överföringen av naturgas bedrivs
effektivt och i linje med EU:s krav för att främja
en fungerande konkurrens. Svenska kraftnät är
systemansvarig
myndighet
på
naturgasmarknaden och ansvarar för den kortsiktiga
balanseringen
av
hela
det
svenska
naturgassystemet. Detta innebär ett ansvar för
att balansen mellan inmatning och uttag av gas
upprätthålls på kort sikt, vilket uppfylls genom
övervakning av trycket i transmissionsnätet och
vidtagande
av
balanseringsåtgärder.
Energimyndigheten har varit tillsynsmyndighet
för en trygg naturgasförsörjning enligt rådets
direktiv 2004/67/EG av den 26 april 2004 om
åtgärder för att säkerställa en tryggad
naturgasförsörjning och har i december 2010
utsetts till tillfällig behörig myndighet under
Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder
för att trygga naturgasförsörjningen och om
upphävande
av
direktiv
2004/67/EG
(gasförsörjningsförordningen).
Energimarknadsinspektionen rapporterar årligen sin verksamhet i enlighet med de rapporteringskrav som följer av el- och gasmarknadsdirektiven. Rapporteringen omfattar reglering,
konkurrens och försörjningstrygghet. Energimarknadsinspektionen har under det senaste året
fortsatt arbetet med att utveckla tillsynsmetoderna för naturgastariffer. Arbetet inleddes under 2008 och har resulterat i två tidigare rapporter.
Energimarknadsinspektionen
återrapporterade hösten 2010 ett förnyat uppdrag enligt sitt regleringsbrev för 2010, genom
rapporten Förhandsprövning av gastariffer (EIR
2010:14). Den innehåller bl.a. förslag till ändringar i naturgaslagen (2005:403) vilka gör det
möjligt att reglera naturgastarifferna på förhand
genom en intäktsram på samma sätt som för elmarknaden. Energimarknadsinspektionen föreslår att regleringsperioden påbörjas den 1 januari
2013. Lagförslagen bereds för närvarande inom
Regeringskansliet.
Svenska kraftnät har avrapporterat sin
verksamhet som systemansvarig myndighet för
perioden den 1 oktober 2009 till den 30
september 2010 (dnr N2010/8263/E). Av
rapporten framgår att balansansvarsavtalet
kontinuerligt utvärderas och förbättras. Svenska

kraftnät leder tillsammans med de två ägarna av
transmissionsnätet, Swedegas AB och EON Gas
Sverige
AB,
det
gemensamma
Gasmarknadsrådet, där avtalsvillkor och andra
branschgemensamma frågor diskuteras. I detta
samarbete
deltar
även
den
danske
systemansvarige,
Energinet.dk.
Ett
samarbetsavtal har även upprättats mellan
Svenska
kraftnät,
Swedegas
AB
och
Energinet.dk. som behandlar fysisk balansering i
gränspunkten Dragör och rättningsregler för
handeln. För att förbättra den europeiska
gasmarknadens funktion ytterligare bildades i
december
2009
den
europeiska
samarbetsorganisationen för transmissionsnätsoperatörer, ENTSOG. Organisationen får
en viktig uppgift i att driva det fortsatta
harmoniseringsarbetet inom EU. Bland annat
har den till uppgift att ta fram gemensamma
nätföreskrifter i t.ex. frågor om hantering av
kapacitet och balansering. Det svenska
medlemskapet delas mellan Swedegas AB och
Svenska kraftnät, där verket deltar i
arbetsgrupperna för balansering och transparens.
När det gäller försörjningstrygghet har
Svenska kraftnät hållit informationsmöten med
berörda om vilka åtgärder som planeras vid
försörjningsstörningar,
vilka
återfinns
i
dokumentet Plan för Affärsverkets svenska
kraftnät
åtgärder
för
att
säkerställa
naturgasförsörjningen
inom
ramen
för
systemansvaret. Därutöver hölls en krisövning 19
– 20 januari 2011 med marknadens aktörer och
Energimyndigheten.
Ett gemensamt europeiskt regelverk för
energimarknaderna
Den 13 juli 2009 antogs det tredje
inremarknadspaketet
för
de
europeiska
energimarknaderna. Paketet bestod i de delar
som
berör
naturgasmarknaden
av
Europaparlamentets
och
rådets
direktiv
2009/73/EG av den 13 juli 2009 om
gemensamma regler för den inre marknaden för
naturgas och om upphävande av direktiv
2003/55, Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009
om
villkor
för
tillträde
till
naturgasöverföringsnäten och om upphävande
av
förordning
(EG)
nr
1775/2005
(gasförordningen), samt Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den
13 juli 2009 om inrättande av en byrå för
25
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samarbete mellan energitillsynsmyndigheter.
Rättsakterna syftar till att stärka konkurrensen
och den gränsöverskridande handeln samt
konsumenternas
ställning
på
eloch
naturgasmarknaderna. Regeringen överlämnade
den 24 mars 2011 sina förslag till genomförande i
svensk rätt genom propositionen Tredje
inremarknadspaketet för el och naturgas.
Riksdagen har bifallit förslagen i propositionen.
De viktigaste förändringarna innebär följande:
En el- eller naturgasleverantör som övertar
leveranserna till en kund ska få göra detta 14
dagar efter en anmälan till nätföretaget.
Det införs nya bestämmelser om vilka
uppgifter som ska finnas i ett avtal mellan ett eleller naturgasföretag och en konsument, förbud
mot att missgynna konsumenter beroende på
valt betalningssätt, skälighetskrav när det gäller
system för förskottsbetalning, en uttrycklig rätt
att byta leverantör utan särskild kostnad, rätt till
slutfaktura inom sex veckor, krav att företagen
ska ha fastställda rutiner för hantering av
konsumenternas klagomål, vilken information
om konsumenternas rättigheter som ska lämnas
på företagens webbplatser och skyldighet att
underrätta
konsumenter
om
ändrade
avtalsvillkor och prishöjningar.
Det införs strängare krav på avgränsning av
transmissionsverksamhet, dvs. i huvudsak den
överföring av el som sker på stamnätet och den
överföring av gas som sker i högtrycksledningar.
Sådan verksamhet ska i framtiden vara
ägarmässigt åtskild, vilket betyder att den som
driver stamnätet för el eller ett transmissionsnät
för naturgas ska vara oberoende av leverans- och
produktionsintressen. För att säkerställa att
åtskillnadskraven är uppfyllda införs nya lagar
om krav på certifiering av stamnätsföretag för el
och
transmissionsnätsoperatörer
på
naturgasmarknaden.
Nuvarande skyldighet att upprätta en
övervakningsplan med åtgärder för att förebygga
diskriminerande beteende på marknaden
begränsas till att avse nätföretag som ingår i
samma koncern som företag som bedriver
produktion eller handel. Ett nätföretag som är
skyldigt att upprätta en övervakningsplan ska
utse en särskild övervakningsansvarig. El- och
naturgasföretag som ingår i koncerner ska när de
vänder sig till kunderna eller allmänheten vara
skyldiga att tydligt ange vilken sorts verksamhet
de bedriver – nätverksamhet eller produktion
och handel.
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Vidare införs nya bestämmelser om tidsfrister
när det gäller tillsynsmyndighetens behandling
av anmälningar mot nätföretag.
I naturgaslagen införs nya bestämmelser om
slutna distributionssystem och tillträde till
anläggningar för lagring av naturgas.
Lagändringarna trädde i kraft den 1 augusti
2011, med undantag för bestämmelserna om
leverantörsbyte, som träder i kraft den 1 oktober
samma år.
Regeringen tillsatte 3 juni 2010 (dir. 2010:60)
en särskild utredare med uppdraget att närmare
utreda
den
framtida
hanteringen
av
systemansvaret för gas m.m. I uppdraget ingick
att lämna förslag till hur en överföring av dagens
systemansvarsverksamhet vid Svenska kraftnät
till en ny aktör bör genomföras. I uppdraget
ingick vidare att utreda om den svenska
marknadsmodellen för naturgas behöver
anpassas för att harmonisera med gällande
regelverk inom EU, att förslå anpassningar för
att Sverige ska uppfylla revideringar i
gasförordningen och slutligen anpassningar till
den nya gasförsörjningsförordningen.
Utredningen lämnade i sitt betänkande,
Framtida regelverk och ansvarsförhållanden på
naturgasmarknaden i Sverige (SOU 2011:46) den
1 juni 2011 med i korthet följande analyser och
förslag.
Utredningen föreslår att den del av dagens
systemansvarsverksamhet för gas hos Svenska
kraftnät som avser den kortsiktiga balanseringen
av
det
svenska
naturgassystemet
(systembalansansvaret) överförs till Swedegas
AB. Överföringen bör ske efter det att Swedegas
AB
har
certifierats
som
transmissionsnätsoperatör. Nuvarande myndighetsuppgifter inom ramen för Svenska kraftnäts
systemansvarsverksamhet för gas föreslås
överföras till Energimyndigheten som genom
delegering kan överlämna uppgifter till Swedegas
AB.
Med
utredningens
förslag
om
systembalansansvar
kan
ytterligare
transmissionsnätsoperatörer etablera sig vid
sidan av Swedegas AB.
När det gäller marknadsmodellen konstaterar
utredningen att den svenska marknadsmodellen i
dag kan anses uppfylla kraven enligt EU:s
rättsakter och att den vid jämförelser med andra
medlemsstater inom EU uppvisar tydliga
likheter. Ett framtida behov av anpassning är
dock en tänkbar konsekvens av det pågående
harmoniseringsarbetet kring ramriktlinjer och
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nätföreskrifter inom EU. Bland annat på grund
av att effekterna av dessa förändringar ännu inte
är kända, har utredningen utformat en lösning
som kan tillämpas om behov uppkommer.
Utredningen
konstaterar
vidare
att
gasförordningen
och
gasförsörjningsförordningen är direkt tillämpliga
i
Sverige.
Utredningen
föreslår
att
Energimyndigheten även i framtiden får ett
ansvar för den svenska försörjningstryggheten
för gas och att en ny lag om försörjningstrygghet
för gas ersätter nuvarande bestämmelser om
trygg naturgasförsörjning i naturgaslagen.
Som framgått av inledningen har regeringen
utsett Energimyndigheten till tillfällig behörig
myndighet under gasförsörjningsförordningen.
Förslagen i övrigt bereds för närvarande inom
Regeringskansliet.
Analys och slutsatser

Genom de förändringar som föreslås i
propositionen Det tredje inremarknadspaketet för
el och naturgas (prop. 2010/11:70), och som
godkänts av riksdagen, kommer konkurrensen
och
konsumenternas
ställning
på
naturgasmarknaderna att stärkas i linje med
EU:s krav. De förslag som lagts fram i
betänkandet
Framtida
regelverk
och
ansvarsförhållanden på naturgasmarknaden i
Sverige kommer att ligga till grund för den
fortsatta harmoniseringen med EU och
ytterligare effektivisering av den svenska
naturgasmarknaden.
Den
svenska
naturgasmarknaden har endast en tillförselpunkt
från Danmark och är därför känslig för yttre
störningar.
Det
nya
instrument
som
gasförsörjningsförordningen innebär, bedöms
kunna
bidra
till
ökat
fokus
på
försörjningstrygghet hos marknadens aktörer
och på förbättrade möjligheter till samarbete
med danska behöriga myndigheter i frågor kring
försörjningstrygghet. Regeringen avser att under
2011 formalisera Energimyndigheten som
behörig
myndighet
under
gasförsörjningsförordningen, så att detta
samarbete kan bedrivas effektivt och i enlighet
med
de
tidplaner
som
följer
av
gasförsörjningsförordningen. När det gäller
vikande tillgång på gas i ett längre perspektiv
från Danmark, hanteras frågan under EUkommissionens ledning inom ramen för det

tidigare beskrivna BEMIP-projektet. Av svenskt
intresse är främst det arbete som bedrivs inom
den Väst-baltiska arbetsgruppen som resulterat i
en åtgärdsplan som antogs av BEMIP:s
högnivågrupp
i
december
2010.
Energimyndigheten deltar i denna arbetsgrupp.
2.4.4

Värmemarknad

Mål

Målet för värmemarknadspolitiken är att genom
ökad genomlysning stimulera till konkurrens
och högre effektivitet.
Resultat

Värmemarknaden utgörs främst av enskild
bränsleeldning, elvärme av olika slag samt näroch fjärrvärme för uppvärmning av framför allt
bostäder och lokaler. Insatserna inom
värmemarknadsområdet har främst varit
inriktade på att öka genomlysningen av
värmemarknaderna.
Energimarknadsinspektionen har tillsammans
med Energimyndigheten regeringens uppdrag
att
årligen
redovisa
utvecklingen
på
värmemarknaden med avseende på priser,
konkurrensförhållanden och miljöpåverkan.
Myndigheterna redovisade i juni 2011 sin årliga
uppföljningsrapport – Uppvärmning i Sverige
2011 (dnr N2011/4226/E). Resultatet av
kostnadsjämförelsen i rapporten visar att
uppvärmning med fjärrvärme och någon form av
värmepump i genomsnitt är de billigaste
uppvärmningsalternativen. Kostnadsjämförelsen
visar också att det är lönsamt för småhus att
konvertera
till
pellets,
bergvärmepump,
luftvattenvärmepump och fjärrvärme om man
som befintligt värmesystem har direktverkande
el, elpanna eller olja.
Utifrån fjärrvärmelagen (2008:263) som
trädde i kraft den 1 juli 2008 har
Energimarknadsinspektionen
under
2010
beslutat om föreskrifter om skyldigheten för
fjärrvärmeföretag att lämna uppgifter om driftoch affärsförhållanden. I juli 2011 redovisade
Energimarknadsinspektionen en rapport med de
första analyserna utifrån de nya uppgifterna som
samlats in (dnr N2011/4636/E). I rapporten
redovisas bl.a. intäkter och kostnader för
27
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fjärrvärmebranschen, prisbildning och en samlad
analys
av
fjärrvärmebranschen.
Energimarknadsinspektionen konstaterar att
marginalerna för fjärrvärmebranschen som
helhet i princip är oförändrade mellan åren 2007
och
2009.
Energimarknadsinspektionen
redovisar även att fjärrvärmepriset främst
bestäms
av
stordriftsfördelar
och
kostnadsrelaterade
variabler
samt
att
kraftvärmeproduktion kan verka prispressande
på fjärrvärmen. Energimarknadsinspektionen
kommer även att sammanställa och publicera
uppgifterna på en hemsida som benämns
Fjärrvärmekollen. Informationen kommer att
anpassas till småhuskunder, större kunder samt
andra intressenter.
Energimarknadsinspektionen redovisade den
10 mars 2010 ett regeringsuppdrag om att lämna
förslag till regler om fakturering efter faktisk
förbrukning och om mätperiodens längd
avseende fjärrvärme (dnr N2010/2409/E).
Energimarknadsinspektionen
föreslog
i
rapporten att det i fjärrvärmelagen skulle införas
ett krav om att samtliga kunder ska få sin
fjärrvärmeförbrukning avläst minst en gång per
månad och att debitering ska ske efter faktisk
förbrukning. Riksdagen godkände i maj 2011
propositionen Mätning, rapportering och
debitering på fjärrvärmemarknaden (prop.
2010/11:73,
bet.
2010/11:NU18,
rskr.
2010/11:307) om att införa bestämmelser om att
fjärrvärmekunders värmeförbrukning ska mätas
och rapporteras månadsvis och att debiteringen
endast får basera sig på uppmätta mängder.
Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2015.
Bestämmelserna om att det i ett avtal om
fjärrvärme ska finnas en uppgift om vad som
gäller mellan parterna beträffande mätning,
rapportering och debitering träder dock i kraft
den 1 januari 2012.
Om fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder
inte kommer överens i frågor om avtalsvillkor
för fjärrvärme finns en möjlighet att ansöka om
medling hos Fjärrvärmenämnden vid Statens
energimyndighet. Fjärrvärmenämnden ska även
medla i förhandlingar om tillträde till
rörledningar i en fjärrvärmeverksamhet.
Fjärrvärmenämnden redovisade i oktober 2010
sin andra årliga redogörelse för sin verksamhet
(dnr N2010/6683/E). Under det andra
verksamhetsåret har Fjärrvärmenämnden medlat
i sammanlagt tretton ärenden varav en
överenskommelse mellan parterna uppnåtts i sex
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av dessa. Flertalet medlingsärenden har gällt
prisvillkor för fjärrvärme. Fjärrvärmenämnden
konstaterar att styrkeförhållandet mellan
parterna i medlingsförhandlingarna i flertalet fall
är mycket ojämnt då det ofta är små
fjärrvärmekunder som ställs mot mer
resursstarka
fjärrvärmeföretag.
Fjärrvärmenämnden
har
utifrån
dessa
förhållanden valt att under 2010 fokusera mer på
att avhjälpa kundens informationsunderläge och
genomför därför en professionell granskning av
sakförhållandena som är av betydelse för
fjärrvärmeföretagens
prissättning.
Fjärrvärmenämndens experter har tagit fram en
modell för granskningens struktur och innehåll
om hur fjärrvärmeföretaget bestämt sina priser.
Under genomförda medlingsförhandlingar har
dock fjärrvärmeföretagen presenterat den
information som kunderna efterfrågat och
besvarat
frågor
om
sina
respektive
fjärrvärmeverksamheter.
Fjärrvärmekunderna
har vid medlingsförhandlingarna därmed fått
ökad insyn och bättre förståelse för de lokala
förutsättningarna
att
bedriva
fjärrvärmeverksamhet. Fjärrvärmeföretagen har
också genom det tillämpade arbetssättet fått en
ökad förståelse för kundperspektivet och vad det
kräver i informationsinsatser och agerande.
Regeringen beslutade i januari 2009 om
direktiv till en särskild utredare som skulle
analysera förutsättningarna för att införa ett
lagstadgat tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten
och därigenom skapa förutsättningar för
konkurrens på fjärrvärmemarknaderna (dir.
2009:5). Syftet med att närmare utreda frågor
om en lagstadgad sådan rätt var att ytterligare
stärka fjärrvärmekundernas ställning samt att
åstadkomma en effektivare värmemarknad med
lägre fjärrvärmepriser och en förbättrad miljö.
Utredaren redovisade sitt arbete i betänkandet
Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44).
Utredaren föreslår att det införs en ny
fjärrvärmelag som ska ge möjlighet till ett
lagstadgat tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten
i samtliga fjärrvärmenät. Utredaren föreslår att
om en ytterligare aktör önskar leverera värme till
ett fjärrvärmenät ska en tillsynsmyndighet ålägga
de inom fjärrvärmenätet verksamma aktörerna
att genomföra en juridisk åtskillnad mellan
produktion, distribution och handel av
fjärrvärme. Vidare föreslås att en prisreglering
införs för distributionsverksamheten, även vid
de fjärrvärmemarknader där det endast finns en
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aktör. Betänkandet
närvarande.

remissbehandlas

för

Analys och slutsatser

Den fjärrvärmelag som trädde i kraft den 1 juli
2008 har bidragit till att öka genomlysningen av
fjärrvärmeföretagen och att kundernas ställning
stärkts.
Medlingsverksamheten
vid
Fjärrvärmenämnden har sammantaget hittills lett
till att överenskommelser har kunnat uppnås
mellan parterna i en majoritet av ärendena som
har behandlats. Medlingsverksamheten har också
visat sig leda till att fjärrvärmeföretagen i flera
avseenden vidareutvecklat sitt agerande och sin
kommunikation gentemot fjärrvärmekunderna.
Vad
gäller
tillsynsverksamheten
enligt
fjärrvärmelagen har denna nu byggts upp och
samtliga närmare föreskrifter beslutats vilket
skapar en grund för ytterligare ökad transparens
och förbättrade möjligheter till jämförelser av
fjärrvärmeverksamheter.
I april 2011 redovisade utredningen om
tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten sitt arbete
där man bl.a. föreslår att det införs en ny
fjärrvärmelag som ska ge möjlighet till ett
lagstadgat tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten
i samtliga fjärrvärmenät. Därigenom skulle
förutsättningar för konkurrens skapas på
fjärrvärmemarknaderna. Regeringen avser att ta
ställning till utredningens förslag när den
pågående remissbehandlingen av utredningens
förslag har avslutats.
2.4.5

Energieffektivisering samt minskad
el- och oljeanvändning

Mål

Målet är 20 procent effektivare energianvändning till 2020. Målet uttrycks som ett sektorsövergripande mål om minskad energiintensitet
om 20 procent mellan 2008 och 2020.
Energiintensiteten beräknas som kvoten mellan
tillförd energi och BNP i fasta priser (kWh/kr).
På kortare sikt gäller, i enlighet med
Europaparlamentets
och
rådets
direktiv
2006/32/EG om effektiv slutanvändning av
energi och om energitjänster och om
upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG
(energitjänstedirektivet), det vägledande målet

att energibesparingen med avseende på
slutanvänd energi till 2016 är minst 9 procent av
det årliga energianvändningsgenomsnittet 2001–
2005. Ett mellanliggande mål är att
energibesparingen 2010 är minst 6,5 procent av
det årliga energianvändningsgenomsnittet 2001–
2005. Detta motsvarar en energibesparing om 24
TWh 2010 och om 33 TWh 2016.
Därtill finns ett mål om att den totala
energianvändningen per uppvärmd areaenhet i
bostäder och lokaler bör minska med 20 procent
till 2020 och med 50 procent till 2050 i
förhållande till användningen 1995. Dessa mål
ingår som delmål i miljökvalitetsmålet God
bebyggd miljö.
Vid sidan av de kvantifierade målen för
energieffektivisering finns ett antal mål för
Energimyndighetens verksamhet kring energieffektivisering och smart energianvändning,
däribland att arbeta med strategiskt undanröjande av informations- och kunskapsbrister
kring energi och klimat. Myndigheten arbetar
även strategiskt för att främja teknikutveckling
och marknadsintroduktion av energieffektiv
teknik och produkter.
Resultat

Regeringen överlämnade den 30 juni 2011
Sveriges andra nationella handlingsplan för
energieffektivisering till Europeiska kommissionen. Enligt beräkningar i handlingsplanen har
regeringens åtgärder för energieffektivisering lett
till en energibesparing på 33 TWh, eller 9
procent, till 2010. Till 2016 beräknas besparingen
uppgå till så mycket som 54 TWh, vilket
motsvarar 15 procent. Målen för energibesparing
till 2010 och 2016 uppnås enligt dessa
beräkningar med god marginal.
Energiintensiteten i den svenska ekonomin
uppgick år 2010 till 0,188 kWh/kr (2009 års
penningvärde). Detta är en ökning med 2
procent jämfört med föregående år och en
ökning med 2,3 procent jämfört med
referensåret 2008.
Den sammanlagda energianvändningen i
bostäder och lokaler uppgick 2009 till 216
kWh/m2 uppvärmd area, vilket är en minskning
med nästan 8 procent jämfört med 1995.
Användningen av energi för uppvärmning har
minskat sedan 1995, men användningen av
hushållsel, driftel och verksamhetsel ökar.
29
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Följande resultatredovisning fokuserar på
valda delar av de specifika insatser som
genomförs för att främja energieffektivisering i
olika sektorer i samhället.
Lokala och regionala insatser
Kommunal energi- och klimatrådgivning
Samtliga kommuner har sökt och fått statligt
stöd för kommunal energi- och klimatrådgivning
riktad till hushåll och företag. Undersökningar
som gjorts på uppdrag av Energimyndigheten
visar bl.a. att drygt 60 procent av hushållen anser
att det är viktigt eller mycket viktigt att det finns
kommunal energi- och klimatrådgivning, samt
att de som vänt sig till rådgivarna har haft nytta
av rådgivningen.
Energieffektivisering i kommuner och landsting
Som en del i genomförandet av energitjänstedirektivet kan svenska kommuner och landsting
sedan
2010
söka
statligt
stöd
hos
Energimyndigheten för att arbeta strategiskt
med
energieffektivisering
i
den
egna
verksamheten.
Det är främst inom byggnads- och
transportområdet som arbetet bedrivs. Vid
utgången av 2010 hade 268 kommuner och 20
landsting
sökt
och
beviljats
stöd.
Länsstyrelsernas energisamordnare har fått en
samordnande roll i sina län.
Under sommaren 2011 har den andra etappen
av Energimyndighetens program Uthållig
kommun avslutats. Totalt 66 kommuner och ett
län har deltagit i arbetet som pågått sedan juni
2008. Under våren har Energimyndigheten
förberett en tredje etapp av programmet, som
startar i september 2011.
Regionala klimat- och energistrategier
Energimyndigheten har under 2010 fortsatt
stötta länsstyrelserna i deras arbete med
regionala klimat- och energistrategier. Länsstyrelserna har under 2010 även fått ekonomiskt
stöd om sammanlagt 30 miljoner kronor för
arbetet. Av länsstyrelsernas årsredovisningar
samt av Energimyndighetens statusrapport
beträffande det regionala strategiarbetet framgår
att samtliga länsstyrelser har tagit fram regionala
klimat- och energistrategier men arbetet har
hittills varit av varierande omfattning och
kvalitet mellan länen. Strategiernas förankring
lokalt och regionalt varierar. I vissa län har
tydliga handlingsplaner och åtgärdsprogram
utarbetats, i andra inte. I en del län har klimat30

och energistrategierna kopplats till det regionala
tillväxtarbetet, men i andra län har det setts som
en isolerad företeelse.
Under 2010 utsågs Dalarnas, Norrbottens och
Skåne län till pilotlän för grön omställning för
att under en treårsperiod stödja andra
länsstyrelser och utveckla det regionala klimatoch energistrategiarbetet. Dessa län har fått ett
extra stöd med 1 miljon kronor vardera under
2010, och 2 miljoner kronor vardera under 2011.
Lokal och regional samverkan kring
energieffektivisering
Energimyndigheten hanterar bidrag för regionala
informations- och utbildningsprojekt som syftar
till att främja energieffektivisering och energiomställning. Regionala energikontor och länsstyrelser är aktiva sökanden. Både sett till antalet
projekt och beviljade medel är fördelningen
relativt jämn mellan de två grupperna och de
inkluderar varandra som samarbetspartners i
projekten. Därutöver är olika organisationer och
kommuner delaktiga i projektgenomförandena.
Under 2010 har 30 ansökningar beviljats medel
om totalt 43 miljoner kronor.
Teknikupphandling, marknadsintroduktion
och energieffektiva produkter
Nätverk för energieffektivisering
Nätverk och program är ett viktigt verktyg för
Energimyndigheten att samverka med aktörer på
marknaden som kan påverka och förändra
energianvändningen i samhället. Med syfte att
verka för att energieffektiva system och
produkter kommer ut snabbare på marknaden
samordnar och stödjer Energimyndigheten ett
flertal program och nätverk inom olika sektorer.
Inom fastighetsområdet finns ett flertal
nätverk. BELOK – Beställargruppen lokaler –
drivs i samverkan med Sveriges största
fastighetsägare. BeBo – Beställargruppen
Bostäder – drivs i samverkan med ägare/
förvaltare av flerbostadshus. Utöver dessa finns
HyBo – Energieffektivisering i bostäder ur ett
hyrestagarperspektiv, samt HyLok – Nätverket
för myndigheters energieffektivisering av
lokaler.
Under 2010 har BELOK startat tio nya
projekt och fokuserat på det koncept som kallas
Totalprojekt, som är inriktat mot att samtliga
energieffektiviserande åtgärder i en byggnad
identifieras och rangordnas efter lönsamhet och
genomförs som ett paket utifrån fastighetsägarens krav på lönsamhet (internränta).
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Totalverktyget som metod innebär att man
samlar åtgärder i ett paket och bedömer paketets
genomsnittliga lönsamhet. Detta är ett rationellt
förfarande i många fall för att minimera antalet
tillfällen då ingrepp görs i en byggnad och för att
ta hänsyn till att investeringar samverkar i
system i byggnaden som har en ömsesidig
påverkan på varandra. Samtidigt kan konstateras
att metoden inte medger att man optimerar
lönsamhet för varje enskild åtgärd som ingår i
åtgärdspaketet. Detta medför att investeringar
som inte är fastighetsekonomiskt lönsamma kan
ingå i paketet. Paketet som helhet måste dock ha
en genomsnittlig lönsamhet som uppfyller
företagets avkastningskrav.
Inom BeBo delfinansieras åtta projekt kring
Rekorderliga Renoveringar, i samverkan med
ägare och förvaltare av flerbostadshus. Målet är
att de valda åtgärdspaketen ska resultera i ett
reducerat behov av köpt energi med minst 50
procent. Inom HyLok har deltagande
myndigheter initierat ett arbete kring insamling
av energistatistik, samarbete med hyresvärden,
gröna krav i hyresavtal och vid upphandling samt
effektivisering av den egna verksamheten.
Under 2010 har två nya industrinätverk
startats med hjälp av delfinansiering från
Energimyndigheten.
Dels
EESI
–
Energieffektivisering i sågverksindustrin, dels
ENET-Steel. Det senare är ett nätverk
gemensamt för järn-, stål- och gruvindustrin.
Arbetet inom nätverken har bland annat
resulterat i ett flertal regionala energi- och
teknikträffar, vilka samlat ett stort antal
företrädare från olika industribranscher.
Programmet för energieffektivisering (PFE)
Drygt 100 företag har avslutat PFE:s första
programperiod (2005–2009). Den sammanlagda
eleffektiviseringen ligger på 1,45 TWh (5
procent). Den största delen utgörs av de åtgärder
som företagen åtagit sig i programmet
tillsammans med frivilliga åtgärder som det
systematiska arbetet resulterat i. Företagen
genererar - till följd av vidtagna åtgärder - mer än
20 procent av den förbrukade elenergin själva.
Den årliga skattelättnad som företag som
uppfyllt åtagandena inom programmet har
erhållit har uppgått till 150 miljoner kronor.
Medlemsstaterna är skyldiga att anpassa de
nationella stödordningar som gäller energiskatter
som täcks av energiskattedirektivet till de
gällande miljöriktlinjerna på statsstödsområdet

senast den 31 december 2012. Inom programmet
för energieffektivisering (PFE), kan stöd i form
av skattebefrielse beviljas deltagande företag.
Efter en kontinuerlig dialog mellan regeringen
och
Europeiska
kommissionen
om
förutsättningarna för en fortsättning av PFE
finns nu indikationer på att skattebefrielse
kommer att kunna medges under hela
innevarande programperiod (2009–2014). Ett
formellt beslut i ärendet har emellertid ännu inte
fattats av EU - kommissionen.
Teknikupphandling
En teknikupphandling är en anbudsprocess som
ska stimulera och skynda på utveckling av ny
teknik. Meningen är att få fram nya produkter,
system eller processer som tillgodoser köparnas
krav bättre än de produkter som redan finns på
marknaden.
Under 2010 har teknikupphandlingsinsatser
inom fastighetsområdet fortsatt. Därtill har
teknikupphandling inletts inom transportområdet, bl.a. med fokus på elfordon.
Aktivering av små och medelstora företag
Under 2010 intensifierades arbetet med att
aktivera små och medelstora företag inom
energieffektivisering. Sedan våren 2010 kan små
och medelstora företag inom industri, service,
fastighet och lantbruk söka statligt stöd hos
Energimyndigheten för energikartläggning, s.k.
energikartläggningscheckar. Vid årets slut hade
187 företag ansökt om stöd.
Energimyndigheten har under 2010 beviljat ca
13 miljoner kronor till 11 olika informationsoch utbildningsprojekt som syftar till att främja
energieffektivisering i små och medelstora
företag. Projekten riktar sig till olika branscher
och har en god geografisk spridning.
Som ytterligare stöd för mindre företag att
komma vidare i energieffektiviseringsarbetet tog
Energimyndigheten under året fram en handbok
för energieffektivisering i små och medelstora
företag. Den sprids via kommunernas energioch klimatrådgivare, regionala energikontor, i
utskick till dem som sökt statligt stöd för
energikartläggning och genom de nätverk som
delfinansieras av myndigheten.
Provningsverksamhet och marknadskontroll av
energieffektiva produkter
Energimyndighetens Testlab har under 2010
genomfört en rad olika produkttester, för att
stimulera tillverkarna i deras produktutveckling
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och för att kunna erbjuda konsumenterna
konkret och opartisk information om olika
produkters energieffektivitet. Exempel på tester
som avslutats och publicerats på myndighetens
webbplats under året är: cirkulationspumpar för
flerbostadshus, kaffeautomater för kontor och
hotell, frånluftsfläktar och så kallade FTXaggregat som kan återvinna värme ur
ventilationsluften samt ett helårstest av
solcellssystem. Andra tester har gällt tvspelkonsoler, tv-apparater, kolfilterfläktar och
julbelysning.
Under 2010 genomfördes den första tillsynen
av att näthandelsföretag lämnar lagstadgad
information om energieffektivitet vid försäljning
på internet av produkter, vitvaror och lampor,
som omfattas av kraven på energimärkning.
Genomgången visar att samtliga tjugo
kontrollerade näthandelsföretag har brister i sin
information genom att delar av informationen
saknas eller inte presenteras på föreskrivet sätt.
Energimyndigheten har påtalat bristerna för
företagen. Marknadskontrollerna omfattar även
provningar för att kontrollera att tillverkarnas
information
om
energiklass
och
energianvändning på energimärkningen är
korrekt. Under 2010 har tillsynsprovningar
utförts på tio olika modeller av frysskåp, 24
kombinerade kylar och frysar, tio tvättmaskiner
och sex torktumlare. Tillsynsprovningarna
resulterade i att en tillverkare drog bort ett
felmärkt frysskåp från den nordiska marknaden.
Ytterligare en tillverkare drog tillbaka en
tvättmaskin från marknaden och en annan
tillverkare
förtydligade
informationen
i
bruksanvisningen.
Informationsmaterial, utbildning och
kunskapsspridning
Information, utbildning och kunskapsspridning
utgör en röd tråd och integrerad del i de flesta
insatserna för ökad energieffektivisering. Därtill
genomförs ett antal särskilda satsningar för att
öka medvetenheten hos olika målgrupper om
energieffektivisering och minskad klimatpåverkan.

Information på internet
Energimyndighetens webbplats 1 omfattar en
mängd sidor som riktar sig till hushåll, företag,
kommuner, statliga myndigheter och andra
aktörer med både enkla energispartips och
långtgående åtgärder för energieffektivisering,
samt verktyg för att beräkna energianvändning
m.m. Under 2010 har drygt 104 000 besök gjorts
på den del av webbplatsen som är riktad till
företag. För den del som är riktad mot hushåll
har drygt 475 000 besök gjorts under samma tid.
Detta ger ett snitt på 285 respektive 1 304 besök
per dag, vilket är en ökning med 8 respektive 19
procent jämfört med föregående år.
Våren 2011 lanserade Energimyndigheten och
Boverket en webbaserad informations- och
rådgivningsportal (energiaktiv.se) som riktar sig
till dem som äger småhus, flerbostadshus och
specialfastigheter och lokaler och som vill ha råd
kring energieffektivisering. Syftet med portalen
är inte minst att främja att rekommendationer
till
energieffektiviserande
åtgärder
i
energideklarationerna genomförs.
Utbildning för framtiden
Energimyndigheten har sedan 2010 ett särskilt
uppdrag att främja medvetenhet och kunskap
om energi och klimat hos barn och ungdomar.
Arbete har inletts med information som riktar
sig till lärare för såväl mellan- och högstadiet
som gymnasiet. Fokus är på att utveckla lärarnas
kompetens på området samt att komplettera
befintliga läromedel kring energifrågorna.
Energimyndigheten har även inlett ett
samarbete med Skolverket kring utveckling av
framtida större satsningar på fortbildning av
lärare för de lägre åldrarna kring bland annat
energi och klimat. I den nya läroplanen med
kursplaner för grundskolan som införs hösten
2011 har energi- och klimatfrågorna fått tydligt
utrymme – något som myndigheten arbetat för
att åstadkomma.
Under 2010 har ekonomiskt bidrag om totalt
11,2 miljoner kronor givits till fyra skolutvecklingsprojekt och totalt 9,5 miljoner
kronor till två forskningsprojekt. Bland
pågående projekt kan nämnas att en
energiutställning vid Tekniska museet i
Stockholm har besökts av över 700 skolklasser

1 www.energimyndigheten.se
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under 2010. I ett annat projekt har över 550
lärare vid 218 skolor fått fortbildning inom
energiområdet.
Under årets sista hälft har också ett större
fortbildnings- och undervisningsmaterial med
energitema för högstadiet färdigställts.
Energieffektivisering inom transportsektorn
Myndigheten har under året satsat resurser på
området energieffektivisering inom transportsektorn genom att sprida nytt informationsmaterial, bygga nätverk, finansiera projekt kring
beteende, logistik och it-lösningar för
transportsektorn. Myndigheten har även beviljat
35 mnkr för genomförande av ett FoU-program
för energieffektivisering inom transportområdet,
och 35 mnkr för genomförande av ett program
för teknikupphandling och marknadsintroduktion av energieffektivisering inom transportområdet. Båda programmen omfattar perioden
2010–2013 och under första året har totalt 6
projekt beviljats.
EU-direktiv på energieffektiviseringsområdet
Energitjänstedirektivet
Under 2009 vidtogs de sista åtgärderna för att
genomföra energitjänstedirektivet i Sverige. Den
30 juni 2011 lämnade regeringen Sveriges andra
nationella handlingsplan för energieffektivisering
till Europeiska kommissionen.
Den 8 mars 2011 presenterade kommissionen
ett förslag till kompletterande energieffektiviseringsplan för EU för perioden 2011–
2020. Planen följdes den 22 juni 2011 av
kommissionens
förslag
till
nytt
energieffektiviseringsdirektiv. Detta direktiv är
tänkt att ersätta energitjänstedirektivet, men
även Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/8/EG av den 11 februari 2004 om
främjande av kraftvärme på grundval av
efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre
marknaden för energi och om ändring av direktiv
92/42/EEG
(kraftvärmedirektivet).
Förhandlingar mellan rådet, Europaparlamentet
och kommissionen har inletts.
Ekodesigndirektivet
Under 2009 trädde Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober
2009 om upprättande av en ram för att fastställa
krav på ekodesign för energirelaterade produkter
(ekodesigndirektivet) i kraft. Direktivet är en
utvidgning av ett tidigare direktiv på området
och omfattar även produkter som inte själva

använder
energi,
men
som
påverkar
energianvändningen, till exempel kranar och
fönster. Riksdagen fattade under våren 2011
beslut om ändringar i lagen (2008:112) om
ekodesign
(prop.
2010/11:61,
bet. 2010/11:NU17, rskr. 2010/11:198) för att
genomföra det reviderade direktivet.
Under 2010 har ekodesignkrav antagits inom
EU för diskmaskiner och tvättmaskiner. Energimyndigheten har, som Sveriges representant, fått
gehör för exempelvis kravet att tillverkarna
måste informera om en tvättmaskin innehåller
silverjoner som kan spridas vidare till naturen via
avloppsvattnet.
Myndigheten
har
på
motsvarande sätt fått gehör för Sveriges
synpunkter då det gäller tekniska krav på
produktgrupper som teveapparater, fläktar,
varmvattenberedare och pannor.
Energimärkningsdirektivet
Under det svenska ordförandeskapet i EU
nåddes en överenskommelse mellan rådet och
Europaparlamentet om en omarbetning av
direktivet om energimärkning av vissa
produkter,
vilket
resulterade
i
Europaparlamentets
och
rådets
direktiv
2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning
och standardiserad produktinformation som
anger energirelaterade produkters användning av
energi och andra resurser. Efter riksdagens
beslut utfärdade regeringen den 9 juni en ny lag
(2011:721) om märkning av energirelaterade
produkter
(prop.
2010/11:106,
bet. 2010/11:NU22, rskr. 2010/11:271).
Direktivet om byggnaders energiprestanda
Under det svenska ordförandeskapet i EU
nåddes en överenskommelse mellan rådet,
Europaparlamentet och kommissionen om en
omarbetning av direktivet om byggnaders
energiprestanda,
vilket
resulterade
i
Europaparlamentets
och
rådets
direktiv
2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders
energiprestanda.
Boverket och Energimyndigheten har på
uppdrag av regeringen utrett vilka åtgärder som
behöver vidtas i svensk lagstiftning och på andra
sätt till följd av det ändrade direktivet.
Myndigheternas förslag bereds för närvarande
inom Regeringskansliet och en promemoria med
bedömningar och förslag om genomförandet av
det omarbetade direktivet kommer att
remissbehandlas under hösten 2011.
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Stöd för konvertering från direktverkande
elvärme i bostadshus
Under 2010 beviljades 130,5 miljoner kronor i
bidragsärenden enligt stödförordningen för
konvertering från direktverkande elvärme i
bostadshus. Detta är en ökning jämfört med
2008 och 2009. Sammantaget har 18 339 av
21 305 inkomna ansökningar beviljats bidrag om
totalt 776 miljoner kronor sedan stödet infördes
i januari 2006. Drygt 50 procent av alla de
beviljade ansökningarna och närmare 40 procent
av det beviljade stödet avser bostadshus i
Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands
och Jämtlands län. Den samlade minskade
elanvändningen i beviljade ärenden beräknas
uppgå till ca 513 GWh. Möjligheten att ansöka
om detta stöd upphörde den 31 december 2010.
Stöd för installation av solvärme
Under 2010 beviljades 29,1 miljoner kronor i
bidragsärenden enligt stödförordningarna för att
främja installation av solvärme i bostadshus samt
lokaler. Detta är ungefär lika mycket som under
2009. Sammantaget har 4 447 ansökningar om
stöd inkommit varav 3 960 ansökningar beviljats
sedan stödet infördes den 1 januari 2009 och
t.o.m. den 31 december 2010.
Analys och slutsatser

Ett effektivt utnyttjande av resurser, inklusive
energi, utgör grunden för ekonomisk tillväxt och
en hållbar utveckling. Att effektivisera
användningen av energi är ett medel för att
minska utsläppen av växthusgaser. Det bidrar
även till ökad konkurrenskraft för svenskt
näringsliv och en tryggare energiförsörjning.
Sedan 1970 har energiintensiteten i den svenska
ekonomin, dvs. den samlade energitillförseln per
BNP-enhet, minskat med drygt 40 procent. Det
har skett en reell avlänkning mellan tillväxt och
energitillförsel i den svenska ekonomin sedan
mitten av 1990-talet. Under 2000-talet har
energiintensiteten minskat med drygt 10
procent. 2009 och 2010 skedde dock ett
trendbrott och energiintensiteten ökade jämfört
med föregående år. En viktig orsak är att
energianvändningen i hushåll och service, till
skillnad från energianvändningen i industrin, inte
påverkats nämnvärt av den ekonomiska krisen.
2010 var kallare än 2009 vilket lett till ökat
energibehov för uppvärmning. En annan orsak är
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att den energiintensiva industrin ökat sin
produktion, vilket fått såväl energitillförsel som
slutlig energianvändning att öka efter de låga
nivåerna under den ekonomiska krisen. Därtill
ökade produktionen i kärnkraftverken under
2010, efter 2009 års låga nivåer. Detsamma gäller
förlusterna i produktion och distribution av el
och värme.
Enligt Energimyndighetens senaste långsiktsprognos för den svenska energibalansen
bedöms den svenska energiintensiteten minska
ytterligare till 2020. Vid en kontrollstation 2015
ska en samlad analys och bedömning göras av
vägen för att nå de energi- och klimatpolitiska
målen för 2020.
Regeringen har i och med 2009 års klimatoch energipolitiska propositioner bedömt att
statens insatser för att stimulera effektivare
energianvändning, vid sidan av energi- och
koldioxidskatter och reglering av olika
produkters och byggnaders energiprestanda,
framför allt bör inriktas på undanröjande av
informations- och kunskapsbrister hos olika
aktörer. Detta inkluderar åtgärder för att främja
tidig marknadsintroduktion av och skapa
legitimitet för ny energieffektiv teknik.
Energimyndigheten är den myndighet som
ansvarar för samordning av statliga insatser och
åtgärder för energieffektivisering. Boverket har
dock huvudansvar för systemet med energideklaration av byggnader. Energimyndigheten
använder sig av olika metoder för att nå ut till
målgrupperna och så många beslutsfattare som
möjligt inom hushåll, näringsliv och offentlig
sektor. Insatser för att informera och öka
kunskapen om energieffektivisering sker via
nätverk och program, såväl branschvis som med
regionalt fokus.
Energimyndigheten bedömer att kunskapen
om energifrågor i allmänhet och energieffektivisering i synnerhet ökat stadigt under de
senaste åren. Regeringen delar denna
bedömning, men bedömer också att insatser för
att undanröja informations- och kunskapsbrister, samt för att tidigt introducera och skapa
legitimitet för ny teknik inom olika
marknadssegment kommer att vara fortsatt
relevanta för att nå ut bredare inom de sektorer
där huvuddelen av arbetet sker idag, samt för att
nå ut till fler sektorer. Regeringen bedömer att
Energimyndighetens inledande arbete för
etablering av kontakter och nätverk inom både
den offentliga och privata sektorn, lokalt,
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regionalt och nationellt, bör ge goda
förutsättningar för ett fortsatt aktivt arbete för
att
påskynda
energieffektivisering
på
marknadens villkor.
Regeringen
bedömer
vidare
att
förutsättningarna stärks ytterligare genom de
synergier som uppnås genom aktiv samverkan
mellan olika insatser, t.ex. produktprovning och
kommunal energi- och klimatrådgivning.
De olika ekonomiska bidragen för energieffektivisering och energiomställning har i viss
utsträckning haft avsedd verkan. Stödet för
konvertering från direktverkande elvärme har
haft särskilt stor betydelse för genomförande av
åtgärder i de fyra nordligaste länen, där elskatten
är nedsatt för hushåll. Utvärderingar som gjorts
av bl.a. Boverket visar dock att en mycket stor
andel av de uppnådda energibesparingarna från
olika investeringsstöd, särskilt stöd för
installation av energieffektiva fönster, skulle ha
nåtts även utan statligt stöd varför
additionaliteten och kostnadseffektiviteten är
betydligt lägre än väntat. Bland orsakerna till det
låga mervärdet bör särskilt nämnas att flertalet
bidrag har haft korta stödperioder varför det till
stor del var redan planerade åtgärder som
genomfördes,
samt
att
de
generella
energipolitiska styrmedlens inverkan på el- och
oljepriserna har gjort de aktuella åtgärderna
lönsamma redan utan stöd. När det gäller stödet
för energiinvesteringar i offentliga lokaler har
detta
även
haft
konjunkturpolitiska
målsättningar som medfört att kraven på
bidragsåtgärder satts lägre än om det endast
riktats mot energipolitiska målsättningar, vilket
förklarar en lägre kostnadseffektivitet.
Under 2010 påbörjades arbetet inom det
femåriga energieffektiviseringsprogram som
regeringen föreslog 2009. Effekten av dessa
insatser kommer att visa sig under 2011 och
framåt. Under våren 2011 har regeringen vidtagit
en rad åtgärder för att ytterligare öka
energieffektiviteten i samhället. Lagen om
ekodesign har ändrats så att minimikrav på
energiprestanda kan ställas även på produkter
som inte själva använder energi. Vidare har en ny
lag om märkning av energirelaterade produkter
trätt i kraft.
I propositionen Stärkt konsumentroll för
utvecklad elmarknad och uthålligt energisystem
(prop. 2010/11:153) har regeringen föreslagit en
rad
åtgärder
som
bidrar
till
ökad
energieffektivisering i framför allt hushålls-

sektorn. Bland dessa kan bl.a. nämnas att dra
nytta av utvecklingen av smarta elnät, underlätta
timmätning av elförbrukning för fler
elkonsumenter samt åtgärder för att underlätta
produktion av egen förnybar el. Regeringen har
även aviserat behovet av utredningar för att
främja
utvecklingen
av
den
svenska
energitjänstemarknaden.
Regeringen är även medveten om att nya åtgärder kan komma att införas som följd av EU:s
nya handlingsplan för energieffektivisering. Som
ett första steg för ytterligare åtgärder avser regeringen uppdra åt Energimyndigheten att i
samråd med Energimarknadsinspektionen utreda konsekvenser av olika sätt att utforma ett
system för vita certifikat i Sverige.
2.4.6

Förnybar energi

Mål

Genom riksdagens beslut om propositionen En
sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi
(prop. 2008/09:163, bet. 2008/09:NU25 rskr.
2008/09:301) har en rad nya mål för förnybar
energi satts upp för Sverige. Andelen förnybar
energi 2020 ska vara minst 50 procent av den
totala energianvändningen. Inom transportsektorn ska andelen förnybar energi samma år
vara minst 10 procent. Båda dessa mål utgår från
de
krav
som
ställs
på
Sverige
i
Europaparlamentets
och
rådets
direktiv
2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande
av användningen av energi från förnybara
energikällor och om ändring och ett senare
upphävande av direktiven 2001/77/EG och
2003/30/EG (förnybartdirektivet).
Riksdagen antog den 26 maj 2010 ett nytt mål
för förnybar el inom ramen för elcertifikatsystemet till 2020 motsvarande en ökning med
25 TWh jämfört med läget 2002 (prop.
2009/10:133,
bet.
2009/10:NU16,
rskr. 2009/10:279). Riksdagen har i juni 2009
beslutat om en nationell planeringsram för
vindkraft
motsvarande
en
årlig
produktionskapacitet på 30 TWh till 2020 varav
20 TWh till lands och 10 TWh till havs (prop.
2008/09:163,
bet. 2008/09:NU25,
rskr.
2008/09:301).
Som vägledande mål för användningen av
biodrivmedel och andra förnybara drivmedel i
Sverige gäller att denna användning från och med
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2005 ska utgöra minst 3 procent av den totala
användningen av bensin och diesel för transportändamål beräknat på energiinnehåll. Från och
med 2010 ska användningen av biodrivmedel och
andra förnybara drivmedel uppgå till minst
5,75 procent. Som tidigare nämnts är målet att
andelen förnybar energi inom transportsektorn
ska vara minst 10 procent 2020.
Resultat

Beroende på en rad olika åtgärder ökar
användningen av förnybar energi i alla sektorer.
Framför allt ökar den som en effekt av
koldioxidskatten
och
elcertifikatsystemet.
Sveriges andel förnybar energi i förhållande till
slutlig energianvändning har ökat stadigt sedan
början på 70-talet och uppgick 2009 till 47,3
procent. Bioenergi och vattenkraft står för den
största delen. År 2010 användes 141 TWh
bioenergi och det producerades 66 TWh el i
vattenkraftverken. Värmepumparna gav 2009
också ett signifikant bidrag motsvarande 9 TWh.
Den förnybara elproduktionen inom elcertifikatsystemet ökade med 2,5 TWh 2010, jämfört med
året innan. Det största procentuella tillskottet
stod vindkraften för med 28 procent, vilket
motsvarade en ökning med ca 1 TWh, jämfört
med föregående år. Under 2010 fanns totalt 1
661 vindkraftverk i 149 av Sveriges 290
kommuner. Vindkraftverk finns i samtliga av
landets 21 län. Vidare ökade elproduktionen i
biobränsleanläggningar med 1,3 TWh under året.
Under 2010 producerades totalt 18,0 TWh
förnybar el inom ramen för systemet. Detta
motsvarar en total ökning med 11,5 TWh
jämfört med nivån 2002. Det största reella
bidraget
stod
den
biobränslebaserade
elproduktionen för med cirka 66 procent, vindkraften bidrog med cirka 19 procent och
vattenkraften med cirka 14 procent.
Utfallet för 2010 bedöms ligga i linje med
målet om en ökning av elproduktionen från
förnybara energikällor med 25 TWh mellan åren
2002 och 2020. Sedan elcertifikatsystemets start i
maj 2003 har det byggts över 1 220 nya
anläggningar. Av dessa anläggningar är ca 1 000
vindkraftverk.
Förnybartdirektivet
Regeringen fattade den 18 mars 2010 beslut om
propositionen Genomförande av direktiv om
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förnybar energi (prop. 2009/10:128) samt
propositionen Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (prop.
2009/10:164). I båda propositionerna föreslår
regeringen åtgärder för att genomföra
förnybartdirektivet och propositionerna har
antagits av riksdagen (bet. 2009/10:NU18, rskr.
2009/10:280 respektive bet. 2009/10:MJU26,
rskr. 2009/10:299).
Propositionen
Genomförande av direktiv om förnybar energi
innehåller förslag till bestämmelser som syftar
till att genomföra direktivets bestämmelser om
ursprungsgarantier och om åtkomst till och drift
av el- och gasnäten. Bestämmelserna om
ursprungsgarantier innebär att elproducenter på
begäran kan få sådana garantier utfärdade för att
visa den producerade elens ursprung. För att
genomföra bestämmelserna om åtkomst till och
drift av el- och gasnäten sker ändringar i ellagen
och naturgaslagen (2005:403). Ändringarna i
ellagen
(1997:857)
innebär
dels
att
elnätsföretagen ska ange tidsplaner för
anslutning av elproduktionsanläggningar, dels att
företagen ska offentliggöra principer för hur
kostnaderna för teknisk anpassning ska fördelas
vid anslutning till elnätet. Ändringarna i
naturgaslagen innebär att innehavaren av en
naturgasledning ska offentliggöra de metoder
som används för att utforma avgifter för
anslutning. Lagändringar trädde i kraft den 1
december 2010. Lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och
flytande biobränslen (hålbarhetslagen) trädde i
kraft fullt ut den 1 januari 2011. Regeringen har
med stöd av lagen beslutat förordningen
(2010:1532) om
hållbarhetskriterier för
biodrivmedel och flytande biobränslen, i vilken
Energimyndigheten bemyndigas att meddela
närmare föreskrifter. Sedan Energimyndigheten
utfärdat detaljerade föreskrifter i februari 2011
kunde Sverige rapportera att förnybartdirektivets regelverk kring kriterier för hållbara
biodrivmedel till fullo genomförts.
Redan i propositionen där hållbarhetslagen
föreslogs påtalades (s 30 ff.) vissa problem vad
gäller bl.a. samordningen mellan den nya lagen
och
lagen
om
skatt
på
energi.
Energimyndigheten inkom den 3 september
2010 med konkret förslag till hur dessa problem
kunde lösas. Detta förslag remissbehandlades
under hösten 2010 varefter förslaget till
lagändring omarbetades inom Regeringskansliet
i så hög grad att en departementspromemoria

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 21

med
det
omarbetade
förslaget
remissbehandlades. Regeringen fattade den 31
maj 2011 beslut om propositionen Införande av
hållbarhetsbesked i lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande
biobränslen (prop. 2010/11:152). De ändringar
som föreslås innebär att rapporteringsskyldighet
samordnas med skattskyldighet enligt lagen om
skatt
på
energi
varigenom
antalet
rapporteringsskyldiga
begränsas
i
stor
utsträckning. Dessutom föreslås ett system med
bindande förhandsbesked, hållbarhetsbesked,
med syfte att begränsa företagens ekonomiska
risk. Regeringen har under våren 2011 lagt fram
propositionen 2010/11:154 Kompletterande
förfaranderegler för vissa biobränslen med förslag
om ändringar i lagen om skatt på energi med
innebörden att skattebefrielse för biodrivmedel
och flytande biobränslen villkoras av att bränslet
omfattas av ett hållbarhetsbesked.
Regeringen överlämnade till Europeiska
kommissionen den 30 juni 2010 Sveriges
handlingsplan för förnybar energi i enlighet med
förnybartdirektivet. Nästa rapportering om
utveckling av användning av förnybar energi
enligt direktivet ska lämnas senast den 31
december 2011. Energimyndigheten har i
regleringsbrevet för år 2011 fått i uppdrag att
senast den 31 oktober 2011 redovisa ett förslag
till nationell rapport.
Regeringen beslutade i juni 2010 att uppdra åt
Energimyndigheten och Boverket att inom sina
respektive ansvarsområden lämna förslag till
genomförande av artikel 13 i förnybartdirektivet
om att främja användningen av förnybara
energikällor i bebyggelsen (dnr N2010/4128/E).
Uppdraget ska slutredovisas senast den
31 december 2011. Energimyndigheten har i
regleringsbrevet för 2011 fått i uppdrag att
tillsammans med Boverket och SWEDAC ta
fram förslag till nationellt samordnade system
för
certifiering
eller
motsvarande
kvalifikationssystem enligt förnybartdirektivet. I
uppdraget ingår också att ta fram förslag för hur
information, i den mån den inte redan i dag finns
tillgänglig,
om
certifieringssystem
eller
motsvarande kvalifikationssystem tillhandahålls
för allmänheten. Uppdraget ska redovisas till
Regeringskansliet
(Näringsdepartementet)
senast
den
31
december
2011.
Energimyndigheten fick också i uppdrag i
regleringsbrevet för 2011 att redovisa vilka
eventuella åtgärder som vidtas för att säkerställa

att
informationskraven
enligt
förnybartdirektivets artiklar 14.1, 14.2, 14.5 och
14.6 uppfylls. Energimyndigheten redovisade
uppdraget den 29 april 2011 och föreslår bl. a. att
den kommunala energi- och klimatrådgivningen
utökas för att omfatta rådgivning mot
allmänheten om förnybar energi.
Förnybar elproduktion
Genom riksdagens beslut om propositionen
Ändringar i lagen (2003:113) om elcertifikat –
tilldelningsprinciper och förhandsbesked har det
införts regler som möjliggör tilldelning av
elcertifikat
vid
investeringar
i
ökad
produktionskapacitet för samtliga förnybara
energikällor på motsvarande sätt som det hittills
funnits för vattenkraft (prop. 2008/09:92,
bet. 2008/09:NU15, rskr. 2008/09:193). Även
reglerna för att kvalificeras som en ny anläggning
i elcertifikatsystemet och berättigas till en ny
femtonårig tilldelningsperiod har förtydligats,
vilket är angeläget då ett betydande antal
anläggningar fasas ut ur elcertifikatsystemet vid
utgången av 2012 eller 2014. De nya reglerna
trädde i kraft den 1 juli 2009.
Regeringen beslutade den 4 mars 2010 om
propositionen Höjt mål och vidare utveckling av
elcertifikatsystemet (prop. 2009/10:133). I
propositionen föreslås ett nytt mål för
produktion av förnybar el som innebär en
ökning med 25 TWh till 2020 jämfört med 2002
års nivå. Nya kvoter föreslås från och med 2013
och systemet förlängs till 2035. Riksdagen antog
propositionen våren 2010 och lagändringarna
trädde
i
kraft
den
1
juli
2010
(bet. 2009/10:NU16, rskr. 2009/10:279).
I samband med riksdagens behandling av
propositionen Ändring i lagen (2003:113) om
elcertifikat (prop. 2008/09:9, bet. 2008/09:8, rskr.
2008/09:42) gjorde riksdagen ett uttalande med
innebörden att regeringen bör granska
effekterna av de olika klimat- och energipolitiska
styrmedlen för den internationellt konkurrensutsatta elintensiva industrin. En sådan
granskning skulle inte bara avse effekterna på
industrin vad gäller elcertifikat och kvotpliktens
undantag utan även omfatta andra styrmedel
såsom energibeskattning, utsläppsrätter m.fl.
I regeringens redogörelse för behandlingen av
riksdagens
skrivelser
till
regeringen
(skr. 2010/11:75)
hänvisades
till
att
Energimyndigheten på regeringens uppdrag sett
över olika delar av elcertifikatsystemet. Bl.a.
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ingick att överväga lämpligheten att införa ett
tak för kvotpliktsavgiften för att på så sätt
skydda elkunderna för höga kostnader samt att
utvärdera konsekvenserna av en gemensam
elcertifikatsmarknad med Norge. Därtill ingick
att se över det samlade regelverket kring
elcertifikatsystemet i syfte att skapa en bättre
överskådlighet och minskade administrativa
kostnader för företagen och andra berörda
aktörer. Uppdraget redovisades i september
2010 och har remissbehandlats. Regeringen
beslutade i juni 2011 propositionen En ny lag om
elcertifikat − enklare regler och en gemensam
elcertifikatsmarknad (prop. 2010/11:155). De nya
regler som föreslås handlar främst om att
möjliggöra för en elcertifikatsmarknad som är
gemensam med andra länder under förutsättning
att en internationell överenskommelse uppnås,
att kraven skärps för att el som produceras med
vattenkraft ska kunna tilldelas elcertifikat samt
att mindre producenter av förnybar el som själva
använder den el de producerat får undantas från
kvotplikt. Elcertifikatssystemets nuvarande mål
och funktionssätt bibehålls oförändrade.
I övrigt innebär förslaget redaktionella och
språkliga ändringar samt omdisponeringar i syfte
att göra lagen mer överskådlig och tydlig.
Förslaget innebär även förändringar för att
förbättra myndigheternas administrativa rutiner
och bedöms leda till regelförenklingar. Den nya
lagen om elcertifikat föreslås träda i kraft den 1
januari 2012.
I propositionen föreslås vidare att det avtal
mellan Sverige och Norge om en gemensam
elcertifikatsmarknad som undertecknades den 29
juni 2011 ska godkännas av riksdagen.
Överenskommelsen träder i kraft den 1 januari
2012 under förutsättning att Norge då har
antagit EU:s förnybartdirektiv.
I propositionen bedömer regeringen även att
elcertifikatssystemet uppnår de uppsatta målen
och i huvudsak fungerar väl samt att någon
reglering av elcertifikatspriserna inte bör göras.
En elcertifikatsmarknad som är gemensam med
Norge bedöms minska riskerna för höga
elcertifikatspriser. Däremot bör informationen
till marknadens aktörer och konsumenter
förbättras ytterligare, eftersom den är av central
betydelse för marknadens funktionssätt. Frågan
om effekterna av de olika klimat- och
energipolitiska
styrmedlen
för
den
internationellt konkurrensutsatta elintensiva
industrin bereds vidare inom Regeringskansliet.
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I enlighet med Nätanslutningsutredningens
betänkande Bättre kontakt via nätet − om
anslutning av förnybar elproduktion (SOU
2008:13) beslutade regeringen om att möjliggöra
att det interna nätet i en vindkraftspark ska
kunna byggas utan krav på nätkoncession.
Beslutet var ett led i regeringens arbete för att
öka utbyggnaden av förnybar energi. Regeringen
föreslog i propositionen Genomförande av
direktivet om förnybar energi, som har bifallits av
riksdagen, att ett vidareutvecklat system med s.k.
förtida delning av nätförstärkningskostnaden för
storskaliga
produktionsanläggningar
för
förnybar el bör införas i syfte att en elproducent
endast ska betala en sådan del av den totala
kostnaden för den nödvändiga nätförstärkningen
som motsvarar varje producents andel av den
totala anslutningskapaciteten. Utformningen av
ett sådant system utreds för närvarande i
Regeringskansliet och regeringen avser att
återkomma med förslag.
Biogas
Biogastekniken skiljer sig från annan förnybar
energiteknik på så sätt att dess förutsättningar
påverkas av fler politikområdens styrmedel. Mot
den bakgrunden gav regeringen i juli 2009
Energimyndigheten i uppdrag att i samråd med
Statens jordbruksverk och Naturvårdsverket utveckla en sektorsövergripande långsiktig strategi
och föreslå åtgärder som på kort och lång sikt
bidrar till ökad användning av biogas. De
slutsatser och förslag som identifieras i
myndigheternas slutrapport täcker flera
politikområden och varierar stort vad gäller både
karaktär och typ av åtgärd. Under våren 2011
avslutades remissprocessen av den slutrapport
som de tre myndigheterna gemensamt
presenterade
den
31
augusti
2010.
Regeringskansliet bereder nu dessa olika förslag.
Myndighetsrapporten poängterar värdet av
teknikneutrala mål och regeringen ser inget skäl
av att formulera ett teknikspecifikt mål med
anledning av den hemställan som har inkommit
från Västra Götalandsregionen och Region
Skåne (N2009/7929/E).
Solceller
Sedan 2009 finns ett särskilt statligt stöd för att
främja installation av solceller. Detta stöd syftar
till att öka användningen av solcellssystem och
antalet aktörer som hanterar sådana system i
Sverige samt till att sänka systemkostnaderna.
Energimyndigheten
har
upphandlat
en
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utvärdering av solcellsstödet som redovisades
under våren 2011 (dnr N2011/2790/E).
Utvärderingen baseras till stor del på intervjuer
med solcellsinstallatörer och länsstyrelser. I
utvärderingen
beräknas
den
förväntade
produktionen för de anläggningar som fått
medel beviljade under 2009–2011 till cirka 3,3
GWh/år, vilket skulle innebära att det uppställda
målet uppfylls. Den installerade effekten i de ca
100 projekt som färdigställts uppgår till totalt 1,2
MWt där sammantaget 37 miljoner kronor har
utbetalts. Utvärderingen visar att kostnaderna
för solcellsmodulerna har sjunkit märkbart
under stödperioden. Sedan slutet av 2009 har de
internationella modulpriserna till slutkund
sjunkit med lite drygt 12 procent. Priset på
större anläggningar med okomplicerade
montagelösningar ligger på ca 35 000
kronor/kWt, vilket är betydligt lägre än
föregående stödperiod (2005–2008) då priserna
uppgick
till
ca
50 000
kronor/kWt.
Systemkostnaderna har dock endast sjunkit i
liten omfattning vilket bl.a. förklaras av små
volymer på den svenska marknaden och att
stödet sedan 2009 även omfattar mindre system
som ansluts till småhus som har jämförelsevis
högre
installationskostnader
än
större
anläggningar.
Vindkraft
Vindkraftsamordnarna har under 2010 fortsatt
sitt arbete med att främja vindkraften genom ett
stort antal kontakter med företag, myndigheter
och kommuner. I juni 2010 meddelade
Försvarsmakten
att
myndigheten
i
prövningsprocessen
skulle
avstyrka
nya
vindkraftverk inom en radie av 40 km runt de
militära flygplatserna. Försvarsmakten aviserade
samtidigt att myndigheten skulle utreda
konsekvenserna av vindkraftverk vid de militära
flygplatserna. Grundat på den sålunda
genomförda
utredningen
beslutade
Försvarsmakten den 4 oktober 2010 om interna
riktlinjer för hantering av inkommande
vindkraftremisser inom militära flygplatsers
influensområden. I beslutet redovisas i text och
på
kartor
de
områden
inom
vilka
Försvarsmakten
anser
att
det
av
flygsäkerhetsskäl inte bör byggas vindkraftverk.
Försvarsmaktens beslut om interna riktlinjer för
hantering av vindkraftsremisser kring militära
flygplatser har inneburit ökat behov av kontakter
mellan vindkraftsamordnarna och företag,

myndigheter och kommuner. Behovet skiljer sig
mellan olika regioner i Sverige och har varit
störst i södra Sverige.
Regeringen har avsatt medel för marknadsintroduktion av vindkraft, de s.k. pilotpengarna
som hittills resulterat i ett antal projekt, bl.a. den
havsbaserade vindkraftsparken Lillgrund. Under
2009 fattades beslut om fem projekt, varav två
inriktar sig på storskalig vindkraftetablering i
fjällmiljö i norra Sverige och två inriktar sig på
storskalig vindkraftetablering i skogsmiljö i
norra Sverige. Ett projekt inriktar sig på
storskalig vindkraftetablering i skogsmiljö i
södra Sverige. Härutöver har ett beslut fattats
om demonstrationsstöd för en ny typ av
vindkraftverk, ett beslut för stärkt samverkan
mellan olika aktörer för att stödja utveckling av
vindkraftindustri samt beslut för att studera
flytande vindkraft och lättare-än-luft teknologi.
De projekt som beviljats stöd under perioden
2008 till 2012 beräknas generera totalt 0,95
TWh, vilket kan jämföras med den totala
vindkraftsproduktionen 2010 som uppgick till
3,5 TWh. Forskningsprogrammet Vindval som
är en del av stödet för marknadsintroduktion för
vindkraft har förlängts för perioden 2008–2012.
Totalt har 10 forskningsprojekt beviljats stöd
samt 4 syntesprojekt som tar ett samlat grepp
om vindkraftens effekter på människa, marina
miljön, fåglar, fladdermöss och vilt.
Regeringen har även avsatt pengar för stöd till
den fysiska planeringen av vindkraft, för
snabbare ärendehantering hos länsstyrelser och
miljödomstolar samt för kunskapsuppbyggnad,
informationsspridning om vindkraften och
regionala initiativ av nationellt intresse genom
Närverket för vindbruk. Energimyndigheten fick
den 21 oktober 2010 i uppdrag (dnr
N2010/6565/E) att följa upp de ekonomiska
riktade insatserna för vindkraft. Uppdraget
redovisades den 1 mars 2011.
Förnybar energi i transportsektorn
Förnybara drivmedel (etanol, FAME och
biogas) utgjorde under 2010 ca 5,7 procent av
transporternas energianvändning, en ökning med
ca 0,3 procentenheter jämfört med föregående
år. Användningen av FAME har ökat från 1,9
TWh 2009 till 2,1 TWh 2010 vilket motsvarar en
ökning från 2,2 till 2,4 procent. Andelen E85
som tankas i etanolbilar är dock fortsatt relativt
låg, ca 60 procent, vilket är samma nivå som
under 2009. Detta förklaras främst av det högre
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priset på etanol under året. Användning av
etanol har börjat plana ut och legat på 2,7
procent både 2009 och 2010. Användning av
biogas har ökat betydligt från 0,4 TWh 2009 till
0,6 TWh 2010 vilket motsvarar en ökning från
0,5 till 0,7 procent av den totala
drivmedelsförbrukningen. Enligt Energimyndighetens kortsiktsprognos i augusti 2011 väntas
den förnybara energin utgöra 10 procent av
transportsektorns energianvändning år 2012.
Analys och slutsatser

Enligt förnybartdirektivet ska andelen förnybar
energi i Sverige uppgå till 49 procent till 2020.
Bedömningen är att Sverige har goda
förutsättningar att nå detta mål.
Enligt regeringens bedömning fungerar elcertifikatsystemet väl. Aktörerna på elcertifikatmarknaden har anpassat sig till systemet och en
omfattande utbyggnad av förnybar elproduktion
sker och planeras. Under det gångna året har
regeringen tagit initiativ till flera ändringar i elcertifikatsystemet. Den hittillsvarande ökningen
av elproduktionen inom ramen för systemet
ligger i linje med de mål som har satts upp. Vid
utgången av 2012, och även 2014, kommer vissa
äldre produktionsanläggningar att fasas ut ur
elcertifikatsystemet. Regeringen bedömer att
denna utfasning skapar ett utrymme för nya
anläggningar inom ramen för systemet och att
det därmed, såsom beslutats, finns förutsättningar att höja ambitionen i detta stöd till
förnybar elproduktion.
Regeringen bedömning i propositionen En ny
lag om elcertifikat − enklare regler och en
gemensam elcertifikatsmarknad (2010/11:155) är
att någon reglering av elcertifikatspriserna inte
bör genomföras. En elcertifikatsmarknad som är
gemensam med Norge bedöms minska riskerna
för höga elcertifikatspriser. Däremot bör
informationen till marknadens aktörer och
konsumenter förbättras ytterligare, eftersom den
är av central betydelse för marknadens
funktionssätt.
Sammantaget anser regeringen att systemet är
ett effektivt styrmedel för att nå uppställda mål
för produktionen av förnybar el.
Vindkraften har en stor outnyttjad potential i
Sverige och regeringen bedömer att det kommer
att krävas en omfattande utbyggnad av
vindkraften för att nå de mål som uppställts
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inom ramen för elcertifikatsystemet. Planeringsramen för vindkraft är ett sätt för regeringen att
ytterligare synliggöra behovet av att skapa
planmässiga förutsättningar för vindkraften. Det
är angeläget att samtliga berörda centrala
myndigheter, länsstyrelser och kommuner tar ett
tydligt ansvar i arbetet med att skapa sådana
planmässiga förutsättningar. Vindkraft byggs
ofta ut i glest befolkade landsbygdsområden, och
kan därför bli ett betydelsefullt bidrag till den
lokala ekonomin, exempelvis genom nya
arbetstillfällen och en mer differentierad
ekonomi.
Utbyggnadstakten i den svenska vindkraften
steg
kraftigt
under
2010.
Vindkraftsproduktionen ökade med 40 procent
jämfört med 2009, från 2,5 till 3,5 TWh. Den
reformering av regelverket för prövning av
uppförande av vindkraft som genomfördes
under 2009, syftade till att utbyggnaden av
vindkraft underlättas utan att kraven på en
rättssäker och noggrann handläggning minskar.
Ett exempel är att den onödiga
dubbelprövningen avskaffats, genom att kraven
på detaljplan och bygglov i huvudsak har tagits
bort i det fall uppförandet av ett vindkraftverk
fått tillstånd enligt miljöbalken. För att
säkerställa
ett
långtgående
kommunalt
inflytande över användningen av mark och
vatten har det införts en regel om att tillstånd till
uppförande av en vindkraftsanläggning endast
får ges om kommunen har tillstyrkt det.
Fortfarande får dock regeringen tillåta en
anläggning för vindkraft om det från nationell
synpunkt är synnerligen angeläget att
verksamheten kommer till stånd.
I början på 2010 lanserades webbplatsen
Vindlov.se som har inrättats på uppdrag av
regeringen. Syftet med webbplatsen är att ta ett
helhetsgrepp på tillståndsprocessen för vindkraftverk. Webbplatsen har tagits fram i samarbete med omkring 20 myndigheter och
organisationer. Samordnande myndighet för
projektet är Energimyndigheten. I oktober 2010
tilldelades Vindlov.se EPiServer Awards 2010 i
kategorin Bästa webb offentlig sektor.
Energimyndigheten har fått i uppdrag i sitt
regleringsbrev att i samråd med berörda
myndigheter årligen följa upp tillståndsprocesser
för anläggningar som producerar förnybar el.
Myndigheten ska i den uppföljningen identifiera
eventuella brister samt föreslå åtgärder för att
effektivisera processerna. Första redovisningen
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ska
lämnas
till
Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) hösten 2011 (dnr
N2011/5176/E). Regeringens bedömning är att
tillståndsprocesserna
för
både
ny
energiproduktion och kraftnät måste fortsätta
att förenklas och förkortas.
Resultaten
av
avsatta
medel
för
marknadsintroduktion av vindkraft, det s.k.
pilotprojektstödet, kan nu ses. Utan detta stöd
hade investeringsbeslut inte tagits, vilket hade
försenat en större utbyggnad av vindkraft.
Värdefull kunskap har tagits fram inom ramen
för delprogrammet Vindval. Energimyndigheten
bedömer i rapporten Uppföljning av pågående
riktade insatser för att främja vindkraft att
insatserna inom marknadsintroduktion av
vindkraft, i många fall, bidrar med goda
erfarenheter och driver marknaden framåt mot
en mer kostnadseffektiv och hållbar utbyggnad
av nya projekt i Sverige. Myndighetens
bedömning är att detta stöd har varit ett
riskavlyft och drivit marknaden framåt genom
den extra utveckling och kunskapsuppbyggnad
som har kunnat åstadkommas.
Regeringen anser att resultaten är goda.
Energimyndighetens arbete med bl.a. det
nationella nätverket för vindbruk och dess
noder, tillsammans med vindkraftsamordnarna
och länsstyrelsernas arbete med ökade insatser
av tillståndsprövningen respektive Boverkets
arbete med bidrag för översiktsplanering, skapar
kontinuerligt förbättrade förutsättningar inom
ramen för elcertifikatsystemet för en kostnadseffektiv utbyggnad av vindkraft i Sverige. Många
mycket goda vindlägen återfinns i områden som
har olika former av skydd, t.ex. Natura 2000.
Regeringen anser att vindkraft i vissa av dessa
områden bör kunna lokaliseras under
förutsättning att verksamheten inte skadar
livsmiljön eller att bevarandet av arter som avses
skyddas på ett betydande sätt försvåras. För att
möjliggöra etablering av vindkraft i sådana
områden krävs att det finns god kunskap om de
arter och miljöer som skyddet avser och kunskap
om vindkraftens effekter. Det pågår idag ett
omfattande arbete om vindkraftens miljöeffekter
inom ramen för projektet Vindval. Dessa studier
visar att vindkraftsetableringarnas negativa
effekter på miljön hittills varit få och små.
Fortsatt forskning kommer att bedrivas inom
ramen för Vindval kring vindkraftens påverkan
på bl.a. rennäringen. Arbetet bör dock
kompletteras med riktade insatser för att för-

bättra kunskapsunderlaget för vindkraftsetablering i skyddade områden. Möjligheter till
synergier mellan biologisk mångfald och
vindkraft bör också belysas ytterligare. Det finns
exempel på att etablering av vindkraft kan
påverka naturen positiv. Till exempel vid
vindkraftsetablering till havs visar forskning att
fiskar kan söka sig till kraftverken eftersom det
bildas konstgjorda rev på fundamenten som
kraftverken står på. Dessa rev ger både skydd
och föda åt fiskarna. Regeringen har därför i
regleringsbrevet för Naturvårdsverket gett ett
sådant uppdrag till myndigheten i samråd med
Energimyndigheten
och
andra
berörda
myndigheter. Uppdraget ska redovisas senast
den 31 december 2011.
Med anledning av Försvarsmaktens beslut den
4 oktober 2010 om s.k. stoppområden runt
militära flygplatser har regeringen gett
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i
uppdrag (dnr N2010/8039/E) att i samråd med
berörda myndigheter göra en internationell
jämförelse i fråga om militär verksamhet och
vindkraft. Eventuella föreslagna åtgärder ska
syfta till att underlätta vindkraftutbyggnaden i
Sverige samtidigt som den militära verksamheten
inte påverkas negativt.
Stödet för installation av solceller i offentliga
lokaler har tidigare bedömts ha haft en mycket
god effekt och ersattes fr.o.m. den 1 juli 2009 av
ett nytt statligt stöd för solceller som gäller för
installation av alla typer av nätanslutna
solcellssystem. Detta stöd syftar till att öka
användningen av solcellssystem och antalet
aktörer som hanterar sådana system i Sverige
samt till att sänka systemkostnaderna. Den
externa utvärdering Energimyndigheten låtit
göra visar att den förväntade produktionen för
de anläggningar som fått medel beviljade under
2009-2011 uppgår till cirka 3,3 GWh/år, vilket
skulle innebära att det uppställda målet uppfylls.
Systemkostnaderna har dock endast sjunkit i
liten omfattning vilket bl.a. förklaras av små
volymer på den svenska marknaden och att
stödet sedan 2009 även omfattar mindre system
som ansluts till småhus som har jämförelsevis
högre
installationskostnader
än
större
anläggningar.
Energimarknadsinspektionen har fått i
uppdrag att utreda frågan om nettodebitering för
småskaliga anläggningar som producerar el.
Uppdraget har redovisats under hösten 2010 och
remissbehandlats. I propositionen Stärkt
41
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konsumentroll för utvecklad elmarknad och
uthålligt energisystem (prop. 2010/11:153) gör
regeringen bedömningen att det bör bli lättare
för enskilda att leverera sin egenproducerade
förnybara el till nätet samt att ett system med
nettodebitering kan underlätta en sådan
utveckling. Införandet av ett sådant system bör
dock utredas närmare innan regeringen kan ta
ställning i frågan.
Användningen av biodrivmedel har utvecklats
positivt under året. Sverige var mycket nära att
uppnå det indikativa målet om 5,75 procent till
2010.
Vattenkraft är en mycket värdefull tillgång för
produktion av förnybar el och spelar en central
roll i Sveriges elförsörjning och för att nå EU–
målet om förnybar energi till 2020. Den har
dessutom viktiga egenskaper då den, till skillnad
från annan elproduktion, många gånger är både
lagrings- och reglerbar. Detta är mycket viktiga
egenskaper, inte minst då en allt större mängd el
i framtiden bedöms komma från vindkraft. Det
är därför viktigt att främja en god produktionskapacitet i vattenkraftverken.
2.4.7

Energiforskning

Mål

Målet för forskning och innovation inom energiområdet är att bygga upp sådan vetenskaplig och
teknisk kunskap och kompetens som behövs för
att genom tillämpning av ny teknik och nya
tjänster möjliggöra en omställning till ett
långsiktigt hållbart energisystem i Sverige, samt
att utveckla teknik och tjänster som kan
kommersialiseras genom svenskt näringsliv och
därmed bidra till hållbar tillväxt och energisystemets omställning och utveckling såväl i
Sverige som på andra marknader.
Verksamheten indelas i sex temaområden.
Energimyndigheten ska för varje temaområde
formulera visioner, mål och prioriteringar
avseende
vetenskaplig
kunskap,
teknikutveckling, kommersialisering, m.m.
Energimyndigheten ska säkerställa att den
kunskap som behövs för energisystemets
omställning och utveckling finns inom industrin,
vid universitet och högskolor och den övriga
offentliga sektorn samt tillse att resultat och
metoder från energisystemstudier integreras i
myndighetens verksamhet.
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Energimyndigheten ska vidare främja svenskt
näringslivs
utveckling
och
marknadsintroduktion av nya produkter och tjänster som
bidrar till omställningen i Sverige och globalt,
samt bidra till kommersialisering av resultat
genom att stödja projekt som bedöms ha
kommersiell potential såväl finansiellt som med
affärsutvecklande åtgärder.
Resultat

I det följande redovisas resultaten av den
forsknings- och innovationsverksamhet som
finansieras helt eller delvis från anslaget 1:5
Energiforskning inom utgiftsområde 21 Energi.
Dessa medel disponeras i huvudsak av
Energimyndigheten.
Under 2010 uppgick beviljade medel för
forskning, utveckling och demonstration till
totalt 1 332 miljoner kronor, jämfört med 1 239
miljoner kronor under föregående år.
I budgetpropositionen för 2009 aviserade
regeringen en satsning på 875 miljoner kronor
avseende framför allt demonstration och
utveckling av andra generationens biodrivmedel.
Efter
ett
utlysningsförfarande
valde
Energimyndigheten ut fem projekt som ansågs
mer än väl uppfylla ställda krav. Fyra av dessa
projekt föreslogs beviljas så stora stödbelopp att
ett godkännande av Europeiska kommissionen
krävdes efter statsstödsprövning. I december
2010 respektive januari 2011 beslutade
kommissionen om att godkänna stöden för tre
av dessa. Stödet till det fjärde projektet
understeg tröskelvärdet för särskild prövning
hos kommissionen och har igångsatts. Det femte
ärendet anmäldes till kommissionen i januari
2011 och prövning pågår.
Nedan redovisas verksamhet och resultat
inom de sex temaområdena samt för affärsutveckling och kommersialisering, energiinriktad
grundforskning och internationellt forskningssamarbete.
Temaområde Byggnaden som energisystem
Verksamheten bidrar till en effektivare
energianvändning i bebyggelsen samt till ökad
användning av uppvärmningssystem baserade på
förnybar energi. Insatserna inom detta område
bidrar direkt till energieffektiviseringsmålen
samt till minskade koldioxidutsläpp och ökad
användning av förnybar energi.
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Beviljade medel för temaområdet uppgick till
59 miljoner kronor för 2010, vilket är en
minskning från 92 mnkr under föregående år.
Under 2010 prioriterades följande uppgifter:
-

Energi- och resurseffektivt byggande och
förvaltning inom programmet CERBOF
(Centrum för energi och resurseffektivt
byggande och förvaltning). CERBOF
syftar till att möjliggöra en effektiv energianvändning i det svenska byggnadsbeståndet. Fokus ligger på forskning och
innovation för att möjliggöra renovering av
äldre
bebyggelse
till
en
låg
energianvändning.

-

Program
Resurseffektiva
Kyloch
värmepumpsystem (Effsys) som syftar till
att ge förutsättningar för en effektiv
energianvändning.

-

Studier av samverkan mellan tekniska
system, it, information och beteende inom
programmen Elanvändning och beteende
(ELAN) och Energi, it och Design (EID).

-

Energieffektivisering
byggnader.

i

-

Demonstration
och
affärsutveckling
avseende andra generationens förnybara

Utveckling och kommersialisering av
hybridfordon. Denna verksamhet har
intensifierats ytterligare.

Temaområde Bränslebaserade energisystem
Användning av biobränslen bidrar till flera
energi- och klimatmål, inte minst målet om en
ökad andel förnybar energi. Beviljade medel till
projekt inom området minskade något jämfört
med föregående år och uppgår till 200 miljoner
kronor. Under perioden 2007–2010 prioriterades
följande uppgifter:
-

Uthållig tillförsel och förädling av
biobränsle: ett program som fokuserar på
säker, hållbar och kostnadseffektiv tillförsel
av biobränslen. Programmet rör förbättrade
system för produktion av bränslen från
skogs- och jordbruk, hållbarhet och miljö,
användning av askor, samt förbättrade
system för förädling av fasta biobränslen
inklusive
bränslekvalitetsoch
förbränningsaspekter,
bioenergins
systemfrågor,
handel/marknad
och
standardiseringar.

-

Utveckling av effektiva kraftvärmetekniker
baserade på biobränslen. Insatserna är
inriktade på utvecklingen av system och
material för att eftersträva höjt elutbyte

kulturhistoriska

Temaområde Transportsektorn
Forskningen inom detta område handlar främst
om förnybara drivmedel och utvecklingen av
energieffektivare energiomvandlingssystem och
fordon, i första hand för vägtrafiken.
Verksamheten bidrar direkt till uppfyllandet
av EU:s bindande mål om 20 procent
energieffektivisering, till minskade koldioxidutsläpp, ökad användning av förnybar energi, ett
minskat oljeberoende och därmed en tryggare
energiförsörjning. Verksamheten bidrar till
uppfyllandet av det vägledande målet om 5,75
procent biodrivmedel 2010, samt till det
bindande målet om 10 procent förnybar energi i
transportsektorn 2020. Verksamheten har även
koppling till den långsiktiga prioriteringen om
att Sverige 2030 ska ha en fordonsflotta som är
oberoende av fossila bränslen.
Beviljade
medel
till
projekt
inom
temaområdet ökade till 610 miljoner kronor
2010, jämfört med 577 miljoner kronor under
föregående år. Höjningen avser främst beslut om
stöd till stora anläggningar för andra
generationens biodrivmedel. Under 2010
prioriterades följande uppgifter:
-

drivmedel (främst etanol från skogsråvara
och förgasning av biomassa).

Temaområde Energiintensiv industri
Verksamheten bidrar till energieffektiviseringsmålen samt till minskade koldioxidutsläpp och
ökad användning av förnybar energi.
Beviljade medel till området under 2010
uppgick till 111 miljoner kronor vilket är en
ökning jämfört med föregående år då det
beviljades 74 miljoner kronor. Ett område som
prioriterats under 2010 är energieffektivisering i
industrins processer. Energimyndigheten har
bidragit till finansieringen av en ny massalinje för
tillverkning av termomekanisk pappersmassa i
Braviken utanför Norrköping. Den nya tekniken
provas för första gången i fullskala och hittills
har elförbrukningen räknat på årsbasis minskat
med 140 GWh.
Temaområde Kraftsystemet
Verksamheten bidrar till EU:s bindande mål om
20 procent förnybar energi 2020. Verksamheten
kring vindkraft bidrar till planeringsramen för
vindkraft på 30 TWh 2020. Beviljade medel till
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projekt
inom
temaområdet
har
ökat
kontinuerligt under den senaste perioden och
uppgick under 2010 till 235 miljoner kronor.
Under 2010 har följande områden prioriterats:
-

Utvecklingen av ett robust och mer
effektivt framtida elnät med hög tillgänglighet, god elkvalitet och hög leveranssäkerhet. Nätet anpassas för en stor andel
elproduktion från förnybara energikällor.
Utvecklingen av så kallade smarta nät är
särskilt prioriterat.

-

Utveckling av elproduktionstekniker från
flödande energikällor. Insatserna fokuseras
på utvecklingsområdena vattenkraft, vindkraft, samt inom nya omvandlingstekniker
såsom vågkraftsteknik, energiutvinning
från marina strömmar och solcellsteknik.

Temaområde Energisystemstudier
Energisystemstudier ökar kunskapen om
energisystemets funktion och förutsättningar för
att bygga miljömässigt, ekonomiskt och socialt
uthålliga energisystem. Det är därmed en
grundförutsättning i allt arbete som syftar till att
de energipolitiska målens ska uppnås. Beviljade
medel till projekt inom temaområdet uppgick
under 2010 till 115 miljoner kronor, vilket är en
ökning jämfört med 2009 men ungefär samma
nivå som 2008. Verksamhet som prioriterats
2010 är:
-

Analys av energipolitiska styrmedel och
deras konsekvenser och analys av
energimarknadernas funktion.

-

Beteenderelaterad energiforskning.

Affärsutveckling och kommersialisering
Arbetet
med
affärsutveckling
och
kommersialisering av ny teknik underlättar för
det svenska näringslivet att kommersialisera
tekniker som bidrar till att Sverige och övriga
världen kan ställa om till ett hållbart energisystem. Verksamheten bidrar på så sätt i arbetet
med att uppnå klimat- och energimålen.
Under de fem år som Energimyndigheten har
arbetat med villkorslån och affärsutvecklingsstöd
har 44 bolag beviljats lån.
Med syftet att stimulera kommersiella aktörer
att bidra till företagens utveckling genomförs
även informationsinsatser till investerare för att
förse dem med bättre beslutsunderlag och
därmed ökat intresse för investeringar inom
energiområdet.
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Energiinriktad grundforskning
Energimyndigheten har sedan 2006 ett väl
etablerat samarbete med Vetenskapsrådet
beträffande energiinriktad grundforskning. För
Vetenskapsrådets årliga utlysning finns en
principiell överenskommelse mellan Energimyndigheten och Vetenskapsrådet som innebär
att utlysningen kompletteras med en energirelevansbilaga och att inkomna ansökningar
bedöms även utifrån ett energiperspektiv.
Vid 2010 års utlysning inkom 113
ansökningar
med
energibilaga.
Energimyndigheten beslutade att de 19 högst rankade
projekten ska erhålla finansiering från Energimyndigheten med totalt 16,2 mnkr per år för
perioden 2011–2013.
Internationellt forskningssamarbete
Under 2010 har Energimyndigheten deltagit och
stöttat svenskt deltagande i ett stort antal
internationella forskningssamarbeten, främst
inom ramen för EU, det nordiska samarbetet
och IEA.
I Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett
system för handel med utsläppsrätter för
växthusgaser inom gemenskapen och om
ändring av rådets direktiv 96/61/EG anges i
artikel 10a.8 att avkastningen från försäljningen
av 300 miljoner utsläppsrätter, NER300 (New
Entrants’ Reserve), ska finansiera innovativa
produktionsanläggningar bl.a. baserade på
förnybara energikällor i Europa. Regeringen har
genom
regeringsbeslut
utsett
Energimyndigheten
som
ansvarig
för
genomförandet. En nationell utlysning har
genomförts. Energimyndigheten lämnade den 9
maj 2011 nio ansökningar, som inkommit i
NER300-utlysningen,
till
Europeiska
Investeringsbanken. Ansökningarna innehåller
svenska demonstrationsprojekt kring bioenergi,
vindkraft och smarta nät. Nu väntar en
utvärdering av Europeiska Investeringsbanken.
EU-kommissionen förväntas fatta beslut om
vilka projekt som blir beviljade medel tidigast
under hösten 2012. Det är möjligt att få minst
ett och maximalt tre projektstöd per land.
Beviljade medel

I tabell 2.6 redovisas antal beslut och beviljade
stöd till forskning, utveckling och demon-
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stration fördelat på de sex temaområdena. Under
2010 ökade de beviljade beloppen jämfört med
2009, som en följd av Energimyndighetens höjda
anslag för denna verksamhet. Den största delen
återfinns inom temaområdet transportsektorn
vilket förklaras av att de förstärkta anslagen i
budgetpropositionen för 2009 i första hand
avsåg demonstration av andra generationens
biodrivmedel.
Samfinansieringsgraden, dvs. andra aktörers
ekonomiska bidrag till de projekt som
finansieras med anslag från utgiftsområdet,
ökade markant under 2010 eftersom flera av de
beviljade stöden avser produkter som är nära ett
kommersiellt genombrott.
Av tabell 2.8, som redogör för hur medlen
fördelats på olika typer av aktörer, framgår att

andelen medel som gått till företag har ökat
under senare året. Även detta förklaras av att den
höjda anslagsnivån, vilken möjliggjorde stöd till
ett antal större anläggningar som har samfinansierats med företagen. Att företagens andel
av beviljade medel blivit större innebär dock inte
att beviljade belopp till andra typer av aktörer
har blivit mindre.

Tabell 2.6 Stöd till forskning, utveckling och demonstration. Antal beviljade projekt och beviljade medel fördelat på de sex
temaområdena 2008–2010
Temaområde

2008

2009

2010

Antal

mnkr

antal

mnkr

antal

mnkr

78

92,9

89

92,4

78

59,3

Transportsektorn

129

275

146

577,1

171

610,4

Bränslebaserade energisystem

Byggnaden som energisystem

130

187,3

145

230,2

126

200,4

Energiintensiv industri

56

74,1

65

74,0

58

111,2

Kraftsystemet

73

115,4

78

158,2

87

235,2

Energisystemstudier, övrigt mm

131

116,2

161

107,1

152

115,5

Summa Energimyndigheten

597

860,9

684

1 239,1

672

1332

Tabell 2.7 Samfinansiering av forskning, utveckling och innovation 2008–2010
Temaområde

2008

Energimyndigheten
Företag/bransch
Summa

2009

procent

mnkr

procent

mnkr

procent

861

51

1239

42

1332

39

822

49

1712

58

2063

61

1 683

100

2 951

100

3395

100

Tabell 2.8 Procentuell fördelning av beviljade medel mellan
olika grupper av mottagare
2008

2009

2010

Företag

24

47

51

Universitet och högskolor

48

33

30

Branschorgan/institut

24

17

16

Offentliga organ/internationellt

2010

mnkr

4

3

3

Summa procent

100

100

100

Totala medel mnkr

861

1 239

1332

Utvärderingar och uppföljningar
Under 2010 har det liksom tidigare år gjorts ett
antal
oberoende
utvärderingar
av
Energimyndighetens program.
Programmet Energisystem i vägfordon 2007–
2010, delprogram energieffektiva vägfordon har
till syfte att bidra till kompetensuppbyggnad för
fordonsindustrin
genom
att
finansiera
doktorander och stärka relevanta akademiska
miljöer. Utvärderingen av programmet visar att
det
fyller
en
viktig
funktion
för
kompetensuppbyggnad inom fordonsområdet
och att det fungerar särskilt bra som
komplement till mer marknadsnära insatser.
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Utvärderingen rekommenderar en ökad
totalvolym av programmet för att täcka in
ytterligare verksamhet. Förbättringspunkter som
nämndes var bl.a. fler publiceringar av
vetenskapliga artiklar och förkortad ledtid
avseende finansieringsbeslut.
Svenskt Hybridfordonscentrum (SHC) är ett
nationellt forsknings- och utvecklingscentrum
som initierades för fyra år sedan och finansieras
till lika delar av högskola, industri och
Energimyndigheten. I utvärderingen av SHC
anges att forskningen är nationellt betydelsefull
vad gäller relevans och vetenskaplig kvalitet.
Utvärderingen ger ett 25-tal konkreta
rekommendationer
för
den
fortsatta
verksamheten. Om dessa följs rekommenderas
att
verksamhetsomfattningen
och
Energimyndighetens stöd ökas.
CICERO (Centre for Internal Combustion
Engine
research
Opus),
ett
förbränningsmotortekniskt kompetenscentrum
med inriktning mot överladdning och gasväxling
utvärderades i början av 2010, Utvärderarnas
rekommendation till Energimyndigheten var att
stödet
till
CICERO
skulle
avslutas.
Energimyndighetens stöd avslutades med
anledning av utvärderingen vid utgången av
2010.
Under 2009 och början av 2010 gjordes även
på regeringens uppdrag en övergripande
utvärdering av insatserna för forskning och
innovation inom energiområdet. Utvärderingen
låg sedan till grund för regeringens skrivelse
Utvärdering av insatserna för forskning och
innovation
inom
energiområdet
(skr.
2009/10:168), där regeringen gör bedömningen
att denna verksamhet motsvarar intentionerna
och att den bidrar till målen om en omställning

av energisystemet, ökad kompetens och kunskap
samt
kommersialisering
och
övrigt
nyttiggörande av resultaten.
Enligt regeringens bedömning är det dock
viktigt att Energimyndigheten fortsätter arbetet
med att förbättra kvaliteten i de insatser som
myndigheten finansierar och verkar för att den
kunskap som genereras kommuniceras och
används i än högre grad. Regeringen gör i
skrivelsen även bedömningen att arbetet med att
sätta in insatserna i ett vidare sammanhang bör
stärkas.
Antal doktorander, examina m.m.
I tabell 2.9 redovisas antalet finansierade
doktorandprojekt och avlagda licentiat och
doktorsexamina. Det totala antalet examina som
myndigheten medfinansierar fortsätter att öka.
Den stora ökningen av verksamma doktorander
inom myndighetens finansierade projekt
förväntas dessutom inom några år resultera i en
mer markant ökning av avlagda licentiat- och
doktorsexamina. I tabell 2.10 redovisas även
fördelningen uppdelat på män och kvinnor.
Tabellen visar bl.a. att antalet kvinnliga
licentiater har ökat jämfört med 2009.
Under 2010 var totalt 519 seniora forskare
verksamma inom projekt som helt eller till minst
20 procent finansieras av Energimyndigheten.
Andelen kvinnor var cirka 18 procent vilket är en
minskning jämfört med föregående år då denna
andel var 24 procent.

Tabell 2.9 Antal hel- eller delfinansierade licentiat- och doktorsexamina 2008–2010, fördelat på temaområde
Temaområde

2008

2009

2010

Dr

Lic

Dr

Lic

Dr

Lic

Byggnaden som
energisystem

4

4

13

2

3

2

Transportsektorn

8

4

11

15

12

12

Bränslebaserade
energisystem

21

8

8

6

11

2

Energiintensiv
industri

10

4

2

4

2

8

Kraftsystemet

15

8

11

25

21

27

7

2

3

0

0

2

65

30

48

52

49

53

Energisystemstud
ier mm
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Tabell 2.10 Finansierade licentiater och doktorsexamina 2008–2010 fördelat på kvinnor respektive män, antal och procent
2008
Män

Doktorer, antal

2009

Kvinnor

2010

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

42

23

30

18

31

18

Doktorer, procent

65 %

35 %

62,5 %

37,5 %

62,5 %

37,5 %

Licentiater, antal

19

11

39

13

35

18

63 %

37 %

75 %

25 %

66 %

34 %

Licentiater,
procent

Analys och slutsatser

Måluppfyllelsen för forskning och innovation
inom energiområdet bedöms vara god. Antalet
beslut och beviljade medel till forskning,
utveckling, demonstration, affärsutveckling och
kommersialisering inom energiområdet har ökat
även under 2010 och de oberoende
granskningarna
som
genomförts
av
forskningsprogrammen visar att dessa har hög
vetenskaplig
kvalitet
och
relevans.
Energimyndigheten fortsätter att fokusera och
prioritera verksamheten i enlighet med
propositionen Forskning och ny teknik för
framtidens energisystem (prop. 2005/06:127),
vilket utvärderats särskilt under 2010. Att
samfinansieringen från näringslivet har ökat
markant visar att den FoU som bedrivs är
relevant och intressant för företagen att satsa på.
Energimyndigheten är numera en väletablerad
central aktör vad gäller affärsutveckling och
såddfinansiering för nya företag inom områdena
förnybar energi och energieffektivisering. Detta
område förutspås vara nästa stora globala
tillväxtområde. Myndighetens arbete med
affärsutveckling och såddfinansiering är en viktig
komponent i den innovationsstruktur som är
nödvändig för att Sverige ska bibehålla och
utveckla sin position som leverantör av
världsledande tekniker inom området och som
hemnation för näringslivet kring dessa tekniker.
2.4.8

Svenska kraftnäts ekonomiska
resultat

Svenska kraftnäts verksamhet är i huvudsak
uppdelad på affärsverksamhet och elberedskapsverksamhet. Svenska kraftnäts affärsverksamhet
syftar till att på ett affärsmässigt sätt förvalta,
driva och utveckla ett kostnadseffektivt, drift-

säkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem.
Affärsverksamheten finansieras genom nät- och
systemavgifter medan elberedskapen är anslagsfinansierad. Elberedskapsverksamheten utgör en
mindre del av affärsverkets verksamhet. Vidare
finansieras verksamheten rörande elcertifikatsystemet och ursprungsgarantier för el med
offentligrättsliga avgifter som disponeras av
Svenska kraftnät.
Svenska kraftnät redovisade en omsättning på
10 547 miljoner kronor 2010, jämfört med 6 851
miljoner kronor 2009. Den högre omsättningen
beror främst på högre intäkter som en följd av
ökad överföring av el och höjda stamnätsavgifter
samt ökade flaskhalsintäkter.
Tabell 2.11 Verksamhetens rörelseintäkter och rörelseresultat fördelat på verksamhetsområden
Miljoner kronor

Verksamhetsområde
Nät
Systemansvar
Telekom1
Varav
externt
Varav
internt
Naturgas

Intressebolag
Beredskapsverksamhet
Avgiftsbelagd
verksamhet
Segmentseliminering
Summa

Rörelseintäkter

Rörelseresultat

2009

2010

2009

2010

3 148
3 351

4 224
5 928

256
60

710
41

69

72

36
22

27
25

54

54

11

5

57

49

3

4

-

-

31

20

220

267

0

0

6

7

2

3

-54

-54

-

-

6 851

10 547

388

805

1 Telekomverksamheten har utfört tjänster åt Nätverksamheten för 54 (54)
miljoner kronor, vilket redovisas som rörelseintäkt för Telekom och motsvarande
andel av rörelsekostnaden för Nät.
2 Avgiftsbelagd verksamhet avser avgifter för kontoföring av elcertifikat
respektive ursprungsgarantier för el samt försörjningstrygghet för naturgas.
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Målen för 2010 var att Svenska kraftnät skulle
uppnå en räntabilitet på justerat eget kapital,
efter schablonmässigt avdrag för skatt, på 6
procent,
exklusive
resultatandelar
från
avyttringar i intresseföretag. Svenska kraftnät
skulle även ha en skuldsättningsgrad på högst 60
procent och kostnadseffektiviteten enligt
beslutade mål vara lika hög som i jämförbara
företag.
Kostnadseffektivitet mäts kontinuerligt i
jämförande studier med andra motsvarande
företag. Under året har en benchmarkingstudie
genomförts tillsammans med de norska och
finska stamnätsföretagen Statnett och Fingrid.
Företagen befinner sig i samma fas som Svenska
kraftnät med kraftigt ökande investeringsvolym
och stort fokus på projekthantering. I studien
har kostnadsnivåer och resursåtgång jämförts.
Resultaten visar att Svenska kraftnät inom de
flesta områden ligger mellan de jämförda
företagen. Inom it-området pekar studien på att
Svenska
kraftnät
konsekvent
nyttjar
standardprodukter i stället för att egenutveckla
system vilket leder till lägre kostnader. Vidare
framgår att Svenska kraftnät på kort tid lyckats
införa en ny projektstyrningsmodell. Exempel på
förbättringsområden är riskhantering och
kvalitetssäkring
i
anläggningsprojekt.

Fördjupningar
som
grund
för
förbättringsåtgärder
kommer
att
göras
tillsammans med Statnett och Fingrid inom
områdena anläggningsförvaltning, nätutveckling,
it- och anläggningsprojekt.
Räntabiliteten på justerat eget kapital blev 8,4
procent för 2010 jämfört med 4,3 procent för
2009. Det högre resultatet jämfört med
föregående år förklaras främst av högre
flaskhalsintäkter och minskade kostnader för
motköp av el. Skuldsättningsgraden blev 0,31
(0,33), vilket är i överensstämmelse med målet
om högst 0,55. Resultatet för 2010 uppgår till
773 miljoner kronor vilket är 398 miljoner
kronor högre än resultatet för 2009. Svenska
kraftnäts resultat ska också ses över en
flerårsperiod eftersom bl.a. de hydrologiska
förhållandena kan få stora genomslag under
enskilda år (se vidare tabell 2.11).
Regeringen beslutade den 17 mars 2011 att
fastställa bokslutet för Affärsverkskoncernen
svenska
kraftnät
för
2010
och
att
affärsverkskoncernens
resultat
för
verksamhetsåret 2010 ska disponeras så att 499
miljoner kronor avsätts för utdelning och
skattemotsvarighet och att överskottet på 255
miljoner kronor balanseras i ny räkning.

Tabell 2.12 Översikt av de ekonomiska målen 2008–2011
Mått
Räntabilitet på justerat
eget kapital, %
Skuldsättningsgrad, ggr

Mål 2008

Utfall 2008

Mål 2009

Utfall 209

Mål 2010

Utfall 2010

Mål 2011

6,0

19,8

6,0

4,3

6,0

8,4

6,0

0,55

0,28

0,55

0,33

0,60

0,31

0,73

Utfallet för elberedskapsverksamheten, som
främst finansierats via anslaget 1:11 Elberedskap,
uppgick till 267 miljoner kronor jämfört med
220 miljoner kronor för 2009. Medlen avser bl.a.
ersättning för att hålla gasturbiner i beredskap,
drift
och
underhåll
av
strategisk
beredskapsmateriel för omedelbara reparationer
vid ledningshaverier i stamnät och regionnät och
åtgärder i kraftverk för att möjliggöra s.k. ö–
drift. Medel har också använts för
säkerhetshöjande åtgärder och installation av
reservkraft i regionnätsstationer samt för vissa
forsknings- och utvecklingsinsatser inom
elförsörjnings- och dammsäkerhetsområdena.
Under året har även införandet av det
samhällsgemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i verksamheten fortsatt och
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åtgärder bedrivits för att främja införandet av
systemet i elbranschen.

2.5

Politikens inriktning

En sammanhållen klimat- och energipolitik
Partiledarna i Allians för Sverige slöt den
5 februari 2009 en överenskommelse om en
långsiktig och hållbar energi- och klimatpolitik.
Överenskommelsen bygger på underlag från
Vetenskapliga rådet, den parlamentariska
Klimatberedningen och den dialog som regeringen fört med samhälle och näringsliv kring
energi- och klimatfrågorna.
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Med överenskommelsen som utgångspunkt
överlämnades i mars 2009 två propositioner, som
ska ses som en helhet, med förslag om en
sammanhållen klimat- och energipolitik.
Förslagen, som antogs av riksdagen i juni 2009,
innebär en snabb väg ut ur fossilsamhället och
kraftfulla utsläppsminskningar av växthusgaser.
Därmed lades också grunden för långsiktigt
stabila förutsättningar för en utveckling mot ett
hållbart energisystem. Kvantifierade klimat- och
energipolitiska mål till 2020, tillsammans med
konkreta styrmedel för att uppnå dessa mål,
bland annat i form av stegvis utvecklade
ekonomiska styrmedel beslutades. Handlingsplaner för energieffektivisering, för förnybar
energi och ett program för en fossiloberoende
transportsektor har också lagts fast.
Energipolitiken syftar till att förena ekologisk
hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. En satsning på förnybar energi och
effektivare energianvändning, samtidigt som
förutsättningar skapas för kontrollerade
generationsskiften i den svenska kärnkraften,
stärker svensk försörjningstrygghet och
konkurrenskraft och ger svensk forskning och
företagande en viktig roll i den globala
omställningen till en kolsnål ekonomi
Visionen är att Sverige 2050 ska ha en hållbar
och resurseffektiv energiförsörjning och inga
nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Inom
energiområdet
finns
tre
långsiktiga
prioriteringar: användningen av fossila bränslen
för uppvärmning ska avvecklas till 2020, Sveriges
fordonsflotta bör vara oberoende av fossila
bränslen 2030 och ett tredje ben bör utvecklas
för elförsörjningen för att minska beroendet av
kärnkraft och vattenkraft och därmed öka
försörjningstryggheten. För att åstadkomma det
senare måste ny, förnybar kraftproduktion svara
för en betydande del av elproduktionen.
Ständigt ändrade spelregler leder till
oförutsägbarhet, otrygghet och uteblivna
investeringar, vilket i sin tur leder till höga
energipriser och att den nödvändiga klimatomställningen uteblir. Svenska företag och
konsumenter måste kunna lita på att det finns en
trygg energiförsörjning. Det förutsätter att
energibolagen får långsiktiga spelregler och
stabila villkor för sin verksamhet.
Med Alliansens politik kommer Sverige att få
ett överskott av el med mycket små utsläpp av
växthusgaser. Det kommer att hålla nere de
svenska elpriserna samtidigt som ökad export av

el från Sverige till Europa ersätter kolkraft och
minskar utsläppen av växthusgaser.
Regeringen vill skapa en gemensam nordisk
och europeisk elmarknad där konsumenterna
kan köpa el från flera producenter i syfte att öka
försörjningstryggheten och konkurrensen på
elmarknaden. Det kräver fler förbindelser med
omvärlden.
Energipolitiska mål till 2020
Utifrån propositionen En sammanhållen klimatoch energipolitik (prop. 2008/09:163) har
riksdagen beslutat att andelen förnybar energi år
2020 ska vara minst 50 procent av den totala
energianvändningen. Andelen förnybar energi i
transportsektorn ska 2020 vara minst 10 procent.
Ett
mål
om
20 procent
effektivare
energianvändning till 2020 har också beslutats.
En utökad produktion av vindkraft och ökad
användning av bioenergi från jord- och skogsbruket är en förutsättning för att Sverige ska
kunna uppfylla målsättningarna avseende
andelen förnybar energi till 2020, inte minst för
ambitionshöjningen för förnybar elproduktion.
En fortsatt hög tillväxt i skogen är viktig för att
säkerställa ett ökat hållbart uttag av biomassa.
Även biodrivmedel kommer att stå för en större
del av bränsleanvändningen inom transportsektorn.
Miljöskatter och andra ekonomiska styrmedel
är centrala för att målen på klimat- och energiområdet ska kunna nås. Väl avvägda ekonomiska
styrmedel syftar till att uppnå målen på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt.
Regeringens satsningar fokuserar på kostnadseffektiva åtgärder för att minska utsläppen av
växthusgaser, insatser för energieffektivisering
och ökad andel förnybar energi samt åtgärder för
att anpassa Sverige till de effekter som följer av
ett varmare klimat.
I klimatpropositionen
presenterades
en
samlad strategi för skatteändringar på energioch miljöområdet som träder i kraft 2011, 2013
och 2015. En kontrollstation för att analysera
energibalans, kostnader och klimatpåverkan ska
genomföras 2015. Regeringens bedömning är att
koldioxidskatten inte behöver höjas under
perioden 2011–2014 utöver den årliga
justeringen med konsumentprisindex.
Ett program för energieffektivisering under
åren 2010–2014, om sammanlagt 1 500 miljoner
kronor, lades fast i budgetpropositionen för
2010. I syfte att skapa goda förutsättningar för
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ett effektivt genomförande av regeringens politik
ökades
samtidigt
Energimyndighetens
förvaltningsanslag med 80 miljoner kronor per
år.
I denna budgetproposition föreslås att
regeringens insatser för energieffektivisering
förlängs under 2013 och 2014. Regeringen
bedömer att det är angeläget att bidra med
fortsatt finansiering till bl.a. den kommunala
energi- och klimatrådgivningen, stöd för
teknikupphandling och marknadsintroduktion
av
energieffektiv
teknik,
insatser
för
genomförande
av
EU-direktiv
inom
energieffektiviseringsområdet
och
för
marknadskontroll. För detta ändamål tillförs 220
miljoner kronor per år under perioden 2013–
2014.
Regeringen föreslår i denna proposition en
förstärkning av insatserna för kommersialisering,
utveckling
och
demonstration
inom
energiområdet för att möjliggöra långsiktiga
satsningar
såsom
större
demonstrationsanläggningar samt stärkt svenskt
deltagande i EU:s strategiska energiteknikplan
(SET-planen). För detta ändamål föreslås
anslaget 1:5 Energiforskning tillföras 82 miljoner
kronor 2013, 82 miljoner kronor 2014 samt 52
miljoner kronor 2015.
Regeringen anser att kunskapen om smarta
elnät bör öka bland berörda aktörer och i
samhället i stort. Samverkan mellan olika aktörer
för utvecklingen av smarta elnät bör stärkas. Det
finns därför behov av att skapa en
kunskapsplattform för att hålla samman och
sprida relevanta kunskaper om forskning,
utveckling och demonstration inom smarta elnät
till alla intressenter. För detta ändamål föreslås
anslaget tillföras 10 miljoner kronor per år under
åren 2012–2014.
Regeringen föreslår i denna proposition att
anslaget för energiteknik tillförs 60 miljoner
kronor per år under 2012 och 2013 för att
förlänga stödet för utökad produktion,
distribution och användning av biogas och andra
förnybara gaser.
Regeringen föreslår även att insatserna för
nätverket för vindbruk som arbetar med
informationsspridning
och
kunskapsuppbyggnad om vindkraft ska förlängas.
Regeringen föreslår att 15 miljoner kronor per år
tillförs för detta ändamål för perioden 2012–
2015.
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Regeringen föreslår att Energimyndighetens
förvaltningsanslag ökas med 17 miljoner kronor
för att finansiera nya uppgifter vid myndigheten
som följer av genomförandet av EU:s förnybartdirektiv, inklusive hållbarhetskriterier, samt utökade arbetsuppgifter inom området för internationella klimatinsatser. Energimyndighetens
förvaltningsanslag tillförs även 7 miljoner kronor
för myndighetens uppgifter inom energiberedskapsområdet vad gäller bl.a. omvärldsbevakning, analys samt utveckling och samordning av
samhällets krisberedskapsförmåga.
Regeringen föreslår att Energimarknadsinspektionen tillförs 5 miljoner kronor per år
fr.o.m. 2012 för att finansiera tillkommande
arbetsuppgifter vid myndigheten som följer av
den mellan rådet och Europaparlamentet nyligen
överenskomna EU-förordningen om integritet
och öppenhet på grossistmarknaderna för energi.
Tillskottet ska även finansiera tillkommande
tillsynsuppgifter
vid
Energimarknadsinspektionen med anledning av EU:s s.k. tredje
inremarknadspaket för el- och gasmarknaderna.
Regeringens insatser för en fossiloberoende
fordonsflotta fortsätter.
Ett internationellt perspektiv
Den europeiska dimensionen är en viktig
utgångspunkt för den svenska energi- och
klimatpolitiken. Regeringen har varit mycket
aktiv och pådrivande för att nå gemensamma mål
för den Europeiska unionen och i processen för
att uppnå en bred global klimatöverenskommelse.
EU:s stats- och regeringschefer antog i mars
2007 en handlingsplan som omfattar bl.a. mål
om att minska utsläppen av växthusgaser i
unionen med 20 procent till 2020 jämfört med
1990. Under förutsättning att andra industriländer förbinder sig till jämförbara minskningar
och att utvecklingsländer åtar sig tillräckliga
åtgärder, avser EU att minska sina utsläpp med
30 procent under samma period. Samtidigt
antogs bindande mål om att andelen förnybar
energi 2020 ska uppgå till 20 procent av all
energianvändning i EU och att förnybara
drivmedel ska svara för minst 10 procent av all
konsumtion av bensin och diesel i transportsektorn. Beslutet innefattar också en målsättning
om att gå mot 20 procent effektivare energianvändning jämfört med prognoser för 2020.
I syfte att kunna leva upp till dessa s.k. 20-2020 mål antog Europeiska rådet också en
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omfattande energihandlingsplan för åren 2007–
2009. Under denna period lade kommissionen
fram konkreta lagförslag i syfte att nå
handlingsplanens målsättningar. Det gällde
framför allt det s.k. tredje inremarknadspaketet
för el och gas, klimat- och energipaketet där
direktivet för främjande av förnybar energi ingår
samt den strategiska energiöversynen om
försörjningstrygghet. Under våren 2011 antogs
en ny energistrategi för åren 2011–2020 som ska
bygga vidare på 2007 års energistrategi. Denna
kommer att bli vägledande för EU:s
energipolitik och ligger till grund för de förslag
som kommissionen utarbetar. Som ett led att nå
EU:s energieffektiviseringsmål för 2020
presenterade kommissionen i juni 2011 ett
förslag till ett nytt omfattande direktiv om
energieffektivitet.
I juni 2011 undertecknades ett avtal om att
etablera en gemensam elcertifikatsmarknad
mellan Sverige och Norge som planeras starta
den
1 januari
2012.
En
gemensam
elcertifikatsmarknad kan ge fördelar för båda
länderna i arbetet med att möta klimatkrisen och
stärka
försörjningstryggheten.
Regeringen
överlämnade i juli en proposition till riksdagen
där
avtalet
om
en
gemensam
elcertifikatsmarknad föreslås godkännas (prop.
2010/11:155). I propositionen föreslås också en
ny enklare lag om elcertifikat som syftar till att
göra den mer lättöverskådlig och tydlig.
Utvecklingen av Sveriges internationella
insatser på energiområdet bör bl.a. ske mot
bakgrund av utfallet vid FN:s klimatmöte i
Köpenhamn i december 2009. Sveriges
möjligheter att påverka utvecklingen så att de
klimatpolitiska målen nås är dels direkt i de
internationella klimatförhandlingarna genom
EU, inom EU i andra sammanhang men också
genom bilateralt och annat samarbete med andra
länder och i olika särskilda fora. Sverige bör
utveckla prioriterade sakfrågor i dialog med
andra parter i syfte att bidra till klimatpolitiska
mål men också i syfte att öka sannolikheten för
framgång i de internationella klimat förhandlingarna. Svenska styrkeområden är bl.a.
insatser för att främja utveckling, demonstration,
marknadsintroduktion och spridning av ny
hållbar energiteknik, med fokus på förnybar
energi och energieffektiv teknik.
Sverige deltar i energisamarbete bilateralt,
inom ramen för Internationella energibyrån
(IEA), samt är medlem i International

Renewable Energy Agency (IRENA) som
formellt etablerades i april 2011 och vars
verksamhet är under uppbyggnad. Merparten av
detta samarbete fokuserar på förnybar energi.
Sverige bör utveckla sitt internationella samarbete på energieffektiviseringsområdet, bl.a.
genom deltagande i forum där fler länder, såväl
industriländer som utvecklingsländer, deltar.
Sverige deltar även i det nyligen inrättade
forumet Clean Energy Ministerial som bygger
vidare på det högnivåforum om klimat och
energi (Major Economies Forum on Clean
Energy and Climate) som initierats av USA:s
president Obama. Initiativet syftar till att
påskynda omställningen till ren energi och att
Sverige blivit inbjudet är ett erkännande av den
ledande roll som Sverige har vad gäller förnybar
energi, energieffektivisering och klimatfrågor.
Inom ramen för CEM deltar Sverige särskilt
aktivt i initiativ som syftar till att påskynda
marknadsutvecklingen
för
energieffektiva
produkter (SEAD), och kring utvecklingen av
smarta elnät (ISGAN). Inom ramen för SEADinitiativet bidrar Sverige med finansiellt stöd i ett
initialt skede. Det internationella samarbetet
kring energieffektiva produkter bedöms öka i
takt
med
utvecklingen
av
globala
produktmarknader. Särskilt viktiga är insatser
för utveckling av gemensamma standarder för
testning av produkter.
Inom de regionala strukturfondsprogrammen
finns möjligheter att finansiera insatser på
energiområdet. Från 2007 till och med den 31
december 2010 uppgår beslut om medel från
Europeiska regionala utvecklingsfonden i de åtta
regionala strukturfondsprogrammen till mer än
160 miljoner kronor (EU-medel och nationell
offentlig medfinansiering) till projekt främst
inom förnybar energi och energieffektivitet.
Regeringen har också ytterligare stärkt det
på
internationella
samarbetet
energiteknikområdet genom att ingå bilaterala
avtal med en rad strategiskt viktiga länder. Det
gäller i huvudsak USA men även Kina, Ryssland,
Indien och Brasilien, länder med ett växande
behov av hållbara energilösningar för att
motverka det globala klimathotet och stärka
försörjningstryggheten. I samtliga av dessa
länder bedöms affärspotentialen för svenska
energiteknikföretag vara mycket lovande. De
bilaterala avtal som undertecknats och de
fortlöpande kontakter som sker med ländernas
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regeringar anses utgöra ett värdefullt stöd till de
svenska aktörer som vill in på dessa marknader.
Effektiva energimarknader
Elmarknaden
Målet för elmarknadspolitiken är att åstadkomma en effektiv elmarknad med väl
fungerande konkurrens som ger en säker tillgång
på el till internationellt konkurrenskraftiga
priser. Målet innebär en strävan mot en väl
fungerande marknad med effektivt utnyttjande
av resurser och effektiv prisbildning. En nordisk
elmarknad är nödvändig för ett effektivt
utnyttjande av gemensamma produktionsresurser i Norden. Flaskhalsar i det nordiska
elnätet och mellan Norden och kontinenten ska
byggas bort.
Att elnätsföretagen bedriver en effektiv
verksamhet har en stor betydelse för den
konkurrensutsatta elmarknaden eftersom dessa
företag äger och förvaltar elnätet och därigenom
har ansvar för att den nödvändiga
infrastrukturen
fungerar.
Vidare
har
elnätsföretagen bl.a. till huvuduppgift att ansluta
kunder, mäta överförd el och rapportera
resultatet till elhandelsföretag, elproducenter och
konsumenter. Ett effektivt regelverk för, och
kontinuerlig tillsyn av, denna nätverksamhet är
nödvändig för en fungerande elmarknad.
I en väl fungerade elmarknad är det
nödvändigt att kundernas ställning är definierad
och stark. I juni 2011 antog riksdagen
propositionen Tredje inremarknadspaketet för el
och naturgas där det finns bestämmelser som
stärker konsumentens ställning på elmarknaden
angående bl.a. vilka uppgifter som ska ingå i ett
el- och elnätsavtal och rätt till information vid
avtalsändringar.
I syfte att fortsätta det viktiga arbetet med att
stärka konsumenternas ställning på elmarknaden
presenterade
regeringen
i
juni
2011
propositionen Stärkt konsumentroll för utvecklad
elmarknad
och
uthålligt
energisystem.
Propositionen
innehåller
förslag
och
bedömningar om inriktning på fortsatt arbete i
syfte att underlätta för elkonsumenter att
anpassa sin elförbrukning till aktuella elpriser, att
effektivisera sin elförbrukning, att producera sin
egen förnybara el och att ladda sitt elfordon. En
viktig
grundförutsättning
för
aktiva
elkonsumenter
är
timmätning
av
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elförbrukningen. I propositionen redovisar
regeringen därför ett förslag på inriktning för
införande av timmätning av elförbrukningen för
fler elkonsumenter. I propositionen görs även
bedömningen att Sverige bör dra nytta av de
möjligheter som skapas av utvecklingen av
smarta elnät och att en handlingsplan därför bör
tas fram för hela Sverige. Regeringen bedömer
även att en omotiverat högre prisnivå i avtal för
kunder som anvisats en elleverantör jämfört med
avtal för kunder som gjort ett aktivt val inte bör
får förekomma på elmarknaden. Propositionen
innehåller även åtgärder för att främja en
utveckling av marknaden för energitjänster,
vilket underlättar energibesparingar och kan ge
lägre elräkningar för slutkonsumenter. De
riktlinjer som propositionen innehåller utgör en
grund för regeringens fortsatta arbete för att
stärka konsumenternas ställning på elmarknaden
genom lagförslag och andra åtgärder.
I propositionen En ny lag om elcertifikat –
enklare
regler
och
en
gemensam
elcertifikatsmarknad (prop. 2010/11:155) har
regeringen gjort bedömningen att det även finns
behov av ökade informationsinsatser gentemot
elkonsumenterna gällande elcertifikatssystemet.
Regeringen
avser
därför
att
ge
Energimyndigheten i uppdrag att utreda
förutsättningarna för, att genom ett krav på
särredovisning av elcertifikatskostnaden på
elkonsumenternas faktura, öka konsumenternas
kunskap
och
medvetenhet
om
elcertifikatssystemet och om konsumentens eget
bidrag till detta system.
Regeringen har under våren 2011 förhandlat
om en ny EU-förordning för handel på el- och
gasmarknaderna som syftar till att tillförsäkra
marknadsintegritet och transparens samt att
stävja marknadsmissbruk där också kopplingen
mellan fysisk handel och handel med finansiella
instrument beaktas.
En väl fungerande nordisk elmarknad ger
Norden konkurrensfördelar och skapar bättre
förutsättningar för energitillförsel, miljö och
tillväxt. Inom Norden pågår för närvarande
genomförandet av fem prioriterade överföringsförbindelser som avsevärt kommer att stärka
överföringskapaciteten. Ett av dessa projekt, en
ny elförbindelse mellan Sverige och Finland
(FennoSkan2), planeras att färdigställas i slutet
av
2011.
På
detta
sätt
förbättras
förutsättningarna för ett effektivt utnyttjande av
gemensamma produktionsresurser i Norden,
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vilket stimulerar till en ökad konkurrens. Den
planerade utbyggnaden av vindkraftsparker
kräver också förstärkningar i stamnätet.
Konkurrensen och effektiviteten på den
nordiska elmarknaden bör fortsatt utvecklas.
Regeringen har under 2008 tagit initiativ till att
fördjupa och utveckla samarbetet på elmarknadsområdet mellan de nordiska länderna, bl.a.
genom att besluta om en nordisk färdplan som
fokuserar på ytterligare harmonisering och integrering av elmarknaden. Detta arbete fortgår och
målsättningen med arbetet är att en gemensam
nordisk slutkundsmarknad ska införas under
2015.
Den nordiska marknaden har länge utgjort en
föregångare i arbetet med att skapa en integrerad
europeisk elmarknad. Sverige hör till de länder
som nu är pådrivande för att vidareutveckla
elmarknaden inom EU i syfte att skapa en
effektiv integrerad marknad.
Regeringen beslutade i juni 2011 att tillsätta
en särskild utredare för att se över de statliga
insatserna för dammsäkerhet för att de bättre ska
motsvara de krav på säkerhet som samhället i dag
måste ställa. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag
senast den 30 juni 2012.
Hösten 2010 beslutade förvaltningsrätten om
en tvångsförvaltning av elnätsföretaget Ekfors
kraft AB enligt lagen (2004:875) om särskild
förvaltning av vissa elektriska anläggningar. I
ändringsbudgeten
för
2011
tilldelades
Energimarknadsinspektionen ett extra anslag om
14 miljoner kronor för att utföra denna uppgift.
Tvångsförvaltningen pågår fortfarande.
Naturgasmarknaden
Naturgasen, som är ett fossilt och ändligt
bränsle, kan ha betydelse under en
omställningsperiod, främst i anläggningar inom
industrin och för högeffektiv kraftvärme. Sådana
anläggningar omfattas av det europeiska
systemet för handel med utsläppsrätter, ETS.
Infrastruktur för naturgas kan därmed utvecklas
på kommersiella villkor. Några planer på en
utvidgad storskalig utbyggnad av naturgas till
hushåll och företag är inte aktuella i Sverige.
Regeringens presenterade klimat- och energipolitik kommer ytterligare att begränsa de fossila
bränslenas konkurrenskraft.
Värmemarknaden
Värmemarknadspolitiken ska fortsatt bygga på
fungerande konkurrens mellan olika uppvärmningsformer. Användningen av fossila

bränslen för uppvärmning kommer att avvecklas
till 2020. Fjärrvärmen skapar förutsättningar att
utnyttja samhällets energiresurser så effektivt
som möjligt, genom användning av spillvärme,
högeffektiv kraftvärme och bränsleresurser som
annars inte kan tas tillvara.
En ny fjärrvärmelag trädde i kraft den 1 juli
2008. Därmed stärks fjärrvärmekundens
ställning och insynen i fjärrvärmeföretagen ökar.
Utredningen om tredjepartstillträde till
fjärrvärmenäten lämnade i april betänkandet
Fjärrvärme i konkurrens som för närvarande
remissbehandlas. I betänkandet föreslås en ny
fjärrvärmelag som ska ge en tillträdesrätt för en
tredje part till fjärrvärmenäten. Vidare föreslås
att en prisreglering införs på distributionen av
fjärrvärme som utgör ett naturligt monopol.
Syftet är att ytterligare stärka fjärrvärmekundernas ställning samt åstadkomma en effektivare värmemarknad med lägre fjärrvärmepriser
och
en
förbättrad
miljö.
Efter
att
remissbehandlingen
har
avslutats
avser
regeringen utvärdera utredningens förslag.
Energieffektivisering
Ett övergripande mål om 20 procent effektivare
energianvändning till 2020 har beslutats av
riksdagen.
Målet
uttrycks
som
ett
sektorsövergripande
mål
om
minskad
energiintensitet om 20 procent mellan 2008 och
2020. Regeringens målsättning är också att bryta
sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökad
användning av energi och råvaror. Ett effektivt
utnyttjande av resurser, inklusive energi, utgör
grunden för ekonomisk tillväxt och en hållbar
utveckling. Att effektivisera användningen av
energi är ett viktigt medel för att minska
belastning på klimat och miljö. Det bidrar även
till ökad konkurrenskraft för svenskt näringsliv
och en tryggare energiförsörjning. Olika
energikällor och olika energibärare har i det
sammanhanget olika betydelse. Besparing av en
kilowattimme el från kolkondenskraft är mer
värt än besparing av en kilowattimme fjärrvärme
från industriell spillvärme eller från en
solfångare.
Det är regeringens uppfattning att en
framgångsrik politik för energieffektivisering
kännetecknas av att miljontals beslutsfattare
inom samtliga sektorer och i olika situationer
dagligen, integrerat med andra beslut, även
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beaktar möjligheter till energieffektivisering.
Generellt verkande ekonomiska styrmedel
såsom energiskatter, koldioxidskatter och
utsläppshandel
ger
incitament
till
energieffektivisering genom prissignaler. Inom
vissa sektorer och delsektorer, särskilt de där
utgifter för energi står för en mindre del av de
totala utgifterna, fungerar prissignaler sämre av
olika skäl och kompletterande incitament för
energieffektiviseringsåtgärder
ges
genom
regleringar, t.ex. minimikrav på energiprestanda
för energirelaterade produkter och byggnader.
Regeringen har i den första nationella
handlingsplanen för energieffektivisering, som
presenterades i propositionen En sammanhållen
klimat- och energipolitik, bedömt att statens
insatser
för
att
stimulera
effektivare
energianvändning, vid sidan av generella
ekonomiska styrmedel och reglering, framför allt
bör inriktas på undanröjande av informationsoch kunskapsbrister hos olika aktörer.
Insatserna för energieffektivisering omfattar
den offentliga sektorn, hushålls-, industri-,
service- och transportsektorerna samt de areella
näringarna. Sedan lång tid finansieras regionala
och lokala insatser för energieffektivisering
(anslag 1:2) samt insatser för uthållig
energianvändning (anslag 1:3). Under perioden
2010–2014 pågår dessutom ett femårigt
energieffektiviseringsprogram omfattande 300
miljoner kronor per år (anslag 1:11).
EU-direktiven om främjande av förnybar
energi respektive byggnaders energiprestanda
ställer
krav
på
informationsoch
rådgivningsinsatser
till
hushåll
och
fastighetsägare m.fl. För att möta dessa krav, och
samtidigt förstärka insatserna för att undanröja
informations- och kunskapsbrister i hela landet,
bedömer regeringen att den kommunala energioch
klimatrådgivningen
bör
utvecklas.
Rådgivningen bör, utöver vad som redan ingår,
även förmedla lokalt och regionalt anpassad
kunskap om användning av förnybar energi samt
om värme- och luftkonditioneringssystem. Det
statliga stödet till den kommunala energi- och
klimatrådgivningen
ökar
genom
en
omprioritering av medel inom anslag 1:2 Lokala
och regionala insatser för energieffektivisering m.m.
Genom att välja produkter med hög eller
mycket hög energiprestanda kan konsumenterna
minska sin energianvändning. Under våren har
lagen om ekodesign ändrats så att minimikrav på
energiprestanda kan ställas även på produkter
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som inte själva använder energi. Vidare har en ny
lag om märkning av energirelaterade produkter
trätt i kraft. Produktkrav och märkning tas fram
för allt fler produkter. I takt med detta ökar
behovet av marknadskontroll och tester av
produkter. De flesta produkter säljs på
internationella
marknader,
varför
det
internationella samarbetet kring energieffektiva
produkter bedöms öka. Särskilt viktiga är
insatser för utveckling av gemensamma
standarder för testning av produkter. Insatser för
marknadskontroll och produkttestning ges
ökade resurser genom en omprioritering av
medel inom anslag 1:3 Insatser för uthållig
energianvändning. Regeringen bedömer att det
är angeläget att bidra med fortsatt finansiering av
stöden
för
teknikupphandling
och
marknadsintroduktion av energieffektiv teknik
och insatser för genomförande av EU-direktiv
inom
energieffektiviseringsområdet
samt
internationellt samarbete. För dessa ändamål
tillförs 80 miljoner kronor per år 2013-2014 till
anslaget 1:3 Insatser för en uthållig
energianvändning.
Förslag till åtgärder för att öka
energieffektiviteten i byggnader bereds för
närvarande
inom
Regeringskansliet
och
regeringen avser återkomma med förslag till
riksdagen i en särskild proposition under 2012.
Ytterligare
åtgärder
för
att
öka
energieffektiviteten i det svenska samhället kan
komma att införas som följd av kommissionens
förslag till ett nytt direktiv om energieffektivitet.
Som ett första steg för ytterligare åtgärder har
regeringen uppdragit åt Energimyndigheten att i
samråd
med
Energimarknadsinspektionen
utreda konsekvenser av olika sätt att utforma ett
system för vita certifikat i Sverige.
Förnybar energi
Andelen förnybar energi 2020 ska vara minst
50 procent av den totala energianvändningen.
Andelen förnybar energi i transportsektorn ska
2020 vara minst 10 procent.
För att nå det övergripande målet har
ambitionen för elcertifikatsystemet för förnybar
elproduktion höjts. Det tidigare målet för ny
förnybar el (dvs. att åstadkomma en ökning med
17 TWh mellan åren 2002–2016) har reviderats,
ett nytt mål om en ökning med 25 TWh till år
2020 har beslutats av riksdagen.
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En nationell planeringsram för vindkraft har
fastställts till motsvarande en årlig produktionskapacitet om 30 TWh 2020, varav
20 TWh på land och 10 TWh till havs.
För att nå det mål som ställts upp inom ramen
för elcertifikatsystemet om 25 TWh förnybar el
till 2020, jämfört med 2002 års nivå, bedöms det
komma att krävas en omfattande utbyggnad av
vindkraften.
Sveriges elproduktion står i dag i huvudsak på
två ben, vattenkraft och kärnkraft, och är
därmed nära nog koldioxidfri. Ur försörjningstrygghetssynpunkt är det positivt att systemet
med elcertifikat leder till att det utvecklas kompletterande ben som består av biokraftvärme och
efter hand också av betydande mängder vindkraft.
Vattenkraften är en värdefull tillgång för
produktion av förnybar el och kommer även i
framtiden att spela en central roll för Sveriges
elförsörjning. Att bibehålla en hög produktion
av vattenkraft samtidigt som fastställda
miljökvalitetsmål och ingångna gemenskapsrättsliga åtaganden uppfylls, är en viktig del i
arbetet med att motverka klimatförändringar
och är en nödvändig förutsättning för att uppnå
de mål för förnybar energi som ställts upp inom
EU. Nationalälvarna, och övriga i miljöbalken
angivna älvsträckor, ska fortsatt skyddas från
utbyggnad.
Det är av stor vikt att produktionen av
förnybar el kan öka i enlighet med uppställda
mål. Förenklingar avseende nätanslutning av
anläggningar för förnybar elproduktion behöver
därför fortsätta att genomföras. Regeringen
bedömer att det är angeläget att årligen följa upp
tillståndsprocesser för etablering av ny förnybar
elproduktion samt att göra en översyn av
processerna för nätanslutning, nätförstärkning
respektive nätutbyggnad till följd av den höjda
ambitionen
för
elcertifikatsystemet.
Tillståndsprocesserna
för
både
ny
energiproduktion och kraftnät måste fortsätta
att förenklas och förkortas.
Regeringens bedömning är vidare att
informationsinsatser om vindkraft är nödvändiga
för att bidra till ökad acceptans. Regeringens
bedömning är att Nätverket för vindbruk som
etablerades 2008 är ett effektivt sätt att sprida
information och etablera kontakter mellan olika
aktörer inom vindkraftsområdet som annars inte
skulle ske. Ett sätt är att genom projektmedel
kunna fånga aktuella frågor och omhänderta de

behov som uppstår. Nätverket bidrar även till att
stärka
och
öka
samarbetet
mellan
underleverantörer
till
vindkraftsindustrin.
Planerings- och tillståndsfrågor, utbildnings- och
kompetensfrågor,
samt
driftoch
underhållsfrågor är också viktiga frågor inom
Nätverket för vindbruk. Vindkraftssektorn är på
väg in i en mognadsfas och det finns stora
utbyggnadsplaner
som
främjas
genom
elcertifikatsystemet. Det är dock motiverat att
fortsätta med nätverksinsatser och regeringen
föreslår därför i denna proposition en förlängd
satsning på Nätverket för vindbruk med fyra år
t.o.m. 2015.
För att säkerställa att förnybara drivmedel
uppfyller grundläggande krav på miljömässig
hållbarhet och för att undvika biodrivmedel som
ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser, har
gemensamma europeiska hållbarhetskriterier för
biodrivmedel tagits fram. Regeringen har aktivt
deltagit i detta arbete och verkat för att dessa
hållbarhetskriterier ska vara ändamålsenliga, icke
– protektionistiska och inte leda till snedvridna
konkurrensförhållanden mellan biomassans olika
användningsområden. Kriterierna avseende
klimatnyttan för biodrivmedel kommer
successivt att skärpas.
Som en följd av Europaparlamentets och
rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober
1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen
och om ändring av rådets direktiv 93/12/EG har
den högsta tillåtna inblandningen av etanol i
bensin utökats till 10 procent och av FAME i
diesel till 7 procent. Andelen skattebefriad
låginblandad etanol och FAME har utökats upp
till och med 6,5 procent respektive 5 procent.
Inom värmesektorn fortsätter utfasningen av
de fossila bränslena i linje med regeringens
långsiktiga prioritering att användningen av
fossila bränslen för uppvärmning kommer att
avvecklas till år 2020.
Biogas kan spela en viktig roll i det svenska
energisystemet för produktion av förnybart
transportbränsle, el och värme och då framför
allt lokalt och regionalt. Lokalt innebär biogas,
renad till biometan och utnyttjad som drivmedel
i tätorternas trafik, ett betydande steg i riktning
mot ekologiskt hållbara städer. Den lovande
utveckling med biogas för fordon som inletts i
Sverige de senaste 10 åren bör fortsatt
stimuleras.
Regeringen
har
gett
Energimyndigheten i uppdrag att i samråd med
Statens jordbruksverk och Naturvårdsverket ut55
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veckla en sektorsövergripande biogasstrategi
med sektorsgemensamma prioriteringar och
slutsatser (dnr N2009/5373/E). Myndigheternas
förslag och slutsatser rörande biogas kan därför
få betydelse i den fortsatta processen i
omställningen
av
transportsystemet.
Regeringskansliet bereder för närvarande de
konkreta förslag som redovisas i myndigheternas
slutrapport. Regeringen avser att även framgent
främja utveckling av biogas genom att stödja ny
teknik och innovativa lösningar som stärker
teknikens
konkurrenskraft
och
ökar
biogasproduktionen.
Landsbygdsprogrammet 2007–2013 erbjuder
stora möjligheter att stödja och utveckla
produktion och förädling av förnybar energi,
exempelvis genom investeringsstöd för biogasproduktion. Dessa möjligheter bör utnyttjas och
regeringen har därför beslutat att inom ramen
för landsbygdsprogrammet förstärka möjligheterna att ge stöd till investeringar kopplade till
biogasproduktion på totalt 200 miljoner kronor
under perioden 2009–2013. Ytterligare medel har
gjorts tillgängliga inom programmet för
perioden 2010–2013. Satsningen syftar till att
minska utsläppen av växthusgaser och förbättra
förutsättningar för tillväxt, innovation och nya
jobb på landsbygden.
Internationellt har IRENA etablerats som en
ny permanent mellanstatlig organisation i april
2011 för att främja förnybar energi. Sverige har
tillsammans med ytterligare ca 150 länder
beslutat sig för att delta och därmed stärka
arbetet globalt för att öka användningen av
förnybara energikällor.
Regeringen överlämnade i juni 2010 Sveriges
Nationella handlingsplan för främjande av
förnybar energi till kommissionen. Regeringen
kommer i enlighet med förnybartdirektivet att
lämna in en rapportering senast den sista
december 2011.
Kärnkraft
Kärnkraften kommer att vara en viktig del av
svensk elproduktion under överskådlig tid. Med
ett ökande fokus på klimatförändringarna
uppfyller kärnkraften ett av de viktigaste kraven
som ställs på dagens energikällor, nämligen att
den endast innebär låga utsläpp av växthusgaser.
Riksdagen biföll i juni 2010 regeringens
proposition Kärnkraften – förutsättningar för
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generationsskifte (prop. 2009/10:172, bet.
2009/10:NU26, rskr. 2009/10:359). Beslutet
innebär att ett tillstånd till uppförande och drift
av en ny kärnkraftsreaktor förutsätter att den
nya reaktorn ersätter en av de befintliga
reaktorerna, att den äldre reaktorn är permanent
avstängd när den nya reaktorn tas i drift och att
den nya reaktorn uppförs på en plats där någon
av de befintliga reaktorerna är lokaliserad.
Beslutet innebär också att lagen om kärnkraftens
avveckling upphävs och att industrin inte kan
påräkna något statligt stöd i form av direkta eller
indirekta subventioner. Riksdagens beslut
innebär också att regeringen ska återkomma till
riksdagen med förslag om lagstiftning eller andra
åtgärder med innebörden att direkta eller
indirekta statliga subventioner inte kan påräknas.
Riksdagen biföll i juni 2010 också regeringens
proposition Kärnkraften – ökat skadeståndsansvar
(prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr.
2009/10:360). Beslutet innebär bl.a. att
atomansvarighetslagen (1968:45) ersattes av en
ny lag som reglerar ansvar och ersättning vid
radiologiska olyckor. Beslutet innebär också att
det infördes ett obegränsat ansvar för innehavare
av kärntekniska anläggningar och att innehavare
av kärnkraftsreaktorer ska finansiera ansvaret
upp till 1 200 miljoner euro.
Naturkatastrofen i Fukushima i Japan visade
på nödvändigheten av att kärnsäkerheten
ständigt står i fokus och utvecklas i takt med ny
kunskap. Europeiska rådet har under 2011
beslutat att s.k. stresstester ska genomföras vid
alla kärnkraftverk inom unionen. EU
uppmuntrade också grannstater att göra samma
sak. Regeringen har gett i uppdrag åt
Strålsäkerhetsmyndigheten att genomföra dessa
stresstester. Uppdraget ska redovisas i slutet av
2011.
Från och med 2011 ingår det också i
Energimyndighetens uppdrag att inom sitt
verksamhetsområde bidra i det arbete som
föranleds av att riksdagen fattat beslut om att
möjliggöra kontrollerade generationsskiften i
den svenska kärnkraften genom bl.a.
omvärldsbevakning och genom att belysa
förutsättningarna i övrigt
Sedan den s.k. tankeförbudsparagrafen i
kärntekniklagen avvecklades 2006, har forskning
kring kärnkraft startat vid några svenska
universitet och högskolor. Bland annat har
Vetenskapsrådet för perioden 2009-2012 beviljat
totalt 36 miljoner kronor till KTH, Chalmers
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och Uppsala universitet för projektet Genius,
inom vilket studier för fjärde generationens
reaktorer bedrivs.
Forskning
Stöd till forskning och innovation inom
energiområdet är en viktig och integrerad del av
energipolitiken. Insatserna ska bidra till att
uppnå nationella och internationella energi- och
klimatpolitiska mål. Insatserna bör fokuseras på
områden inom vilka Sverige har en nationell
styrkeposition i form av naturresurser eller kompetens samt goda förutsättningar för export av
teknik eller kunnande.
Forskning och innovation inom energiområdet ska bidra till att bygga upp den kunskap
och kompetens som behövs för att möjliggöra
en omställning till ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige, samt till att utveckla teknik och
tjänster som kan kommersialiseras i Sverige eller
på andra marknader.
Regeringens satsningar på forskning och
teknikutveckling, i kombination med ett positivt
företagsklimat som uppmuntrar till nytänkande
och satsningar inom energi- och miljöområdet,
skapar tillväxt, nya jobb, och goda
exportmöjligheter
inom
energioch
miljösektorn samtidigt som resultaten bidrar till
en bättre miljö.
Alliansen föreslog skarpt i valmanifestet att de
statliga satsningarna på energiforskning ska
förlängas. Regeringen avser återkomma om
energiforskningsfrågorna i samband med den
forskningsoch
innovationspolitiska
proposition som planeras under 2012.
Regeringen anser att en kunskapsplattform
med tillhörande oberoende samordningsråd som
ska hålla samman och sprida relevanta kunskaper
om forskning, utveckling och demonstration
inom smarta elnät ska etableras. För detta
ändamål föreslås 10 miljoner kronor per år
tillföras under åren 2010–2014.
Kommersialisering och spridning av ny
energiteknik
Utveckling, kommersialisering och spridning av
ny teknik är en viktig del i arbetet med att
förverkliga regeringens höga ambitioner inom
klimat- och energipolitiken.
Det är därför angeläget att stimulera
användning av energitekniker som är
gynnsamma i ett klimatperspektiv, men som

ännu inte är kommersiellt konkurrenskraftiga i
jämförelse med på marknaden redan etablerade
tekniker. Regeringen bedömer det därför som
viktigt att överväga åtgärder för att främja denna
typ av investeringar i tidiga skeden.
För att bättre ta tillvara potentialen till
innovation och tillväxt avser regeringen att
reformera det statliga riskkapitalsystemet (se
vidare Politikens inriktning i utgiftsområde 24
Näringsliv).
Sverige ligger i den absoluta internationella
framkanten vad gäller teknik för produktion av
andra generationens biodrivmedel. Tekniken har
nått
stadiet
mellan
utveckling
och
demonstration, varför stöd kan behövas till
uppskalning av processerna till industriell skala
och demonstration. Genom riktade insatser
bedöms det vara möjligt att bidra till ett
genombrott för kommersiellt gångbar teknik för
produktion av biodrivmedel som är betydligt
mer resurseffektiva än de som i dag är
kommersiellt tillgängliga. Regeringen avsatte
därför totalt 875 miljoner kronor 2009–2011 för
demonstration och kommersialisering av ny
energiteknik. Satsningen avser till största delen
demonstrationsanläggningar
för
andra
generationens biodrivmedel men också demonstration och kommersialisering av annan energiteknik av stor nationell betydelse och omfattande exportpotential, t.ex. teknik avseende
el- och elhybridfordon och elproduktion.
Det är även angeläget att stimulera
användning av andra energitekniker som är
gynnsamma i ett klimatperspektiv, men som
ännu inte är kommersiellt konkurrenskraftiga i
jämförelse med på marknaden redan etablerade
tekniker. Biogas och solceller är två tydliga
exempel på sådana tekniker.
Kostnaderna för solcellstekniken har den
senaste tiden minskat men tekniken är ännu inte
konkurrenskraftig. Regeringen har avsatt medel
för ytterligare stöd under 2012. Regeringen avser
att återkomma till frågan om huruvida fortsatt
stöd ska ges efter 2012.
Statligt stöd till solvärme har lämnats i olika
former under en längre tid. De senaste årens
utveckling avseende kostnaderna för inköp och
installation innebär dock enligt regeringens
bedömning att tekniken börjar bli så
konkurrenskraftig att en successiv avveckling av
stödet är möjlig.
Under 2012 löper nuvarande programperiod
för stödet till marknadsintroduktion av vindkraft
57
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ut. Regeringen bedömer att programmet har
varit viktigt för att demonstrera storskaliga
vindkraftsetableringar i nya miljöer i olika delar
av landet och för att öka kunskapen om bl.a.
vindkraftens miljöeffekter.
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3 Budgetförslag

3.1

Anslag

Tabell 3.2 Samlade förvaltningskostnader vid Statens
energimyndighet

3.1.1

1:1 Statens energimyndighet:
Förvaltningskostnader

Miljoner kronor

Tabell 3.1 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

230 837

2011

Anslag

237 936

2012

Förslag

264 117

2013

Beräknat

268 913

2

2014

Beräknat

274 420

3

2015

Beräknat

249 372

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

6 971
238 894

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 264 117 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 264 169 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 234 169 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget
är
avsett
att
finansiera
Energimyndighetens
förvaltningskostnader,
Fjärrvärmenämnden samt provning och
märkning av energirelaterad utrustning.
Därtill finansierar Energimyndigheten sina
kostnader för planering, uppföljning och
utvärdering av de energipolitiska programmen
genom de s.k. programanknutna kostnaderna
som belastar anslagen för de olika åtgärderna
inom de energipolitiska programmen vilka
redovisas i tabell 3.2.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Förvaltningsanslag

193

202

133

151

231

244

Programanknutna
kostnader

107

117

136

169

142

182

Summa

300

319

269

320

373

426

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 3.3 Offentligrättslig verksamhet vid Statens
energimyndighet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

6 142

2 042

2 609

-567

Prognos 2011

16 000

1 500

2 700

-1 200

Budget 2012

16 000

1 600

2 800

-1 200

Utfall 2010

Energimyndigheten disponerar avgifter enligt
lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
avseende kontoföring för de som frivilligt
ansluter sig till handelssystemet. Sedan juli 2008
disponerar myndigheten även ansökningsavgifter
som tas ut enligt 12 § fjärrvärmelagen
(2008:263). Ansökningsavgifterna ska bidra till
finansieringen
av
Fjärrvärmenämndens
verksamhet vid Energimyndigheten. Fr.o.m.
2009 får myndigheten även avgiftsintäkter via
Affärsverket svenska kraftnät från den
försörjningstrygghetsavgift för naturgas som
införts. De offentligrättsliga avgiftsintäkterna
som inte får disponeras avser främst
kvotpliktsavgifter enligt lagen (2003:113) om
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elcertifikat samt lagringsavgifter enligt lagen
(1984:1049) om beredskapslagring av olja och
kol.
Det negativa resultatet för den offentligrättsliga verksamheten förklaras av att de avgifter
som tas ut enligt fjärrvärmelagen inte täcker
kostnaderna för fjärrvärmenämnden.
Tabell 3.4 Uppdragsverksamhet vid Statens
energimyndighet

utveckling och samordning av samhällets
krisberedskapsförmåga.
Regeringen föreslår att 264 117 000 kronor
anvisas för 2012. För åren 2013, 2014 och 2015
beräknas anslaget till 268 913 000, 274 420 000
respektive 249 372 000 kronor.
Tabell 3.5 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:1
Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader
Tusental kronor

Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2010
(varav tjänsteexport)

Prognos 2011

Intäkter

Kostnader

14 465

14 538

0

0

14 200

14 300

Resultat
(intäkt kostnad)

Anvisat 2011

15 000

15 000

Pris- och löneomräkning 2

-73

Beslut

-100

Överföring
till/från andra
anslag

0

(varav tjänsteexport)

Energimyndighetens uppdragsverksamhet avser
viss test- och provningsverksamhet samt
administrativa tjänster på uppdrag från andra
myndigheter.

2012

2013

2014

2015

237 936

237 936

237 936

237 936

2 496

6 862

11 826

18 106

16 685

16 988

17 322

-14 180

7 000

7 127

7 272

7 454

54

55

274 420

249 372

Förändring till följd av:

(varav tjänsteexport)

Budget 2012

1

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

264 117

268 913

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013-2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att Energimyndighetens
förvaltningsanslag ökas med 17 miljoner kronor
för att finansiera nya uppgifter vid myndigheten
som följer av genomförandet av EU:s
förnybartdirektiv, inklusive hållbarhetskriterier,
samt utökade arbetsuppgifter inom området för
internationella
klimatinsatser.
Ökningen
finansieras delvis genom att anslaget 1:5
Energiforskning minskas med 13 miljoner kronor
2012 och att anslaget 1:13 Insatser för
internationella
klimatinvesteringar
inom
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
minskas med 4 miljoner kronor per år fr.o.m.
2012.
Regeringen föreslår vidare att 7 miljoner
kronor överförs från anslaget 2:4 Krisberedskap
inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets
krisberedskap fr.o.m. 2012 till anslaget 1:1 Statens
energimyndighet: Förvaltningskostnader som ett
led i renodlingen av användandet av anslaget 2:4
Krisberedskap. Medlen avser kostnader för
förvaltningsuppgifter gällande Energimyndighetens
energiberedskapsverksamhet,
bl.a.
gällande omvärldsbevakning, analys samt
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3.1.2

1:2 Regionala och lokala insatser
för energieffektivisering m.m.

Tabell 3.6 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010
2011

Utfall
Anslag

135 235
140 000

2012

Förslag

140 000

2013

Beräknat

140 000

2014

Beräknat

140 000

2015

Beräknat

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

24 765
127 780

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget avser bidrag för kommunal energi- och
klimatrådgivning, utbildning av och information
till energi- och klimatrådgivare samt stöd till
regionala energikontor och utvecklingsinsatser
för länsstyrelsernas energiomställningsarbete.
Anslaget avser även insatser för informationsspridning, utveckling och spridning av verktyg
och metoder, vissa utredningsinsatser samt
utbildning om energieffektiv teknik.
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Regeringens överväganden

Tabell 3.7 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:2
Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m.

Insatserna bygger på en fortsatt utveckling av
den kommunala energi- och klimatrådgivningen
och de regionala energikontorens arbete. De
utgör en del av regeringens arbete med att
minska klimateffekterna vid slutanvändningen av
energi genom att sprida kunskap om en
effektivare energianvändning som kan minska
klimatpåverkan.
Att resurshushålla med energi är lönsamt för
den enskilde och innebär minskad belastning på
energisystemet. För att nå ut till alla beslutsfattare i deras olika roller är det motiverat med
ett
brett
spektrum
av
insatser.
I
budgetpropositionen för 2010 avsattes medel
t.o.m. 2012 för dessa insatser. Regeringen
föreslår i denna proposition att insatserna
förlängs till och med 2014.
Regeringen föreslår att 140 000 000 kronor
anvisas för 2012. För 2013 beräknas anslaget till
140 000 000 kronor och för 2014 till 140 000 000
kronor.

Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

140 000

140 000

140 000

140 000

Förändring till följd av:
Beslut

-140 000

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

140 000

140 000

140 000

0

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslaget 1:2 Regionala och
lokala insatser för energieffektivisering, m.m.
besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 140 000 000 kronor 2013 och 2014.

Tabell 3.8 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 1:2 Regionala och lokala insatser för
energieffektivisering
Tusental kronor
Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

26 629

80 629

124 629

24 629

0

74 000

124 000

108 869

20 000

80 000

100 000

24 629

0

Utestående åtaganden

26 629

80 629

124 629

24 629

Erhållet/föreslaget bemyndigande

240 000

140 000

140 000

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Utfall
2010

Prognos
2011

126 504
8 994

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.
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3.1.3

1:3 Insatser för uthållig
energianvändning

Regeringen föreslår att 118 673 000 kronor
anvisas för 2012. För år 2013 beräknas anslaget
till 80 000 000 kronor och för 2014 till
80 000 000 kronor.

Tabell 3.9 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

101 874

2011

Anslag

119 909

2012

Förslag

118 673

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

64 245
140 008

Tabell 3.10 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:3 Insatser för uthållig energianvändning
Tusental kronor

1

2012

2013

2014

2015

119 909

119 909

119 909

119 909

-4 236

-39 236

-39 236

-119 236

3 000

-673

-673

-673

118 673

80 000

80 000

0

2013

Beräknat

80 000

Anvisat 2011

2014

Beräknat

80 000

Förändring till följd av:

2015

Beräknat

0

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

1
Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget avser bidrag till teknikupphandling för
att utveckla och introducera ny energieffektiv
teknik på marknaden samt kompletterande stöd
till marknadsintroduktion av energieffektiv teknik. Anslaget får även användas för informations-, utvecklings- och demonstrationsinsatser
avseende konvertering mellan olika system för
uppvärmning. Vidare får anslaget användas för
genomförandet av EU-rättsakter samt annat internationellt samarbete inom energieffektiviseringsområdet och därtill hörande metod-, utvecklings- och utredningsarbete. Anslaget får
användas till utveckling av styrmedel för energieffektivisering. Av anslaget planeras 9 miljoner
kronor att disponeras av Boverket för arbetsuppgifter som följer av genomförandet av EGdirektivet om byggnaders energiprestanda.
Regeringens överväganden
Spridning och användande av ny teknik är en
förutsättning för att de högt ställda målen för
energieffektivisering ska vara möjliga att uppnå.
Ny teknik kan också bidra till bättre
förutsättningar för hållbar utveckling och
minskat beroende av fossil energi. I
budgetpropositionen för 2010 avsatte regeringen
medel för dessa insatser t.o.m. 2012. Regeringen
föreslår i denna proposition att insatserna för
teknikupphandling och marknadsintroduktion
av energieffektiv teknik samt för genomförandet
av
EU-rättsakter
inom
energieffektiviseringsområdet och internationellt samarbete
inom anslaget förlängs under 2013 och 2014.
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Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslaget 1:3 Insatser för
uthållig energianvändning besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 90 000 000
kronor 2013 och 2014.
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Tabell 3.11 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 1:3 Insatser för uthållig energianvändning
Tusental kronor

Ingående åtaganden

Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

106 044

62 270

37 270

77 270

27 270

0

7 083

35 000

75 000
27 270

0

Nya åtaganden
Infriade åtaganden

50 858

60 000

35 000

50 000

Utestående åtaganden

62 270

37 270

77 270

27 270

Erhållet/föreslaget bemyndigande

120 000

100 000

90 000

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan

3.1.4

1:4 Stöd för marknadsintroduktion
av vindkraft

Tabell 3.13 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft
Tusental kronor
2012

2013

2014

2015

70 000

70 000

70 000

70 000

-70 000

-70 000

-70 000

0

0

0

Tabell 3.12 Anslagsutveckling
Anvisat 2011 1

Tusental kronor

2010

Utfall

107 125

2011

Anslag

70 000

2012

Förslag

70 000

2013

Beräknat

0

2014

Beräknat

0

2015

Beräknat

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Förändring till följd av:

28 498

Beslut

68 535

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget får användas för bidrag till
teknikutveckling och marknadsintroduktion av
storskaliga vindkraftstillämpningar.
Genom beslut om propositionen Miljövänlig
el med vindkraft – åtgärder för ett livskraftigt
vindbruk
(prop.
2005/06:143,
bet.
2005/06:NU21, rskr. 2005/06:362) har riktlinjer
för stödperioden 2008–2012 lagts fast.
Regeringens överväganden

70 000

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslaget 1:4 Stöd för
marknadsintroduktion av vindkraft besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
50 000 000 kronor under 2013.

Regeringen föreslår att 70 000 000 kronor anslås
för 2012.
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Tabell 3.14 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

136 923

79 923

29 923

8 000

20 000

Infriade åtaganden

65 000

70 000

29 923

Utestående åtaganden

79 923

29 923

0

140 000

50 000

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Erhållet/föreslaget bemyndigande

140 000

Beräknat
2014

Beräknat
2015

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.

3.1.5

1:5 Energiforskning

Regeringens överväganden

Tabell 3.15 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

1 062 391

2011

Anslag

1 315 804

2012

Förslag

1 311 181

2013

Beräknat

1 045 143

2

2014

Beräknat

1 059 668

3

2015

Beräknat

986 487

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

942 208
1 208 177

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 1 029 704 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 028 453 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 938 252 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget får användas för att finansiera
forsknings-, utvecklings-, demonstrations- och
kommersialiseringsinsatser inom energiområdet.
Anslaget får även användas för bidrag för att
främja utvecklingen av teknik som baserar sig på
förnybara
energislag
och
effektiv
energianvändning i industriella processer i
försöks- eller fullskaleanläggningar. Anslaget får
även
användas
för
vissa
utrednings-,
utvärderings- och samordningsinsatser inom
energiområdet, svenskt och internationellt
forsknings- och utvecklingssamarbete samt för
att uppfylla Sveriges åtaganden inom ramen för
ingångna bilaterala energiforskningssamarbeten.
Vidare får anslaget användas för att finansiera
medlemsavgifter
och
stöd
till
vissa
internationella organisationer inom områdena
energi och hållbar utveckling.
Anslagssparandet för 2010 beror bl.a. på att
några av Energimyndighetens stödbeslut har
varit
villkorade
av
EU-kommissionens
godkännande i enlighet med regelverket för
statligt stöd. Kommissionens prövning har
fortgått under 2010 och 2011.
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Sverige ligger i den absoluta internationella
framkanten vad gäller teknik för produktion av
andra generationens biodrivmedel. Tekniken har
nått stadiet mellan utveckling och demonstration
och nu behövs stöd till uppskalning av
processerna
till
industriell
skala
och
demonstration. Det är avgörande för att
möjliggöra kommersialisering och tillämpning i
Sverige och andra länder. Det finns även andra
teknikområden där stöd till de senare faserna av
utvecklingskedjan behövs för att underlätta
processen från forskning och teknikutveckling
till marknad. Regeringen föreslår en förstärkning
av insatserna för kommersialisering, utveckling
och demonstration inom energiområdet för att
möjliggöra långsiktiga satsningar såsom större
demonstrationsanläggningar samt stärkt svenskt
deltagande i EU:s strategiska energiteknikplan
(SET-planen). För detta ändamål beräknas
anslaget tillföras 82 miljoner kronor 2013, 82
miljoner kronor 2014 samt 52 miljoner kronor
2015.
Regeringen anser att kunskapen om smarta
elnät bör öka bland berörda aktörer och i
samhället i stort. Samverkan mellan olika aktörer
för utvecklingen av smarta elnät bör stärkas. En
kunskapsplattform med tillhörande oberoende
samordningsråd som ska hålla samman och
sprida relevanta kunskaper om forskning,
utveckling och demonstration inom smarta elnät
till alla intressenter bör etableras. För detta
ändamål föreslås anslaget tillföras 10 000 000
kronor per år under åren 2012–2014.
Regeringen föreslår i denna proposition att 13
miljoner kronor överförs från anslaget 1:5 Energiforskning till anslaget 1:1 Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader 2012 för att finansiera
tillkommande arbetsuppgifter vid Statens ener-
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gimyndighet. Regeringen föreslår vidare att
5 000 000 kronor överförs från anslaget
1:5 Energiforskning till anslaget 1:8 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader 2012 för
att finansiera tillkommande arbetsuppgifter vid
Energimarknadsinspektionen.
Tabell 3.16 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:5 Energiforskning
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

1 315 804

1 315 804

1 315 804

1 315 804

16 974

36 958

57 425

85 491

-20 638

-306 645

-311 285

-412 486

-959

-973

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

1 311 181

1 045 143

-988

-1 088

-1 288

-1 314

1 059 668

986 487

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslaget 1:5 Energiforskning
besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 4 278 000 000 kronor 2013-2015.

Skälen
för
regeringens
förslag:
I
budgetpropositionen för 2009 avsatte regeringen
sammanlagt 875 miljoner kronor för satsningar
på bl.a. andra generationens biodrivmedel.
Kommissionens prövning av huruvida stödbesluten är konkurrenssnedvridande eller
förenliga med regelverket för statligt stöd har
tagit längre tid än beräknat.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013-2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

Tabell 3.17 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 1:5 Energiforskning
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

2 400 911

2 514 335

3 684 335

4 004 335

2 724 335

1 444 335

911 280

2 200 000

1 550 000
1 444 335

797 856

1 030 000

1 230 000

1 280 000

1 280 000

Utestående åtaganden

2 514 335

3 684 335

4 004 335

2 724 335

1 444 335

Erhållet/föreslaget bemyndigande

3 295 000

4 278 000

4 278 000

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.

3.1.6

1:6 Ersättning för vissa kostnader
vid avveckling av Barsebäcksverket

Tabell 3.18 Anslagsutveckling
Tusental kronor

1

2010

Utfall

186 191

2011

Anslag

184 000

2012

Förslag

187 000

2013

Beräknat

187 000

2014

Beräknat

191 000

2015

Beräknat

143 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

10 809
184 000

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget avser statens åtaganden om ersättning
av vissa merkostnader som uppstår till följd av
att driften av de två kärnkraftsreaktorerna vid
Barsebäcksverket upphört. Driften av den första
reaktorn i Barsebäcksverken upphörde den 30
november 1999. Enligt det avtal som träffats
mellan staten, Sydkraft AB och Vattenfall AB
utgår ersättning för merkostnader för
avställnings- och servicedrift av de två
reaktorerna. Avtalet framgår av propositionen
Godkännande av avtal om ersättning i samband
med stängning av Barsebäcksverket, m.m. (prop.
1999/2000:63).
Den tidigare regeringen beslutade i december
2005 att godkänna ett tillämpningsavtal till
65
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ramavtalet av den 30 november 1999 med
anledning av att Barsebäck 2 stängdes i och med
utgången av maj 2005. Tillämpningsavtalet
mellan staten, E.ON Sverige AB och Vattenfall
AB reglerar kompensationen till reaktorägarna
för den förtida stängningen av Barsebäck 2.
Utfallet under 2010 var något lägre än
anvisade medel, vilket förklaras av att
utvecklingen av det prisindex som de månatliga
utbetalningarna baseras på har utvecklats svagare
än beräknat under detta år.

3.1.7

1:7 Planeringsstöd för vindkraft
m.m.

Tabell 3.20 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

35 658

2011

Anslag

20 000

2012

Förslag

15 000

2013

Beräknat

15 000

2014

Beräknat

15 000

2015

Beräknat

15 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

52 460
41 610

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 187 000 000 kronor
anvisas för 2012. För åren 2012–2014 beräknas
anslaget till 187 000 000, 191 000 000 respektive
143 000 000 kronor.
Tabell 3.19 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:6 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av
Barsebäcksverket
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

184 000

184 000

184 000

184 000

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer

Regeringens överväganden
5 000

9 000

14 000

4 000

-2 000

-6 000

-7 000

-45 000

187 000

187 000

191 000

143 000

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Anslaget avser ekonomiskt stöd till kommuner,
kommunala och regionala samverkansorgan
samt länsstyrelser i syfte att genomföra
planeringsinsatser för vindkraft och underlätta
för vindkraftens utveckling. Anslaget används
även för samordnings- och informationsinsatser
för att främja vindkraftsutbyggnad. Av anslaget
får högst 0,9 miljoner kronor användas för
programanknutna kostnader såsom planering,
administration, uppföljning och utvärdering av
stödet hos Boverket samt 2 miljoner kronor hos
Energimyndigheten.

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Regeringen föreslår att insatserna för nätverket
för vindbruk som arbetar med informationsspridning och kunskapsuppbyggnad om vindkraft ska förlängas. Regeringen föreslår att
15 000 000 kronor anvisas för 2012. Anslaget beräknas till 15 000 000 kronor per år för perioden
2013–2015.
Tabell 3.21 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:7 Planeringsstöd för vindkraft m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

20 000

20 000

20 000

20 000

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslaget 1:7 Planeringsstöd för
vindkraft, m.m. besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 5 000 000 kronor under
2013.

Tabell 3.22 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 1:7 Planeringsstöd för vindkraft m.m.
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Ingående åtaganden

Beräknat
2014

Beräknat
2015

5 000

Nya åtaganden

5 000

Infriade åtaganden

5 000

Utestående åtaganden

5 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

5 000

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.

3.1.8

1:8 Energimarknadsinspektionen:
Förvaltningskostnader

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 3.23 Anslagsutveckling

Tabell 3.24 Offentligrättslig verksamhet vid
Energimarknadsinspektionen

Tusental kronor

Tusental kronor
Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

0

7 129

6 162

967

2

Prognos 2011

0

5 800

5 000

800

100 145

3

Budget 2012

0

6 000

6 000

0

102 720

4

Utfall

86 686

2011

Anslag

104 217

2012

Förslag

96 220

2013

Beräknat

98 247

2014

Beräknat

2015

Beräknat

Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

2010

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

7 776
100 273

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 96 221 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 96 094 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 96 093 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget
är
avsett
att
finansiera
Energimarknadsinspektionens
förvaltningskostnader.

Energimarknadsinspektionen disponerar avgifter
för tillsyn enligt naturgaslagen (2005:403).
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att Energimarknadsinspektionen tillförs 5 miljoner kronor per år fr.o.m.
2012 för att finansiera tillkommande arbetsuppgifter vid myndigheten som följer av den mellan
rådet och Europaparlamentet nyligen överenskomna EU-förordningen om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi. Tillskottet ska även finansiera tillkommande
tillsynsuppgifter vid Energimarknadsinspektionen med anledning av EU:s s.k. tredje
inremarknadspaket för el- och gasmarknaderna.
Finansiering sker delvis genom att anslaget
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1:5 Energiforskning minskas med 5 miljoner
kronor 2012.
Regeringen föreslår att 96 220 000 kronor
anvisas för 2012. För åren 2013, 2014 och 2015
beräknas anslaget till 98 247 000, 100 145 000
respektive 102 720 000 kronor.
Tabell 3.25 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:8 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

90 217

90 217

90 217

90 217

942

2 862

4 786

7 228

5 000

5 000

5 000

5 000

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

Tabell 3.27 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:9 Energiteknik
Tusental kronor

61

Förslag/
beräknat
anslag

klimatperspektiv, men som ännu inte är
kommersiellt konkurrenskraftiga i jämförelse
med på marknaden etablerade tekniker. Biogas
och solceller är två tydliga exempel på sådana
tekniker.
Regeringen föreslår i denna proposition att
anslaget tillförs 60 miljoner kronor 2012 och
beräknas till 60 miljoner kronor 2013 för att
förlänga stödet för utökad produktion,
distribution och användning biogas och andra
förnybara gaser.
Regeringen föreslår att 120 000 000 kronor
anvisas under anslaget för 2012. För 2013
beräknas anslaget till 60 000 000 kronor.
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-68

-70

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

122 000

122 000

122 000

122 000

3 000

-57 000

-117 000

-117 000

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

120 000

60 000

0

0

Förändring till följd av:
96 220

98 247

100 145

Beslut

102 720

Överföring till/från
andra anslag

1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013-2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

Övrigt
Förslag/beräknat
anslag
1

3.1.9

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

1:9 Energiteknik

Tabell 3.26 Anslagsutveckling

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Tusental kronor

2010

Utfall

108 496

2011

Anslag

122 000

2012

Förslag

120 000

2013

Beräknat

60 000

2014

Beräknat

0

2015

Beräknat

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

115 389
89 096

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för att stimulera spridningen
av vissa energitekniska lösningar som bedöms ha
positiva effekter på klimatet. Högst 5 miljoner
kronor av anslaget får användas för de
administrativa kostnader detta medför.
Regeringens överväganden
Det är angeläget att stimulera användning av
energitekniker som är gynnsamma i ett
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Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslaget 1:9 Energiteknik
besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 160 000 000 kronor 2013 och 2014.
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Tabell 3.28 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 1:9 Energiteknik
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

47 500

107 992

122 992

152 992

107 992

42 000

80 000

47 500

27 000

50 000

Utestående åtaganden

107 992

122 992

152 992

Erhållet/föreslaget bemyndigande

150 000

135 000

160 000

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Beräknat
2014

Beräknat
2015

152 992

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.

3.1.10 1:10 Elberedskap
Tabell 3.29 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

235 224

2011

Anslag

250 000

2012

Förslag

255 000

2013

Beräknat

255 000

2014

Beräknat

255 000

2015

Beräknat

255 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

14 776
259 235

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Under anslaget anvisas medel till Svenska
kraftnät
för
elberedskapsoch
dammsäkerhetsåtgärder.
Regeringens överväganden
Finansieringen av åtgärder som genomförs enligt
elberedskapslagen (1997:288) sker genom att
den som innehar nätkoncession enligt ellagen
betalar en avgift som beräknas utifrån antalet
elabonnemang (elberedskapsavgift). Åtgärderna
som finansieras från anslaget 1:10 Elberedskap,
vilket uppgår till motsvarande belopp som
avgiftsuttaget, syftar till att tillgodose
elförsörjningen i landet vid höjd beredskap. Vid
beslut om utformningen av åtgärderna ska även
effekterna för beredskapen inför fredstida
allvarliga händelser beaktas.
Som en följd av ett ökat antal elabonnemang
har avgiftsinkomsterna från elberedskapsavgiften
ökat. För 2012 beräknas avgiftsintäkterna uppgå
till 255 miljoner kronor och anslaget bör därför
öka med 5 miljoner kronor jämfört med tidigare
beräknat anslag. Regeringen bedömer också att

det är angeläget att elberedskapsåtgärder fortsatt
prioriteras med anledning av samhällets ökande
elberoende.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 255 000 000 kronor anvisas under
anslaget för 2012. För åren 2013–2015 beräknas
anslaget till 255 000 000 kronor per år.
Elberedskapsavgift
förslag:
Avgiftsuttaget
för
elberedskapsavgiften, som tas ut i enlighet med
elberedskapslagen
för
att
finansiera
beredskapsåtgärder som beslutas med stöd av
nämnda lag, bör fastställas till högst 255 000 000
kronor under 2012.

Regeringens

Skälen för regeringens förslag:
Finansieringen av åtgärder som genomförs enligt
elberedskapslagen (1997:288) sker genom att
den som innehar nätkoncession enligt ellagen
betalar en avgift. Åtgärderna som finansieras från
anslaget 1:10 Elberedskap, vilket uppgår till
motsvarande belopp som avgiftsuttaget, syftar
till att tillgodose elförsörjningen i landet vid höjd
beredskap. Vid beslut om utformningen av
åtgärderna ska även effekterna för beredskapen
inför fredstida allvarliga händelser beaktas.
Avgiften beräknas efter antalet elabonnenter
per kalenderår. Som en följd av ett ökat antal
elabonnenter beräknas avgiftsuttaget för 2012
uppgå till 255 000 000 kronor.
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Tabell 3.30 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:10 Elberedskap

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

255 000

255 000

255 000

255 000

5 000

5 000

5 000

5 000

255 000

255 000

255 000

255 000

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslaget 1:10 Elberedskap
besluta om beställningar av tjänster, utrustning
och anläggningar för beredskapsåtgärder som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 290 000 000
kronor 2013-2016.

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Tabell 3.31 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 1:10 Elberedskap
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015-2016

Ingående åtaganden

228 920

Nya åtaganden

205 218

378 784

284 444

280 646

215 171

140 039

35 000

105 000

55 354

129 340

108 798

65 475

75 132

140 039

Utestående åtaganden

378 784

284 444

280 646

215 171

140 039

Erhållet/föreslaget bemyndigande

406 000

330 000

290 000

Infriade åtaganden

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.

3.1.11 1:11 Energieffektiviseringsprogram
Tabell 3.32 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

209 990

2011

Anslag

270 000

2012

Förslag

270 000

2013

Beräknat

270 000

2014

Beräknat

270 000

2015

Beräknat

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

60 010
265 329

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget finansierar
-
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förstärkta insatser för information,
rådgivning,
teknikupphandling
och
marknadsintroduktion, nätverksaktiviteter samt ett stödsystem med energikartläggningscheckar.
Riktlinjerna för energieffektiviseringsprogrammet har lagts fast genom beslut om propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi samt budgetpropositionen
för 2010.

-

förstärkt regionalt och lokalt energi- och
klimatarbete, särskilt kommuners och
landstings arbete med energieffektivisering i enlighet med energieffektiviseringsstöd, länsstyrelsernas arbete med regionala klimat- och energistrategier, samt
regionala samverkansprojekt,

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 270 000 000 kronor
anvisas under anslaget för 2012. För perioden
2013–2014 beräknas anslaget till 270 000 000
kronor per år.
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Tabell 3.33 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:11 Energieffektiviseringsprogram
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

270 000

270 000

270 000

270 000

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under
2012
för
ramanslaget
1:11
Energieffektiviseringsprogram
besluta
om
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
500 000 000 kronor 2013 och 2014.

Förändring till följd av:
Beslut

-270 000

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

270 000

270 000

270 000

0

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.

Tabell 3.34 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 1:11 Energieffektiviseringsprogram
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

522 9410

496 941

457 941

169 941

240 000

230 000

266 000

269 000

288 000

169 941

522 941

496 941

457 941

169 941

800 000

500 000

500 000

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

522 941

Infriade åtaganden
Utestående åtaganden
Erhållet/föreslaget bemyndigande

Beräknat
2015

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.

Regeringens överväganden

3.1.12 1:12 Avgifter till internationella
organisationer
Tabell 3.35 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

2011

Anslag

25 328

2012

Förslag

25 328

2013

Beräknat

25 328

2014

Beräknat

25 328

2015

Beräknat

25 328

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
23 497

En tydlig trend inom energipolitiken är att
internationell samverkan har blivit allt
viktigare. Klimatfrågan, befarade
eller
inträffade försörjningskriser och behovet av
internationellt samarbete i frågor relaterade till
framtagandet av ny energiteknik har
accentuerat denna utveckling.
Regeringen föreslår att 25 328 000 kronor
anvisas för 2012. För perioden 2013–2015
beräknas anslaget till 25 328 000 kronor per år.

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget finansierar avgifter till internationella
organisationer samt vissa utgifter för
internationellt samarbete inom energiområdet.
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Tabell 3.36 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:12 Avgifter till internationella organisationer
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

25 328

25 328

25 328

25 328

25 328

25 328

25 328

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslaget 1:12 Avgifter till
internationella organisationer besluta om bidrag
som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
20 000 000 kronor 2013 och 2014.

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

25 328

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.

Tabell 3.37 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 1:12 Avgifter till internationella organisationer
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Beräknat
2013

Beräknat
2014

20 000

10 000

10 000

10 000

Beräknat
2015

20 000

Infriade åtaganden
Utestående åtaganden

20 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

20 000

10 000

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.

3.2

Förslag avseende Affärsverket
svenska kraftnäts verksamhet

3.2.1

Investeringsplan

Svenska kraftnät har redovisat sin investeringsoch finansieringsplan för treårsperioden 2012–
2014 till regeringen (dnr N2011/1437/E).
Svenska kraftnäts förslag till investerings- och
finansieringsplan för åren 2012–2014 för
affärsverkskoncernen omfattar åtgärder i
stamnätet inklusive utlandsförbindelserna och
utrustning för elektronisk kommunikation. De
planerade investeringarna under perioden 2012–
2014 beräknas uppgå till högst 11 646 miljoner
kronor varav 3 082 miljoner kronor för 2012.
Vissa projekt delfinansieras av kommuner och
andra markägare som får frilagd mark för
exploateringsändamål
eller
genom
anslutningsavgifter till stamnätet. I projektet
Stockholms Ström, som syftar till att förnya och
förstärka elmatningen till Stockholmsregionen,
beräknas en betydande medfinansiering ske från
markägare som får mark frilagd för
72

exploateringsändamål. Vidare har Svenska
kraftnät tillsammans med sina berörda utländska
motsvarigheter under 2010 beviljats finansiellt
stöd ur EU:s s.k. återhämtningsplan om stöd till
energiinfrastrukturprojekt för en elförbindelse
mellan Sverige och Litauen (NordBalt) om 131
miljoner euro för kabelförbindelsen och 81
miljoner euro för strömriktarna och förstärkning
av stamnätet i Baltikum.
Sedan Svenska kraftnät bildades i början av
1990-talet har stamnätet för el varit i en fas av
förvaltning och låga investeringsnivåer som
sedan några år har övergått i en fas av
omfattande om- och nybyggnad. Det innebär en
väsentligt ökad investeringsvolym de kommande
åren för att öka överföringskapaciteten i Nordeuropa, förbättra driftsäkerheten, förnya
befintliga anläggningar och ansluta ny
elproduktion i form av främst vindkraftsparker.
Att
tillståndsprocesserna
med
främst
koncessionsgivning för ledningsutbyggnaderna
kan ske i rätt tid är en avgörande faktor för att
investeringarna ska kunna ske enligt plan. De
kraftigt ökade investeringarna ställer också stora
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krav på att utveckla investeringsplaneringen
kommande år då den förutsätter tillräcklig
tillgång på personal samt att leverantörer och
entreprenörer kan leverera i planerad
omfattning. Vidare krävs en omfattande
planering för avbrott i stamnätet för att utföra
investeringsåtgärderna. En sammanfattande
investeringsplan för Svenska kraftnät för
budgetåren 2012–2014 redovisas i tabell 3.38.
Planen stämmer överens med Svenska kraftnäts
hemställan till regeringen.
Investeringsprojekt

Nedan redovisas översiktligt de 25 planerade
investeringsprojekt som var för sig överstiger
100 miljoner kronor. Flertalet investeringar har
fått en ny kostnadsprognos sedan föregående
plan. Sedan föregående investeringsplan har sex
nya investeringsprojekt tillkommit och fyra
investeringsprojekt har utgått antingen för att de
har slutförts eller för att de har senarelagts.
Inom ramen för samarbetet mellan de
nordiska stamnätsföretagen har det identifierats
ett antal flaskhalsar i överföringsnäten som kan
vara
begränsande
för
elhandeln
och
elöverföringen i Norden. I de nordiska systemutvecklingsplaner som tagits fram finns två
projekt som Svenska kraftnät medverkar i
kommande år. Det största enskilda projektet för
Svenska kraftnäts del är den s.k. SydVästlänken
som gäller en ny 400 kV förbindelse mellan
Närke och Skåne och mellan Småland och södra
Norge. De svenska investeringskostnaderna
beräknas till ca 8 250 miljoner kronor varav
5 540 miljoner kronor beräknas belasta
treårsperioden. Kostnadsuppskattningen är dock
osäker och beroende av koncessionsprövningen,
marknadsutvecklingen, det tekniska utförandet
samt vilken sträckning som blir aktuell för
förbindelsen till Norge. Vidare pågår byggnation
av en ny likströmsförbindelse mellan Sverige och
Finland, Fenno-Skan 2, som också ingår i den
nordiska systemutvecklingsplanen. Ledningen
beräknas färdigställas i slutet av 2011. Svenska
kraftnäts investeringskostnad, inkluderande tillkommande åtgärder i stamnätet, bedöms uppgå
till ca 1 680 miljoner kronor varav kvarvarande
åtgärder om ca 50 miljoner kronor beräknas falla
ut under treårsperioden. Därutöver har
tillsammans med Fingrid en ny tredje 400 kV
växelströmsledning mellan Sverige och Finland i
norr utretts, men den planerade investeringen är

senarelagd och har därför utgått i den nu aktuella
investeringsplanen.
En ny likströmsförbindelse mellan södra
Sverige och Litauen (NordBalt) har beslutats i
syfte att knyta samman de nordiska och baltiska
elmarknaderna. Förbindelsen beräknas kunna tas
i drift i slutet av 2015. Den totala investeringskostnaden beräknas uppgå till ca 5 600 miljoner
kronor exklusive nödvändiga nätförstärkningar i
Sverige respektive Litauen, varav ca 1 100
miljoner kronor kan komma att belasta perioden
2012–2014. Då projektet beviljats medel ur EU:s
återhämtningsplan med stöd till energiinfrastrukturprojekt om 131 miljoner euro
väntas den svenska nettokostnaden uppgå till ca
2 700 miljoner kronor.
I och med att ett elöverskott förväntas i det
nordiska området aktualiseras behovet av en ny
elöverföringsförbindelse till kontinentaleuropa.
Det pågår aktiviteter i de skandinaviska länderna
för att öka kapaciteten mellan det nordiska och
det kontinentala elsystemet som också kommer
att behöva diskuteras på europeisk nivå. Svenska
kraftnät planerar för en ny sådan förbindelse
mot slutet av decenniet och bedömer att
kostnaden totalt kommer att ligga på ca 2 000
miljoner kronor, vilka dock inte beräknas börja
falla ut under treårsperioden.
Inom ramen för Stockholms Ström-projektet,
som avser en förnyelse av elmatningen till
Storstockholmsområdet, pågår och planeras ett
flertal större investeringar tillsammans med
regionnätsägarna i området. De totala
investeringskostnaderna beräknas till ca 5 600
miljoner kronor. Svenska kraftnäts del av
investeringskostnaderna beräknas till ca 4 300
miljoner kronor. De olika delprojekten omfattar
främst en ny 220 kV matning till Värmdö, en ny
400 kV förbindelse mellan Hagby och
Danderyd, en ny 220 kV förbindelse mellan
Danderyd och Järva, en ny 220 kV matning till
Lidingö, kablifiering av 220 kV förbindelse
mellan Hägerstalund och Beckomberga samt en
ny 400 kV ledning mellan Danderyd och
Skanstull (CityLink).
För att säkra en tillförlitlig elförsörjning av
Göteborgsområdet uppförs en ny 400 kV
ledning mellan Stenkullen och Lindome.
Projektet har fördröjts p.g.a. en utdragen
tillståndsprocess och beräknas nu kunna vara
klart till 2012. Investeringskostnaden är
beräknad till ca 260 miljoner kronor, varav ca
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100 miljoner kronor beräknas för perioden
2012–2014.
De omfattande byggnationer av och planer för
vindkraftsparker innebär ett utökat behov av
investeringar i stamnätet. De behov av
investeringar som hittills har identifierats till
följd av de mest sannolika vindkraftsprojekten
beräknas uppgå till ca 750 miljoner kronor varav
ca 500 miljoner kronor beräknas infalla under
treårsperioden. Åtgärderna omfattar främst extra
ställverksfack i befintliga stationer, förstärkning
av befintlig ledningskapacitet, installation av
optofiber och nya anslutningspunkter i
stamnätet. De hittills mest omfattande planerna
för en enskild vindkraftpark rör etableringen i
Markbygden, som planeras väster om Piteå.
Utbyggnaden sker etappvis och kräver att även
nätet byggs ut i etapper för att kunna hantera
den stora effektinmatningen.
Svenska kraftnät planerar för att ansluta
Gotland till det svenska stamnätet genom två
parallella 500 MW likströmslänkar. Dagens
anknytning av Gotland genom regionnätet
medger inte de utbyggnadsplaner som finns för
vindkraften på ön. Förstudier pågår och
drifttagningen av den första etappen är planerad
till 2017. Den totala kostnaden beräknas till
3 120 miljoner kronor varav 440 miljoner kronor
beräknas belasta treårsperioden.
Mot bakgrund av de omfattande planerna på
vindkraftutbyggnad i norra Sverige och norra
Norge har en systemstudie tillsammans med den
norska motsvarigheten Statnett genomförts.
Studien har kartlagt omfattningen av den
planerade
produktionsutbyggnaden
samt
värderat det överföringsbehov som denna
produktionsutbyggnad medför och vilka
åtgärder som behöver vidtas. I ett första steg
kommer åtgärder för i storleksordningen 500
miljoner kronor att behöva vidtas av vilka cirka
hälften bedöms falla ut under treårsperioden.
En ny 400 kV ledning planeras mellan
Loviseholm och Stenkullen i Västsverige.
Ledningen motiveras av att handelskapaciteten
mellan Sverige och Norge ska kunna bibehållas
när den stora mängd vindkraft som planeras i
Dalsland och Västergötland ansluts i den nya
stamnätsstationen i Loviseholm. Genom
investeringen ökar även överföringskapaciteten i
det s.k. Västkustsnittet. Ledningsinvesteringen
bedöms uppgå till 500 miljoner kronor varav 50
miljoner kronor under perioden 2012–2014.
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En förnyelse sker av en 220 kV ledning i södra
Norrland mellan Krångede och Horndal i
Bergslagen. Investeringen genomförs i etapper
och har delvis försenats p.g.a. utdragen process
för koncessionsförnyelse och beräknas kunna
färdigställas först 2013. Investeringskostnaden
beräknas till 170 miljoner kronor, varav 40
miljoner kronor beräknas under treårsperioden.
Effekthöjningarna i kärnkraftverken i
Forsmark och Oskarshamn medför investeringsbehov i stamnätet för att kunna överföra
tillkommande elproduktion. Utredningar pågår
om lämpliga förstärkningsåtgärder där förstudier
hittills pekar på behov av två nya 400 kV
ledningar från Forsmark. Samtidigt skapar
etableringen av vindkraftsparker i Gästrikland
och Hälsingland samt byggnationen av FennoSkan 2 också behov av förstärkningar i Uppland.
Investeringar krävs även i ställverk och nya
transformatorstationer i området. En ny ledning
planeras mellan Stackbo och Hamra som
beräknas kosta ca 475 miljoner kronor, varav ca
320 miljoner kronor beräknas för perioden
2012–2014. Sammantaget kostnadsberäknas
investeringsåtgärderna i östra Svealand till
preliminärt 2 400 miljoner kronor varav 750
miljoner kronor under treårsperioden. En ny
ledning mellan Ekhyddan och Barkeryd i
Småland
planeras
för
att
förstärka
överföringskapaciteten
från
Oskarshamns
kärnkraftverk. Ledningen beräknas stå klar 2016.
Investeringen kostnadsberäknas till ca 865
miljoner kronor varav ca 220 miljoner kronor
under treårsperioden. Totalt bedöms åtgärderna
kosta ca 1 400 miljoner kronor, varav ca 120
miljoner kronor inom treårsperioden.
För att förstärka ledningskapaciteten i
Ångermanland och söderut till följd av
etablering av vindkraftsparker i området planeras
en ny 400 kV ledning mellan Storfinnforsen och
Midskog. Projektet har senarelagts då
etableringen av vindkraft sker långsammare än
vad
som
tidigare
förutsatts.
Investeringskostnaden är beräknad till ca 300
miljoner kronor, varav ca 10 miljoner kronor
väntas belasta treårsperioden.
För att höja driftsäkerheten finns en plan för
förnyelse av transformator- och fördelningsstationerna i stamnätet. Enligt planen kommer
omkring två stationer per år att byggas, vilket
beräknas innebära investeringar om ca
380 miljoner kronor under treårsperioden. En
plan har även tagits fram för att förnya de alltmer
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åldrande topplinorna av stål som fortfarande
finns kvar i de äldre delarna av stamnätet. För att
förbättra förmågan att reglera spänningsnivåerna
vid låglastsituationer i stamnätet planeras åtta
reaktorer för s.k. reaktiv kompensering
installeras i olika delar av landet fram till 2015.
Investeringskostnaden
beräknas
till
ca
300 miljoner kronor varav 140 miljoner kronor
under treårsperioden.
Ett nytt driftövervakningssystem benämnt
HUDS planeras att tas i drift 2012 då nuvarande
system inte längre uppfyller dagens krav på
funktionalitet och it-säkerhet. Investeringskostnaden beräknas till 185 miljoner kronor varav 70
miljoner kronor beräknas falla ut under treårsperioden.

Sedan föregående investeringsplan har särredovisningen av optofiberinvesteringar och Gasturbiner AB i tabell 3.38 utgått då några investeringar inte planeras i dessa verksamheter
kommande år. Investeringar i optofiber för
Svenska kraftnäts egna behov av elektronisk
kommunikation planeras dock genomföras dock
inom ramen för flertalet av de ovan redovisade
investeringsprojekten i nya elöverföringsförbindelser.

Tabell 3.38 Investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät
Miljoner kronor

Investeringar exkl.
SwePol Link och NordBalt,

Total kostnad
2012– 2014

Utfall
2010

Prognos
2011

Budget
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

10 304

1 200

2 966

2 958

3 471

3 875

-

1

0

0

0

0

1 096

75

277

42

329

725

11 400

1 276

3 243

3 000

3 800

4 600

Amortering av externa lån,
Svenska kraftnät

0

0

0

0

0

0

Amortering av externa lån,
SwePol Link

246

82

82

82

82

82

Summa investeringar och
amorteringar

12 694

1 358

3 325

3 082

3 882

4 682

Egen finansiering

4 286

1 139

1 455

1 107

1 477

1 702

Extern upplåning RGK

7 360

219

1 870

1 975

2 405

2 980

11 646

1 358

3 325

3 082

3 882

4 682

SwePol Link
NordBalt
Summa investeringar

Summa finansiering

Regeringens förslag: Den investeringsplan som

Affärsverket svenska kraftnät har föreslagit för
perioden 2012–2014 godkänns.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen
anser att den nu redovisade investeringsplanen
för Svenska kraftnäts verksamhetsområde för
treårsperioden 2012–2014 ska godkännas.
Investeringsverksamheten inom Svenska kraftnät kan därigenom planeras med relativt god
framförhållning. Regeringen är medveten om att
tidsmässiga förskjutningar, som kan påverka
investeringsnivåerna de enskilda åren, kan
förekomma. Regeringen har inget att erinra mot

de överväganden och förslag om verksamhetens
mål och inriktning som presenteras i Svenska
kraftnäts treårsplan. Regeringen konstaterar
dock
att
de
väsentligt
ökande
investeringsvolymerna framöver ställer ökade
krav på planering, analys av resursåtgång samt
uppföljning och kontroll i verksamheten.
Regeringen avser mot denna bakgrund uppdra åt
Svenska kraftnät att redovisa en utvecklad
investeringsoch
finansieringsplan
för
kommande treårsperioder. Investeringsplanerna
bör bl.a. i ökad omfattning redovisa ekonomiska
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bedömningar, underlag för prioriteringar och
beredningsläget i tillståndsprocesser.
Svenska kraftnät ska uppnå en räntabilitet på
justerat eget kapital2, efter schablonmässigt
avdrag för skatt, på 6 procent, exklusive
resultatandelar från avyttringar i intresseföretag
samt
exklusive
flaskhalsintäkter
(kapacitetsavgifter)som överstiger kostnaden för
mothandel och inte nyttjats för en eventuell
sänkning av nättariffen. Europaparlamentet och
rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13
juli 2009 om villkor för tillträde till nät för
gränsöverskridande
elhandel
och
om
upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003
som ska tillämpas fr.o.m. den 3 mars 2011
innebär
att
s.k.
flaskhalsintäkter
(kapacitetsavgifter) ska användas till mothandel
eller investeringar som syftar till att bibehålla
eller öka kapaciteten på aktuell förbindelse. Av
detta skäl omfattar avkastningskravet för
Svenska kraftnät fr.o.m. 2011 inte längre sådana
flaskhalsintäkter. Svenska kraftnät ska högst ha
en skuldsättningsgrad3 på 80 procent. En ökad
skuldsättningsgrad jämfört med 2011 motiveras
av den ökade investeringsnivån i Svenska
kraftnäts verksamhet. Som riktlinje för utdelning
och skattemotsvarighet gäller krav på 65 procent
av årets resultat för affärsverkskoncernen.
Kostnadseffektiviteten bör liksom tidigare vara
minst lika hög som i jämförbara företag.
Avgiftsinkomster
Svenska kraftnät finansierar sin nätverksamhet
och balanstjänst genom avgifter. Kostnaderna
för att utveckla och förvalta stamnätet betalas
framför allt av Svenska kraftnäts nätkunder
genom den s.k. effektavgiften, som är den ena av
nättariffens två komponenter. Nättariffens andra
komponent, energiavgiften, finansierar verkets
kostnader för att ersätta de nätförluster som sker
vid överföring av el. Därutöver sker viss
finansiering även genom flaskhalsintäkter och
s.k. transitintäkter. Svenska kraftnät är även
systemansvarig för naturgas och tar ut
motsvarande avgifter för denna verksamhet samt
en särskild försörjningstrygghetsavgift för

2 Justerat eget kapital definieras som genomsnittet av in- och utgående
bundna egna kapital samt 73,7 procent av det fria egna kapitalet.
3 Med skuldsättningsgrad avses räntebärande skulder dividerat med
justerat eget kapital inklusive minoritetsandelar.
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naturgas. Dessutom tar Svenska kraftnät ut en
avgift för att täcka kostnader för utfärdande och
kontoföring
av
elcertifikat
respektive
ursprungsgarantier för el.
Svenska kraftnät har sedan 1990–talet kunnat
hålla internationellt sett låga och stabila
överföringsavgifter. Ökade kostnader för inköp
av förlustkraft, drift och underhåll samt ökade
investeringar har emellertid medfört ett behov av
att höja stamnätsavgiften 2011. Som en följd av
de omfattande investeringarna som pågår och
planeras framöver i stamnätet planeras successiva
höjningar av stamnätstariffen kommande år för
att finansiera investeringarna. Effektavgiften
bedöms behöva öka med ca tio procent 2012 för
att sedan fortsätta att öka med ca tio procent per
år under 2013 respektive 2014.
Den 1 november 2011 indelas Sverige i fyra
elområden, vilket ekonomiskt påverkar Svenska
kraftnät genom de inköp som görs av
nätförluster om ca 2,8 TWh per år. Den
ekonomiska påverkan är framför allt avhängig
den risk som det innebär när prisskillnader
uppstår mellan elpriset i ett visst elområde där
elen fysiskt levereras och det finansiella pris som
elleveransen har säkrats till (systempris). Denna
risk är särskilt påtaglig under år när hydrologiska
och vädermässiga förhållanden, avbrott på
produktions- eller överföringsanläggningar
medför ett ansträngt elsystem som kan innebära
stora prisskillnader mellan elområdena.
Energimarknadsinspektionen har lämnat ett
förslag om att ta bort de avgifter som finns på
utlandsförbindelserna SwePol Link (Sverige–
Polen) och Baltic Cable (Sverige–Tyskland) som
för närvarande bereds inom Regeringskansliet.
Om en sådan förändring genomförs innebär
detta ett intäktsbortfall på närmare 100 miljoner
kronor per år som i stället kommer att behöva
täckas av övriga nätkunder.
I och med de förändringar i ellagen som
beslutades 2009 kommer en förhandsprövning
av elnätstarifferna att ske fr.o.m. 2012. För
Svenska kraftnäts del innebär detta att en
intäktsram kommer att fastställas årligen för de
nätkoncessioner som innehas i verksamheten.
Energimarknadsinspektionen har i en skrivelse
till Näringsdepartementet den 31 mars 2011
lämnat förslag till beslut om fastställande av
intäktsram för Affärsverket svenska kraftnät för
2012 i enlighet med 5 kap. 18 § ellagen.
Energimarknadsinspektionen föreslår att en
intäktsram om 4 500 miljoner kronor för
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Affärsverket svenska kraftnät fastställs för 2012.
Regeringen har den 8 september beslutat att
fastställa en intäktsram om 4 500 miljoner
kronor för Svenska kraftnät för budgetåret 2012
(tillsynsperioden 2012).
Avgiftsinkomsterna prognostiseras för åren
2012–2014 i tabell 3.39.
Tabell 3.39 Avgiftsinkomster vid Affärsverket svenska
kraftnät
Miljoner kronor
2010

2011

2012

2013

2014

10 149

8 298

8 088

8 406

8 572

Beräknade inleveranser Svenska kraftnät
Enligt Svenska kraftnäts investeringsplan för
2012–2014
förväntas
utdelningen
bli
408 miljoner kronor 2012 baserat på 2011 års
resultat vid ett avkastningskrav på justerat eget
kapital, efter schablonmässigt avdrag för skatt,
på 6 procent exklusive resultatandelar från
avyttringar i intresseföretag samt exklusive
flaskhalsintäkter
(kapacitetsavgifter)som
överstiger kostnaden för mothandel och inte
nyttjats för en eventuell sänkning av nättariffen.
Aktuellt
års
utdelning
inlevereras
nästkommande verksamhetsår. Det beräknade
resultatet
samt
utdelningen
och
skattemotsvarigheten från Svenska kraftnät
under budgetåren 2012–2014 redovisas i tabell
3.40 givet ett utdelningskrav på 65 procent av
verksamhetsårets resultat.
Tabell 3.40 Beräknade inleveranser från Affärsverket
svenska kraftnät
Miljoner kronor (löpande priser)
Utfall
2010

1

Prognos
2011

Beräknat
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Årets
resultat

769

695

712

779

786

Utdelning
och
skattemotsvarighet 1

499

436

420

436

456

Inleverans nästföljande år.

3.2.2

Finansiella befogenheter

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

för 2012 låta Affärsverket svenska kraftnät ta
upp lån i och utanför Riksgäldskontoret till ett
sammanlagt belopp om högst 6 000 000 000
kronor. Regeringen bemyndigas även att för
2012 låta Affärsverket svenska kraftnät placera
likvida medel i och utanför Riksgäldskontoret.
Regeringen bemyndigas för 2012 att besluta
om delägarlån om högst 300 000 000 kronor till
förmån för bolag i vilka Affärsverket svenska
kraftnät förvaltar statens aktier.
Regeringen bemyndigas för 2012 att besluta
om förvärv och bildande av bolag som ska verka
inom
Affärsverket
svenska
kraftnäts
verksamhetsområde intill ett belopp om
10 000 000 kronor samt avyttra aktier intill ett
belopp om 20 000 000 kronor.
Skälen för regeringens förslag:
Bemyndigandet om att låta Svenska kraftnät få
rätt att ta upp lån i och utanför Riksgäldskontoret inom en sammanlagd ram om
6 000 miljoner kronor ska främst täcka
lånebehovet inom investeringsverksamheten. I
och med den ökade investeringsvolymen under
kommande år finns ett behov av en utökad
låneram. Regeringen föreslår även att riksdagen
bemyndigar regeringen att låta Svenska kraftnät
placera likvida medel i och utanför
Riksgäldskontoret i enlighet med nu gällande
ordning.
Vidare föreslås att regeringen bemyndigas att
lämna delägarlån till bolag där Svenska kraftnät
förvaltar statens aktier intill ett belopp om
300 miljoner kronor. Liksom tidigare avser
regeringen att delegera denna rätt till Svenska
kraftnät. Vid utgången av 2011 får dessa delägarlån uppgå till ett belopp om högst
300 miljoner kronor. Den största delen av ramen
utgörs av delägarlån från affärsverket till Svenska
Kraftnät Gasturbiner AB för finansiering av dess
verksamhet.
Genom
att
finansiera
investeringarna med lån från affärsverket kan
räntekostnaderna för koncernen som helhet
hållas nere. Regeringen kommer att kräva full
ersättning för statens risk i samband med
borgensteckning eller långivning.
För 2012 föreslås att regeringen ska kunna
besluta om förvärv av aktier eller bilda bolag
intill ett belopp om 10 miljoner kronor samt
även avyttra aktier intill ett belopp om
77
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20 miljoner kronor. Förvärv av aktier eller
bildande av bolag ska ske inom ramen för
Svenska
kraftnäts
verksamhetsområde.
Regeringen avser liksom tidigare att för 2012
delegera denna rätt till Svenska kraftnät. För
närvarande pågår diskussioner om ett breddat
ägande i Nord Pool Spot AS som ett led i att
integrera
de
nordiska
och
baltiska
elmarknaderna. Svenska kraftnät förvaltar den
svenska statens ägarandel om 30 procent i Nord
Pool Spot AS. Nord Pool Spot AS befintliga
ägare har lämnat ett erbjudande som innebär att
de tre baltiska stamnätsföretagen blir delägare.
För att underlätta en sådan transaktion finns
behov av ett utökat bemyndigande jämfört med
föregående år som medger avyttring av aktier
intill ett belopp om 20 miljoner kronor.
3.2.3

Omstrukturering av SwePol Link AB

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
låta Affärsverket svenska kraftnät förvärva
svenska statens andel av tillgångarna i SwePol
Link AB och därefter likvidera bolaget SwePol
Link AB.

Skälen för regeringens förslag:
SwePol Link AB är en koncern som äger och
driver likströmsförbindelsen SwePol Link mellan
Sverige och Polen. Moderbolaget SwePol Link
AB äger den del av likströmförbindelsen som
finns på svenskt och internationellt territorium
medan ett helägt dotterbolag, SwePol Link
Poland Sp.zo.o, äger den del av förbindelsen som
ligger på polskt territorium. SwePol Link AB ägs
till 51 procent av svenska staten genom
Affärsverket svenska kraftnät som förvaltar
aktieinnehavet och till 49 procent av det polska
energiföretaget
PGE
Polska
Grupa
Energetyczna S.A.
Genom avtal som sträcker sig fram till 2020
har Vattenfall AB varit tillförsäkrat all tillgänglig
kapacitet på förbindelsen. Den 15 december
2010 öppnades emellertid SwePol Link för
elmarknaden i enlighet med EU:s regler och
kraven från tillsynsmyndigheterna i Sverige och
Polen. Därmed upphörde Vattenfall AB:s
exklusiva rätt att nyttja förbindelsen och
avtalsförutsättningarna för SwePol Link
förändrades i grunden.
Regeringen föreslås bemyndigas att låta
Affärsverket svenska kraftnät förvärva svenska
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statens andel av tillgångarna i SwePol Link AB
och därefter likvidera bolaget SwePol Link AB.
Omstruktureringen
av
ägandet
i
likströmsförbindelsen SwePol Link planeras att
ske på så sätt att Affärsverket svenska kraftnät
från SwePol Link AB förvärvar den norra delen
av
likströmsförbindelsen
som
löper
internationellt och anläggningarna i Sverige.
Dessa delar av förbindelsen planeras i stället att
ägas direkt av den svenska staten genom
Affärsverket svenska kraftnät. På liknande sätt
planeras även en omstrukturering genomföras av
de polska ägarna avseende den södra delen av
likströmsförbindelsen som löper internationellt
och anläggningarna i Polen. Omstruktureringen
innebär också att kvarvarande avtal mellan
SwePol Link AB och Vattenfall AB löses och
upphör. En avveckling av SwePol Link AB
planeras därefter att genomföras under 2012.
En
omstrukturering
av
ägandet
i
likströmsförbindelsen SwePol Link kommer att
innebära en bättre utveckling och förvaltning av
den infrastruktur som Affärsverket svenska
kraftnät har i uppgift att driva och utveckla. En
omstrukturering av ägandet kommer även att
innebära en förstärkning av den inre europeiska
elmarknaden
och
därmed
en
skapa
förutsättningar för en förbättrad elhandel över
gränserna. Slutligen kommer en omstrukturering
av ägandet att innebära att ägandet av
likströmsförbindelsen SwePol Link kommer att
vara mer i överensstämmelse med de krav som
ställs i EU:s regelverk.

Kommunikationer
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

2.

3.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:1 Väghållning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 37 800 000 000 kronor
2013–2040 (avsnitt 3.7.1),
bemyndigar regeringen att för 2012 besluta
om en låneram i Riksgäldskontoret intill ett
belopp av högst 8 900 000 000 kronor för
prioriterade vägprojekt m.m. (avsnitt 3.7.1),
bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:2 Banhållning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 73 600 000 000 kronor
2013–2050 (avsnitt 3.7.2),

ganden medför behov av framtida anslag på
högst 3 500 000 000 kronor under 2013–
2022 (avsnitt 3.7.7),
7.

godkänner de ekonomiska målen för Sjöfartsverket och föreslagen prisrestriktion
samt bemyndigar regeringen att besluta om
utdelning och skattemotsvarighet för Sjöfartsverket i enlighet med vad regeringen
förordar (avsnitt 3.7.14),

8.

bemyndigar regeringen att för 2012 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt
3.7.14),

9.

godkänner förslaget till investeringsplan för
Sjöfartsverket för 2012–2014 (avsnitt
3.7.14),

4.

bemyndigar regeringen att för 2012 besluta
om en låneram i Riksgäldskontoret intill ett
belopp av högst 16 900 000 000 kronor för
prioriterade järnvägsprojekt m.m. (avsnitt
3.7.2),

10. godkänner de ekonomiska målen för Luftfartsverket och bemyndigar regeringen att
besluta om utdelning och skattemotsvarighet i enlighet med vad regeringen förordar
(avsnitt 3.7.15),

5.

bemyndigar regeringen att för 2012 besluta
om en låneram i Riksgäldskontoret intill ett
belopp av högst 16 500 000 000 kronor till
Botniabanan AB (publ) för Botniabanan
(avsnitt 3.7.2),

11. bemyndigar regeringen att för 2012 ge
Luftfartsverket finansiella befogenheter i
enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.7.15),

6.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:7 Trafikavtal ingå ekonomiska åtaganden i samband med tjänstekoncessioner, avtal om trafiktjänst baserat
på allmän trafikplikt, samverkansavtal och
upphandling av transportpolitiskt motiverad trafik som inklusive tidigare gjorda åta-

12. godkänner förslaget till investeringsplan för
Luftfartsverket för 2012–2015 (avsnitt
3.7.15),
13. godkänner Statens järnvägars ekonomiska
mål och finansieringsmodell samt bemyndigar regeringen att för 2012 ge Statens
järnvägar finansiella befogenheter i enlighet
9
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med vad regeringen förordar (avsnitt
3.7.16),
14. godkänner förslaget till investeringsplan för
Statens järnvägar för perioden 2012–2014
(avsnitt 3.7.16),
15. bemyndigar regeringen att förvärva de aktier i Botniabanan AB (publ) som ägs av
Kramfors kommun, Örnsköldsviks kommun, Nordmalings kommun och Umeå
kommun till ett belopp om 90 000 kronor
(avsnitt 3.8.3),
16. bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder
som krävs för att genomföra förvärvet enligt punkt 15 (avsnitt 3.8.3),
17. godkänner att regeringen överför förvaltningen av statens aktier i Botniabanan AB
(publ) till Trafikverket (avsnitt 3.8.3),
18. godkänner att Botniabanan AB (publ) avvecklas (avsnitt 3.8.3),
19. godkänner målet för it-politiken och att det
tidigare målet samt två av tre tidigare delmål upphör att gälla (avsnitt 4.3),
20. fastställer avgiftsuttaget för finansiering av
åtgärder mot allvarliga fredstida hot och
påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation till högst 100 000 000 kronor
2012 (avsnitt 4.6.1),

10

21. bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 2:2 Ersättning för särskilda
tjänster till funktionshindrade ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 220 000 000 kronor 2013–
2014 (avsnitt 4.6.2),
22. bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 60 000 000 kronor
2013–2014 (avsnitt 4.6.3),
23. bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig
elektronisk kommunikation ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 135 000 000 kronor 2013
och 2014 (avsnitt 4.6.5),
24. för budgetåret 2012 anvisar anslagen under
utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt
följande uppställning:
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Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
1:10
1:11
1:12
1:13
2:1
2:2
2:3
2:4
2:5
2:6

Anslagstyp

Väghållning
Banhållning
Trafikverket
Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m.
Ersättning till viss kanaltrafik m.m.
Driftbidrag till icke statliga flygplatser
Trafikavtal
Viss internationell verksamhet
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
Trängselskatt i Stockholm
Transportstyrelsen
Trafikanalys
Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter
Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
Grundläggande betaltjänster
Informationsteknik: Telekommunikation m.m.
Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse

Summa

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

21 563 948
14 730 543
1 458 089
143 308
62 284
110 013
831 000
25 085
44 135
348 500
1 239 885
1 984 773
61 165
20 583
147 078
37 000
40 010
185 000
28 313
43 060 712
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2 Kommunikationer

2.1

Omfattning

Utgiftsområde 22 Kommunikationer omfattar
transportpolitik
samt
politiken
för
informationssamhället.

2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

38 977

39 764

40 623

42 603

42 535

40 496

44 784

Politiken för informationssamhället

339

388

468

458

457

432

352

Äldreanslag

472

0

37

0

0

0

0

39 788

40 152

41 129

43 061

42 992

40 928

45 136

Transportpolitik

Totalt för utgiftsområde 22 Kommunikationer
1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

För 2012 föreslår regeringen att 43 061 miljoner
kronor anvisas till utgiftsområdet. Den högre
anslagsnivån jämfört med 2011 förklaras främst
av den satsning på drift och underhåll,
reinvesteringar och trimningsåtgärder på både
järnväg och väg under åren 2012–2013 som
regeringen föreslår i denna proposition.
För 2013 beräknas anslagsnivån till 42 992
miljoner kronor, för 2014 till 40 928 miljoner
kronor och för 2015 till 45 136 miljoner kronor.
I tabell 2.2 redovisas förändringen av
anslagsnivån för perioden 2012–2015 jämfört
med statens budget för 2011 fördelat på olika
komponenter. Den pris- och löneomräkning
som
görs
årligen
av
anslagen
för
förvaltningsändamål för att kompensera
myndigheterna för pris- och löneökningar utgör

en del av den föreslagna anslagsförändringen.
Vid omräkningen används separata index för
prisutvecklingen inom de tre utgiftsgrupperna
löner, hyror och övriga förvaltningskostnader.
Till skillnad från förvaltningsanslagen omräknas
de två största anslagen för infrastrukturåtgärder,
1:1 Väghållning och 1:2 Banhållning, med
nettoprisindex, som visar de genomsnittliga
prisförändringarna för den inhemska privata
konsumtionen.
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2.3

Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2012–2015.
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Miljoner kronor
2012

2013

2014

2015

40 150

40 150

40 150

40 150

Pris- och löneomräkning 2

1 081

1 736

2 379

3 085

Beslut

1 792

1 024

-1 652

1 804

Överföring till/från
andra utgiftsområden

-5

-1

-1

0

Övrigt

42

83

52

98

43 061

42 992

40 928

45 136

Anvisat 2011 1
Förändring till följd av:

Ny ramnivå
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

Av tabell 2.3 framgår utgiftsområdets ram för
2012 realekonomiskt fördelad på transfereringar,
verksamhetskostnader och investeringar.
Tabell 2.3 Ramnivå 2012 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Miljoner kronor
2012

Transfereringar 1
Verksamhetskostnader 2
Investeringar

3

Summa ramnivå

2 847
20 643

Samhällets stöd till företag och hushåll inom
utgiftsområde 22 Kommunikationer redovisas
normalt i huvudsak på budgetens utgiftssida. Vid
sidan av dessa stöd finns det även stöd på
budgetens inkomstsida i form av avvikelser från
en likformig beskattning, s.k. skatteutgifter.
Avvikelser från en likformig beskattning utgör
en skatteförmån om t.ex. en viss grupp av
skattskyldiga omfattas av en skattelättnad i
förhållande till en likformig beskattning och som
en skattesanktion om det rör sig om ett
”överuttag” av skatt. Många av skatteutgifterna
har införts, mer eller mindre uttalat, som medel
inom specifika områden som t.ex. konjunktur-,
bostads-, miljö- eller arbetsmarknadspolitik.
Dessa skatteutgifter påverkar budgetens saldo
och kan därför jämställas med stöd på budgetens
utgiftssida. En utförlig beskrivning av
redovisningen av skatteutgifterna har redovisats i
regeringens
skrivelse
Redovisning
av
skatteutgifter 2011 (skr. 2010/11:108).
Av tabell 2.4 framgår de nettoberäknade
skatteutgifterna som är att hänföra till
utgiftsområde 22 Kommunikationer.

19 571

Tabell 2.4 Skatteutgifter inom utgiftsområde 22
Kommunikationer, netto

43 061

Miljoner kronor

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2010 samt kända förändringar
av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller
någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.
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Skatteutgifter

Transportpolitik
Politiken för informationssamhället
Totalt för utgiftsområdet

Prognos
2011

Prognos
2012

20 410

22 160

0

0

20 410

22 160
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3 Transportpolitik

3.1

Omfattning

I området ingår järnvägar, vägar, sjöfart, luftfart
samt transport- och kommunikationsforskning.
De myndigheter och affärsverk som verkar
inom transportpolitiken är Luftfartsverket,
Sjöfartsverket, Statens järnvägar, Statens vägoch tranportforskningsinstitut, Trafikanalys,
Trafikverket och Transportstyrelsen. Statligt
ägda bolag som berörs i det följande är AB
Svensk
Bilprovning,
Arlandabanan
Infrastructure AB, Botniabanan AB (publ),
Green Cargo AB, Infranord AB, Jernhusen AB,
SAS AB, SJ AB, Svensk-Danska Broförbindelsen
SVEDAB Aktiebolag, Svevia AB, Swedavia AB,
SweRoad och Vectura Consulting AB.

Den 31 mars 2010 avvecklades Vägverket,
Banverket
och
Statens
institut
för
kommunikationsanalys och den 1 april 2010
inrättades Trafikverket och Trafikanalys.
Den 1 januari 2011 införlivades Rikstrafikens
och
Rederinämndens
verksamheter
i
Trafikverket och därmed avvecklades de bägge
myndigheterna.
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3.2

Utgiftsutveckling

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom område Transportpolitik
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

1:1 Väghållning

20 250

20 702

20 684

21 564

22 030

21 788

23 260

1:2 Banhållning

15 041

12 825

13 999

14 731

14 414

12 472

15 147

1:3 Trafikverket

1 124

1 532

1 515

1 458

1 488

1 517

1 555

143

143

143

143

143

143

143

62

62

62

62

62

62

62

Transportpolitik

1:4 Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m.
1:5 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.
1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser

103

103

103

110

110

110

110

1:7 Trafikavtal

819

831

814

831

831

831

831

1:8 Viss internationell verksamhet

27

25

25

25

25

25

25

1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut

40

41

40

44

45

46

47

1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till
Transeuropeiska nätverk

536

349

648

349

349

349

349

1:11 Trängselskatt i Stockholm

262

833

563

1 240

916

937

984

1:12 Transportstyrelsen

533

2 258

1 967

1 985

2 059

2 152

2 205

36

60

61

61

63

64

65

38 977

39 764

40 623

42 603

42 535

40 496

44 784

2010 1:1 Vägverket: Administration

229

0

23

0

0

0

0

2010 1:3 Banverket: Administration

190

0

7

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

1:13 Trafikanalys
Summa Transportpolitik
Äldreanslag

2010 1:8 Sjöfartsregistret

2

0

0

0

0

0

0

2010 1:11 Rikstrafiken: Administration

23

0

0

0

0

0

0

2010 1:15 Statens institut för kommunikationsanalys

16

0

0

0

0

0

0

466

0

29

0

0

0

0

39 443

39 764

40 652

42 603

42 535

40 496

44 784

2010 1:9 Rederinämnden: Administration

Summa Äldreanslag
Summa område Transportpolitik
1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

För 2011 prognostiseras de totala utgifterna för
området uppgå till 40 652 miljoner kronor, vilket
är något mer än tilldelade medel.
För 2012 föreslår regeringen att 42 603
miljoner kronor anvisas för transportpolitiken.
Den högre anslagsnivån jämfört med 2011
förklaras främst av den satsning på drift och
underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder
på både järnväg och väg under åren 2012–2013
som regeringen föreslår i denna proposition.
För 2013 beräknas anslagen inom området till
42 535 miljoner kronor, för 2014 till 40 496
miljoner kronor och för 2015 till 44 784 miljoner
kronor.
16

3.3

Skatteutgifter

Skatteutgifterna inom utgiftsområde 22
Kommunikationer samt en definition av
begreppet redovisas i avsnitt 2.3. I tabell 3.2
följer en redovisning av de nettoberäknade
skatteutgifter
som
kan
hänföras
till
transportpolitikens område. I anslutning till
tabellen ges en kortfattad beskrivning av
respektive skatteutgift.
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Tabell 3.2 Skatteutgifter inom transportpolitiken, netto
Miljoner kronor
Prognos
2011

Prognos
2012

Personbefordran

6 160

6 810

Energiskatt på diesel i motordrivna
fordon

8 310

8 900

Energiskattebefrielse för naturgas och
gasol som drivmedel

130

140

Energiskattebefrielse för biodrivmedel

1 840

2 170

Energiskattebefrielse för elförbrukning
vid bandrift

1 050

1 100

20

20

770

800

20

30

Energiskattebefrielse för
bränsleförbrukning vid bandrift
Energiskattebefrielse på bränsle för
inrikes luftfart
Nedsatt koldioxidskatt för naturgas och
gasol som drivmedel
Koldioxidskattebefrielse för bandrift

20

20

Koldioxidskattebefrielse för inrikes
luftfart

710

750

1 380

1 420

20 410

22 160

Sjöfartsstöd
Totalt för transportpolitik

Personbefordran
Enligt 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen (ML)
(1994:200)
är
mervärdesskatten
för
personbefordran nedsatt till 6 procent.
Skattesatsen gäller för resor i kollektivtrafik och
taxiresor, samt turist- och charterresor,
sightseeingturer och liknande, oavsett vilket
transportmedel
som
används.
Mervärdesskattenivån gäller dock inte om
resemomentet är av underordnad betydelse. Den
nedsatta skattesatsen ger upphov till en
skatteutgift avseende mervärdesskatt.
Energiskatt på diesel i motordrivna fordon
I 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi
(LSE) anges energiskattesatserna på bränslen.
Skattesatsen för diesel i miljöklass 1 jämförs med
skattesatsen för bensin i miljöklass 1, vilken
utgör normen på hela transport-området. I
praktiken utgörs nästan all bensin- och
dieselanvändning av miljöklass 1. År 2011
motsvarar skattesatsen för bensin i den främsta
miljöklassen 33,8 öre/kWh medan diesel i den
främsta miljöklassen, dvs. miljöklass 1, beskattas
med motsvarande 15,3 öre/kWh. Skatteutgiften
utgörs av mellanskillnaden i skattesats.

Skatteutgiften för diesel uppgår därför till 18,5
öre/kWh. Riksdagen har beslutat att höja skatten
på diesel till motsvarade 17,3 öre/kWh 2013.
Energiskattebefrielse för naturgas och gasol
som drivmedel
Enligt 2 kap. 1 § första stycket 4 a och 5 a LSE
betalas ingen energiskatt för naturgas och gasol
som
drivmedel.
Normen
utgörs
av
energiskattesatsen för bensin i miljöklass 1.
Energiskattebefrielse för biodrivmedel
Enligt 7 kap. 4 § LSE gäller energiskattebefrielse
för
biogas.
Övriga
biodrivmedel
ges
skattebefrielse
genom
dispensbeslut
av
regeringen, med stöd av 2 kap. 12 § LSE. Under
2011 ges befrielse för låginblandning upp till och
med 6,5 volymprocent biodrivmedel i bensin och
5 volymprocent biodrivmedel diesel. För E85
och andra höginblandade biodrivmedel samt för
biodrivmedel utan fossilt innehåll ges full
skattebefrielse för den förnybara andelen.
Normen utgörs av energiskattesatsen för bensin
i miljöklass 1.
Energiskattebefrielse för elförbrukning vid
bandrift
Enligt 11 kap. 9 § 1 LSE gäller
energiskattebefrielse för elförbrukning för
bandrift (t.ex. järnväg och tunnelbana). Normen
utgörs av energiskattesatsen för bensin i
miljöklass 1.
Energiskattebefrielse för bränsleförbrukning
vid bandrift
Enligt 6 a kap. 1 § 2 LSE gäller
energiskattebefrielse för bränsle för bandrift
(t.ex. dieseldrivna järnvägsfordon). Normen
utgörs av energiskattesatsen för bensin i
miljöklass 1.
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Energiskattebefrielse på bränsle för inrikes
luftfart
Energiskattebefrielse för flygfotogen, flygbensin
och andra bränslen än bensin vid yrkesmässig
luftfart gäller enligt 6 a kap. 1 § 5 samt 9 kap. 3 §
4 LSE. Normen utgörs av energiskattesatsen för
bensin i miljöklass 1. Flygbränsle som förbrukas
i luftfartyg beskattas när luftfartyget används för
privat ändamål.
Nedsatt koldioxidskatt för naturgas och gasol
som drivmedel
Enligt 2 kap. 1 § första stycket 4 a och 5 a LSE är
koldioxidskattesatsen för naturgas och gasol
som drivmedel nedsatt jämfört med den som
gäller för andra ändamål, dvs. uppvärmning.
Nedsättningen motsvarar 30 procent av
koldioxidskattesatsen för både naturgas och
gasol.
Normen
utgörs
av
full
koldioxidskattesats. Riksdagen har även beslutat
att nedsättningen för både naturgas och gasol
ska motsvara 20 procent 2013 och 0 procent
2015. Därmed upphör skatteutgiften 2015.
Koldioxidskattebefrielse för bandrift
Enligt 6 a kap. 1 § 2 LSE gäller
koldioxidskattebefrielse för bränsle för bandrift
(t.ex. dieseldrivna järnvägsfordon). Normen
utgörs av full koldioxidskattesats.

skatteavdrag
och
arbetsgivaravgifter
på
sjöinkomst. Krediteringen utgör en skatteutgift.

3.4

Mål

I enlighet med riksdagens beslut är det
övergripande målet för transportpolitiken att
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet i hela landet.
Därutöver har riksdagen beslutat om ett
funktionsmål tillgänglighet och ett hänsynsmål
säkerhet, miljö och hälsa. De båda målen
konkretiseras i form av preciseringar inom ett
antal prioriterade områden (prop. 2008/09:93,
bet.
2008/09:TU14,
rskr.
2008/09:257).
Resultatredovisningen i det följande görs i
förhållande till dessa mål.

3.5

Resultatredovisning

3.5.1

Funktionsmål: Tillgänglighet

Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska medverka till att ge företag och
människor en grundläggande tillgänglighet med
god kvalitet och användbarhet samt bidra till
utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet
ska dessutom vara jämställt, det vill säga
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns
transportbehov.

Koldioxidskattebefrielse för inrikes luftfart
Medborgarnas resor och näringslivets transporter

Koldioxidskattebefrielse
för
flygfotogen,
flygbensin och andra bränslen än bensin vid
yrkesmässig luftfart gäller enligt 6 a kap. 1 § 5
samt 9 kap. 3 § 4 LSE. Flygbränsle som
förbrukas i luftfartyg beskattas när luftfartyget
används för privat ändamål. Normen utgörs av
full koldioxidskattesats.
Sjöfartsstöd
Enligt förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd
ges sjöfartsstöd, under vissa förutsättningar, till
arbetsgivare
genom
att
arbetsgivarens
skattekonto krediteras ett belopp motsvarande
18

Precisering av målen: Medborgarnas resor
förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet
och bekvämlighet. Kvaliteten för näringslivets
transporter förbättras och stärker den
internationella konkurrenskraften.
Framkomligheten på väg och järnväg har
försämrats
Framkomligheten för biltrafiken i storstäder har
minskat under 2010. Medelhastigheten i såväl
Stockholm som Göteborg och Malmö sjönk
under året. Det bedöms huvudsakligen vara en
effekt av ökad trängsel på grund av den
förbättrade konjunkturen.
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Trenden gällande antalet totalstopp i
vägtrafiken var nedåtgående från 2007 till 2009
men den bröts 2010. Detta beror bland annat på
en kraftig ökning av antalet översvämningar och
kraftiga snöfall. Västra Götalands län och Skåne
län svarar för ca en tredjedel av antalet stopp.
Antalet statliga vägar med nedsatt bärighet på
grund av tjällossning minskade från 2002 till
2008, men de senaste två åren har den positiva
trenden
brutits.
Orsaken
bedöms
av
Trafikverket vara de hårda vintrarna. De största
problemen med tjällossning finns i Norrbottens,
Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands,
Dalarnas, Värmlands, Örebro, Västra Götalands
och Jönköpings län. Det är framför allt
näringslivet som drabbas av tjälrestriktioner.
Tågens ankomstpunktlighet mäts som den
andel tåg som anlänt till sin slutstation inom fem
minuter efter ankomst enligt tidtabellen.
Ankomstpunktligheten har utvecklats positivt
inom bantyperna storstad, större stråk och
övriga viktiga gods- och resandestråk från 2006
till 2009. På övriga banor, med mindre trafik, var
punktligheten i stort sett oförändrad. Men 2010
bröts den positiva trenden, precis som på
vägsidan och punktligheten är den lägsta sedan
2004 inom samtliga bantyper. Totalt för alla
bantyper var ankomstpunktligheten 87,8 procent
under 2010 fram till november, vilket är en
försämring med 4,3 procentenheter jämfört med
2009.
För persontrafiken var punktligheten 87,1
procent 2010, jämfört med 92,5 procent 2009.
Orsaken till den lägre punktligheten 2010 är bl.a.
den svåra vintern. Godstrafikens punktlighet är
den sämsta på ett antal år. Punktligheten för
godstrafiken var 65,5 procent, jämfört med 78,3
procent 2009. Hård vinter i början och slutet av
året ledde till stora problem, främst i de södra
och mellersta delarna av landet.
Trafikverket har under 2010 anpassat ett antal
bytespunkter för funktionshindrade. Vissa hissar
berörs av nya lagkrav och de har anpassats under
året. Även ett antal rulltrappor har bytts ut för
att öka tillgängligheten. Trafikverket ingår även i
ett antal stationsråd (lokala samarbetsgrupper
med samtliga aktörer som verkar inom ett
stationsområde)
och
deltar
i
det
branschgemensamma projektet ”Attraktiva
stationer”.

Stora förbättringspotentialer för trafikinformation
Resenärsindex normalinformation är en mätning
av andelen tågresenärer som är nöjda med den
trafikinformation som ges i samband med
resandet. Enligt mätningen är 45 procent nöjda.
Frågorna berör hur tillgänglig, snabb, tydlig och
användbar informationen är. Trafikverkets
ambition är att 80 procent av resenärerna ska
vara nöjda med kollektivtrafiken på järnväg
senast 2021.
Transportbranschens nöjdhet är en mätning
som ger en samlad bild över hur nöjda
godstransportköpare, godstransportörer och
trafikhuvudmän för kollektivtrafik är med
järnvägstrafiken. Av de som svarat är 38 procent
nöjda eller mycket nöjda. Trafikverket har även
mätt hur nöjda trafikanterna är med
vägtrafikinformationen vid störningar orsakade
av vägarbete, oförutsedda hinder och väglag.
Dessa mätningar visar att cirka 60 procent av
trafikanterna är nöjda med informationen.
Trafikverket har satt som mål att 75 procent ska
vara nöjda 2010, vilket innebär att detta mål inte
har uppnåtts.
Sammanfattningsvis indikerar utfallet i flera av
mätningarna
att
tillförlitligheten
i
trafikinformationen kan och bör förbättras.
Behovet har särskilt uppmärksammats i samband
med inställda och försenade tåg och
framkomlighetsproblem på vägarna i samband
med de besvärliga vinterförhållandena under
2010.
Drygt 900 miljoner kronor till enskilda vägar
Under 2010 har Trafikverket lämnat statsbidrag
till drift och underhåll samt byggande på 75 981
(75 878)1 km enskilda vägar och 13 färjeleder.
Huvuddelen av bidragen avser drift och
underhåll. Statsbidragen till underhåll avser
bland
annat
bärighetshöjande
åtgärder,
framkomlighetsrespektive
trafiksäkerhetsåtgärder
samt
brooch
beläggningsarbeten.
Trafikverkets
bidrag
motsvarade i genomsnitt 61 (62) procent av
väghållarens kostnader för bidragsberättigade
enskilda vägar, exklusive bidrag till färjedrift.
Andelen är beräknad utifrån Trafikverkets
bedömning av kostnaden. Utöver det ordinarie
anslaget har 50 miljoner kronor avsatts under

1 Siffror inom parentes anger 2009 års värden.
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2010 inom ramen för den s.k. närtidssatsningen.
Denna
extra
satsning
har
innefattat
underhållsåtgärder på vägar och broar, samt
beläggningsarbeten.
Förbättringar i fråga om ojämna och spåriga vägar
Att vägytan är jämn är viktigt för trafikanterna.
Ojämnhet kan beskrivas dels i vägens
längdriktning, dels från den ena kanten till den
andra. Ojämnhet i längdriktningen beskrivs med
IRI (International Roughness Index). Ojämnhet
i sidled mäts som spårighet. Andelen vägar med
IRI överstigande 4 millimeter har minskat inom
samtliga vägtyper utom i storstadsområdena,
som uppvisar en i stort sett oförändrad
utveckling.
Andelen väglängd med spårdjup större än 15
millimeter och med ÅDT (årsmedeldygnstrafik)
större än 2 000 fordon ökade kraftigt från mitten
av 2000-talet fram till 2009 för storstadsvägar2,
övriga stamvägar3 och pendlingsvägar4. Under
2010 uppmättes dock minskad spårighet för
både storstadsvägar och övriga stamvägar.
Pendlingsvägarna fortsatte dock att försämras
även under 2010.
Bättre kontroll över taxibranschen skapar större
trygghet
Transportstyrelsen redovisar exempel på arbete
för att generellt öka tryggheten vid
persontransporter. Genom en omprövning av
tillstånd och taxiförarlegitimationer uppger
Transportstyrelsen att tillsynen bidrar till lika
villkor för transportföretagen och till att oseriösa
verksamhetsutövare inte kan fortsätta bedriva
verksamhet.
Positiva trender inom flyget – askmolnet till trots
Under det första kvartalet 2010 ökade
flygtrafiken men uppgången avbröts abrupt i
april i samband med vulkanutbrottet på Island.
100 000 flygningar världen över ställdes in på
grund av askmolnet på Island. 10 miljoner
flygpassagerare drabbades och som mest var 375
flygplatser stängda. Luftfartsverket förlorade
totalt cirka 30 miljoner kronor som en direkt

2 Storstadsvägar utgörs av ett begränsat vägnät med utpekade vägar i

storstadsregionerna Stockholm. Göteborg och Malmö.
3 Stamvägnätet består av vägar som bedöms som betydelsefulla för riket

som helhet.
4 Pendlingsvägar utgörs av ett utpekat vägnät för arbetspendling.
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följd av vulkanutbrottet. Luftfartsverket och
Transportstyrelsen bidrog aktivt till att
organisera en effektiv kriskommunikation.
Redan i maj 2010 började antalet rörelser i det
svenska luftrummet öka igen, och denna trend
höll sedan i sig under återstoden av året. För hela
året blev ökningen av antalet rörelser i svenskt
luftrum 1,7 procent jämfört med 2009. Den
totala trafikvolymen 2010 uppgick till knappt
655 000 rörelser. Det kan jämföras med toppåret
2008 med drygt 726 000 rörelser.
Den operativa effektiviteten har varit fortsatt
god under 2010. Trafikökningen har inte
inneburit några större förseningar. Den
genomsnittliga förseningen under de tre första
kvartalen understeg tre sekunder per flygning,
och under fjärde kvartalet ökade förseningarna
till i genomsnitt 20 sekunder per flygning.
Trafikökningen i kombination med viss
personalbrist, medförde att restriktioner fick
införas under begränsade perioder. Som en
jämförelse var medelförseningarna i Europa
under 2009 cirka 90 sekunder.
Som ett första steg mot ett planerat större
nordeuropeiskt luftrum undertecknades i
december 2009 ett avtal om att göra det danska
och svenska luftrummet till ett gemensamt
funktionellt luftrumsblock (FAB). Syftet är att
verksamheten ska bli så rationell och effektiv
som möjligt. I förlängningen bör det kunna
bidra
till
att
Sveriges
internationella
konkurrenskraft
stärks.
Luftrumsblocket
kommer att vara i operativ drift från 2012.
Stora behov av isbrytarassistans innebar längre
väntetider
ska
genom
sin
Sjöfartsverket
isbrytningsverksamhet säkerställa en väl
fungerande vintersjöfart. Behovet av isbrytning
under vintern 2010–2011 har varit det största
sedan de stränga vintrarna på 1980-talet.
Förekomsten av is var dock, med vissa undantag,
normal. Målet för Sjöfartsverket är att den
genomsnittliga väntetiden på isbrytarassistans
inte ska överstiga fyra timmar. Under säsongen
har den genomsnittliga väntetiden varit 9 timmar
och en minut, att jämföra med 2009 då den
endast var två timmar och 30 minuter.
Ökat antal lotsningar
Återhämtningen efter lågkonjunktur och
finanskris medförde att antalet lotsningar ökade
väsentligt under 2010. Antalet lotsningar
uppgick under 2010 till 38 207 (35 366), vilket
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motsvarar en ökning med ca 8 procent i
jämförelse med föregående år. Antalet lotsningar
ökade inom samtliga sjötrafikområden och
antalet lotsade timmar ökade totalt sett med
drygt 5 procent jämfört med 2009. Vid några
sjötrafikområden har ett antal lotsar under 2010
utökat sina behörigheter till att omfatta ett
större geografiskt område, vilket resulterat i en
större flexibilitet.
Arbetet med att skapa en geografiskt
heltäckande digital djupdatabas har fortsatt
under året. Detta arbete finansieras via medel
som Naturvårdsverket ställt till Sjöfartsverkets
förfogande.
Regional och internationell tillgänglighet

Precisering av målet: Tillgängligheten förbättras
inom och mellan regioner samt mellan Sverige
och andra länder.
Resultat
Tillgängligheten med bil inom och mellan
regioner har sammantaget förbättrats under
2010. Dock har tillgängligheten med bil mellan
glesbygd och centralort5 samt till regionala
centrum inom regioner försämrats något under
2010, vilket drabbar främst skogslänens inland.
De förbättringar av vägnätet i glesbygden som
har gjorts under året uppväger inte effekten av
sänkningar av hastighetsgränsen på vägar i
glesbygd till följd av den genomförda
hastighetsreformen. Den positiva utvecklingen
av förbättrad tillgänglighet med bil till nationellt
centrum kan kopplas till såväl förändrade
hastighetsgränser
som
ombyggnader
av
vägsträckor. Höjda hastighetsgränser införs i
samband med att en vägsträcka byggs om till
motorväg eller mötesfri väg. Sammantaget
innebär det att tillgängligheten med bil mellan
regioner och omvärld har förbättrats eftersom
cirka 185 000 personer fått kortare restid till
regionalt eller nationellt centrum medan cirka
113 000 personer har fått längre restid.

5 Tillgängligheten mäts som förändring vad gäller antalet personer som

Tillgängligheten för tågtrafik inom och mellan
regioner belyses i första hand genom restider
och trafikutbud. De största förändringarna av
tillgängligheten under 2010 är bl.a. en följd av
färdigställandet av Citytunneln i Malmö i
december 2010. Genom den nya stationen
Triangeln har tillgängligheten till centrala Malmö
påtagligt förbättrats. En annan förbättring av
tillgängligheten har skett genom färdigställandet
av Botniabanan. Persontrafik på järnväg har
startats mellan Örnsköldsvik–Umeå. Restiden
mellan dessa orter har därigenom minskat från
cirka 1 timme och 35 minuter till cirka 55
minuter. Inkörningsproblem på sträckan har
dock lett till försämrade punktlighet.
Rikstrafiken, vars verksamhet nu tagits över
av Trafikverket,, ställde tidigare upp sju kriterier
för att definiera om god interregional
tillgänglighet råder till en kommun. Kriterierna
var god tillgänglighet till Stockholm,
internationella resor, kultur och service/inköp,
region/universitetssjukhus, universitet/högskola
samt alternativa målpunkter i angränsande län.
Den
huvudsakliga
utgångspunkten
för
kriterierna var att en kommun ska ha goda
förutsättningar att leva och utvecklas och de
insatser som redan genomfördes skulle enligt
Rikstrafiken stötta en viss typ av resande, främst
tjänsteresor, sjukresor och resor till högskola
och universitet samt serviceresor.
Rikstrafikens insatser har under 2010 medfört
att den interregionala tillgängligheten för 107 av
landets kommuner upprätthållts på en högre
nivå än om inga insatser genomförts. Genom
Rikstrafikens insatser har antalet kommuner
med oacceptabel tillgänglighet minskats till åtta.
Sämst
interregional
tillgänglighet
har
kommunerna i Norrlands inland, norra delarna
av Värmlands och Dalarnas län, Tornedalen och i
Småland.
Den gränsöverskridande vägtrafiken på de
svenska europavägarna har, färjeförbindelser
undantagna, ökat med ca 12 procent de senaste
fyra
åren.
Den
gränsöverskridande
järnvägstrafiken
har,
färjeförbindelser
undantagna, ökat med 15 procent de senaste fyra
åren. Den kraftigaste ökningen har skett över
Öresundsbron där trafiken ökat med 23 procent.
Under 2009–2010 har Transportstyrelsen
administrerat bidrag till Luftfartsverket som

har mindre än 45 minuters restid mellan glesbygd och centralort. Som
glesbygd betraktas ett antal län; Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs,
Jämtlands,

Västernorrlands,

Västerbottens

och

Norrbottens

län.

Centralort definieras som orter med minst 3 000 invånare.
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projektansvarig myndighet för två s.k. TEN
projekt6; NUAC-programmet och NEAP.
NUAC har beviljats TEN-T medel om 9,8
miljoner euro som fördelats lika mellan
Danmark och Sverige. Programmet avslutades
den 31 december 2010. NUAC-programmet
syftar till att Luftfartsverket tillsammans med
danska Naviair etablerar ett gemensamt ägt
bolag för att i ett fullt integrerat danskt och
svenskt luftrum bedriva flygtrafiktjänst. Under
2010 har ett gemensamt bolag, NUAC, bildats.
Under 2011 har NUAC tagit över den operativa
supporten till de tre kontrollcentralerna i
Köpenhamn, Malmö och Stockholm, och
kommer fr.o.m. den 1 juli 2012 också att sköta
hela en route-verksamheten.
Luftfartsverket och Naviair har under
inledningen av 2011 dragit sig ur sambabetet
inom NEAP. I stället har ett samarbete inletts
med Storbritannien och Irland, som utgör det
andra funktionella luftrumsblocket, för att
undersöka möjligheterna till en vidare
integration. På längre sikt finns förhoppningar
om ett större gemensamt nordeuropeiskt
luftrumsblock som ytterligare kan effektivisera
luftrumsutnyttjandet.
Ett jämställt samhälle

Precisering
av
målet:
Arbetsformerna,
genomförandet
och
resultaten
av
transportpolitiken medverkar till ett jämställt
samhälle.
Resultat
En viktig del av arbetet för att transportpolitiken
ska bidra till ett mer jämställt samhälle är att
kvinnor och män finns representerade inom
transportsektorns olika delar. Detta gäller inte
bara beslutsfattande positioner utan det även
väsentligt att erfarenheter och synpunkter från
kvinnor respektive män framkommer under
exempelvis planering och genomförande av olika
åtgärder.
Samtliga transportmyndigheter har uppfyllt
målet att ha minst en 40-procentig
representation av vardera kön i både
ledningsgrupper och styrelser.

6 TEN-T är en förkortning av Transeuropeiska nätverket för transporter.
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För att bidra till ett jämställt transportsystem
har Trafikverket som strategi att ta hänsyn till
såväl kvinnors som mäns transportbehov på alla
nivåer i all sin verksamhet. Ett speciellt
fokusområde är kvinnors och mäns lika
inflytande
i
samråden
för
nya
infrastrukturprojekt. Forskning har bedrivits på
området och under året har Trafikverket börjat
tillämpa
resultaten
i
samråd
kring
investeringsprocesser.
Trafikverket
arbetar
också
med
jämställdhetsintegrering i transportpolitiken.
Bland annat arrangerades ett seminarium på
temat och tillsammans med andra myndigheter
har Trafikverket arbetat med mått på
jämställdhetsintegreringens effekter.
Trafikverket, Sjöfartverket och Luftfartverket
är involverade i programmet Staten leder jämt.
Programmet är tänkt att hjälpa myndigheterna
att hitta dolda hinder för jämställdhet, minska
löneskillnaderna och möjliggöra för kvinnor och
män att göra karriär på lika villkor.
När det gäller hur män och kvinnor reser
konstaterar Trafikanalys att det fortfarande finns
uppenbara skillnader. I genomsnitt reser män
längre sträckor under en dag än vad kvinnor gör.
Män gör fler arbetsresor medan kvinnor gör fler
service- och inköpsresor. Män arbetspendlar ofta
med bil, medan kvinnor i större utsträckning är
beroende av kollektivtrafiken. Skillnaderna har
dock blivit mindre mellan könen och resbehoven
närmar sig varandra. Kunskapen om de
bakomliggande faktorerna till skillnaderna i
resmönster utvecklas kontinuerligt, men är
fortfarande bristfällig. Det är ett område där
kunskapsunderlaget behöver förbättras.
Skillnaderna mellan mäns och kvinnors
beteenden i transportsystemet syns inte bara i
resmönstren utan även i innehavet och bruket av
fordon. Män äger majoriteten av bilarna och
detta är inte något som tycks förändras i snabb
takt även om andelen kvinnliga bilägare ökat
något.
Transportbranschens
arbetskraft
har
traditionellt varit mansdominerad. I ett jämställt
samhälle torde denna dominans avta. Men hur
trenden ser ut beror på vilken sektor som
undersöks och kan variera kraftigt. Till exempel
har andelen kvinnor som arbetar med banarbeten
och trafikledning inom järnvägssektorn ökat
från 18,7 till 22,2 procent mellan 2005 och 2009.
Under samma tidsperiod var trenden den rakt
motsatta bland den ombordanställda personalen
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hos svenska rederier, där andelen kvinnor
minskat från 24,5 till 20 procent.
Tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning

Precisering av målet: Transportsystemet
utformas så att det är användbart för personer
med funktionsnedsättning.
Resultat
Riksdagen beslutade 2000 om en nationell
handlingsplan för handikappolitiken. Ett av de
tidsatta målen var att kollektivtrafiken skulle
vara
tillgänglig
för
personer
med
funktionshinder till utgången av 2010. Vägverket
och Banverket fick 2006 i uppdrag att leda en
kraftsamling för att göra kollektivtrafiken
tillgänglig
för
personer
med
funktionsnedsättning. I uppdraget låg att
definiera ett prioriterat nät där stationer, fordon
och övrig service ska vara av hög kvalitet och
användbar för alla. Regeringen konstaterade i
budgetpropositionen för 2009 att de åtgärder
som dittills genomförts inte varit tillräckliga och
därför initierade regeringen en kraftsamling för
att påskynda arbetet inför 2010. Detta innebar
att regeringen tillsatte 150 miljoner kronor
ytterligare under åren 2009–2010 för att
påskynda arbetet med att tillgänglighetsanpassa
den
statliga
infrastrukturen
inom
järnvägssektorn.
Trafikverket hade som mål att, inom ramen
för etapp 1 av det prioriterade nätet, ha anpassat
550 busshållplatser och 40 av de 150
järnvägsstationerna i slutet av 2010. Det
sistnämnda målet var dock kraftigt reviderat
nedåt jämfört med Banverkets ursprungliga mål
från 2007 om att de 150 järnvägsstationerna
skulle vara fullständigt anpassade 2010. Enligt
Trafikverkets årsredovisning var vid 2010 års
början 16 järnvägsstationer redan åtgärdade och
under årets lopp anser Trafikverket att
ytterligare 22 stationer i princip färdigställts,
vilket är två stationer färre än vad regeringen
angav som mål när ytterligare 150 miljoner
kronor avsattes för ändamålet. Målet för
busshållplatserna anses däremot ha uppnåtts.
Efter att under året ha anpassat 33 hållplatser
längs det statliga vägnätet och 100 längs det
regionala vägnätet anses i stort sett alla
hållplatser i det prioriterade nätet vara åtgärdade.

De totala kostnaderna för Trafikverkets
åtgärdande
av
järnvägsstationer
och
busshållplatser uppgick under 2010 till 138
miljoner kronor, att jämföra med 71 miljoner
kronor 2009. Det prioriterade nätet av tillgänglig
kollektivtrafik omfattar även icke-statliga
hamnanläggningar och flygplatser.
Den
3
december
2009
trädde
Europaparlamentets och rådets förordning om
rättigheter och skyldigheter för tågresenärer
(1371/2007) i kraft. Delar av den reglerar
funktionshindrades rätt och tillgänglighet till
järnvägstrafiken. Bland annat åläggs offentliga
och privata aktörer att kostnadsfritt förse
personer med funktionsnedsättning med lämplig
typ av ledsagning både ombord på tågen och på
stationerna i samband med resor. I Sverige är
Trafikverket och Jernhusen tillsammans
ansvariga för ledsagningen på stationerna.
Tjänsten erbjuds på 124 anläggningar runt om i
landet.
Under 2010 har andelen tillgänglighetsanpassade kollektivtrafikfordon ökat. En majoritet av
fordonen innehar en eller flera av följande anordningar: ramp, rullstolsplats, automatiskt hållplats, utrop, inre informationsskylt och lågt golv.
Barns möjligheter att använda transportsystemet

Precisering av målet: Barns möjlighet att själva
på ett säkert sätt använda transportsystemet och
vistas i trafikmiljöer ökar.
Resultat
Under de senaste trettio åren har barns
rörelsefrihet i transportsystemet minskat.
Föräldrarna tillåter i mindre grad än tidigare
föräldragenerationer gjorde, att barnen själva
röra sig i närmiljön. Det handlar både om resor
till och från skolan och resor för vardagliga
fritidsaktiviteter, ärenden och besök hos vänner.
Meningen med målet är inte att styra hur
föräldrarna tar hand om sina barn. Målet är att
öka barnens möjligheter att resa själva. Med barn
avses här alla som inte fyllt 18 år.
Trafikverket har genomfört åtgärder riktade
till barn och unga i åldern 6–15 år. De flesta av
insatserna handlar om barns skolvägar och om
gång- och cykelbanor. Det handlar ofta om
informationsinsatser om aspekter på barn i
vägtrafiken. Andra informationsinsatser vänder
sig särskilt till lärare och elever. Moped är det
23
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färdsätt som på senare år givit upphov till flest
svårt skadade barn i trafiken. Kraven på körkort
för att framföra klass 1-mopeder påverkade
under 2010 för första gången alla som fyllde 15
år.
Trafikverket arbetar för att minska antalet
olyckor som inträffar när barn korsar
järnvägsspår.
Det
sker
genom
både
kamerabevakning och bevakning av personal.
Dessutom stängslar myndigheten in bangårdar,
siktröjer och sätter upp varningsskyltar.
Statens väg- och transportforskningsinstitut
(VTI) har genomfört studier om barns säkerhet
vid skolskjutsning. Syftet att få bättre kunskap
om hur antalet olyckor kan minska, och hur man
kan förmå trafikanter att sänka hastigheten vid
passage av stillastående skolskjuts.
Kollektivtrafik, gång och cykel

Precisering av målet: Förutsättningarna för att
välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.
Resultat
Trafikverket har under året fortsatt att arbeta
med att förbättra infrastrukturen för
kollektivtrafiken. Förutom att göra hållplatserna
och bytespunkter användbara för personer med
funktionsnedsättning har Trafikverket även
vidtagit åtgärder för att öka säkerheten och
kollektivtrafikens
attraktivitet
generellt.
Trafikverket har bland annat genomfört ett stort
antal mindre så kallade trimningsåtgärder för att
öka trafikens punktlighet. Restiden för
kollektivtrafikresor har minskat på de platser där
åtgärder har gjorts på vägar och i järnvägens
signalsystem.
Projektet Attraktiva stationer slutredovisades
under
2009.
Bakgrunden
till
det
branschgemensamma projektet är den pågående
avregleringen inom persontrafiken på järnväg.
Aktörerna har gemensamt definierat ett antal
prioriterade områden och åtgärder utifrån
resenärernas behov. Åtgärderna har genomförts
på åtta pilotstationer och rör exempelvis
samordning av väktare, städning och förbättrad
trafikinformation.
Under åren 2005–2009 har utbudet av
kollektivtrafik som landets 21 trafikhuvudmän
tillhandahåller ökat en aning. Det samma gäller
för tågtrafik.
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Ett flertal åtgärder har genomförts för att
förbättra förutsättningarna att gå eller att cykla.
Under 2010 har Trafikverket byggt 83 km nya
gång- och cykelvägar och 19 planskilda
korsningar för gång- och cykeltrafik. I Skåne har
myndigheten byggt ett flertal cykelvägar för att
knyta samman ett antal mindre orter.
Därigenom har de oskyddade trafikanterna fått
bättre förutsättningar att pendla till den större
orten och skolbarn har fått ökad möjlighet att
själva ta sig till skolan. De senaste åren har
Trafikverket tagit fram kartor som visar på vilka
tåglinjer det är möjligt att ta med cykeln. Där
framgår att möjligheten att göra det har ökat.
Allt fler trafikhuvudmän och järnvägsföretag
tillåter cyklar ombord. Väl fungerande
turistcykelleder
skapar
generellt
goda
förutsättningar för ökad cykling . Under året har
Trafikverket även genomfört en inventering av
vardagscyklisters förutsättningar för säker
cykling längs vägar med 2+1 och 2+2 körfält.
3.5.2

Hänsynsmål: Säkerhet, miljö och
hälsa

Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska anpassas till att ingen ska dödas
eller skadas allvarligt samt bidra till att
miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.
Trafiksäkerhet

Precisering av målet: Antalet omkomna inom
vägtransportsystemet halveras och antalet
allvarligt skadade minskas med en fjärdedel
mellan 2007 och 2020. Särskilt bör åtgärder som
syftar till att förbättra barns trafiksäkerhet
prioriteras.
Antalet
omkomna
inom
yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar
fortlöpande och antalet allvarligt skadade
halveras mellan 2007 och 2020. Antalet
omkomna och allvarligt skadade inom
järnvägstransportområdet och luftfartsområdet
minskar fortlöpande.
Resultat
Den trafikslagsövergripande målsättningen om en
fortlöpande minskning av antalet dödade och
allvarligt skadade har uppfyllts 2010. Antalet
dödade minskade inom vägtrafiken, sjötrafiken
och luftfarten, men ökade inom bantrafiken.
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Den antalsmässigt största minskningen var inom
vägtrafiken, där också de flesta dödsfallen sker.
Under 2010 har antalet omkomna i
vägtrafiken minskat ytterligare jämfört med
2009, från 358 till 266 personer. Nytt från och
med 2010 är att självmord inte räknas in i den
officiella statistiken, utan redovisas separat.
Sverige följer därmed den internationella
definitionen för vägtrafikolyckor. Antalet
självmord i vägtrafiken uppgick till 17 under
2010. Oavsett om självmord räknas in eller inte
så innebär detta en kraftig minskning från en
historiskt sett redan låg nivå. Antalet svårt
skadade enligt polisens rapportering minskade
under 2010 från 3 460 till 2 888, en minskning
med 17 procent. Även bland allvarligt skadade
syns en tydlig nedgång. Det publiceras dock
ingen officiell statistik för allvarligt skadade i
vägtrafiken. Metoden för att beräkna allvarligt
skadade är inte färdigutvecklad. Som allvarligt
skadad definieras den som med vägtrafikolycka
erhållit en skada som ger minst 1 procents
medicinsk invaliditet. Ca 4 700 beräknas ha
skadats allvarligt under 2010 jämfört med cirka
5 500 år 2007.
Den historiskt kraftiga minskningen i dödstal
och skadeantal förklaras sannolikt delvis av den
stränga vintern 2010 som ledde till kraftigt
minskade hastigheter och den ekonomiska
konjunkturnedgången som inleddes 2008. Trots
att konjunkturen har vänt uppåt igen under 2010
har statistiken dock fortsatt att visa en
minskning av antalet dödade och svårt skadade.
Andra viktiga förklaringar till minskningen av
antalet dödade och skadade är den successiva
förbättringen av vägar och fordon samt lägre
genomsnittlig hastighet. En av anledningarna till
minskad hastighet anses vara en följd av de
senaste årens stränga vintrar, men en tydlig
minskning av medelhastigheten har även
uppmätts under månaderna med barmark. De
reformer som införts för säkrare förare i form av
introduktionsutbildning
vid
privat
övningskörning, utökad riskutbildning för Bkörkort,
och
ny
riskutbildning
för
motorcykelbehörigheterna, torde också ha haft
betydelse för olycksutvecklingen.
Den enda trafikantkategorin där antalet
omkomna 2010 översteg antalet 2009 var
cyklister, 21 mot 20 personer. Även om det är
stora årliga variationer för undergrupper kan det
ändå vara värt att nämna ungdomar i
mopedålder, 15–17 år. Antal omkomna per

100 000 invånare minskade för samtliga med 26
procent 2009–2010 men mest för 15–17-åringar,
med 62 procent. Det kan sättas i samband med
att 2010 var det första året då alla som fyllde 15
år påverkades av de nya kraven på körkort för
klass 1-mopeder och förarbevis för moped klass
II. Antalet nyregistrerade klass 1-mopeder
minskade med 39 procent jämfört med 2009.
Arbetet mot etappmålet inom sjöfarten och
fritidsbåtstrafiken gav tillfredsställande resultat
2010. Både antalet omkomna och antalet
allvarligt skadade minskade under året. Ingen
enda person omkom eller skadades allvarligt
inom yrkessjöfarten. Under året infördes samma
promillegränser för sjöfylleri som gäller för
rattfyllerister, vid körning med större och
motorstarkare båtar. Kustbevakningen och
polisen får därmed bland annat utföra
slumpmässiga nykterhetskontroller till sjöss.
Inom bantrafiken beräknas antalet omkomna
uppgå till 109 personer under 2010, vilket
innebär en ökning med 26 personer jämfört med
2009. Antalet allvarligt skadade minskade med 7
personer. För de som reser med tågen är
bantrafiken mycket säker. De flesta som
förolyckas befinner sig i allmänhet utanför tågen.
Obehörigt spårbeträdande är det enskilt största
problemet och Trafikverket arbetar för att
minska
det
med
både
information,
kameraövervakning
och
åtgärder
i
infrastrukturen.
Under 2010 dödades 2 personer vid
lufttransport, vilket var oförändrat jämfört med
året före. Målet med en årlig minskning
uppfylldes alltså inte under 2010. Antalet
allvarigt skadade var 14 under 2010. Det var en
minskning med 1 allvarligt skadad, jämfört med
2009. Statistiken innehåller all form av flygning,
även sportflyg, skärmflyg och hängflyg. Av de 14
skadade drabbades 12 personer vid skärmflyg
eller hängflyg.
Begränsad klimatpåverkan

Precisering av målet: Transportsektorn bidrar till
att
miljökvalitetsmålet
Begränsad
klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad
energieffektivitet i transportsystemet och ett
brutet fossilberoende. År 2030 bör Sverige ha en
fordonsflotta som är oberoende av fossila
bränslen.
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Resultat
Under 2010 har utsläppen av koldioxid från
inrikes transporter ökat igen efter att tidigare ha
minskat två år i följd. Preliminära beräkningar
visar att utsläppen ökade med cirka 1 procent
jämfört med 2009. Sedan 1990 har utsläppen
ökat med cirka 10 procent. Totalt utgör
utsläppen från inrikes transporter cirka 34
procent av de samlade i utsläppen av
växthusgaser i Sverige.
Vägtrafikens utsläpp av koldioxid har under
2010 enligt preliminära beräkningar ökat med
knappt 1 procent, detta trots aktuella styrmedel
inom området samt andra åtgärder som
Trafikverket bl.a. genomfört i samverkan med
näringsliv och offentliga organisationer. Att
utsläppen ökat, trots energieffektivare fordon
och en ökad andel förnybar energi, torde i första
hand bero på en stark konjunkturupphämtning
under året, med ökande transporter som följd.
Vägtrafiken svarar för cirka 30 procent av de
svenska utsläppen av växthusgaser.
Energieffektiviteten bland nyregistrerade
personbilar har förbättrats kontinuerligt de
senaste åren. Förbättringen var särskilt markant
under
2010.
Nya
personbilars
bränsleförbrukning sjönk från 6,7 liter per 100
kilometer år 2009, till 6,2 liter per 100 kilometer
år 2010. Det motsvarar en minskning av
koldioxidutsläppen från 164 gram per kilometer
till 153 gram per kilometer. Den ökade andelen
dieselbilar är en viktig förklaring, andelen i
nybilsförsäljningen uppgår nu till 51 procent,
men även för bensinbilar och etanolbilar minskar
koldioxidutsläppen. Andelen miljöbilar i
nybilsförsäljningen ökade från 38 procent till 40
procent. Miljöbilarna domineras av bränslesnåla
dieselbilar som under 2010 stod för 47 procent
av de sålda miljöbilarna.
Andelen
förnybara
bränslen
inom
vägtransportsektorn fortsätter att öka något,
från 5,4 procent 2009 till 5,7 procent 2010.
För luftfarten minskade koldioxidutsläppen
från inrikes flygningar preliminärt med cirka 9
procent jämfört med föregående år enligt
Transportstyrelsens beräkningar. De minskade
utsläppen kan delvis förklaras med att
transportarbetet med inrikes flyg har minskat
något men beror i stor utsträckning också på
effektiviseringar i flygtrafiksystemet med rakare
flygvägar, bättre beläggningsgrad i flygplanen
och en ökad användning av gröna inflygningar.
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Inrikes luftfart svarar för cirka 1 procent av de
svenska utsläppen av växthusgaser.
Vid mötet i ICAO:s (International Civil
Aviation Organization) generalförsamling i
oktober 2010 antogs en första överenskommelse
på sektornivå för att begränsa klimatpåverkan
från internationell luftfart. Uppgörelsen innebär
att ett kollektivt utsläppsmål sätts i form av ett
tak på utsläppen av koldioxid år 2020 samtidigt
som stater eller regioner såsom EU kan gå längre
i sina ambitioner.
Förhandlingarna i IMO (International
Maritime Organization) för att minska
sjöfartens utsläpp av växthusgaser fortsatte
under 2010. IMO tillsatte bl.a. en expertgrupp
för att utvärdera de förslag till ekonomiska
styrmedel som diskuteras inom ramen för
IMO:s miljöskyddskommitté. Vid sitt möte i juli
2011 antog IMO:s miljöskyddskommitté
tvingande krav på nya fartygs energieffektivitet
genom ett s.k. Energy Efficiency Design Index
(EEDI). I syfte att minska sjöfartens utsläpp av
koldioxid
och
luftföroreningar
bidrar
Sjöfartsverket ekonomiskt till en studie inom
ramen för EU:s Östersjöstrategi om förbättrad
infrastruktur i Östersjöområdet för flytande
naturgas (LNG).
Luftfartsverket medverkar i flygbranschens
ansträngningar att minska bränsleförbrukningen,
förkorta flygvägarna och minska utsläppen.
Gröna inflygningar, raka flygvägar, gröna
avgångar är viktiga steg mot ett klimatneutralt
flyg. Luftfartsverket deltar aktivt i internationella
samarbeten för att minska flygets miljöpåverkan.
Gröna inflygningar är nu etablerat som
begrepp och arbetsmetod. På mindre flygplatser
är gröna inflygningar numera mer regel än
undantag. Varje grön inflygning minskar
utsläppen av koldioxid med omkring 150 kg
jämfört med en traditionell landning. Sedan
starten 2006 har över 50 000 gröna inflygningar
gjorts till Stockholm-Arlanda.
Gröna och raka flygvägar har införts genom
konceptet FRAS, Free Route Airspace Sweden,
vilket innebär att all överflygande trafik över
8 500 meter i svenskt luftrum har möjlighet att
färdplanera
sin
flygning
från
en
inpasseringspunkt
direkt
till
en
utpasseringspunkt. Allt fler brukare väljer nu
denna möjlighet och flyger därmed en kortare
väg vilket minskar utsläppen.
Luftfartsverket driver flera projekt med målet
att minska flygets miljöpåverkan. VINGA,
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Validation And Implementation of Next
Generation Airspace, är ett samarbete mellan
Göteborg-Landvetter, Novair, Airbus och
Quovadis.
Målet för VINGA är att med bästa tillgängliga
teknik minska utsläpp och buller i flygplatsens
närhet. I projektet ingår bland annat användning
av kurvade inflygningar för att förkorta
flygvägen vid landning och undvika överflygning
av bullerkänsliga områden.
Övriga miljökvalitetsmål och minskad ohälsa

Precisering av målet: Transportsektorn bidrar till
att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad
ohälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål
där transportsystemets utveckling är av stor
betydelse för att nå uppsatta mål.
Resultat
Transportsektorn har en fortsatt positiv
utveckling när det gäller utsläppen av
svaveldioxid, kväveoxider och flyktiga organiska
ämnen (VOC). De minskade utsläppen av
kväveoxider från vägtrafiken är den främsta
anledningen till att det nationella utsläppsmålet
troligen uppnåddes under 2010. Inom andra
områden
har
utvecklingen
inom
transportsektorn varit negativ eller för långsam
vilket skapar sämre förutsättningar för att nå
miljökvalitetsmålen. De områden det gäller är
framför allt emissioner av partiklar och
kväveoxider från tätortstrafik, trafikbuller samt
de barriär- och fragmenteringseffekter som
transportsektorns infrastruktur orsakar.
Utsläppen av kväveoxider från vägtrafiken
sjunker stadigt, om än i långsammare takt än
tidigare.
Att
utsläppsminskningen
av
kväveoxider går långsammare än tidigare beror
bland annat på en ökad andel dieselfordon och
ökande halter av marknära ozon.
Luftkvaliteten i svenska tätorter har i
allmänhet blivit bättre de senaste decennierna.
Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och
partiklar (PM10) överskrids dock fortfarande i
flera tätorter i trafiknära miljöer.
För att minska halterna av partiklar (PM10) i
belastade tätortsmiljöer krävs framför allt en
minskad användning av dubbdäck på torra
vägbanor. Från och med 2010 har därför tiden då
dubbdäck är tillåtna minskats med två veckor på
våren. Sedan november 2009 är det också möjligt

för en kommun att införa förbud mot dubbdäck
på en viss väg eller vägsträcka. Stockholms
kommun beslutade med stöd av den nya
bestämmelsen
om
dubbdäcksförbud
på
Hornsgatan från och med den 1 januari 2010. De
första
utvärderingarna
visar
att
såväl
dubbdäcksanvändning som partikelhalterna har
minskat. Under året har även Göteborgs och
Uppsala kommun infört dubbdäcksförbud på
vissa
gator.
Trafikverkets
årliga
vinterdäcksundersökning visar att trenden med
en ökad andel dubbfria vinterdäck fortsätter,
ökningen är ungefär en procentenhet per år.
Regeringen har genom en ändring i
svavelförordningen beslutat att den högsta
tillåtna svavelhalten i de fartygsbränslen som
efter den 1 augusti 2010 används i Östersjön och
Nordsjön inklusive Engelska kanalen, ska sänkas
från dagens 1,5 procent till 1,0 procent.
Skärpningen, som föranleds av det beslut IMO
fattade i oktober 2008, kommer att minska
försurningen, framför allt i sydvästra Sverige, en
del av landet som fortfarande har problem med
surt regn. Från och med den 1 januari 2010 gäller
dessutom att svavelhalten i det bränsle som
fartyg använder i hamn inte får överskrida 0,1
viktprocent.
Mer än 2 miljoner människor beräknas
utsättas för bullernivåer över fastställda
riktvärden för utomhusbuller. Målet för buller är
att antalet människor som utsätts för
trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden
som riksdagen ställt sig bakom för buller i
bostäder ska ha minskat med fem procent till
2010 jämfört med 1998. Det ska ske genom
effektivaste reduktion av störningar och att de
mest utsatta prioriteras. 1998 uppskattades över
1 miljon personer ha bullernivåer över
riktvärdena inomhus i sina bostäder. Under
perioden 1998–2010 har bullerskyddsåtgärder
genomförts för cirka 200 000 personer längs
vägar och järnvägar, varav mer än hälften fått
bullernivåer som understiger riktvärdena
inomhus. Under samma period har antalet
personer som exponeras för vägtrafikbuller över
riktvärdena ökat med cirka 220 000–250 000
personer. Ökningen av antalet bullerexponerade
beror framför allt på ökad trafik, men även en
ökad inflyttning till städer bidrar. Nettoeffekten
är att antal utsatta som har bullernivåer över
riktvärdena inomhus har ökat längs vägnätet.
För järnvägstrafiken är bedömningen att målet
till största delen har nåtts. För flygtrafiken
27
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bedöms målet vara uppnått. Sammantaget är
bedömningen att delmålet för buller inte har
nåtts. Inriktningen att prioritera de mest
bullerutsatta människorna har dock lett till stora
förbättringar och att färre personer utsätts för de
allra högsta bullernivåerna samtidigt som
trafikökningen har inneburit ökat buller för de
som exponeras vid nivåer strax över riktvärdena.
Infrastruktur och trafik har en negativ
påverkan på den biologiska mångfalden
huvudsakligen genom barriäreffekter och
fragmentering av landskapet. Samtidigt har den
statliga transportinfrastrukturen i många fall
goda förutsättningar att hysa artrika miljöer och
därmed
ge
ett
viktigt
bidrag
till
miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv. Till
exempel hyser de årligen slagna markerna cirka
300 rödlistade arter och i trädmiljöer finns
ytterligare
cirka
300
rödlistade
arter.
Kunskapsuppbyggnaden om problem och

möjliga åtgärder har hittills koncentrerats till att
minska
den
barriärverkan
som
transportinfrastrukturen har för växt- och
djurliv. Insatser som har genomförts i vägnätet
gäller främst byggande av faunapassager för
groddjur, utter och hjortdjur och undanröjande
av vandringshinder för fisk. Åtgärdstakten är
dock låg i förhållande till målen och har därtill
minskat under 2010 jämfört med föregående år.
Transportsystemet fortsätter sammantaget att
påverka landskapet negativt.
3.5.3

Analys och slutsatser

Analys
och
slutsatser
beträffande
måluppfyllelsen
för
funktionsmålet
om
tillgänglighet samt hänsynsmålet om säkerhet,
miljö och hälsa sammanfattas i tabellen nedan.

Tabell 3.3 Samlad målbedömning för transportområdet
Funktionsmålet

Analys och slutsatser

Medborgarnas resor förbättras
genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. Kvaliteten
för näringslivets transporter förbättras.

Trots vissa positiva tendenser inom vissa områden är regeringens bedömning att preciseringarna för medborgarnas resor och näringslivets transporter inte kan anses ha uppfyllts
under 2010. Framkomligheten och punktligheten har försämrats för både persontrafiken
och godstrafiken på järnväg. Brister finns även inom trafikinformation. Andelen vägsträckor som inte uppfyller kraven för bärighet har ökat under året. Det är framförallt
näringslivet som drabbas av tjälrestriktioner.

Negativ

Tillgängligheten förbättras inom
och mellan regioner samt mellan
Sverige och andra länder.

Tillgänglighetsförbättring har skett i termer av restid till nationellt centrum (Stockholm,
Göteborg och Malmö). Utvecklingen skiljer sig dock åt mellan olika delar av landet. Den
internationella tillgängligheten på väg och järnväg är i stort sett oförändrad. Det senaste
året har dock antalet personer som fått längre restid till tätort och regioncentra ökat. Regeringens bedömning är att preciseringen endast delvis uppfyllts.

Oförändrat

Arbetsformerna, genomförandet
och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt
samhälle.

Transportmyndigheterna har under året arbetat aktivt med jämställdhetsfrågor och med
att uppnå en jämn könsfördelning i transportmyndigheternas styrelser och ledningsgrupper. Regeringen bedömer att detta har bidragit till en positiv utveckling inom transportsektorns olika delar.

Positivt

Transportsystemet utformas så att
det är användbart för personer
med funktionsnedsättning.

Mätningar av tillgänglighet för funktionsnedsatta indikerar en positiv utveckling under
2010. Anpassningen av hållplatser och järnvägsstationer i det prioriterade kollektivtrafiknätet har fortskridit under året och andelen tillgänglighetsanpassade kollektivtrafikfordon
har ökat. Möjligheterna till ledsagning i samband med tågresor har också förbättrats. Det
återstår samtidigt mycket arbete för att göra transportsystemet mer användbart för personer med funktionsnedsättning.

Positivt

Barns möjligheter att själva på ett
säkert sätt använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer
ökar.

Nya krav på mopedkörkort från 2009 påverkade alla mopedister som fyllde 15 år under
2010. Kravet minskar barnens rörlighet samtidigt som körkortsutbildningen sannolikt ökar
dess säkerhet när de kör moped. Regeringens bedömning är dock att möjligheterna för
barn att resa själv har ökat på grund av åtgärder för att förbättra barns skolväg.

Oförändrat

Förutsättningarna för att välja
kollektivtrafik, gång och cykel
förbättras.

Gång- och cykelnätet har utökats något jämfört med föregående år. Vidare har verktyg för
bättre utformning och skötsel av gång- och cykelvägar utvecklats. Utbudet av kollektivtrafik har ökat enligt officiell statistik. Möjligheterna att välja gång, cykel och kollektivtrafik bedöms därmed ha förbättrats under året.

Positivt
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Hänsynsmål: Säkerhet, miljö och hälsa
Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet
allvarligt skadade minskas med
en fjärdedel mellan 2007 och
2020.

Olycksstatistiken för 2010 uppvisar historiskt låga tal rörande dödade och skadade inom
vägtrafiken, trots en förbättrad konjunktur. Regeringens bedömning är att statens insatser
haft betydelse.

Positivt

Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken
minskar fortlöpande och antalet
allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020.

Olycksstatistiken för 2010 visar på färre omkomna och allvarligt skadade inom sjöfarten.
Regeringens bedömning är att införandet av promillegränser och rätten för Kustbevakningens att genomföra alkoholtester utan misstanke har bidragit till denna positiva utveckling.

Positivt

Antalet omkomna och allvarligt
skadade inom järnvägstransportområdet och luftfartsområdet
minskar fortlöpande.

Olycksstatistiken för bantrafiken visar på ökat antal omkomna, medan antalet allvarligt
skadade minskat. Inom luftfarten är situationen oförändrad. Regeringen gör den sammantagna bedömningen att målet inte uppfyllts för 2010.

Negativt

Transportsektorn bidrar till att
miljökvalitetsmålet Begränsad
klimatpåverkan nås genom en
stegvis ökad energieffektivitet i
transportssystemet och ett brutet
beroende av fossila bränslen. År
2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila
bränslen.

Energieffektiviteten i nya fordon har förbättrats och användningen av förnybar energi inom
transportsektorn har ökat. Trots detta har utsläppen av koldioxid från inrikes transporter
ökat under 2010. Regeringens bedömning är därför att preciseringen endast uppfyllts delvis för 2010.

Negativ

Transportsektorn bidrar till att
övriga miljökvalitetsmål nås och
till minskad ohälsa. Prioritet ges
till de miljöpolitiska delmålen där
transportsystemets utveckling är
av stor betydelse för att nå uppsatta mål.

Transportsektorns minskade utsläpp av kväveoxider är den främsta anledningen till att
kväveoxidmålet under Bara naturlig försurning troligen uppnåddes under 2010. Inom
andra områden har utvecklingen inom transportsektorn varit negativ eller för långsam
vilket skapar sämre förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålen. De områden det gäller
är framför allt emissioner av partiklar och kväveoxider från tätortstrafik, trafikbuller samt
de barriär- och fragmenteringseffekter som transportsektorns infrastruktur orsakar.

Oförändrad

3.5.4

Särskilda resultatredovisningar

Särskilt om Trafikverkets resultat

Enligt riksdagens beslut med anledning av
regeringens proposition Framtidens resor och
transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt
uppgår den trafikslagsövergripande statliga
ramen för planeringsperioden 2010–2021 till
417 miljarder kronor i 2009 års priser (prop.
2008/09:35,
bet.
2008/09:TU1,
rskr.
2008/09:126 och bet. 2008/09:TU2, rskr.
2008/09:145).
Den
totala
statliga
finansieringsramen fördelas enligt riksdagens
beslut på följande sätt.
•

136 miljarder kronor till drift och
underhåll av statliga vägar inklusive
bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av
vägar och statlig medfinansiering till
enskilda vägar,

•
•

64 miljarder kronor till drift och underhåll
av det statliga järnvägsnätet,
217 miljarder kronor till den statliga ramen
för utveckling av transportsystemet, som
ska gå till åtgärder för statliga vägar och till
åtgärder för det statliga järnvägsnätet,
räntor och amorteringar m.m.

I direktiven för åtgärdsplaneringen den 19
december
2008
(N2008/8698/IR,
N2008/8869/IR [delvis]) beslutade regeringen
att den statliga ramen för utveckling av
transportsystemet på 217 miljarder kronor ska
delas upp i en del för utveckling av
transportsystemet på nationell nivå på 183,9
miljarder kronor samt i en del på 33,1
miljarder kronor för länsplaner för regional
transportinfrastruktur.
Den nationella trafikslagsövergripande planen
för utveckling av transportsystemet för perioden
2010–2021 innehåller ett antal nya investeringar
som delvis kommer att finansieras med
inkomster från trängselskatt eller vägavgifter.
29
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Den del av investeringarna som täcks av framtida
skatte- eller avgiftsintäkter finansieras genom
lån. Riksdagen beslutade med anledning av
vårtilläggsbudgetpropositionen 2010 (prop.
2009/10:99,
bet.
2009/10:FiU21,
rskr.
2009/10:348) att planeringsramen för dessa
investeringar för perioden 2010–2021 ska uppgå
till 50 miljarder kronor i 2009 års prisnivå.
Denna planeringsram utgör ett komplement till
den
statliga
planeringsram
för
infrastrukturåtgärder för samma period på

417 miljarder kronor i 2009 års prisnivå som
riksdagen tidigare har beslutat om (prop.
2008/09:35,
bet.
2008/09:TU2,
rskr.
2008/09:145).
År 2010 är det första året i de nationella och
regionala trafikslagsövergripande planerna för
utveckling av transportsystemet under perioden
2010–2021. Tabellen nedan redovisar en
uppföljning av genomförda åtgärder 2010 i
förhållande till fastställd ram.

Tabell 3.4 Uppföljning av den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportinfrastruktur samt
länsplanerna för regional transportinfrastruktur för perioden 2010–2021
Miljoner kronor
Ram statliga medel
2010–2021

Kostnad
2010

417 000

40 610

Utveckling väg

72 600

7 748

Utveckling järnväg

79 550

11 615

Länsplaner

33 100

2 437

Flygplatser1

1 200

103

Sjöfart

1 250

0

Statlig ram för planeringsperioden 2010 – 2021
Utveckling av transportsystemet

Ränta och amortering

29 300

775

217 000

22 678

110 000

9 164

Bärighet vägar

14 000

1 331

Bidrag till enskilda vägar

12 000

912

Drift och underhåll järnväg

64 000

6 525

200 000

17 932

395 000

34 835

Lån i Riksgäldskontoret

22 000

5 775

Investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt som delvis
kommer att finansieras med inkomster från trängselskatt eller
vägavgifter

50 000

202

Summa

Drift, underhåll och bärighet
Drift och underhåll vägar

Summa

Varav
Anslag

Varav
Lån i Riksgäldskontoret

50 000

202

Summa

50 000

50 000

467 000

40 812

Total ram för planeringsperioden 2010–2021

1 Bidragen utbetalades 2010 av Transportstyrelsen.

Under 2010 har 4 järnvägsobjekt och 6
vägobjekt öppnats för trafik. I nedanstående
tabell redovisas en kostnadsuppföljning för de
30

större
vägoch
järnvägsobjekt
som
färdigställdes under 2010. En jämförelse görs
mellan verklig kostnad och beräknad kostnad
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enligt plan. Som huvudprincip jämförs den
verkliga kostnaden med den beräknade
kostnaden för respektive objekt då det för
första gången togs upp i den nationella planen.
För merparten av här redovisade objekt är den
beräknade kostnaden enligt nationell plan för
2004–2015. Projektet Citytunneln bedrevs
inledningsvis (fram till och med 2001) genom
ett konsortium bildat av staten, SJ AB och
regionala
intressenter.
Projektet
finns
omnämnt i nationell plan 1998–2007 med det
då avtalade beloppet för statens del av
finansieringen (1,9 miljarder kronor). Vid
tiden för upprättande av den nationella planen
för 1998–2007 pågick utredning av projektets

kostnadsnivå. Här redovisad beräknad kostnad
är enligt nationell plan 2004–2015 och avser
statens del av finansieringen. Botniabanan har
byggts av Botniabanan AB enligt träffat avtal
mellan staten och bolaget. Kostnadsjämförelse
görs här med den beräknade kostnaden enligt
ursprungligt avtal 1997.
För kostnadsjämförelsen prisomräknas såväl
beräknad som verklig kostnad till 2010 års
prisnivå. I tabellen redovisas en prisomräkning
med dels nettoprisindex och dels det
branschrelaterade index som Trafikverket
använder i sin årsredovisning.

Tabell 3.5 Uppföljning av kostnader samt redovisning av kalkylerad samhällsnytta för objekt som öppnats för trafik under
2010
Miljoner kronor i prisnivå 2010
Beräknad
kostnad
enligt plan
uppräknad
med
branschind
ex

Verklig kostnad
uppräknad med
branschindex

Beräknad
kostand enligt
plan uppräknad
med
nettoprisindex

Verklig kostnad
uppräknad med
nettoprisindex

Differens
mellan verklig
kostnad
beräknad med
branschindex
respektive
nettoprisindex

9 245

8 060

7 575

6 380

Bohusbanan; fjärrstyrt
trafikstyrningssystem

334

303

240

Åstorp-Teckomatorp;
hastighetsanpassning,
mötesstation,
fjärrblockering

248

144

15 8743

Beräknad
NNK1 i plan

Uppföljd NNK2

1 680

- 0,46

0,1

287

16

0,1

0,2

230

140

4

3,4

-

19 111

9 151

15 200

3 911

0,54

0,45

499

499

392

482

17

-

-

1 164

976

914

934

42

-

-

992

908

779

877

31

3,0

3,4

Rv 34 St Alby – Glahytt

270

279

212

272

7

0,7

0,5

Rv 41 Förbi Veddinge
och Veddinge-Järlöv

156

196

122

191

5

1,0

-0,8

1 327

1 835

1 073

1 811

24

0,6

-0.9

Järnväg
Citytunneln

Botniabanan

Motorväg
E6 Rabbalshede –Pålen
E6 Lugnet – Skee
E18 Sagån – Enköping

Mötesfri väg och
flerfältsväg i tätort

Rv 73 Älgviken-Fors

1 Beräkningarna av NNK är i vissa fall behäftade med osäkerheter. För en fullständig redovisning hänvisas till Trafikverkets årsredovisning 2010.
2 Beräkningarna av NNK är i vissa fall behäftade med osäkerheter. För en fullständig redovisning hänvisas till Trafikverkets årsredovisning 2010.
3 För Botniabanan har som branschindex använts det index som ingår i avtalet mellan staten och Botniabanan AB. Detta index överensstämmer i stort med det

branschindex som använts för övriga projekt.

Nettoprisindex visar de genomsnittliga
prisförändringarna för den inhemska privata
konsumtionen och är till skillnad från

konsumentprisindex
rensad
från
prispåverkande
effekter
av
förändrade
indirekta skatter och olika subventioner.
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Det branschindex Trafikverket använder
bygger på SCB:s entreprenadindex E84 och
återspeglar den generella prisutvecklingen inom
den del av entreprenadbranschen som avser vägoch järnvägsbyggande.
Som framgår av tabellen har prisutvecklingen
inom branschen varit väsentligt högre än
utvecklingen av nettoprisindex. Denna faktor
påverkar starkt kostnadsjämförelsen för de
enskilda objekten och särskilt gäller detta för
objekt med lång tid mellan planvärde och
färdigtidpunkt. I planering och genomförande av
objekt är beaktande av prisutvecklingen av
väsentlig betydelse. Det redovisade understryker
också
vikten
en
effektivisering
av
anläggningsbranschen
och
ett
effektivt
upphandlingsarbete.

I enlighet med den nationella planen har det
gjorts investeringar för 21 181 miljoner kronor
under 2010. Den nationella planen anger 21 448
miljoner
kronor
för
investeringar
i
transportsystemet för 2010 och 162 512 miljoner
kronor för hela planperioden 2010–2021. Det
ger en uppfyllelse på 99 procent av planen för
2010 och 13 procent av den totala planen åren
2010–2021, se tabell 3.6. De större namngivna
investeringarna och delar av åtgärderna för
trimning och effektivisering var till stor del
pågående från tidigare år och därför har en större
andel av dessa åtgärder genomförts jämfört med
andra åtgärdsområden.

Tabell 3.6 Uppföljning av åtgärdsområden i nationell plan
Kostnader i miljoner kronor, prisnivå 2010
Större namngivna
investeringar

Volym 20101
Summa plan 2010–2021
Andel av plan

Bärighet och
tjälsäkring

Trimning och
effektivisering

Miljöinvesteringar

Summa

16 179

1 354

3 327

321

21 181

117 709

14 800

25 198

4 805

162 512

13,7 %

9,1 %

13,2 %

6,7 %

13 %

1 Kostnader för investeringsobjekt redovisas de år de genomförs, oavsett finansieringsform. Detta gäller också objekt där förskottering skett. Anslagsbelastningen sker de

år som återbetalningen görs.

De olika typerna av investeringsåtgärder som
genomförts under 2010 enligt Nationell plan
och de regionala planerna, och hur
kostnaderna fördelats mellan olika typer av
åtgärder redovisas i tabell 3.7.
Tabell 3.7 Kostnader för investeringar per åtgärdskategori
Miljoner kronor i löpande prisnivå
2008

2009

2010

Motorväg

Åtgärdskategorier

3 142

3 841

4 623

Mötesfri landsväg m.fl.

1 854

2 394

3 270

69

146

Gång- och cykelväg
Dubbelspår eller flerspår

183
5 569

Kraftförsörjning

307

Tillgänglighetsanpassning av
stationer

262

Övriga kapacitetsåtgärder
Järnväg
Järnväg 2008 och 2009 1
Övrigt

2

Totalt investeringar

4 942
9 765

11 733

3 421

4 352

4 624

18 251

22 466

23 780

1 Järnvägens investeringskostnader finns inte uppdelade i dessa

åtgärdskategorier för 2008 och 2009. Kostnadsuppgifterna är hämtade från
Banverket.
2 Övrigt innehåller endast kostnader för väg investeringar åren 2008 och 2009
inklusive väginvesteringarnas produktionsstöd.
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Produktionstakten för de projekt som
byggstartats är hög, trots att projekten i många
fall är komplexa. Framdriften har dock varit
lägre än förväntat i några av projekten, på grund
av
långdragna
tillståndsprocesser
och
överklagade upphandlingar.
Nedan i tabell 3.8 finns en beskrivning av
framdriften för de största investeringsprojekten
som redovisar prognostiserad kostnad i
förhållande till plan.
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Tabell 3.8 Uppföljning och prognos för större investeringsprojekt i Nationell plan för transportsystemet 2010–2021
Kostnader i miljoner kronor, prisnivå 2009
Projekt

1

Väg –
Bana

Byggstart

Öppnas
för trafik

Total kostnad enligt
plan inkl. ev.
medfinansiering

Prognostiserad
kostnad
2010-12-31

Prognostiserad
kostnad i
förhållande till
Nationell plan

Utfall tom
2010-12-31

Citybanan

B

2009

2017

18 405

18 478

100 %

6 746

Förbifart Stockholm

V

Prel. 2012

Prel. 2020

27 669

27 601

100 %

380

Tomteboda–Kallhäll,
ökad kapacitet
(Mälarbanan)

B

2011 (Yttre
delen)

2016 och
2022

10 709

10 717

100 %

197

E20 Norra länken

V

2006

2015

11 925

11 191

94 %

6 013

E4 Tomteboda–Haga
södra (Norra station)

V

2010

2018

753

779

104 %

107

E18 Hjulsta–Kista

V

2009

2015

3 960

3 916

99 %

970

Kirunaprojektet

B

2009

2012

2 002

1 245

62 %

393

Bana väg Motala–Mjölby

V

2010

2013

1 655

1 618

98 %

234

B

2006

2012

2 321

2 360

102 %

1 543

Hallandsås

B

omstart 2003
(1992)

2015

10 827

11 001

102 %

6 775

E4 Sundsvall

V

2011

2015

4 094

4 097

100 %

469

Ådalsbanan

B

2004

2011

6 957

7 266

104 %

6 650

Partihallsförbindelsen

V

2008

2011

1 779

1 678

94 %

1 1821

Bana väg i väst

V

2004

2012

6 052

6 079

100 %

2 976

B

2004

2012

7 117

7 618

107 %

4 875

Utfall till och med 2010-12-31 inkluderar ej förskotterade medel, utan enbart statens kostnader för projektet.

Av tabellen framgår att för sju projekt ligger den
prognostiserade
kostnaden
under
plankostanden, medan den prognostiserade
kostnaden överskrids för fem projekt. Den
betydligt lägre prognosen i förhållande till plan
för Kirunaprojektet (38 procent) beror på de
innehålls- och kostnadsbesparingar som
Trafikverket identifierat tillsammans med LKAB
som bekostar projektet. Störst negativ avvikelse
redovisas för Bana väg i väst, där den
prognostiserade
kostnaden
överskrider
plankostnaden
med
7
procent
för
järnvägsprojekten, främst till följd av
överklaganden tidigare år.

I tabell 3.9 nedan redovisas vilken typ av
åtgärd som har genomförts enligt de regionala
planerna och hur bidragen fördelat sig mellan
olika typer av bidrag. I de namngivna
investeringarna ingår såväl medel till vägar som
till järnvägar. Under 2010 genomfördes åtgärder
för totalt 2 437 miljoner kronor, vilket motsvarar
7,4 procent av tidsperioden 2010–2021.
Fördelningen mellan de olika regionala planerna
redovisas i tabell 3.10. Utfallets variation mellan
länen är stor detta första år av planperioden, men
detta ska jämnas ut över perioden 2010–2014.
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Tabell 3.9 Uppföljning av åtgärdstyper i de regionala planerna
Kostnader i miljoner kronor, prisnivå 2009
Namngivna
investeringar

Volym 2010
Volym 2010–2021
Andel av plan

Trimning och
effektivisering, miljö
och övriga mindre
åtgärder

Statlig
medfinansiering till
kommuner för
trafiksäkerhet,
miljö, transportinformatik och
flygplatsanläggningar

Statlig
medfinansiering till
trafikhuvudmän för
kollektivtrafik väg,
spår och sjöfart

Bidrag till enskilda
vägar

Summa

1 325

699

31

369

13

2 437

15 743

6 998

2 409

7 601

349

33 100

8,4 %

10,0 %

1,3 %

4,9 %

3,7 %

7,4 %

Tabell 3.10 Uppföljning av de regionala planerna
Kostnader i miljoner kronor, prisnivå 2009
Län

Utfalll 2010

Plan 2010–2021

Plan 2010–2014

Stockholm

284

7 851

2 484

3,6 %

Uppsala

159

1 518

480

10,5 %

47

917

290

5,1 %

Södermanland

Andel utfall 2010 av plan
2010–2021

Östergötland

62

1 342

425

4,6 %

Jönköping

36

1 236

391

2,9 %

Kronoberg

76

678

215

11,2 %

141

793

251

17,8 %

Kalmar
Gotland

33

205

65

16,1 %

Blekinge

41

487

154

8,4 %

292

4 033

1 276

7,3 %

Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland

93

1 060

335

8,8 %

685

5 835

1 846

11,8 %

39

877

277

4,4 %

Örebro

92

944

299

9,7 %

Västmanland

72

758

240

9,5 %

Dalarna

17

983

311

1,7 %

Gävleborg

57

873

276

6,5 %

Västernorrland

66

696

220

9,5 %

Jämtland

12

477

151

2,5 %

Västerbotten

52

794

251

6,5 %

Norrbotten

40

743

235

5,4 %

Centrala kostnader, ej fördelat på län

41

0

0

2 437

33 100

10 473

Summa

År 2010 har inneburit stora utmaningar för
drift och underhåll och problem med
framkomlighet på både vägar och järnvägar.
Att drift och underhåll fungerar bra är kritiskt
för att transportsystemet ska vara tillgängligt,
samtidigt som det ska klara stora påfrestningar
och vara robust vid oväntade händelser. En
34

7,4 %

avgörande faktor för behovet av underhåll och
reinvestering är anläggningarnas tillstånd.
Behovet av åtgärder ökar beroende på hur
mycket anläggningens tillstånd har kommit att
förändras. Underhållsbehovet ökar progressivt
vid långvarig nedbrytning utan korrigerande
underhåll. I februari 2011 redovisade
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Trafikverket en genomgång av väg- och
järnvägsanläggningarnas tillstånd. Kortfattat är
slutsatsen att tillståndet för väganläggningarna
är stabilt, medan det försämrats under en lång
följd av år för järnvägsanläggningarna.
Under perioden 2008–2010 har underhåll
och reinvesteringar räknat i kronor per
spårmeter (mäter längden på spåret) ökat mest
i storstadsområden, där Trafikverket gjort en
ökad
satsning
på
de
så
kallade
kraftsamlingsprojekten, se tabell 3.11.
Kostnaden i förhållande till antalet

tågkilometer (mäter trafikvolymen) är högst
för banor med mindre trafik och med ringa
eller ingen trafik. En bana som hålls öppen för
trafik kräver visst underhåll även om
trafikvolymen är mycket låg. Under 2010 har 6
upphandlingar av drift och underhåll av
järnväg genomförts. I genomsnitt har det
inkommit 2,2 anbud per upphandling, vilket är
under målet på 3 anbud. En orsak kan vara att
det har genomförts fler upphandlingar än
normalt.

Tabell 3.11 Underhåll och reinvesteringar per bantyp i förhållande till antalet tågkilometer och antalet spårmeter
Tågkilometer

Andel

Spårkilometer

Andel

Kronor per
tågkilometer
2010

Kronor per
spårmeter
2008

Kronor per
spårmeter
2009

Kronor per
spårmeter
2010

Storstadsområden

26,9

20 %

1 185

9%

37

736

833

849

Större stråk

60,1

44 %

4 416

33 %

29

366

352

401

Övriga viktiga gods- och
resandestråk

36,2

27 %

3 924

30 %

35

257

241

320

Mindre trafik

11,3

8%

2 497

19 %

50

211

271

225

Ringa eller ingen trafik

1,0

1%

1 134

9%

197

114

160

177

Bangårdar

0,6

0%

103

1%

-

2 015

2 430

4 040

136,1

100 %

13 259

100 %

38

327

346

393

Samtliga stråk

Omfattningen av beläggningsåtgärderna har
ökat något jämfört med 2009 men minskat i
omfattning sedan 2008. Satsningarna på belagd
väg prioriteras till de mest trafikerade
vägavsnitten, se tabell 3.12. Kostnaden för
beläggningsunderhåll per vägmeter har varit
lägre 2010 än 2009 för de allra flesta
vägtyperna.
Under 2010 har en ökande del av anslaget
förbrukats till vinterväghållning. Kostnaden
för rastplatser och sidoområden har också ökat
i omfattning till följd av att det är ett

prioriterat
område.
Överlag
har
driftskostnaderna ökat något under 2010,
medan underhållsåtgärderna på väg har ökat
kraftigt sedan 2006.
Under 2010 upphandlades 22 (23)
baskontrakt. Anbudsgivarna var i genomsnitt
3,9 per kontrakt, med lägst 3 och högst 5 per
kontrakt. En 12-årig funktionsentreprenad
startades
för
beläggningsoch
vägmarkeringsunderhåll i Jönköpings och
Östergötlands län.

Tabell 3.12 Beläggningsunderhåll per vägtyp
Kronor, löpande prisnivå
Vägkilometer

Andel

Underhåll per vägm
2008

Underhåll per vägm
2009

Underhåll per vägm
2010

482

0,5 %

110

147

135

Övriga nationella stamvägar

8 221

8,4 %

84

81

66

Utpekade pendlings- och
servicevägar

5 788

5,9 %

52

37

43

Övriga för näringslivet utpekade
viktiga vägar

44 976

45,7 %

22

16

19

Lågtrafikerade vägar

38 933

39,6 %

8

6

7

98 400

100,0 %

24

19

20

Storstadsområden
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I propositionen Framtidens resor och
transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt
(prop. 2008/09:35) anger regeringen att en
tvåprocentig produktivitetsförbättring per år
bör vara en realistisk förväntning på
anläggningsmarknaden för perioden 2010–
2021.
En
årlig
tvåprocentig
produktivitetsförbättring utgör därefter en
förutsättning för finansieringen av den
fastställda nationella åtgärdsplanen för
perioden 2010–2021. I syfte att löpande följa
upp och analysera Trafikverkets agerande för
att
förbättra
produktiviteten
och
innovationsgraden på anläggningsmarknaden
har
regeringen
tillkallat
Produktivitetskommittén (dir. 2009:92), som
ska redovisa sitt uppdrag halvårsvis med en
slutredovisning senast den 30 juni 2012. Vidare
har regeringen gett Statskontoret i uppdrag att
utveckla modeller och metoder för mätning av
produktivitet
och
innovationsgrad
på
anläggningsmarknaden. Statskontoret har
slutredovisat sitt uppdrag under hösten 2010
och resultatet utgör nu underlag i
Trafikverkets
arbete
med
att
mäta
produktiviteten.
Under 2010 har Trafikverket tagit initiativ till
att öka produktiviteten och innovationsgraden i
anläggningsbranschen och för att effektivisera
Trafikverkets beställarroll samt att mäta
produktiviteten. Utvecklingsarbetet har bland
annat beaktat vad som framkommit genom
Riksrevisionens
granskningsrapport,
Statskontorets rapport om mätning av
produktivitet,
erfarenheter
och
rekommendationer
från
Förnyelse
i
anläggningsbranschen (FIA) samt förslag från
Produktivitetskommittén. Under slutet av 2010
och början av 2011 har Trafikverket genomfört
en omfattande enkät i syfte att samla in data för
att följa förändringsarbetet i Trafikverket.
Insamlade data kommer att utgöra en första
referens till kommande årliga insamlingar av data
varefter produktivitetsutvecklingen löpande
kommer att kunna redovisas och förklaras.
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Särskilt om resultat med anledning av
transeuropeiska nätverk för transporter

Grunden för det transeuropeiska nätverket
(TEN) finns i artiklarna 170 och 171 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt. En väl
utbyggd infrastruktur gör det möjligt för
unionsmedborgare, ekonomiska aktörer samt
regionala och lokala samhällen att i hög
utsträckning utnyttja fördelarna med ett område
utan
inre
gränser.
TEN
innefattar
transportinfrastruktur (TEN-T), energi och
telekommunikationsnätverk.
TEN-T
integrerar
nationella
infrastrukturnätverk och trafikslag, länkar
perifera regioner till Centraleuropa och ökar
säkerheten och effektiviteten i nätverket. För att
kunna söka medel ur budgeten för TEN-T måste
infrastrukturen återfinnas på de kartor som finns
i riktlinjerna för TEN-T.
Under 2004 antogs revideringen av
riktlinjerna för TEN-T nätverket (beslut
884/2004, revidering av 1692/96). I riktlinjerna
återfinns 30 projekt som ska ha hög prioritet.
Tre av dessa projekt berör direkt Sverige. Dessa
är den nordiska triangeln (multimodal korridor
Köpenhamn – Oslo – Stockholm – Helsingfors),
Öresundsförbindelsen och sjömotorvägar.
Medel kan sökas för studier och projekt.
Studier kan beviljas medel med upp till 50
procent av de totala kostnaderna, medan
investeringarna kan få maximalt 30 procent.
Medel till TEN-projekt fördelas i två olika
bidragsprocesser: en flerårig (MAP), som avser
de prioriterade projekten, och en ettårig
bidragsprocess. Det fleråriga programmet
innefattade tre olika utlysningar gällande Air
Traffic Management/Functional Airspace Blocks
(ATM/FABs), River Information Services (RIS)
och Motorways of the Sea (MoS).
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Tabell 3.13 Projekt som Sverige beviljats medel för i 2010
års utlysning
Miljoner euro
Projekttitel

Haparandabanan.

3

Färdigställande av den
dokumentation och
överenskommelser (mellan berörda
stater, tillsynsmyndigheter och
flygtrafiktjänstutövare) som
erfordras för att år 2012 upprätta
ett Nordeuropeiskt luftrumsblock
(NEFAB) i överensstämmelse med
EUs SES II initiativ.

4

The Baltic Sea Hub and Spokes
project mellan Göteborg, Århus och
Tallin som bland annat syftar till
förbättrade transportmöjligheter in
och ut från Östersjöområdet.

24,8

Projektet Mona Lisa som innebär
kvalitetssäkring av farleder i
Östersjön samt andra
sjösäkerhetshöjande åtgärder.

11,2

Summa

43

I den pågående revideringen av TEN-T kommer
ett stomnät för transporter att pekas ut istället
för dagens prioriterade projekt. Regeringen har i
detta sammanhang framhållit vikten av att det
kommande stomnätet förutom befintliga
prioriterade projekt (Nordiska triangeln) även
inkluderar förbindelser till norra Sverige
(Botniska korridoren och Norra axeln). Stora
delar av Europas råvaror kommer från norra
Sverige. Utan järnmalmen eller virket skulle
EU:s utveckling påverkas och EU bli mindre
konkurrenskraftigt. Det är därför viktigt med
effektiva och välfungerande transporter som
förbinder denna del av Europa med omvärlden.
Särskilt om Sjöfartsverkets resultat

Rörelseresultatet för 2010 uppgick till ett
underskott på 106 miljoner kronor – en
förbättring med 10 miljoner kronor jämfört med
föregående år. Bortsett från effekten av den
engångskostnad som belastat rörelseresultatet
med 101 miljoner kronor till följd av ändrade
beräkningsgrunder för pensionsskulden uppgår
resultatförbättringen till 111 miljoner kronor.
Resultatet efter finansiella poster uppgår till
minus 117 miljoner kronor och de främsta
orsakerna till underskottet är ändrade
beräkningsgrunder för pensionsskulden och

ökade kostnader i samband med den gångna
vintern.
Rörelseintäkter
Sjöfartsverkets intäkter utgörs främst av farledsoch lotsavgifter men även intäkter från
uthyrning av isbrytare, försäljning av sjökort
samt uppdrag och tjänster som utförts åt statliga
myndigheter, kommuner och hamnägare.
Farledsavgifter tas ut av fartyg som anlöper
svensk hamn och baseras på fartygets storlek
(bruttodräktighet) och lastat/lossat gods.
Lotsavgiften baseras på fartygets storlek och
lotsad tid. Sjöfartsverket får även anslag från
staten som ersättning för sjöräddning och viss
verksamhet
för
fritidsbåtssektorn,
viss
kanaltrafik samt viss internationell verksamhet.
Under året ökade rörelseintäkterna med 167
miljoner kronor eller 10 procent och uppgick
därmed till 1 864 (1 697) miljoner kronor.
Merparten av ökningen, 137 miljoner kronor, är
hänförlig till intäkter för sjöfartsavgifterna som
uppgick till 1 305 (1 168) miljoner kronor.
Sjöfartsavgifterna andel av den totala
omsättningen är cirka 70 (69) procent.
Farledsavgifterna ökade under året med cirka
64 miljoner kronor. Den fartygsbaserade delen
ökade med 18 miljoner kronor medan den
godsbaserade delen ökade med 46 miljoner
kronor. Volymmässigt ökade godset med drygt
15 miljoner ton (10 procent) jämfört med
föregående år.
Intäkterna från lotsavgifterna uppgår till 450
miljoner kronor och har ökat med 73 miljoner
kronor jämfört med 2009. I ökningen ligger
också en höjning av lotsavgifterna med i
genomsnitt 10 procent från den 1 januari 2010. I
antal räknat ökade lotsningarna med 2 843 eller
drygt 8 procent till 38 207 medan det totala
antalet anlöp minskade med 8 249 till totalt
109 811.
Övriga intäkter har ökat med knappt 30
miljoner
kronor.
Intäkter
för
uppdragsverksamhet har ökat med 45 miljoner
kronor vilket i huvudsak avser ökade intäkter för
delfinansiering av sjö- och flygräddning.
Ökningen är en följd av förbättrad yttäckning i
norra Sverige i kombination med ändrad
finansieringsmodell där varje brukarkategori ska
belastas med sin andel av kostnaderna. Intäkter
för uthyrning av isbrytare och forskningsfartyg
har ökat med 42 miljoner kronor. Erhållna
skadestånd har minskat med 38 miljoner kronor
37
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till följd av att Sjöfartsverket 2009 erhöll en
ersättning från Internationella Oljeskadefonden
för den saneringskostnad som uppstod i
samband med fartyget Finnbirchs förlisning
hösten 2007 med motsvarande belopp. Intäkter
för fakturerade kostnader minskade med knappt
17 miljoner kronor till följd av att intäkter för
Flygräddningscentralen, som den 1 januari 2009
övergick
till
Sjöfartsverket
från
Luftfartsstyrelsen och som finansieras via
luftfartsavgifter, från och med 2010 klassificeras
som intäkter av uppdragsverksamhet.
Rörelsekostnader
Rörelsekostnaderna ökade med knappt 157
miljoner kronor eller knappt 9 procent, och
uppgick till 1 970 (1 813) miljoner kronor. En
betydande
del
av
ökningen
avser
personalkostnader som ökat med 100 miljoner
kronor, varav 101 miljoner kronor kan hänföras
till
ändrade
beräkningsgrunder
för
pensionsskulden. I övrigt har restriktivitet i
kombination med att tjänster inte har återbesatts
när tidigare innehavaren har slutat resulterat i
minskade personalkostnader.
Övriga externa kostnader ökade med 58
miljoner kronor vilket motsvarar 7 procent.
Ökningen beror främst på den strängare
isvintern som inneburit ökade kostnader för
inhyrning av fartyg och båtar med 38 miljoner
kronor samt ökade kostnader för drivmedel med
33 miljoner kronor. Isvintern har även inneburit
ökat slitage på båtar och medfört haverier vilket
inneburit ökade kostnader för reparation och
underhåll med 12 miljoner kronor. Även
kostnader
för
extern
bemanning,
fastighetskostnader samt realisationsförluster
ökade. Kostnader för sjömätningstjänster
minskade med 20 miljoner kronor till följd av att
ingen extern sjömätning upphandlades under
2010, kostnader för it-konsulter och övriga
köpta tjänster minskade totalt med 21 miljoner
kronor. Även kostnader för telekommunikation
och post, it-utrustning och kostnader för resor
och transporter hör till de kostnader som har
minskat.
Särskilt om Statens väg- och
transportforskningsinstituts resultat

Statens väg- och transportforskningsinstitut
(VTI) har till huvuduppgift att bedriva forskning
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och utveckling som avser infrastruktur, trafik
och transporter. VTI är den största
transportforskningsmiljön i Sverige. VTI har
tagit fram strategiska riktlinjer för miljö och
klimatrelaterad FoU.
VTI:s ekonomiska resultat
VTI finansieras till 78 procent med
uppdragsinstäkter och till 22 procent med
anslag. Den största beställaren är Trafikverket
som står för 45 procent av institutets
uppdragsintäkter. Anslaget täcker framförallt
kostnader för kompetensutveckling, tidig
delfinansiering av EU- projekt, m.m.
Särskilt om Transportstyrelsens resultat

Den 1 januari 2010 övertog Transportstyrelsen
ansvaret för körkortstillstånd från landets 21
länsstyrelser. Syftet med förändringen var i
huvudsak att åstadkomma bättre service, ökad
rättsäkerhet och lägre kostnader. Inledningsvis
hade Transportstyrelsen stora problem med att
få verksamheten att fungera på ett önskvärt sätt.
Problemen
gällde
främst
långa
handläggningstider och svårigheter att komma
i kontakt med myndigheten.
Problemen föranledde den 17 september 2010
Justitieombudsmannen (JO) att rikta kritik mot
Transportstyrelsen för att inte tillräckligt ha
beaktat de förvaltningsrättsliga krav som kan
ställas på tillgänglighet, handläggningstid och
hanteringen av överklaganden. JO:s bedömning
var vidare att ansvaret för bristerna torde sträcka
sig längre än till Transportstyrelsens åligganden
och att det inträffade borde utvärderas även från
andra synpunkter än rent rättsliga. I
regleringsbrevet för 2011 gav regeringen
Transportstyrelsen i uppdrag att redovisa en
nulägesanalys av ärendehanteringen inom
körkortsverksamheten samt ange den kvalitet
som myndigheten bedömer långsiktigt bör gälla i
den
berörda
verksamheten.
Uppdraget
redovisades den 1 april 2011.
För att komma till rätta med de långa
väntetiderna
vidtog
Transportstyrelsen
omfattande åtgärder under 2010. Under andra
halvåret hade ärendebalansen minskat samtidigt
som handläggningstider och svarstider i telefon
också hade kortats betydligt. I början av 2011
uppgick den maximala handläggningstiden, där
det inte krävs utredning, för körkortstillstånd
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för personbil till ca 2 veckor och handledarskap
till ca 3 veckor. Detta är en tydlig förbättring i
förhållande till vad som gällde innan
verksamheten
fördes
över
till
Transportstyrelsen. I slutet av 2015 bedömer
Transportstyrelsen att målsättningen om
besparingar på 50 miljoner kronor per år i
förhållande till vad som gällde när
Transportstyrelsen övertog verksamheten ska
vara infriad. Regeringen anser att det bl.a. mot
bakgrund av JO:s bedömning finns anledning att
återkomma till frågan om utvärdering av
förändringen utifrån ett bredare perspektiv.
Transportstyrelsen har även under 2010
arbetat aktivt med regelförenkling. I samband
med ändring och framtagande av regler
identifieras och kartläggs konsekvenserna av
åtgärderna. Transportstyrelsen arbetar aktivt
med att göra reglerna enklare, tydligare och mer
förutsägbara. I Transportstyrelsen är en stor
andel av den totala mängden regler tillkomna till
följd av Sveriges åtaganden enligt internationella
överenskommelser
eller
EU-rättsliga
bestämmelser. Transportstyrelsen strävar dock
efter
att
systematiskt
arbeta
med
regelförenklingar.
Redan
innan
ett
föreskriftsarbete initieras ska det finnas ett första
utkast till konsekvensutredning. Det ordnas
även särskilda möten med företrädare för
näringslivet
där
det
diskuteras
regelförenklingsåtgärder. De områden som
företagen upplever vara mest betungande och
irriterande och som företagen själva anser ska
förändras eller förbättras prioriteras av
Transportstyrelsen, även om områdena ur en
kostnadssynpunkt inte innebär en stor
administrativ börda.
Särskilt om Trafikanalys resultat

Trafikanalys inrättades den 1 april 2010. Till
myndigheten övergick delar av verksamheten vid
Statens institut för kommunikationsanalys
(SIKA), som upphörde vid samma tidpunkt. År
2010
har
därför
präglats
av
ett
uppbyggnadsarbete.
Under 2010 har Trafikanalys inom området
omvärldsanalys identifierat fyra fokusområden,
infrastruktur,
fordon
och
farkoster,
transportefterfrågan, samt europeisk och
internationell transportpolitik. Inom de tre
senare områdena har projekt påbörjats.

Trafikanalys har under 2010 publicerat rapporten
”Actions for an efficient European transport
policy”. I rapporten redovisas förslag som täcker
flera styrmedelskategorier. Dessutom lyfts
betydelsen av att utveckla europeiska stomnät
för transporter och att satsa på innovation och
förnyelse fram. Myndigheten har även i
samarbete
med
Produktivitetskommittén
genomfört två seminarier om produktivitet i
anläggningsbranschen och tagit initiativ till en
kartläggning av utländska erfarenheter av
innovativa
upphandlingsformer
av
transportinfrastruktur.
Trafikanalys
har
vidare
bistått
Regeringskansliet bland annat med analyser i
arbetet med EU-direktiv inom väg- och
järnvägsområdet samt i uppföljningen av
myndigheterna inom transportområdet.
Särskilt om Luftfartsverkets resultat

2010 års resultat efter finansiella poster blev -12
miljoner kronor. Som konsekvens av
Luftfartsverkets (LFV) delning 1 april innehåller
räkenskaperna för 2010 resultat från två delvis
skilda verksamheter. Första kvartalet inkluderar
resultatet från ett LFV som bedrev såväl
flygplatsdrift som flygtrafiktjänst, medan
resultatet från resterande del av året kommer
från den verksamhet som enbart består av
flygtrafiktjänst. Gemensamt för första kvartalet
och resten av året är att resultatet, förutom
intäkter och kostnader från den löpande
verksamheten, också påverkats av faktorer av
engångskaraktär. Dels poster till följd av själva
delningen
och
bolagiseringen
av
flygplatsverksamheten, dels genom avräkningar
och reserveringar till följd av beslut som LFV
själva inte kunnat påverka.
Första kvartalets resultat uppgick till -44 miljoner kronor. Då ingår drygt 60 miljoner kronor
i engångs- och omställningskostnader kopplade
till delningen av LFV. Sådana kostnader avser
t.ex. värdering av fastigheter och anläggningar,
inventering och upprättande av överlåtelseavtal,
analys av kapitalstruktur, skapandet av nya varumärken, fysisk delning av it-system, delning av
arkiv, nya dokumenthanteringsrutiner, personalomställningsåtgärder m.m.
Exkluderas delningskostnaderna skulle första
kvartalets resultat ha varit positivt. Efter 2009 års
kraftiga nedgång i flygtrafiken och passagerar39
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volymer inleddes 2010 med ökat passagerarantal.
Under första kvartalet reste 4 procent fler
passagerare till och från LFV:s flygplatser, vilket
bidrog till ökade kommersiella intäkter, och
förbättrad
lönsamhet,
t.ex.
genom
omsättningsbaserade hyror samt bilparkering.
Resultatet för perioden april – december blev
32 miljoner kronor, men inkluderar då ett flertal
poster, såväl positiva som negativa, av
engångskaraktär. Om inte särskilt anges avser
kommentarerna fortsättningsvis denna period.
Rörelsens intäkter
LFV:s intäkter består till ca 75 procent av
självkostnadsbaserade avgifter för, framför allt,
flygtrafiktjänst en route. Minskad trafikvolym
under årets fyra första månader har, tillsammans
med kraftigt ökat behov av avsättningar för
framtida pensioner, inneburit att de intäkter som
flygtrafiken skapar inte täcker verksamhetens
kostnader. Under 2010 har kostnaderna för att
bedriva flygtrafiktjänst en route varit ca 315
miljoner kronor högre än intäkterna.
Underskottet innebär en ökad fordran på LFV:s
kunder och ett stort behov av prisökningar.
Transportstyrelsen har, efter revision av 2009
års kostnadsunderlag, inte godkänt LFV:s redovisning. Transportstyrelsen anser att LFV belastat en route-produkten med för höga kapitalkostnader och har beslutat minska LFV:s
ersättning för 2009 med 100 miljoner kronor.
LFV har överklagat beslutet. I avvaktan på slutligt ställningstagande reserverar LFV en intäktskorrigering i enlighet med Transportstyrelsens
beslut.
LFV:s intäkter består i övrigt av bl.a.
ersättning för lokal flygtrafiktjänst för såväl civil
som militär flygtrafik på sammantaget 37 orter i
Sverige. Efter den avreglering som skedde 1
september i år, till följd av den nya luftfartslagen,
bedrivs den civila verksamheten nu på en
konkurrensutsatt marknad.
Intäkterna
inkluderar
också
en
realisationsvinst på 97 miljoner kronor som blev
resultatet vid försäljningen av dotterbolag till
Swedavia AB i samband med delningen av LFV.
Resterande kommersiella intäkter består främst
av försäljning av konsulttjänster, såväl inom
affärsverkets egna verksamheter som via det
helägda dotterbolaget LFV Aviation Consulting
AB. Intäkterna innefattar också hyresintäkter
samt intäkter för flygmätning och andra tekniska
uppdrag. För 2010 ingår också, som en
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konsekvens av delningen, ett antal intäktsposter
som avser vidarefakturerade kostnader till
Swedavia AB.
Rörelsens kostnader
LFV:s verksamhet är mycket personalintensiv.
Av de totala rörelsekostnaderna utgörs ca 65
procent
av
personalkostnader.
Lönekostnadsutvecklingen
för
operativ
flygledningspersonal har under de senaste åren
varit hög. Den 1 oktober 2010 inföll den sista
höjningen av det löneavtal som slöts 2007.
Rörelsekostnaderna har ökat kraftigt, vilket
beror på att den redovisade pensionsskulden har
ökat som en följd av ändrade beräkningsgrunder.
Statens tjänstepensionsverk, SPV, som ansvarar
för
beräkningen,
tillämpar motsvarande
beräkningsgrunder för affärsverken som gäller
för icke-statliga arbetsgivare vid tryggande av
pensionsutfästelser utanför livförsäkringsbolag
och tjänstepensionskassor. Det högsta tillåtna
ränteantagandet har därvid sänkts i enlighet med
utvecklingen på realränteobligationer. För LFV
har de ändrade beräkningsgrunderna inneburit
att personalkostnaderna har ökat med ca 60
miljoner kronor och att ytterligare ca 240
miljoner kronor har belastat de finansiella
kostnaderna.
LFV:s rörelsekostnader i övrigt består till ca
25 procent av diverse externa kostnader och till
ca 10 procent av avskrivningar på anläggningstillgångar. De externa driftkostnaderna består
främst av kostnader för att säkerställa drift och
underhåll av tekniska system för att upprätta
nödvändig flygsäkerhet, kostnader för såväl administrativ som teknisk it, hyreskostnader mm.
Under 2010 inkluderar utfallet vissa kostnader
hänförbara till delningen av LFV, främst inom it
och dokumentadministration samt kostnader
som vidarefakturerats till Swedavia AB.
Effektiviseringar
För att balansera ekonomin, eliminera det
ackumulerade underskottet i en routeverksamheten och förbättra kostnadsläget har
ett effektiviseringsprogram bedrivits sedan
2009. Detta program förstärktes under
sommaren 2010 och har resulterat i en
sammantagen besparing på ca 100 miljoner
kronor redan 2010. Ytterligare minst 100
miljoner kronor ska sparas under 2011.
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Finansiellt netto
Summan av finansiella intäkter och kostnader
uppgick för hela budgetåret till minus 190
miljoner kronor. Där ingår då ytterligare en
realisationsvinst på 48 miljoner kronor vid
försäljningen av intressebolag till Swedavia
AB.
I övrigt avser -237 miljoner kronor den
finansiella delen av årets pensionskostnader som
påverkats av de ändrade beräkningsgrunderna för
pensionsskulden.
I samband med delningen av LFV tillfördes
LFV 3 miljarder kronor i likvida medel för
reglering av de tillgångar som överfördes till
Swedavia AB och den pensionsskuld som
kvarstod i LFV. Detta har inneburit drygt 20
miljoner kronor i ränteintäkter på placeringar av
likviditetsöverskottet. Delar av LFV:s likvida
medel kommer under 2011 att användas till
inlösen av del av pensionsskulden.
LFV Holding AB
I LFV-koncernens resultat ingår också
resultaten från dotter- och intressebolag
samlade i holdingbolaget LFV Holding AB.
LFV Holding AB bildades 1995 för att
samordna och förvalta LFV:s bolagsverksamhet.
2010 omsatte bolagsverksamheten 49 miljoner
kronor (125). Omsättningen sjönk kraftigt
genom att merparten av bolagen såldes till
Swedavia AB.
LFV Holding AB:s resultat före skatt var för
helåret
157
miljoner
kronor
varav
realisationsvinsten vid försäljning av dotter- och
intressebolag utgör 145 miljoner kronor.
Efter 1 april består LFV Holding AB av
moderbolaget, det helägda dotterbolaget LFV
Aviation Consulting AB samt intressebolagen
Entry Point North AB och NUAC HB.
Särskilt om Statens järnvägars resultat

Statens järnvägars avveckling av verksamhet
Affärsverket Statens järnvägar ska avveckla den
verksamhet (personal, arkiv m.m.) som före
utgången av 2000 ingick i Statens järnvägars
verksamhet och som inte fördes över till:
-

aktiebolag vid årsskiftet 2000/01, eller

-

myndigheter eller aktiebolag vid ett senare
tillfälle.

Under året avvecklades ytterligare personal
som formellt fanns kvar i affärsverket efter
bolagiseringen. Vid ingången av 2001 uppgick
antalet anställda till 1 211 personer. Vid
utgången av 2010 var antalet sex personer,
vilket innebar en minskning med fyra personer
under året. Avtalet om bolagisering av Statens
järnvägars verksamhet innebär att Statens
järnvägar inte ska belastas med bolagens
miljökostnader. Beträffande ansvaret för
miljöskador som uppstått före bolagiseringen
garanterar staten att de bolag som då bildades
hålls skadeslösa. Trafikverket svarar för
handläggningen av denna miljögaranti. Statens
järnvägar handlägger miljöärenden endast i
egenskap av tidigare verksamhetsutövare. I
övrigt fortsätter Statens järnvägars avveckling
av verksamhet.
Statens järnvägars förvaltning av leasingåtaganden
Statens järnvägar ska förvalta leasingavtal
kostnadseffektivt
och
med
en
låg
riskexponering. Statens järnvägar ska inte ingå
några nya åtaganden annat än vad som är
nödvändigt för förvaltningen av existerande
leasingåtaganden. Verksamheten ska inriktas
mot en avveckling av dessa åtaganden på ett
affärsmässigt och effektivt sätt under beaktande
av gällande reglering på respektive område.
Verksamheten består i att förvalta de
leasingåtaganden avseende rullande materiel som
fanns i Statens järnvägar vid bolagiseringen i
början av 2001 och som inte kunde överföras till
SJ AB eller Green Cargo AB eller externt rederi.
Åtagandena per den 1 januari 2011 avser 7 (20)
snabbtåg, 146 (146) personvagnar, 0 (13) ellok
och 2 739 (2 739) godsvagnar. Sedan den 1
januari 2001 har drygt 4 300 fordon lösts ur
leasingavtalen.
Under åren 2008–2010 har ett stort antal
fordon frisläppts genom förtida lösen av
leasingtransaktioner. Detta har också medfört
att tidpunkten för när leasingavtalen förfaller till
slutbetalning kortats ner från 2021 till 2016.
Arbetet med att i förtid lösa transaktioner
fortsätter och sannolikt kommer ytterligare
transaktioner att lösas under 2011 med effekten
att sluttidpunkten kan kortas ytterligare. Att det
nu finns ett stort antal fordon som inte är
bundna av leasingavtal minskar väsentligt
riskerna i Statens järnvägars verksamhet.
Kostnaderna för dessa leasingåtaganden täcks
genom avtal med SJ AB och Green Cargo AB.
41
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Leasingadministrationen av järnvägsfordonen
gav upphov till ett resultat på 0 (-1,2) miljoner
kronor. Genom riksdagens beslut med anledning
av budgetproposition för 2006 har Statens
järnvägar rätt att ta ut en ersättning i form av en
offentligrättslig avgift enligt principen om full
kostnadstäckning
från
de
bolag
som
tillhandahålls
leasingadministration
av
järnvägsfordon. Statens järnvägar ska därutöver
ta
ut
riskavspeglande
avgifter
enligt
Riksgäldskontorets beslut för lån kopplade till
leasingåtaganden.
Trots
nollresultatet
avseende
leasingadministrationen av järnvägsfordonen
visade verksamhetsgrenen ett totalt överskott
om 1,1 (4,7) miljoner kronor. Överskottet är
hänförligt till vinster i samband med lösen och
omstrukturering av leasingtransaktioner.
Statens järnvägars förvaltning av järnvägsfordon
som används i statligt upphandlad trafik
Statens järnvägar ska på ett affärsmässigt och
effektivt sätt förvalta och hyra ut järnvägsfordon
till de av Rikstrafiken upphandlade operatörerna.
Verksamheten ska över en konjunkturcykel visa
en räntabilitet på sysselsatt kapital som
motsvarar räntan på femåriga statsobligationer
plus en procentenhet. I januari 2004 övertog
Statens järnvägar en fordonsflotta om 121
fordon. Genom åren har 31 fordon sålts.
Tidigare år har 25 fordon sålts och under 2010
såldes ytterligare 6 fordon. Det återstår därmed
90 fordon, varav 16 lok, 3 motorvagnsset och 71
personvagnar. Fordonen hyrs i första hand ut till
de operatörer med vilka Rikstrafiken har
trafikeringsavtal. Avkastningen, på i fordonen
bundet kapital, överstiger de ekonomiska mål
som är uppsatta för verksamheten. De sex
fordon som såldes under året gav upphov till en
realisationsvinst på 35,1 miljoner kronor.
Statens järnvägars ekonomiska resultat
Statens järnvägar uppvisar ett positivt
rörelseresultat på 44,6 (29,9) miljoner kronor
och ett positivt resultat efter finansiella poster på
45,7 (25,5) miljoner kronor. Resultatet 2010
uppdelat på verksamhetsgrenar framgår av tabell
3.14 nedan.
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Tabell 3.14 Resultat efter finansnetto
Miljoner kronor
Projekttitel

Avveckling av verksamhet
Förvaltning av leasingåtaganden

2010

2009

- 1 900

1 500

1 100

4 700

Förvaltning av järnvägsfordon

46 500

19 400

Summa

45 700

25 600

Särskilt om Rederinämndens resultat

Rederinämnden upphörde som myndighet den
31 december 2010. Verksamheten övergick i sin
helhet till Trafikverket från och med den 1
januari 2011. Inom Trafikverket inrättades då
motsvarande beslutande funktion med uppgift
att pröva frågor om statligt bidrag till svensk
sjöfart. Rederinämnden har under 2010
behandlat 633 ansökningar, jämfört med 714
ansökningar året innan.
Sedan sjöfartsstödet infördes den 1 oktober
2001 har viss inflaggning skett till det svenska
sjöfartsregistret. Bland annat som ett resultat av
den tidigare konjunkturnedgången har den
tydliga utflaggning som inleddes under 2009
fortsatt under 2010. Under 2010 har totalt 23
fartyg flaggats ut till andra register samtidigt
som endast tre fartyg nyregistrerats i det
svenska. Den svenskflaggade handelsflottan
uppgick vid utgången av 2010 till totalt 206
fartyg. Av dessa var 158 stödberättigade.
Rederinämnden inger varje år i oktober en
rapport om de svenska rederiernas ekonomiska
situation till regeringen. Av den senaste
rapporten som avser 2009 framgår att den
ekonomiska situationen varierar mycket för de
enskilda rederierna. Den ekonomiska situationen
har generellt försämrats 2009 jämfört med 2008.
Omsättningen har minskat i alla segment utom
för torrlast och kusttank. Samtliga undersökta
rederiföretag utom storrederierna visar total sett
förlust om sjöfartsstödet exkluderas. Med stöd
visar
storrederierna,
rororederierna
och
färjerederierna
vinst,
tankfartygsoch
torrlastrederierna visar förlust. Betydelsen av det
statliga stödet skiftar mellan de olika segmenten
inom sjöfartssektorn.
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Även om de svenska rederiernas ekonomiska
situation generellt försämrats under 2009 har det
statliga stödet fortfarande betydelse för de
svenska rederiernas konkurrensförmåga och
bidrar därmed till att fartygen fortsätter att vara
svenskflaggade. Under 2010 har sjöfartsstöd om
1 819 miljoner kronor beslutats, jämfört med
1 926 miljoner kronor under 2009.
Särskilt om Rikstrafikens resultat

Rikstrafiken upphörde som myndighet den 31
december 2010. All verksamhet överfördes i sin
helhet till Trafikverket från och med den 1
januari 2011. År 2010 kom därför att präglas av
förberedelserna inför denna omställning. Under
2010 tecknade Rikstrafiken två nya trafikavtal.
Det ena om ett basutbud på sträckorna GävleBorlänge-Örebro-Mjölby, Borlänge-Mora och
Borlänge-Malung, och det andra om busstrafik
för sträckan Sundsvall-Umeå-Haparanda.
Rikstrafikens transfereringskostnader för
busstrafik var något lägre 2010 jämfört med 2009
(minus 4 procent) beroende på att ett nytt avtal
börjat
gälla
för
busstrafiken
längs
Norrlandskusten. Tre linjer har reducerats till en
busslinje. Transfereringskostnaden för flygtrafik
blev lägre än 2009 främst beroende på att
ersättning för konkurrerande trafik inte blev lika
hög 2010. Tågtrafikens transfereringskostnader
2010 minskade med 19 procent från föregående
år. Rikstrafiken har successivt minskat sina
insatser i västra och mellersta Sverige på grund av
att dessa områden numera har en acceptabel
tillgänglighet. Transfereringskostnaderna för
färjetrafik till och från Gotland ökade med cirka
5 procent 2010 jämfört med 2009.
Kostnadsökningen
beror
främst
på
oljeprisförändringar.

3.6

Politikens inriktning

Det övergripande målet för transportpolitiken är
att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgare och näringsliv i hela landet.
Regeringen anser att det krävs särskilt stora
ansträngningar när det gäller transportsystemets
bidrag till minskad klimat- och miljöpåverkan.

Robust infrastruktur och tillförlitliga
transporter ska bidra till en god tillväxt för
företag samt ett fungerande arbetsliv och vardag
för människor. Varje trafikslag ska för sig kunna
fungera väl men ännu hellre samverka för att hela
resan eller transporten ska bli optimal.
Transportpolitiken är ett viktigt verktyg för
att förbättra förutsättningarna för en mer
differentierad arbetsmarknad och en ökad
specialisering av näringsliv, arbetskraft och
utbildning. Genom ökad tillgänglighet skapas
regionintegrering och regionförstoring vilket har
stor betydelse för tillväxten.
Transportpolitiken ska även bidra till ett
jämställt samhälle. Transportsystemet ska vara
jämställt, dvs. utformas så att det likvärdigt
tillgodoser både kvinnors och mäns resmönster
och transportbehov.
Regeringens uppfattning är att statens roll och
ansvar inom transportområdet fortsatt behöver
förtydligas och myndigheternas verksamheter
effektiviseras. Staten ska ansvara för att gällande
regelverk är ändamålsenliga och väl avvägda samt
att de resurser som satsas på infrastruktur och
andra åtgärder i transportsystemet används på
ett effektivt sätt. I det ligger att svenska
trafikmyndigheter inte bör bedriva sådan
verksamhet som andra aktörer kan bedriva.
För att skapa fungerande res- och
transportkedjor för användarna är det viktigt att
ha ett perspektiv som sträcker sig utanför
Sveriges gränser. Hela Europa behöver ett
robust,
hållbart
och
samverkande
transportsystem som stödjer hållbar tillväxt och
sysselsättning. Svenska trafikregler och villkoren
för den svenska transportnäringen följer i stor
utsträckning av EU- och FN-rätten. För att
kunna säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv
och
långsiktigt
hållbar
transportförsörjning behöver regelutvecklingen
internationellt och inom EU prioriteras.
Öka genomslaget för användarnas olika behov
och förutsättningar

Kraftfulla satsningar på ett robust transportsystem
Att resa med och att transportera gods på tåg är
ett alternativ som fler och fler väljer. Tåg är ett
transportmedel med låg klimatpåverkan. Särskilt
i anslutning till och mellan de större tätorterna
och längs andra stråk med stora godsmängder är
det ett alternativ som behöver bidra med ökad
43
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kapacitet när antalet passagerare och godsflöden
ökar.
De statliga väg- och järnvägssystemen utgör
en
förutsättning
för
en
fungerande
arbetsmarknad och ett konkurrenskraftigt
näringsliv i hela landet. Det blir särskilt tydligt i
tider av ekonomisk oro. Åtgärder som syftar till
att på kort sikt förbättra möjligheterna till
arbetspendling och att förstärka näringslivets
konkurrenskraft på en global marknad bör
prioriteras. Förstärkta satsningar på drift och
underhåll samt investeringar i infrastruktur är
därtill ett stabiliseringspolitiskt verktyg som ger
sysselsättningseffekt på relativt kort sikt.
I denna proposition föreslår regeringen att 2,6
miljarder kronor satsas på åtgärder i
järnvägssystemet 2012, varav 800 miljoner
kronor avser medel som belastat Trafikverkets
anslagskredit under 2011. Satsningen riktas i
första hand mot drift och underhåll,
reinvesteringar och trimningsåtgärder. År 2013
satsas 1,8 miljarder kronor för samma ändamål.
På vägsidan har de senaste årens hårda vintrar
inneburit att budgeten för drift och underhåll till
stora delar har använts till vinterväghållning. Till
följd av detta bedömer regeringen att det finns
ett uppdämt behov av underhållsåtgärder som
genomförs under årets snöfria perioder. Mot
denna bakgrund föreslår regeringen en satsning
på väghållning på 950 miljoner kronor 2012 och
450 miljoner kronor 2013. Satsningen riktas i
första
hand
mot
underhållsåtgärder,
trafiksäkerhetshöjande åtgärder, miljöåtgärder
samt trimningsåtgärder.
Åtgärderna i regeringens satsningar på ett
robust transportsystem riktas mot de starkast
trafikerade stråken i väg- och järnvägsnätet,
däribland sträckor som är betydelsefulla för
arbetspendling
i
storstadsområdena.
Inriktningen ger även en möjlighet att prioritera
viktiga godsstråk. De samhällsekonomiskt mest
lönsamma väg- och järnvägssträckorna ska
prioriteras.
De satsningar som genomförs 2012 och 2013
ska ses som en del i regeringens långsiktiga
strategi för att skapa ett robust transportsystem.
Regeringen kommer under mandatperioden att
återkomma med förslag till ett nytt
infrastrukturbeslut som syftar till att säkerställa
de framtida behoven av åtgärder inom
transportsystemet. Som ett led i denna process
har regeringen gett Trafikverket i uppdrag att
med utgångspunkt i nu gällande planer utreda
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kapacitetsbrister i transportsystemet samt
föreslå åtgärder på lösningar. Inom ramen för
uppdraget ska olika alternativ för höjd
hastighetsstandard redovisas. Uppdraget ska
redovisas den 30 april 2012. Dessutom har
Trafikanalys redovisat ett uppdrag avseende
storstadspendlingens utveckling.
En av utgångspunkterna i uppdraget till
Trafikverket är att analysera hur de olika
trafikslagen kan samverka på bästa sätt i syfte att
åstadkomma ett effektivare transportsystem.
Trafikverket har även ett särskilt uppdrag att
redovisa hur banavgifter som leder till effektivare
kapacitetsutnyttjande kan utformas. En analys av
olika åtgärders effekter på samhällsutvecklingen,
t.ex. för pendlingsmöjligheter till utbildning och
arbete, näringslivsutveckling och internationell
konkurrenskraft, efterfrågan på godstransporter
på järnväg och samverkan mellan trafikslag ska
göras vilket även innefattar analys av
följdinvesteringar som kan bli aktuella i andra
trafikslag. I processen kommer dialogen med
regional nivå utgöra en naturlig del.
Andra åtgärder för förbättrad kapacitet i
transportsystemet
Näringslivets beroende av tillförlitliga och
punktliga transporter är viktigt att poängtera. I
den internationella konkurrensen är det svenska
näringslivet beroende av att få tillgång till en
järnvägsinfrastruktur av god kvalitet på
kommersiella villkor. Gröna korridorer och
inrättandet av internationella godskorridorer för
ett Europeiskt järnvägsnät är högt prioriterat av
regeringen för att främja långsiktigt hållbara
transporter och inte minst för att stärka svenskt
näringslivs konkurrenskraft.
En annan viktig fråga med bäring på
transportsystemets kapacitet gäller möjligheten
att
upprätthålla
beredskap
för
vissa
samhällssviktiga flygtransporter. Trafikverket
utreder på regeringens uppdrag möjligheten att
skapa ett nationellt nät av flygplatser med
beredskap dygnet runt. Målsättningen är att ett
sådant nät ska vara på plats vid årets början 2012.
Regeringen föreslår i denna proposition att 7
miljoner kronor årligen avsätts för det aktuella
ändamålet.
Förutsättningarna för transporter är delvis
annorlunda i landsbygder jämfört med i tätorter
och städer och det är en utmaning att finna
effektiva transportlösningar för människor och
företag i våra landsbygdsområden. Underlagen är
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mindre eftersom verksamheter och befolkning är
mer utspridda. Vissa verksamheter som
råvaruproduktion och bearbetning av dessa
innebär exempelvis tunga transporter. Den
växande turismsektorn ställer stora krav på
tillgänglighet. Tätortsnära landsbygder kan dra
stor nytta av ökad regionförstoring och
regionintegrering.
Sammantaget
ställer
förhållandena i landsbygderna därför krav på
flexibla
och
samordnade
kommunikationslösningar inte minst mellan
olika transportslag. Därför satsar regeringen på
en robust och tillgänglig infrastruktur med bra
bärighet. Regeringen har i åtgärdsplanen
exempelvis beslutat om att stärka kvaliteten på
det finmaskiga vägnätet, bl.a. genom satsningar
på bärighet och bidrag till enskilda vägar.
Stärkt konkurrenskraft för sjöfarten
Sverige är ett exportberoende land där i volymer
räknat omkring 90 procent av utrikeshandeln
sker med fartyg. Även om mycket av
sjötransporterna sker med fartyg som seglar
under annan flagg än svensk finns det ändå skäl
som motiverar att Sverige bör ha en
konkurrenskraftig
inhemsk
sjöfartsnäring.
Regeringen avser att under 2012 presentera en
sjöfartsstrategi. I strategin kommer åtgärder i
syfte att främja sjöfarten och dess samverkan
med andra transportslag att redovisas.
Regeringen vill med detta se sjöfarten som en
viktig del i ett sammanhängande maritimt
kluster i samspel med andra närliggande
verksamheter och näringar.
Inre vattenvägsutredningen har haft i uppdrag
att analysera de konsekvenser som uppkommer
om EU:s regelverk om inre vattenvägar
genomförs i svensk rätt samt föreslå
författningsändringar
för
ett
sådant
genomförande. Utredningen har lämnat
betänkandet Genomförande av EU:s regelverk
om inre vattenvägar (SOU 2011:4). Betänkande
har remissbehandlats. Frågan om genomförande
av EU:s regelverk om inre vattenvägar bereds för
närvarande.
Enklare, säkrare och mer attraktivt att cykla
Cykeln ska vara ett attraktivt alternativ för hela
eller delar av de resor människor företar. Två
viktiga arbeten som ska stödja en ökad och
säkrare cykling är nu igång. En särskild utredare
ser
över
de
regler
som
påverkar
förutsättningarna för att cykla (dir. 2010:93).

Det är i första hand trafikreglerna för cykeltrafik
samt bestämmelser som reglerar planering och
utformning av trafikmiljön som ses över. Även
förutsättningar
för
cykelparkering
och
möjligheterna att ta med cykel på tåg och buss
ingår. Uppdraget kommer att redovisas i maj
2012. Trafikverket och Transportstyrelsen har
vidare regeringens uppdrag att ta fram en strategi
och handlingsplan för ökad och säker cykling.
Detta görs i samarbete med kommunerna och
andra berörda.
Effektivisera transportsystemet, dess
verksamheter och användningen av resurser

Effektivitet genom samordning av nivåer och
sektorer
För att öka bidraget till tillväxten behöver det
skapas bättre förutsättningar för att integrera
utvecklingen av transportsystemet med andra
sektorsområden. En ökad samordning på såväl
regional, nationell och internationell nivå, liksom
mellan dessa nivåer krävs. Därigenom ökar
synergierna av de satsningar som görs inom olika
sektorer och på olika nivåer i samhället.
Regeringen avser därför att fortsätta utveckla en
transportpolitik som är mer samordnad med och
väl integrerad i andra politiska områden.
Nya former för fysisk och ekonomisk planering
Infrastrukturplaneringen behöver effektiviseras
så att transportinfrastrukturen snabbare kan
utvecklas och möta samhällets behov och tar
hänsyn till att utvecklingen av transportsystemet
är en integrerad del i samhällsbyggandet på såväl
lokal, regional som nationell nivå. Regeringen
avser därför att under våren 2012 lämna en
proposition om nya former för planering av
transportinfrastruktur. I det arbetet kommer
bl.a.
Transportinfrastrukturkommitténs
betänkande Effektivare planering av vägar och
järnvägar (SOU 2010:57), de förslag de tidigare
trafikverken
lämnat
i
ärendet
och
Medfinansieringsutredningens slutbetänkande
Medfinansiering av transportinfrastruktur (SOU
2011:49) att utgöra grund.
Bättre beslutsunderlag om drift och underhåll
I regeringens beslut om fastställelse av den
nationella trafikslagsövergripande planen för
utveckling av transportsystemet för perioden
2010–2021 redogjorde regeringen för sin avsikt
att bl.a. mot bakgrund av Riksrevisionens
45
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granskningar
genomföra
en
grundlig
genomlysning av Trafikverkets drift- och
underhållsverksamhet. Trafikverket har därefter
på eget initiativ inlett ett sådant arbete.
Regeringskansliet kommer under hösten 2011
att med utgångspunkt i resultaten från
Trafikverkets arbete gå vidare och ta fram
modeller för styrning av Trafikverkets drift- och
underhållsverksamhet. Syftet är att säkerställa
bättre prioriteringsunderlag till riksdagen.
Tydligare gränsdragning mellan politik och
marknad
Under de senaste åren har ett antal förändringar
genomförts inom transportområdet med
utgångspunkten att det behövs en tydligare
gränsdragning mellan förvaltning, politik och
marknad. För statens del är en koncentration på
kärnuppgifterna angelägen. Konkurrensutsatt
verksamhet bör av det skälet i normalfallet inte
bedrivas i myndighetsform. Dessutom har nya
marknader öppnats för konkurrens.
Den 1 oktober 2010 togs det sista steget i
öppnandet av marknaden för persontrafik på
järnväg och den 1 januari 2012 träder en ny
lagstiftning inom kollektivtrafikområdet i kraft.
Den nya lagen om kollektivtrafik innebär att
bl.a. att kommuners och landstings ansvar för
kollektivtrafik ska handhas av en förvaltning i
stället för av bolag och att det blir tillåtet att
bedriva kommersiell busstrafik även inom
länsgränserna.
I mars 2011 fattade regeringen beslut om att
ge Trafikanalys i uppdrag att utvärdera
effekterna av öppnandet av dessa båda reformer.
Resultaten av utvärderingen ska redovisas årligen
och kommer att slutredovisas senast den 1
december 2014. Regeringen har för avsikt att,
bl.a. med hjälp av denna utvärdering, identifiera
åtgärder som ur ett resenärsperspektiv kan
förbättra funktionaliteten på de aktuella
marknaderna.
För att marknaden för persontrafik på järnväg
ska fungera framöver behöver det t.ex. finnas
rimliga förutsättningar för kommersiella
järnvägsföretag att få tillgång till fordon. Det
finns även ett antal samordningsfunktioner som
behöver vara välorganiserade för att människors
kollektivtrafikresor ska fungera tillfredställande.
Exempel
på
sådana
funktioner
är
järnvägsstationer och andra bytespunkter samt
biljett- och informationssystem.
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Sedan den 1 september 2010 kan den som
driver en flygplats upphandla den lokala
flygtrafiktjänsten för flygplatsen på marknaden.
Det tidigare Luftfartsverket har delats upp så att
driften av de statliga flygplatserna numera
handhas av Swedavia AB, medan den
kvarvarande
delen
av
Luftfartsverket
tillhandahåller
flygtrafikledningstjänster.
Transportstyrelsen ansvarar för tillståndsgivning
och tillsyn beträffande de aktörer, inklusive
Luftfartsverket, som erbjuder sina tjänster för
lokal flygtrafiktjänst.
Sedan den 1 juli 2010 är fordonsbesiktningen i
Sverige konkurrensutsatt. Det innebär att
ackrediterade företag kan utföra besiktningar av
personbilar, lastbilar, maskiner och andra
fordon. Omregleringen av fordonsbesiktningen
är en anpassning till den svenska huvudregeln
om att oberoende och självständiga organ, i
konkurrens, ska utföra provning och kontroll.
Den konkurrensutsatta fordonsbesiktningen
förutsätts skapa ett bredare utbud för kunderna.
Dessutom bedöms positiva samhällsekonomiska
effekter skapas av fler och växande företag, nya
produkter och tjänster som ger ökad
sysselsättning och ekonomisk tillväxt.
Omregleringen
innebär
en
tydligare
rollfördelning mellan myndigheter och de
företag som utför besiktningar genom att det
klargörs vad som ska vara statliga åtaganden i
form
av
myndighetsuppgifter.
Transportstyrelsen ansvarar för de regler som
ska gälla för såväl besiktningsorgan och
besiktningstekniker
som
för
själva
fordonsbesiktningen i sig. Transportstyrelsen
svarar
också
för
tillsynsansvaret
att
besiktningsverksamheten fungerar väl avseende
trafiksäkerhet,
miljö,
prisutveckling,
teknikutveckling och tillgänglighet.
Staten har ingått ett avtal med övriga ägare i
Aktiebolaget Svensk Bilprovning som gör det
möjligt för bolaget att förbereda en försäljning
av delar av bolagets stationsnät. En viktig
utgångspunkt för regeringen är att den
föreslagna försäljningsstrukturen ska bidra till en
väl fungerande marknad samtidigt som behovet
täckning
avseende
av
en
god
fordonsbesiktningar i hela landet beaktas.
Regionala luftrum för effektiviserad flygledning
Inom EU sammanläggs nationella luftrum till
större regionala enheter för att uppnå effektiva
flygledningstjänster till förmån för kortare
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flygvägar,
minskade
restider,
minskade
bränslekostnader och minskad belastning på
miljön. Sverige och Danmark sammanlägger sina
luftrum och gemensam operativ drift av
undervägstjänster (en-route) kommer att starta
under 2012.
Effektiva verksamheter i myndigheterna
Trafikverket har inlett ett arbete med att
långsiktigt effektivisera sin verksamhet. Arbetet
fokuserar på tre områden, vilka samtliga har sin
grund i motiven till bildandet av Trafikverket,
nämligen en utvecklad trafikslagsövergripande
planering och samordning, ökad intern
effektivitet samt sänkta produktionskostnader i
upphandlade entreprenader och bidrag till ökad
produktivitet inom anläggningsbranschen.
Vad gäller den interna effektiviteten har
Trafikverket identifierat en årlig bruttopotential
för att skapa effektiviseringar som efter 2013
uppgår till 2–3 miljarder kronor. Potentialen
baseras på 2009 års verksamhetsvolym.
Myndighetsomorganisationen förväntas ge
besparingar på 78 miljoner kronor respektive 150
miljoner kronor under åren 2011 och 2012. En
del av denna besparing återförs till utgiftsområde
22 Kommunikationer och utgör ett tillskott till
drift och underhåll av väg och järnväg.
Tillskottet utgör 28 miljoner kronor respektive
50 miljoner kronor under 2011 och 2012.
Regeringen kommer noggrant att följa
Trafikverkets effektiviseringsarbete.
Även i Transportstyrelsens verksamhet
kommer allt större krav att ställas på att befintlig
verksamhet kan bedrivas till lägre kostnader. I
juni 2010 redovisade Transportstyrelsen ett
uppdrag från regeringen att redovisa en plan för
hur myndigheten långsiktigt ska kunna anpassa
sin verksamhet mot bakgrund av att
verksamheten i sin helhet inte kommer kunna
tillåtas expandera i takt med att nya uppgifter
tillkommer.
I
sin
redovisning
gjorde
Transportstyrelsen
bedömningen
att
myndigheten
kommer
att
genomföra
omställningar från gammal till ny verksamhet på
motsvarande mer än 100 miljoner kronor per år
de kommande åren. I juni 2011 redovisade
Transportstyrelsen ett annat uppdrag från
regeringen bl.a. gällande ekonomisk uppföljning
och uppföljning av effektiviteten i myndighetens
verksamhet. Transportstyrelsen kommer i
fortsättningen att lämna årliga redovisningar
gällande detta.

Under 2010 intensifierade Sjöfartsverket det
förändringsarbete som bedrivs inom verket där
målsättningen är att inom 18 månader omvandla
Sjöfartsverket till en än mer effektiv
serviceorganisation med kundernas och övriga
intressenters behov och förväntningar i fokus
och till en myndighet med en ekonomi i balans. I
början av 2011 infördes en ny organisation med
affärsområden där balanserade styrkort används
för att styra men också för att bättre
åskådliggöra
de
olika
verksamheterna.
Målsättningen är att under en treårsperiod
reducera kostnaderna med över 120 miljoner
kronor. En del i effektiviseringsprogrammet är
bättre utökat samarbete med Luftfartsverket
avseende
gemensamma
servicefunktioner.
Inriktningen är att den gemensamma funktionen
ska omfatta bland annat växel, reception,
resetjänst, registratur, arkiv, upphandling, och
löneadministration. Målsättningen är att uppnå
en 30-procentig besparing inom dessa
funktioner. Samtliga verksamheter är eller har
genomlysts i syfte att förbättra effektiviteten
men också för att kunna genomföra nödvändiga
kulturförändringar vilket förutom ekonomi även
innefattar ledarskap, medarbetarskap, processer
och kundfokus.
För att balansera ekonomin och minska det
ackumulerade underskottet i en routeverksamheten bedrivs det sedan 2009 ett
kostnadseffektiviseringsprogram
i
Luftfartsverket. Redan under 2009 och 2010 har
Luftfartsverket kunnat göra besparingar
motsvarande ca 100 miljoner kronor och i 2011
års plan ingår besparingar på ytterligare 100
miljoner kronor. Målsättningen är att t.o.m.
2014 spara minst 320 miljoner kronor.
Besparingarna är också en förutsättning för att
kunna infria målen i EU:s föreslagna
prestationsplan för prissättning av en routeverksamheten som kommer att gälla fr.o.m.
2012.
Regeringen kommer utveckla tydligare styrning och uppföljning av forskning och innovation av de myndigheter inom transportområdet
som berörs i syfte att få ännu effektivare användning av resurserna. I det arbetet kommer
bl.a. Transportforskningsutredningens betänkande Mer innovation ur transportforskning
(SOU 2010:74) ligga till grund tillsammans med
fortsatt utveckling av effektivare användning av
resurser.
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I syfte att löpande följa upp och analysera
Trafikverkets agerande för att förbättra
produktiviteten och innovationsgraden på
anläggningsmarknaden har regeringen tillsatt
Produktivitetskommittén (dir. 2009:92) som ska
redovisa sitt uppdrag halvårsvis med en
slutredovisning senast den 30 juni 2012.
Vidare har Statskontoret redovisat ett uppdrag
att utveckla modeller och metoder för mätning
av produktivitet och innovationsgrad på
anläggningsmarknaden. Resultatet utgör nu
underlag i Trafikverkets arbete med att mäta
produktivitet. Statskontorets förslag och
Produktivitetskommitténs
rapporteringar
kommer
att
beredas
vidare
inom
Regeringskansliet och utgöra underlag för en
bedömning av vilka ytterligare åtgärder som
regeringen ska vidta i syfte att förbättra
produktiviteten i anläggningsbranschen.
I det sammanhanget bör det nämnas att
regeringen tagit initiativ till förbättrad
modellutveckling för godstransporter och
persontransporter. Syftet är att systematiskt
kunna prognostisera och jämföra tänkbara
konsekvenser av olika åtgärdsalternativ inom
såväl
nyinvestering
som
drift
och
underhållsinsatser och andra alternativ som kan
ligga som förslag, t.ex. vid tillämpning av den s.k.
fyrstegsprincipen.
Regeringen har med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Förvaltningen av samhällsekonomiska metoder inom infrastrukturområdet(RiR 2010:27) gett Trafikverket i
uppdrag att redovisa hur myndigheten arbetar
med utveckling och förvaltning av samhällsekonomiska metoder och modeller i syfte att säkerställa att modellerna utvecklas ändamålsenligt.
Samtidigt har Trafikanalys fått ändrade instruktioner i syfte att följa den internationella utvecklingen på området och följa Trafikverkets uppdrag.
Regeringen har också gett Trafikanalys i uppdrag att årligen redovisa analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relation till skatte- och avgiftsuttag inom olika delar
av den svenska och den europeiska transportsektorn.
Effektivitet och flexibilitet i besiktningen av fartyg
under svensk flagg
Transportstyrelsen har på regeringens uppdrag
sett över förutsättningarna att effektivisera och
skapa större flexibilitet för besiktning av fartyg
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som för svensk flagg. I redovisningen av
uppdraget har Transportstyrelsen redogjort för
sin avsikt att delegera viss tillsyn enligt bl.a. lagen
om åtgärder mot förorening från fartyg och
fartygssäkerhetslagen
till
s.k.
erkända
organisationer. Transportstyrelsen har vidare
tagit fram ett förslag till ändring av lagen om
sjöfartsskydd som skulle skapa ytterligare
utrymme för delegering av tillsyn. I fråga om
arbetsmiljö har myndigheten gjort bedömningen
att det saknas nationella och för närvarande
också internationella förutsättningar för en
delegering av tillsynen inom området.
Regeringen
delar
Transportstyrelsens
bedömningar
beträffande
den
fortsatta
fördelningen
mellan
verksamhet
som
myndigheten själv bör bedriva respektive vilka
uppgifter som bör delegeras. Regeringen avser
att återkomma till frågan om ändringar i lagen
om sjöfartsskydd.
Regering en tar större ansvar för information och
pådrivande insatser
I budgetpropositionen för 2010 meddelade
regeringen sin avsikt att inte längre tillämpa
begreppet sektorsansvar inom transportområdet
samt att Trafikverkets samlade uppdrag och roll
skulle preciseras och tydliggöras i instruktion
och regleringsbrev.
I mars 2010 beslutade regeringen om en
proposition gällande inriktningen för den
offentliga förvaltningen (prop. 2009/10:175).
Där redogjorde regeringen för sin bedömning att
det inte bör vara en uppgift för myndigheter att
bedriva
opinionsbildning
eller företräda
särintressen inom sitt verksamhetsområde samt
att den informationsverksamhet myndigheter
bedriver bör ligga inom ramen för de uppgifter
som regeringen har beslutat ska gälla för
myndigheten. Inom transportområdet har
myndigheterna med sektorsansvaret som grund
bedrivit verksamhet som i delar har anknytning
till detta ställningstagande. Det gäller t.ex. inom
trafiksäkerhetsområdet.
I den mån det är befogat att Trafikverket eller
någon av övriga myndigheter inom transportområdet bedriver informationsverksamhet som
syftar till att påverka människors beteenden bör
grunden för det klargöras i särskilda regeringsbeslut. Regeringens avsikt är att på detta sätt ta ett
större ansvar för verksamheter av den aktuella
karaktären samt att åstadkomma en ökad tydlighet i myndighetsstyrningen på området. I sam-
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manhanget är det viktigt att påpeka att fyrstegsprincipen alltjämt bör utgöra ett viktigt led i
planeringen av infrastruktur och att regeringen
anser att det är en fördel att t.ex. Trafikverket
genom särskilda regeringsbeslut kan ges tydligare mandat än hittills att vidta åtgärder som
syftar till att påverka transportbehov och val av
transportsätt. Inte heller i övrigt ska detta ställningstagande tolkas på något annat sätt än att de
höga ambitionerna bakom transportpolitiken
ligger fast.
Fördelarna med ett register för fritidsbåtar är inte
tillräckligt stora
Riksdagen har vid ett flertal tillfällen uttryckt att
regeringen bör överväga ett återinförande av ett
statligt fritidsbåtsregister. Sjöfartsverket utredde
på regeringens uppdrag frågan 2003. I
redovisningen av uppdraget tog Sjöfartverket
inte ställning till ett registerinförande.
Remissinstanserna var överlag kritiska till
Sjöfartsverkets rapport. Regeringen anser inte att
det är klarlagt att kostnaderna med införandet
och upprätthållandet av ett register överväger
nyttan med det. Mot denna bakgrund anser
regeringen för närvarande att det inte är
motiverat med ett återinförande av ett statligt
fritidsbåtsregister.
Regeringen
fick
i
juni
2011
en
uppdragsredovisning från Naturvårdsverket
avseende
omhändertagande
av
uttjänta
fritidsbåtar. Rapporten har remitterats och
regeringen avser därefter ta ställning till
förslagen som bland annat handlar om att införa
ett producentansvar för fritidsbåtar
Verka för ett modernt, miljöanpassat och säkert
transportsystem

Fortsatt framåt för fossiloberoende fordonsflotta
Regeringens insatser för en fossiloberoende
fordonsflotta fortsätter. Generellt verkande
styrmedel som sätter pris på utsläppen utgör
grunden för arbetet med att nå målet om en
fossiloberoende fordonsflotta. Sådana styrmedel
behöver kompletteras med mer riktade
styrmedel. Regeringen avser att från den 1 januari 2012 införa en ny supermiljöbilspremie om
40 000 kronor per bil till inköp av de bilar som
släpper ut allra minst koldioxid. Miljöbilsdefinitionen bör skärpas från den 1 januari
2013 så att den femåriga befrielsen från for-

donsskatt alltid går till de mest miljöanpassade
bilarna. Satsningarna för att stödja utvecklingen
av ny teknik fortsätter, bl.a. genom programmet
för demonstration och marknadsintroduktion av
elbilar
och
laddhybrider
samt
demonstrationsanläggningar
för
andra
generationens biodrivmedel.
Andra insatser för ett miljöanpassat
transportsystem
Regeringen beslutade den 22 juni 2011 att ändra
trafikförordningen (1998:1276) så att det blir
möjligt att förbjuda dubbdäck på samtliga
kommunala vägar inom ett område. Kommuner
har därmed fått förbättrade möjligheter att
minska halterna av större partiklar (PM10) i
utsatta områden.
Luftfartsverket
kommer
att
fortsätta
samarbetet med flygbranschen och andra aktörer
för att minska flygets miljöpåverkan. Gröna och
raka flygvägar, gröna inflygningar och gröna
avgångar är exempel på insatser som minskar
utsläppen.
Flygets inträde i handelssystemet med
utsläppsrätter från 2012 gör att möjligheten för
miljödomstolarna att begränsa utsläpp av
koldioxid från flygtrafiken vid en flygplats
behöver tas bort. Naturvårdsverket har fått i
uppdrag av regeringen att i samråd med
Transportstyrelsen
och
Statens
Energimyndighet genomföra en analys av hur
utsläpp av koldioxid från flygverksamhet kan
undantas från andra typer av regleringar än vad
som följer av lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter. Uppdraget ska redovisas till
Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast
den 31 december 2011.
Tomma transporter är ett konkret exempel på
bristande effektivitet i EU:s transportsystem och
transportpolitik. I dag är 43 procent av Europas
lastbilstransporter tomma och hälften av
godstågens vagnar. Det är en viktig klimatfråga
och handlar om ökad samverkan mellan grupper
av köpare av transporter och transportföretag
för bättre kapacitetsutnyttjande
Ett gränsöverskridande perspektiv
Ett
väl
fungerande
transportoch
infrastruktursystem inom samt till och från
Östersjöområdet är av avgörande betydelse för
Östersjöländernas utveckling men även för EU
som helhet. EU:s strategi för Östersjöregionen
syftar bl.a. till att i ett längre perspektiv skapa
förutsättningar och ett än mer fördjupat
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samarbete länderna emellan för att exempelvis
genomföra funktionella nationsöverskridande
infrastrukturprojekt. På så sätt skapas
sammanhållna transportstråk runt samt till och
från Östersjöregionen.
Den
täta
fartygstrafiken
i
bl.a.
Östersjöområdet innebär risker för olyckor med
svåra konsekvenser som följd. Det är därför
angeläget att sjöfarten bedrivs så att riskerna för
och eventuella konsekvenser av en olyckor blir
så små som möjligt. Sjösäkerhetsarbetet bör
inriktas mot detta vilket innebär att åtgärder
kontinuerligt måste vidtas för att för att öka
säkerheten och minska risken för olyckor.
Regeringen anser därför att det är angeläget att
svenska
myndigheter
tillsammans
med
motsvarande myndigheter runt Östersjön följer
utvecklingen och vid behov vidtar åtgärder för
att öka säkerheten till sjöss och skydda
Östersjöns marina miljö.
Regeringen har tagit initiativ till att stärka
samarbetet
med
Sveriges
grannländer.
Gemensamma
kartläggningar
av
den
gränsöverskridande infrastrukturen har skett
tillsammans med Finland respektive Norge och
det har resulterat i ett antal konkreta
samarbetsprojekt som nu pågår. Avtal om
gränsöverskridande taxitrafik har slutits med
Norge
och
Finland.
Vidare
leder
Näringsdepartementet en undersökning om
behovet av och möjligheterna för en ny fast
Öresundsförbindelse mellan Helsingborg och
Helsingör för väg och järnväg. Sverige och
Danmark har tillsatt en tjänstemannagrupp för
kunskapsutbyte om, och för att följa de svenska
undersökningarna.
Trafiksäkerhet fortsatt i fokus
I fjol dog 266 personer på de svenska vägarna.
Det innebär att Sverige har det lägsta antalet
döda i trafiken i förhållande till sin befolkning i
världen. Regeringen fortsätter att satsa för ökad
säkerhet och trygghet på vägarna. Det finns en
rad områden där Sverige har varit framgångsrikt,
exempelvis åtgärdande av farliga sträckor genom
mittseparering,
övervakningskameror
och
genom
nya
effektiva
hastighetsgränser.
Ambitionsnivån och tempot behöver skruvas
upp ytterligare för att nå etappmålet för 2020
samt för att bidra till EU:s nyligen beslutade
halveringsmål mellan 2010 och 2020. Den enskilt
viktigaste åtgärden för att snabbt förbättra
trafiksäkerheten
är
att
minska
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hastighetsöverträdelserna. Detta gäller inte minst
yrkestrafikens överträdelser. Regeringen vill i
detta sammanhang framhålla betydelsen av att
arbetsgivare och transportbeställare tar ett ökat
ansvar för trafiksäkerheten. Regeringen vill
också ge särskild uppmärksamhet åt oskyddade
trafikanter på två hjul, som har en förhöjd risk
att dö eller skadas i trafiken jämfört med
exempelvis
bilburna
trafikanter.
Inom
fordonsområdet ser regeringen positivt på
utvecklingen av teknik som i ännu högre grad
kan stödja föraren i en säker körning.
Minskat rattfylleri och färre påverkade förare
Alkohol är inblandat i cirka en femtedel av
dödsfallen i vägtrafiken och rattfylleri på grund
av narkotikaintag utgjorde 2010 drygt 40
procent av alla anmälda rattfylleribrott. Även
körning då föraren är trött eller har nedsatt
körförmåga av andra skäl orsakar många
allvarliga olyckor. Det krävs därför att
regeringen, ansvariga myndigheter och övriga
aktörer fortsatt arbetar brett för att minska
antalet förare som är påverkade av alkohol eller
andra droger på våra vägar. Det är viktigt att ha
en helhetssyn vad gäller påverkade förare,
oberoende av orsakerna till detta, så att
stödjande teknik och även metoderna för
information, kontroll, påföljder och behandling
utvecklas och samordnas.
Den 1 januari 2012 införs ett permanent och
förbättrat system för alkolås till rattfyllerister. I
det nya systemet sänks kostnaderna för att ha
alkolås för den enskilde, bl.a. genom
subventionering
av
de
administrativa
kostnaderna för hantering av alkolåsärenden hos
Transportstyrelsen. Regeringen avser att låta
Transportstyrelsen
nyttja
medel
från
Trafikverket
för
att
möjliggöra
subventioneringen. I sammanhanget kan nämnas
att det sedan tidigare finns en bestämmelse om
att de bilar som myndigheter under regeringen
köper in i största möjliga utsträckning ska vara
utrustade med alkolås.
Regeringen vill också stödja ett ökat frivilligt
införande av alkolås och annan liknande teknik i
förebyggande syfte. Billigare och mer
användarvänlig framtida teknik bedöms inom
några år ytterligare skynda på utvecklingen mot
att alkolås och annan teknik som känner av och
varnar om föraren är påverkad blir standard.
Genom fordonsforskningsprogrammet stödjer
staten i samarbete med näringslivet fortsatt
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forskningsinsatser som syftar till att skapa
sådana tekniska lösningar.
Ny teknik gör transportsystemet mer effektivt
Det långsiktiga arbetet att ta tillvara
möjligheterna
att
använda
it
inom
transportsystemet
genom
intelligenta
transportsystem (ITS) fortgår. För att påskynda
och samordna insatserna arbetar sedan juni 2010
ITS-rådet på regeringens uppdrag för att
utveckla former för samarbete mellan
myndigheter och näringsliv. Andra viktiga
uppgifter är att ge råd i och påskynda
Trafikverkets och andra aktörers arbete med att
genomföra en handlingsplan för ITS samt att
verka för ett ökat svenskt agerande i EU på ITSområdet.
Europeiskt och internationellt samarbete
EU-kommissionen har redovisat sin framtida
politik för transportområdet i en vitbok.
Transporterna är en bas för vår ekonomi och
vårt samhälle och utgör en viktig del i strategin
EU 2020. En konkurrenskraftig transportsektor
kräver en politik som ökar rörligheten och
minskar
utsläppen.
Regeringen
stöder
målsättningen att minska utsläppen av
växthusgaser från transportsektorn med 60
procent. En avgörande strategi för att lyckas
kommer att vara att fullborda det gemensamma
europeiska transportområdet.
För att Sverige ska kunna hävda sig
internationellt är det viktigt att internationella
samverkansformer bibehålls och utvecklas
ytterligare.
Medverkan
i
EU:s
forskningsprogram, kunskapsutbyte med andra
länder utanför EU samt ett aktivt följande av den
internationella
utvecklingen
inom
transportområdet är viktiga delar i detta.

3.7

Budgetförslag

3.7.1

1:1 Väghållning

Tabell 3.15 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

20 249 645

2011

Anslag

20 702 367

2012

Förslag

21 563 948

2013

Beräknat

22 029 937

2

2014

Beräknat

21 788 090

3

2015

Beräknat

23 260 249

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 076 627
20 683 896

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 21 627 195 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 21 042 918 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 22 071 018 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för
-

statlig väghållning, vilket innefattar
vägplanering, byggande, drift, bärighetsåtgärder, underhåll och fysiska trafiksäkerhetsåtgärder, gång- och cykelvägar på det
statliga vägnätet, ränta och amortering på
upptagna
lån
för
att
finansiera
anläggningstillgångar, broar som ersätter
färjor, vissa prioriterade vägprojekt samt för
nya investeringar i vissa vägprojekt för vilka
trängselskatt eller vägavgifter planeras att
tas ut,

-

bidrag, vilket innefattar de statsbidrag som
myndigheten administrerar till kollektivtrafik inklusive handikappanpassningsbidrag och särskilda bidrag till storstädernas
trafiksystem, enskilda vägar, bidrag till
gång- och cykelbehov, planskilda passager
m.m. för att minska konfliktpunkter mellan
skyddade och oskyddade trafikanter samt
förbättring av miljö och trafiksäkerhet på
kommunala vägar,

-

andra insatser, utöver väghållning och bidrag, som syftar till att uppnå de transportpolitiska målen,

-

ersättning för eftersök av vilt som varit inblandat i sammanstötning med motorfordon liksom polisens ökade administrationsoch fakturahanteringskostnader,

-

stakning av vinterled till Holmön och

-

eventuella böter till följd av försenad
implementering av EU-direktiv.
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När det gäller samhällets krisberedskap ingår
Trafikverket i samverkansområde Transporter.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamheten omfattar uppdragsverksamhet,
offentligrättsliga avgifter och avgift för färd på
Svinesundsförbindelsen.
I
Trafikverkets
uppdragsverksamhet
ingår
Färjerederiet.
Utgångspunkten för Färjerederiet är att uppnå
en lönsamhet i nivå med branschen i övrigt, skild
från Trafikverkets övriga delar. I uppdragsverksamheten ingår även att administrera
stödsystem för andra aktörer inom sektorn.
Huvudregeln för denna verksamhet är att full
kostnadstäckning ska uppnås. Trafikverket
beslutar självt (efter samråd med Ekonomistyrningsverket) om prissättningen för uppdragsverksamheten.
Trafikverkets
uppdragsverksamhet omfattar följande tjänster.

Tabell 3.16 Intäkter som Trafikverket disponerar
Tusental kronor (löpande priser)
2012

2013

Intäkter

61 900

61 300

Kostnader efter finansnetto

61 900

61 300

0

0

100

100

Intäkter

42 300

43 300

Kostnader

31 400

33 200

Resultat

10 900

10 100

135

130

Intäkter

317 000

317 000

Kostnader

307 000

307 000

Resultat

10 000

10 000

103

103

Intäkter

70 000

70 000

Kostnader

70 000

70 000

Färjerederi och VUC

Resultat efter finansnetto
Kostnadstäckning i procent
Övriga avgifter

Kostnadstäckning i procent
Offentligrättsliga avgifter

Kostnadstäckning i procent
Avgift Svinesundsförbindelsen

−
−
−
−

Försäljning av informationsuttag ur den
nationella vägdatabasen.
Försäljning
av
vägfärjetjänster
(Färjerederiet).
Tillhandahållande av fordon vid förarprov.
Reservbromateriel.

I tabellen nedan framgår kostnader och
intäkter för den avgiftsbelagda verksamheten i
Trafikverket.

Resultat
Kostnadstäckning i procent

0

0

100

100

De offentligrättsliga avgifter som Trafikverket
inte disponerar är ansökningsavgifter för
främst transportdispenser. De redovisas i
nedanstående tabell.
Tabell 3.17 Intäkter som Trafikverket inte disponerar
Tusental kronor (löpande priser)
2012

2013

Intäkter

24 000

24 000

Kostnader

24 000

24 000

0

0

100

100

Offentligrättsliga avgifter

Resultat
Kostnadstäckning i procent
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av länen i de regionala planerna. Därutöver
omfattar Trafikverkets investeringar broar som
ersätter färjor och andra särskilt godkända
vägprojekt som helt eller delvis finansieras med
lån och/eller externa bidrag.

Investeringsplan

Trafikverkets investeringsvolym bestäms av
anvisade anslag, de lån Trafikverket tar upp och
de tillskott som erhålls via externa bidrag.
Investeringarna omfattar de investeringar som
fastställts av regeringen i den nationella
trafikslagsövergripande planen för utveckling av
transportsystemet för perioden 2010−2021 och
Tabell 3.18 Investeringsplan
Miljoner kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Investeringar i nationell plan inkl närtid1

7 692

10 566

8 831

7 729

Investeringar i regional plan inkl närtid

1 994

2 656

2 905

2 774

Bärighetshöjande åtgärder inkl närtid

1 331

1 156

1 562

1 383

213

310

966

Investeringar med överskott från
trängselskatt i Stockholm

Budget
2012

Beräknat
2015

Totalt

9 575

9 350

53 743

2 688

2 790

15 807

1 256

1 441

8 129

642

663

710

925

933

1 119

2 977
229

490

610

250

250

200

2 029

11 459

15 178

14 874

13 703

15 365

15 610

86 189

Anslag

9 033

10 283

10 946

10 918

10 977

11 585

63 742

Lån i Riksgäldskontoret

1 936

3 129

2 188

1 399

3 777

4 045

16 474

490

1 766

1 740

1 386

611

-20

5 973

11 459

15 178

14 874

13 703

15 365

15 610

86 189

Summa investeringar

Medfinansiering, förskottering m.m.
Summa finansiering
1

Beräknat
2014

3 504

Investeringar med överskott från
trängselskatt i Göteborg
Investeringar i anläggningstillgångar vägar

Beräknat
2013

Inklusive medfinansiering, däribland TEN-medel.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:1
Väghållning ingå ekonomiska åtaganden som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov om framtida anslag på högst
37 800 000 000 kronor under 2013–2040 (se
tabell 3.19).
Den verksamhet som Trafikverket bedriver
innebär ofta att myndigheten ingår avtal med
externa parter om ekonomiska åtaganden för
flera år framåt i tiden. Det gäller såväl avtal om
investeringar som avtal gällande drift och underhåll av vägnätet. Trafikverket sluter fleråriga
FoU-avtal och har i uppdrag att lämna bidrag till
olika ändamål. Med hänsyn till det anförda bör
regeringen ges bemyndigande att ingå sådana
ekonomiska åtaganden. Detta bemyndigande
bör avse all upphandlad verksamhet och bidrag
där fleråriga avtal sluts, som inte faller under 6
kap. 2 § budgetlagen (2011:203), oavsett om
avtalen
avser
Trafikverkets
interna

resultatenheter eller externa leverantörer.
Regeringen föreslår att bemyndigandet avser det
totalbelopp som regeringen får ha bundit upp i
avtal vid budgetårets utgång.
I beräkningarna av bemyndiganderamen
inkluderas framtida räntekostnader på upptagna
lån. Vidare har en kalkylränta på 4,5 procent
använts i de fall lånen inte är bundna. Ramen
föreslås vara något högre än bedömda åtaganden
för att svara upp mot den variation som
förekommer framför allt i de större projekten.
En betydande del av åtagandena inom
Trafikverkets
bemyndiganderam
avser
entreprenadkontrakt i investeringsprojekt. I
aktuella planer ingår ett stort antal medelstora
och stora byggprojekt, t.ex. Norra Länken.
Avgörande för när ett åtagande inträffar (enligt
gällande redovisningsregler) är när respektive
kontrakt tecknas. De exakta tidpunkterna för
kontraktstecknandet i de enskilda fallen kan vara
svåra att förutse. Av detta följer att det behövs
viss buffert i bemyndiganderamen. Om sådan
saknas försämras möjligheterna till att
53
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genomföra upphandlingar och därmed också
byggandet på ett effektivt sätt. Exempelvis kan
det bli nödvändigt att skjuta upp avslutet av en
upphandling
för
att
inte
överskrida

bemyndiganderamen vilket försenar
fördyrar projektgenomförandet.

och

Tabell 3.19 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014-

Ingående åtaganden

30 208 000

29 338 000

35 599 000

36 799 000

26 999 000

Nya åtaganden

11 719 000

20 200 000

12 400 000
-26 999 000

Infriade åtaganden

-12 589 000

-13 939 000

-11 200 000

-9 800 000

Utestående åtaganden

29 338 000

35 599 000

36 799 000

26 999 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

31 000 000

41 200 000

37 800 000

Låneram
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar
regeringen att besluta om en låneram i
Riksgäldskontoret om högst 8 900 000 000
kronor för prioriterade vägprojekt m.m. för
2012.
Trafikverket har tagit upp lån för att finansiera
anläggningstillgångar, broar som ersätter färjor,
vissa prioriterade vägprojekt samt för investeringar
i
vissa
vägprojekt
där
kapitalkostnaderna
ska
finansieras
med
inkomster från trängselskatt eller vägavgifter.
Anläggningstillgångar ska enligt budgetlagen
(2011:203) finansieras med lån i Riksgäldskontoret. Trafikverkets omsättningstillgångar
finansieras över verkets räntekonto med därtill
kopplad kredit. I det följande ges en närmare redovisning av vad de olika delposterna i tabell
3.20 (beräknad nettoupplåning) innebär.
Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret
för broinvesteringar som ersätter färjor på statens vägnät utan att öka Trafikverkets anslagsförbrukning. För att betala lånekostnaderna för
sådana objekt ska Trafikverket använda inbesparade driftmedel från färjetrafiken.
Den tidigare regeringen undertecknade 2002
ett avtal med den norska regeringen om byggandet av Svinesundsförbindelsen. Investeringsutgifterna är lånefinansierade i både Sverige och
Norge. De svenska lånen för Svinesundsförbindelsen ska vara slutamorterade till 2022.
Riksdagen beslutade med anledning av
tilläggsbudgeten i samband med 2004 års ekonomiska vårproposition (prop. 2003/04:100, bet.
2003/04:FiU21, rskr. 2003/04:274) att regeringen får besluta om en låneram i Riksgälds54

kontoret för de prioriterade vägprojekten E 6
delen Rabbalshede–Hogdal, E 20 delen Tollered–Alingsås samt genom Alingsås, Rv 40 delen
Brämhult–Hester, Rv 40 delen Haga–Ljungarum, Rv 45 delen Angeredsbron–Älvängen,
Rv 44 delen Båberg–Väne Ryr samt Rv 49 Skara–
Varnhem. Dessa prioriterade vägprojekt beräknas kosta sammantaget 8 500 miljoner kronor i
2004 års prisnivå. Vägprojekten ska amorteras i
25 år efter färdigställande.
Den trafikslagsövergripande nationella planen
för utveckling av transportsystemet för perioden
2010–2021 innehåller även ett antal nya
investeringar som delvis kommer att finansieras
med inkomster från trängselskatt eller
vägavgifter. Det gäller de objekt i Stockholms
län som enligt Stockholmsöverenskommelsen
delvis ska finansieras med inkomster från
trängselskatt eller vägavgifter (inklusive
Förbifart
Stockholm
och
den
vägavgiftsfinansierade bron över Skurusundet på
väg 222), de objekt i Västra Götalands län som
ingår i Västsvenska paketet och som delvis ska
finansieras
med
trängselskatt
(inklusive
Marieholmstunneln och Västlänken), samt de
vägavgiftsfinansierade broarna över Sundsvallsfjärden på väg E4 och över Motalaviken på riksväg 50. Den del av investeringarna som täcks av
framtida skatte- eller avgiftsintäkter finansieras
genom lån. Riksdagen beslutade med anledning
av vårtilläggsbudgetpropositionen 2010 (prop.
2009/10:99,
bet.
2009/10:FiU21,
rskr.
2009/10:348) att planeringsramen för dessa
investeringar för perioden 2010 – 2021 ska uppgå
till 50 000 000 000 kronor i 2009 års prisnivå.
Denna planeringsram utgör ett komplement till
den
statliga
planeringsram
för
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infrastrukturåtgärder för samma period på
417 000 000 000 kronor i 2009 års prisnivå som
riksdagen har beslutat om (prop. 2008/09:35,
bet. 2008/09:TU2, rskr. 2008/09:145).
Låneramen 2012 för dessa ändamål föreslås
sammanlagt uppgå till 8 900 000 000 kronor.
Den ökade upplåningen avser planerat
genomförande av de prioriterade vägprojekten
och av projekt som delvis kommer att finansieras
med inkomster från trängselskatt eller
vägavgifter.

I tabell 3.20 redovisas nettoupplåningen med
utgångspunkt från nu fattade beslut och förslag
om anslag för amortering.
I tabell 3.21 redovisas Trafikverkets
ackumulerade skuld 2010–2021, vilken är en
konsekvens av den nettoupplåning som anges i
tabell 3.20.

Tabell 3.20 Beräknad nettoupplåning för vägar åren 2010–2021
Miljoner kronor
Objekt

skuld
2010-12-31

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

202112-31

Broinvesteringar

101

-13

-13

-12

-8

-8

-8

-8

-7

-6

-2

-2

14

E6 Svinesundsförbindelse

650

-40

-42

-44

-46

-49

-51

-54

-57

-59

-62

-65

81

E6 Svinesundsförbindelse, Tullstation

72

-72

Prioriterade vägprojekt

3 482

1 658

538

-240

-240

-240

-240

-240

-240

-240

-240

-240

3 518

E4 Sundsvall

100

346

282

281

299

270

84

23

21

19

17

15

1 757

Rv 50 Motala–Mjölby

100

387

385

233

-8

-9

-42

-46

-50

-54

-58

-67

771

Västsvenska
infrastrukturpaketet

2

248

230

101

311

233

274

205

662

271

130

64

2 731

Stockholmsöverenskommelse

0

0

534

2 780

3 038

3 685

4 537

4 811

4 819

3 851

1 796

29 851

Skurubron

0

0

0

0

137

304

246

-22

-26

-30

-35

-39

535

4 507

2 514

1 380

853

3 225

3 539

3 948

4 395

5 114

4 720

3 601

1 462

39 258

Summa

0

Tabell 3.21 Beräknad låneskuld för vägar åren 2010–2021
Miljoner kronor
Objekt

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Broinvesteringar

101

88

75

63

55

47

39

31

24

18

16

14

E6 Svinesundsförbindelse

650

610

568

524

478

429

378

324

267

208

146

81

E6 Svinesundsförbindelse,
Tullstation

72
5 140

5 678

5 438

5 198

4 958

4 718

4 478

4 238

3 998

3 758

3 518

Prioriterade vägprojekt

3 482

E4 Sundsvall

100

446

728

1 009

1 308

1 578

1 662

1 685

1 706

1 725

1 742

1 757

Rv 50 Motala–Mjölby

100

487

872

1 105

1 097

1 088

1 046

1 000

950

896

838

771

Västsvenska infrastrukturpaketet

2

250

480

581

892

1 125

1 399

1 604

2 266

2 537

2 667

2 731

Stockholms-överenskommelse

0

0

0

534

3 314

6 352

10 037

14 574

19 385

24 204

28 055

29 851

Skurubron

0

0

0

0

137

441

687

665

639

609

574

535

4 507

7 021

8 401

9 254

12 479

16 018

19 966

24 361

29 475

34 195

37 796

39 258

Summa

Merparten av de lån som Trafikverket har tagit
ska återbetalas genom att Trafikverkets anslag
belastas med kostnader för räntor och

amorteringar. Ett undantag utgörs av lånen för
nya Svinesundsförbindelsen som återbetalas med
avgifter. I tabell 3.22 nedan redovisas det
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beräknade årliga anslagsbehovet 2010–2021 för
räntor och amortering av de lån som ska
återbetalas genom att Trafikverkets anslag
belastas med kostnader för räntor och
amorteringen, vid en kalkylränta på 4,5 procent.
Tabell 3.22 Anslagsbehov för räntor och återbetalning av lån för åren 2010–2021
Miljoner kronor
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

14

130

190

210

225

228

218

207

196

185

174

164

0

47

108

240

240

240

240

240

240

240

240

240

14

177

298

450

465

468

458

447

436

425

414

404

Lån i RGK
Räntor
Amorteringar
Totalt anslagsbelastning

Regeringens överväganden
Kraftfull satsning på ett robust transportsystem
På vägsidan har de senaste årens hårda vintrar
inneburit att budgeten för drift och underhåll till
stora delar har använts till vinterväghållning. Till
följd av detta bedöms det finnas ett uppdämt
behov av underhållsåtgärder som genomförs
under årets snöfria perioder. På flera vägar i
landet bedöms det även finnas ett fortsatt behov
av trafiksäkerhetshöjande åtgärder, miljöåtgärder
samt trimningsåtgärder. Sådana satsningar är
därtill ett stabiliseringspolitiskt verktyg som ger
sysselsättningseffekt på relativt kort sikt. Mot
denna bakgrund föreslår regeringen en satsning
på väghållning på 950 miljoner kronor 2012 och
450 miljoner kronor 2013. Åtgärderna riktas mot
de starkast trafikerade vägsträckorna, däribland
sträckor som är av avgörande betydelse för
arbetspendling
i
storstadsområdena.
Inriktningen ger även en möjlighet att prioritera
viktiga godsstråk. De samhällsekonomiskt mest
lönsamma vägsträckorna ska prioriteras.
Trängselskatt i Göterborg
I enlighet med riksdagens beslut införs
trängselskatt i Göteborg från och med den
1 januari 2013 (prop. 2009/10:189, bet.
2009/10:SkU39, rskr. 2009/10:294). För 2013
beräknas intäkterna från systemet uppgå till 925
miljoner kronor. Detta belopp ingår tills vidare
beräkningsmässigt i väghållningsanslaget.
I dagsläget har både Trafikverket och
Transportstyrelsen utgifter förknippade med
systemets införande. Dessa belastar nu
Trafikverkets
låneram
(Västsvenska
infrastrukturpaketet). År 2013 avser regeringen
att föreslå att ett särskilt anslag för
56

trängselskatten i Göteborg att förs upp på
statens budget. Såväl kostnader som intäkter
från systemet kommer att redovisas under det
nya anslaget. Den planerade ordningen är i
enlighet med riksdagens tillkännagivande i frågan
(bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348) och
följer samma princip som redovisningen av
trängselskatt i Stockholm.
Subventionering av alkolås för rattfyllerister
Regeringen avser att låta Transportstyrelsen
nyttja medel från Trafikverket för att möjliggöra
subventionering
av
de
administrativa
kostnaderna för hantering av alkolås för
rattfyllerister.
Subventioneringen
av
de
administrativa kostnaderna föreslås införas från
de 1 januari 2012 och beräknas uppgå till 15
miljoner kronor per år.
Stakning av vinterled till Holmön
Med anledning av att regeringen vill säkerställa
en fungerande transportlösning under vintrar
med kraftig isläggning till Holmön föreslås att
ändamålet för anslag 1:1 Väghållning utökas till
att även omfatta stakning av vinterled till
Holmön.
Böter till följd av försenad implementering av EUdirektiv
Inom transportområdet finns direktiv som inte
kommer att vara genomförda i tid. Det finns
även risk för att direktiv inte kommer att bli
genomförda i tid i framtiden. Detta kan leda till
vitesförelägganden
från
kommissionen.
Ändamålet för väghållningsanslaget föreslås
därför utökas till att även omfatta böter till följd
av försenad implementering av EU-direktiv.
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Förslag och beräkningar 2012–2015
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 21 563 948 000 kronor anvisas
under anslag 1:2 Väghållning för 2012. För 2013,
2014 och 2015 beräknas anslagen till
22 029 937 000 kronor, 21 788 090 000 kronor

respektive 23 260 249 000 kronor. Regeringens
preliminära beräkning av anslagets fördelning på
poster redovisas i tabellen nedan. Det ankommer
dock på regeringen att slutligt besluta om
medlens fördelning på poster.

Tabell 3.23 Anslag 1:1 Väghållning fördelning på anslagsposter och delposter
Tusental kronor
Utfall
2010

Budget
2011

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

146 667

145 000

142 843

152 000

155 000

157 000

161 000

Invest. i nationell plan

5 535 246

6 017 000

6 455 215

5 743 000

5 144 000

5 297 000

5 275 000

Invest. i regional plan1

1 954 097

2 802 000

2 405 794

2 675 000

2 824 000

2 828 000

3 040 000

Drift och underhåll

9 164 174

9 139 265

8 857 970

9 780 782

9 774 731

9 449 849

9 928 491

13 981

157 000

177 000

298 000

450 000

465 000

468 000

1 330 502

1 127 000

1 155 678

1 562 000

1 383 000

1 256 000

1 441 000

911 902

1 011 000

1 046 348

1 040 000

1 057 000

1 078 000

1 098 000

Myndighetsutövning

Räntor och återbetalning av lån
Bärighet, tjälsäkring och
rekonstruktion
Bidrag för drift av enskild väg
Vissa bidrag till trafiksystem
Bidrag i regionala planer2

136 789
482 579

Trängselskatt i Göteborg
Övriga insatser för
effektivisering av
transportsystemet

925 000

933 001

1 119 478

302 000

304 157

311 000

315 000

322 000

727 000

1 861

2 102

2 102

2 166

2 206

2 240

2 280

20 036 541

20 702 367

20 683 896

21 563 948

22 029 937

21 788 090

23 260 249

495 082

Swedacs disposition

450

Kammarkollegiets disposition
3

Summa
1

Investeringar i regional plan från omfattar inte enbart väginvesteringar. Länsramarna används även för andra trafikslag, särskilt för spårbunden trafik.
2
Anslagsposterna Bidrag i regionala planer och Investeringar i regional plan slogs samman 2011.
3
Beloppet för 2010 är exklusive nyttjande av överskott från trängselskatt i Stockholm som ingick i 1:1 Väghållning under 2010. Utfall gällande överskott från
trängselskatten redovisas under 1:11 Trängselskatt i Stockholm.
Anmärkning: Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med slutsumman.

Tabell 3.24 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:1 Väghållning
Tusental kronor

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

20 702 367

20 702 367

20 702 367

20 702 367

3.7.2

Tabell 3.25 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

1

2010

Utfall

15 040 805
1

646 052

1 043 602

1 402 042

1 796 348

2011

Anslag

12 824 814

-364 457

-42 125

-767 203

1 028 010

2012

Förslag

14 730 543

2013

Beräknat

14 413 834

2

2014

Beräknat

12 472 458

3

2015

Beräknat

15 147 283

4

579 986

326 093

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

1:2 Banhållning

21 563 948

22 029 937

481 046

-235 775

-30 161

-30 700

21 788 090

23 260 249

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed pris- och löneomräkningen. Pris- och löneomräkningen är preliminär och
kan komma att ändras.

Anslagssparande
Utgiftsprognos

318 550
13 999 190

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 14 236 603 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 12 135 976 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 14 515 719 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för
− myndighetsutövning, främst fastställelse av
tågplan och järnvägsplan,
57
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−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

−

bidrag till Inlandsbanan enligt avtalet mellan
staten och Inlandsbanan AB,
Trafikverkets kostnader för trafikavgifter
enligt avtalet om Öresundsförbindelsen,
bidrag till anläggningar i anslutning till det
kapillära bannätet i enlighet med tidigare
riksdagsbeslut,
investeringar i statliga järnvägar,
drift och underhåll av statliga järnvägar samt
trafikledning,
andra insatser, utöver banhållning och bidragsgivning, som syftar till att uppnå de
transportpolitiska målen,
räntor och återbetalning av lån för järnvägsändamål upptagna i Riksgäldskontoret,
kostnader för ett eventuellt infriande av betalningsutfästelser avseende villkorade aktieägartillskott
till
Svensk-Danska
broförbindelsen SVEDAB Aktiebolag,
kostnader för ett eventuellt infriande av kapitaltäckningsgarantin till Arlandabanan Infrastructure AB,
handläggning av och kostnader för åtgärder
förknippade med den av staten utställda
miljögarantin i avtalet om bolagisering av
Statens järnvägar samt
eventuella böter till följd av försenad
implementering av EU-direktiv.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Trafikverket får enligt järnvägslagen (2004:519)
ta ut avgifter av operatörerna för trafik på statligt
ägd och förvaltad järnvägsinfrastruktur och för
tjänster som utförs i samband med trafiken. För
2012 beräknas intäkterna av avgifterna uppgå till
855 miljoner kronor. Intäkterna används för
finansiering
av
drift,
underhåll
och
kvalitetshöjande
insatser
i
järnvägsinfrastrukturen
samt
produktionskostnader för tjänsterna.
Trafikverket bedriver ett kontinuerligt arbete
för att vidareutveckla formerna för uttag av
banavgifter. Detta bedöms, i enlighet med den
intäktsprognos som dåvarande Banverket gjorde
inför
upprättandet
av
den
trafikslagsövergripande nationella planen för
utveckling av transportsystemet 2010–2021, leda
till successivt ökade avgiftsnivåer under de
kommande åren. De ökade intäkterna utgör
ytterligare tillskott till finansieringen av
banhållningen,
vilket
leder
till
bättre
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framkomlighet, tillförlitlighet och säkerhet för
resenärer och transportköpare.
Av tabell 3.26 framgår kostnader och intäkter
för den avgiftsbelagda verksamheten inom
Trafikverket avseende järnväg.
Tabell 3.26 Intäkter som Trafikverket disponerar
Tusental kronor (löpande priser)
2012

2013

Intäkter

56 500

58 000

Kostnader efter finansnetto

51 800

53 200

Resultat efter finansnetto

4 700

4 800

109

109

Intäkter

3 394 900

3 617 900

Kostnader

3 210 500

3 405 700

184 400

212 200

106

106

855 000

1 000 000

Järnvägsutbildning

Kostnadstäckning i procent
Övriga avgifter

Resultat
Kostnadstäckning i procent
Offentligrättsliga avgifter
Banavgifter m.m.

Investeringsplan
Trafikverkets investeringar omfattar de investeringar som fastställts i den nationella planen för
transportsystemet 2010–2021. Investeringarna
finansieras med anslag och i vissa fall med lån i
Riksgäldskontoret. Därutöver gör Trafikverket
investeringar i el- och teleanläggningar som
finansieras med lån. Trafikverket beräknar att
under 2012 genomföra investeringar för cirka
10 297 miljoner kronor (tabell 3.27). I
medfinansieringen ingår bl.a. de medel som
Trafikverket erhållit i bidrag från EU (TENbidrag).
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Tabell 3.27 Investeringsplan
Miljoner kronor

Investeringar i järnvägar enligt nationell plan 1
El- och teleinvesteringar
Investeringar i anläggningstillgångar järnvägar

Prognos
2011

Budget
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

Totalt

11 972

12 358

9 566

8 197

5 659

7 294

55 046

963

929

651

414

336

295

3 588

235

460

560

510

510

200

2 475

13 170

13 747

10 777

9 121

6 505

7 789

61 109

Anslag

7 502

6 259

5 043

5 131

4 063

6 398

34 396

Lån i Riksgäldskontoret

4 505

5 904

4 516

2 594

1 458

564

19 541

Medfinansiering, förskottering m.m.

1 163

1 584

1 218

1 396

984

827

7 172

13 170

13 747

10 777

9 121

6 505

7 789

61 109

Summa investeringar

Summa finansiering
1

Utfall
2010

Inklusive medfinansiering, däribland TEN-medel.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:2
Banhållning ingå ekonomiska åtaganden som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov om framtida anslag på högst
73 600 000 000 kronor under 2013–2050.
Den verksamhet som Trafikverket bedriver
innebär ofta att myndigheten ingår avtal med
externa parter om ekonomiska åtaganden för
flera år framåt i tiden. Det gäller såväl avtal om
investeringar som avtal gällande drift och underhåll av vägnätet. Trafikverket sluter fleråriga
FoU-avtal och har i uppdrag att lämna bidrag till
olika ändamål. Med hänsyn till det anförda bör
regeringen ges bemyndigande att ingå sådana
ekonomiska åtaganden. Detta bemyndigande
bör avse all upphandlad verksamhet och bidrag
där fleråriga avtal sluts, som inte faller under 6
kap. 2 § budgetlagen (2011:203), oavsett om
avtalen
avser
Trafikverkets
interna
resultatenheter eller externa leverantörer.
Regeringen föreslår att bemyndigandet avser det
totalbelopp som regeringen får ha bundit upp i
avtal vid budgetårets utgång.
För 2012 föreslår regeringen en bemyndiganderam om 73 600 000 000 kronor, i enlighet med
tabell
3.28.
I
beräkningarna
av
bemyndiganderamen
inkluderas
framtida
räntekostnader på upptagna lån. Vidare har en
kalkylränta på 4,5 procent använts i de fall lånen
inte är bundna. Från 2010 sker redovisningen av
bemyndigandet enligt samma principer som
inom
väghållning.
Detta
innebär
att
räntekostnader redovisas som ett åtagande inom
bemyndiganderamen först då lån upptagits. Den

stora differensen mellan utestående åtaganden
och
bemyndiganderam
2010
beror
huvudsakligen
på
den
förändrade
redovisningsprincipen.
Ramen föreslås vara något högre än bedömda
åtaganden för att svara upp mot den variation
som förekommer framför allt i de större
projekten. En betydande del av åtagandena inom
Trafikverkets
bemyndiganderam
avser
entreprenadkontrakt i investeringsprojekt. I
aktuella planer ingår ett stort antal medelstora
och stora byggprojekt, t.ex. Citybanan.
Avgörande för när ett åtagande inträffar (enligt
gällande redovisningsregler) är när respektive
kontrakt tecknas. De exakta tidpunkterna för
kontraktstecknandet i de enskilda fallen kan vara
svåra att förutse. Av detta följer att det behövs
viss buffert i bemyndiganderamen. Om sådan
saknas försämras möjligheterna till att
genomföra upphandlingar och därmed också
byggandet på ett effektivt sätt. Exempelvis kan
det bli nödvändigt att skjuta upp avslutet av en
upphandling
för
att
inte
överskrida
bemyndiganderamen vilket försenar och
fördyrar projektgenomförandet.
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Tabell 3.28 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014–

76 882 000

67 936 000

70 700 000

72 600 000

64 000 000

9 924 000

14 700 000

10 800 000

0

0

-18 869 000

-11 936 000

-8 900 000

-8 600 000

-64 000 000

Utestående åtaganden

67 936 000

70 700 000

72 600 000

64 000 000

0

Erhållet/föreslaget bemyndigande

78 000 000

80 000 000

73 600 000

-

-

Anmärkning: Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med slutsumman.

Låneram
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar
regeringen att besluta om en låneram i
Riksgäldskontoret om högst 16 900 000 000
kronor för prioriterade järnvägsprojekt m.m. för
2012.
Riksdagen har begärt en redovisning av i
vilken utsträckning statens budget är intecknad
för att betala framtida räntor och återbetalning
av lån m.m. När det gäller omsättningstillgångar
och anläggningstillgångar ska dessa enligt
budgetlagen (2011:203) finansieras med lån eller
krediter i Riksgäldskontoret. Dessa redovisas
samlat i volym 1, Förslag till statens budget för
2012, finansplan och skattefrågor, i denna
proposition. Inom Trafikverket finns särskilda
lån upptagna för att finansiera Trafikverkets
investeringar i eldrifts- och teleanläggningar,
telenätsutrustning samt för statens andel av vissa
investeringar i Stockholmsområdet i enlighet
med avtal från 1983 mellan Statens järnvägar,
Stockholms läns landsting och staten.
Därutöver ingår de prioriterade järnvägsprojekt som riksdagen beslutade om med anledning
av förslagen i tilläggsbudgeten i samband med
2004 års ekonomiska vårproposition (prop.
2003/04:100,
bet.
2003/04:FiU21,
rskr.
2003/04:274).
Låneramen 2012 för dessa ändamål föreslås
sammanlagt uppgå till 16 900 000 000 kronor.
Av den totala låneramen avser 13 494 miljoner
kronor låneram för investeringar under 2012 för
de prioriterade järnvägsprojekten Hallsberg–
Degerön,
Mjölby–Motala,
Trollhättan–
Göteborg samt järnvägsprojekt i Stockholmsområdet. De olika lånedelarna avseende de prioriterade projekten ska återbetalas i jämn takt
under 25 år med start vid tidpunkten när respektive banprojekt färdigställs.
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Den ökade upplåningen avser planerat
genomförande
av
de
prioriterade
järnvägsprojekten och av investering i el- och
teleanläggningar.
Botniabanan
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar
regeringen att besluta om en låneram i
Riksgäldskontoret om högst 16 500 000 000
kronor till Botniabanan AB (publ) för 2012.
Regeringens förslag är i enlighet med det
beräknade ackumulerade kreditbehovet vid
slutet av 2012 (se tabell 3.30).
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Tabell 3.29 Beräknad nettoupplåning för järnvägar åren 2010–2021
Miljoner kronor
Objekt
Eldrifts-anläggningar
Tele-anläggningar
Prioriterade järnvägsprojekt

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2021-12-31

1 175

759

461

211

201

159

150

141

131

122

113

104

3 727

417

65

60

55

-24

-34

-35

-36

-38

-39

-40

-42

309

5 907

4 423

3 164

1 581

208

-277

-277

-622

-622

-622

-622

-622

11 618

92

141

89

127

69

68

55

662

633

681

998

3 615

7 499

5 339

3 826

1 937

512

-82

-93

-463

132

93

131

438

19 269

16 803

-429

-429

-429

-429

-429

-429

-429

-429

-429

-429

-429

12 084

Västsvenska infrastrukturpaketet bana
Summa
Botniabanan

Anmärkning: Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med slutsumman.

I tabell 3.30 nedan redovisas Trafikverkets ackumulerade skuld samt skulden för järnvägsprojekt
som hanteras utanför Trafikverket för perioden
2010–2021. Skulden är en konsekvens av nettoupplåningen ovan.
Tabell 3.30 Beräknad låneskuld för järnvägar åren 2010–2021
Miljoner kronor
Objekt

Eldriftsanläggningar
Tele-anläggningar
Prioriterade
järnvägsprojekt
Västsvenska
infrastrukturpaketet bana
Summa
Botniabanan

Skuld
2010

Skuld
2011

Skuld
2012

Skuld
2013

Skuld
2014

Skuld
2015

Skuld
2016

Skuld
2017

Skuld
2018

Skuld
2019

Skuld
2020

Skuld
2021

1 175

1 934

2 395

2 606

2 807

2 966

3 116

3 257

3 388

3 510

3 623

3 727

417

482

543

598

574

540

505

468

431

391

351

309

5 907

10 330

13 494

15 075

15 283

15 006

14 730

14 107

13 485

12 862

12 240

11 618

0

92

233

322

449

519

587

642

1 303

1 936

2 617

3 615

7 499

12 838

16 665

18 601

19 113

19 031

18 937

18 474

18 606

18 700

18 831

19 269

16 803

16 374

15 945

15 516

15 087

14 658

14 229

13 800

13 371

12 942

12 513

12 084

Anmärkning: Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med slutsumman.

De lån som Trafikverket har tagit upp i
Riksgäldskontoret ska återbetalas genom att
Trafikverkets anslag belastas med kostnader för
räntor och återbetalning av lån. I tabell 3.31
redovisas det årliga anslagsbehovet 2010–2021
för räntor och återbetalning av dessa lån. Enligt
avtalet om byggande av Botniabanan (prop.
1997/98:62,
bet.
1997/98:TU10,
rskr.
1997/98:266) ska Trafikverket betala hyra för
anläggningen när den färdigställts och öppnats
för trafik. Anslagsbehovet för denna hyra, som
bl.a. inkluderar Botniabanan AB:s kostnader för
ränta och avskrivningar, framgår också av
nedanstående tabell.
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Tabell 3.31 Anslagsbehov för räntor och återbetalning av lån för järnvägar åren 2010–2021
Miljoner kronor
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lån i RGK
Räntor

135

278

511

694

785

837

829

814

791

767

742

717

Amorteringar

70

105

130

147

436

447

457

813

824

834

845

855

Ränta
Arlandabanan
Villkorslån

33

36

42

42

43

45

45

45

45

45

45

45

130

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Hyra
Botniabanan

350

890

1 003

1 068

1 090

1 109

1 090

1 071

1 051

1 032

1 013

993

Totalt räntor och
amorteringar

738

1 469

1 846

2 111

2 514

2 598

2 581

2 903

2 871

2 838

2 805

2 770

Teleanläggningar
Hyra
matarledningar

Regeringens överväganden
Kraftfull satsning på ett robust
transportsystemsystem
Regeringen föreslår i denna proposition att 2,6
miljarder kronor satsas på åtgärder för i första
hand drift och underhåll, reinvesteringar och
trimningsåtgärder, varav 800 miljoner kronor
avser medel som belastat Trafikverkets
anslagskredit under 2011. År 2013 satsas 1,8
miljarder kronor i samma syfte. Sådana åtgärder
krävs både i närtid för att tillgodose nuvarande
efterfrågan och på längre sikt för att kunna möta
en
förväntad
efterfrågeökning
på
järnvägstransporter. Förstärkta satsningar på
drift och underhåll, reinvesteringar och
trimningsåtgärder
är
därtill
ett
stabiliseringspolitiskt
verktyg
som
ger
sysselsättningseffekt på relativt kort sikt.
Åtgärderna riktas mot de starkast trafikerade
järnvägsstråken, däribland stråk som är av
avgörande betydelse för arbetspendling i
storstadsområdena. Inriktningen ger även en
möjlighet att prioritera viktiga godsstråk. De
samhällsekonomiskt
mest
lönsamma
järnvägssträckorna ska prioriteras.
Böter till följd av försenad implementering av
EU-direktiv
Inom transportområdet finns direktiv som inte
kommer att vara genomförda i tid. Det finns
även risk för att direktiv inte kommer att bli
genomförda i tid i framtiden. Detta kan leda till
vitesförelägganden
från
kommissionen.
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Ändamålet för banhållningsanslaget föreslås
därför utökas till att även omfatta böter till följd
av försenad implementering av EU-direktiv.
Förslag och beräkningar 2012–2015
Mot bakgrund av de överväganden som redovisats ovan föreslår regeringen att 14 730 543 000
kronor anvisas under anslaget 1:2 Banhållning
för 2012. För 2013, 2014 och 2015 beräknas
anslaget
till
14 413 834 000
kronor,
14 472 458 000
kronor
respektive
15 147 283 000 kronor. Regeringens preliminära
beräkning av anslagets fördelning på poster
redovisas i tabellen nedan. Det ankommer dock
på regeringen att slutligt besluta om medlens
fördelning på poster.
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Tabell 3.32 Anslag 1:2 Banhållning fördelning på anslagsposter
Tusental kronor
Utfall
2010

Budget
2011

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

2 439

5 000

5 116

5 200

5 200

5 300

5 300

Bidrag till Inlandsbanan och
Öresundsbro Konsortiet

407 563

411 000

411 000

411 000

417 000

426 000

431 000

Investeringar i nationell plan

7 502 418

5 498 000

6 258 737

5 043 000

5 131 000

4 063 000

6 398 000

Drift, underhåll och trafikledning

Myndighetsutövning

6 198 567

5 237 814

5 776 580

7 321 343

6 645 634

5 359 158

5 456 983

Räntor och återbetalning av lån

760 950

1 572 000

1 443 000

1 846 000

2 111 000

2 514 000

2 598 000

Övriga insatser för effektivisering av
transportsystemet

168 868

101 000

104 757

104 000

104 000

105 000

258 000

15 040 805

12 824 814

13 999 190

14 730 543

14 413 834

12 472 458

15 147 283

Summa

Tabell 3.33 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:2 Banhållning
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

12 824 814

12 824 814

12 824 814

12 824 814

392 439

556 981

758 901

967 508

2 093 276

1 354 553

-617 122

1 131 282

-579 986

-322 513

-476 957

241 121

-17 178

-17 442

12 472 458

15 147 283

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

14 730 543

14 413 834

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed pris- och löneomräkningen. Pris- och löneomräkningen är preliminär och
kan komma att ändras.

3.7.3

1:3 Trafikverket

Tabell 3.34 Anslagsutveckling
Tusental kronor

1

2010

Utfall

1 123 576

2011

Anslag

1 532 046

2012

Förslag

1 458 089

2013

Beräknat

1 488 173

2

1

2014

Beräknat

1 516 620

3

2015

Beräknat

1 555 398

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

31 131

Anslaget disponeras av Trafikverket för
förvaltningskostnader. Från anslaget finansieras
kostnader för ledning, ekonomiadministration,
personaladministration,
planering
och
uppföljning
av
verksamheten,
övrigt
verksamhetsstöd och intern utveckling till den
del dessa aktiviteter inte är direkt hänförliga till
kärnverksamhetens
produkter
och
tjänster/prestationer.
Anslaget finansierar vidare transportpolitiska
utredningar och bolagsförvaltning som inte är
direkt hänförliga till Trafikverkets produkter och
tjänster från anslaget.
Anslaget får även användas för modellutveckling och analys inom transportområdet samt för
verksamhet rörande den långsiktiga infrastrukturplaneringen och riksintressen som bedrivs
inom sjöfartsområdet. Anslaget får vidare användas för verksamhet rörande den långsiktiga
infrastrukturplaneringen och riksintressen inom
luftfarten samt administration av drift- och
investeringsbidrag till icke statliga flygplatser.
Anslaget
får
också
användas
för
avvecklingskostnader
som
uppstår
med
anledning av myndighetsomorganisationen för
bildandet av Trafikverket.

1 514 968

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 1 458 088 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 456 041 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 456 041 tkr i 2012 års prisnivå.

Regeringens överväganden
Som framgår av avsnitt 3.7.6 föreslår regeringen
en
satsning
på
ett
system
med
beredskapsflygplatser. Anslag 1:6 Driftbidrag till
icke statliga flygplatser ökas därför med 7 000 000
kronor samtidigt som Trafikverkets anslag
minskas med motsvarande belopp. Som framgår
av avsnitt 3.7.9 föreslår regeringen en satsning på
63
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det nationella transportforskningsbiblioteket
BIC.
Anslag
1:9
Statens
vägoch
transportforskningsinstitut ökas därför med
3 300 000 kronor samtidigt som Trafikverkets
anslag minskas med motsvarande belopp.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 1 458 089 000 kronor anvisas
under anslaget 1:3 Trafikverket för 2012. För
2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till
1 488 173 000 kronor, 1 516 620 000 kronor
respektive 1 555 398 000 kronor.
Tabell 3.35 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:3 Trafikverket
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

1 532 046

1 532 046

1 532 046

1 532 046

14 714

46 628

79 067

120 261

-85 371

-87 132

-88 923

-91 197

-3 300

-3 368

-3 437

-3 525

-2 133

-2 188

kostnader för fritidsbåtstrafiken och yrkesfisket
m.m., vilka inte ska belasta handelssjöfarten.
Anslaget får även användas till utredningar med
anknytning till fritidsbåtsverksamheten.
Anslaget får även användas som bidrag till
huvudmän som fullt ut övertar ansvar för vissa
farleder och kanaler som i dag huvudsakligen
nyttjas av fritidsbåtar och nyttotrafik. Bidraget
ska exempelvis kunna användas för att
kvalitetssäkra farleden genom sjömätning, täcka
delar av kostnaderna för löpande drift och
underhåll samt till sjösäkerhetsanordningar om
det finns ett omedelbart behov av sådana
nyinvesteringar.
Regeringens överväganden

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

Regeringen föreslår att 143 308 000 kronor
anvisas under anslaget 1:4 Ersättning för
sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m. för 2012.
För 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till
143 308 000 kronor för respektive år.
Tabell 3.37 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:4 Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m.
Tusental kronor

1 458 089

1 488 173

1 516 620

1 555 398

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed pris- och löneomräkningen. Pris- och löneomräkningen är preliminär och
kan komma att ändras.

3.7.4

Anvisat 2011

143 308

2011

Anslag

143 308

2013

2014

2015

143 308

143 308

143 308

143 308

143 308

143 308

143 308

143 308

Beslut
Överföring till/från
andra anslag
Övrigt
Förslag/ beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Tabell 3.36 Anslagsutveckling
Tusental kronor
Utfall

2012

Förändring till följd av:

1:4 Ersättning för sjöräddning,
fritidsbåtsändamål m.m.

2010

1

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

800
143 308

3.7.5

1:5 Ersättning till viss kanaltrafik
m.m.

2012

Förslag

143 308

2013

Beräknat

143 308

Tabell 3.38 Anslagsutveckling

2014

Beräknat

143 308

Tusental kronor

2015

Beräknat

143 308

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

2010
2011

Anslag

62 284

Anslaget är avsett att finansiera tjänster inom
Sjöfartsverkets ansvarsområde, bl.a. för fritidsbåtssektorn, som inte finansieras via handelssjöfarten. Vidare ingår kostnader för sjöräddningsoch farledsverksamhet, samt vissa övriga

2012

Förslag

62 284

2013

Beräknat

62 284

2014

Beräknat

62 284

2015

Beräknat

62 284

1

64

1

Utfall

62 284
1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
62 284

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
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Från anslaget utgår bidrag till täckande av underskott för drift av Trollhätte och Säffle kanaler
m.m. Anslaget får användas för utredningar med
anknytning till kanaltrafiken. Anslaget får
användas som bidrag till huvudmän som fullt ut
övertar ansvar för vissa farleder och kanaler som
i dag huvudsakligen nyttjas av fritidsbåtar och
nyttotrafik.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 62 284 000 kronor
anvisas under anslaget 1:5 Ersättning till viss
kanaltrafik m.m. för 2012. För 2013, 2014 och
2015 beräknas anslaget till 62 284 000 kronor för
respektive år.
Tabell 3.39 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:5 Ersättning till viss kanaltrafik
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

62 284

62 284

62 284

62 284

62 284

62 284

62 284

62 284

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från
andra anslag
Övrigt
Förslag/ beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

3.7.6

1:6 Driftbidrag till icke statliga
flygplatser

Tabell 3.40 Anslagsutveckling
Tusental kronor
2010

Utfall

103 013

2011

Anslag

103 013

2012

Förslag

110 013

2013

Beräknat

110 013

2014

Beräknat

110 013

2015

Beräknat

110 013

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
103 013

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används till att finansiera delar av driftunderskotten vid kommunala och privata trafikflygplatser som nyttjas av flygtrafik som
upphandlas av staten samt kostnader för att hålla

beredskap för samhällsviktiga insatser på vissa
flygplatser.
Anslaget används även till åtgärder enligt de
regionala infrastrukturplanerna.
Regeringens överväganden
Bidraget till icke statliga flygplatser är av stor
betydelse
Regeringen gör bedömningen att driftbidraget
till icke statliga flygplatser spelar en viktig roll
för att hela landet ska ges en tillfredsställande
transportförsörjning och att detta gäller särskilt
för de regioner där det saknas goda alternativa
transportmöjligheter.
En del av driftsbidraget kommer att fördelas till de
regionala planerna
I behandlingen av regeringens proposition
Framtidens resor och transporter – infrastruktur
för en hållbar tillväxt har riksdagen godkänt att
användningen av driftbidraget ska ändras på
några väsentliga punkter (prop. 2008/09:35, bet.
2008/09:TU2, rskr. 2008/09:145). Beslutet
innebär att villkoren för driftbidraget ändras
fr.o.m. 2012. Delar av tidigare avsatta medel för
driftbidrag ska från 2012 överföras till de
regionala infrastrukturplanerna. De på så sätt
överförda medlen får användas för bl.a.
driftbidrag till regionala flygplatser inom ramen
för de transportpolitiska prioriteringar som
regionen gör. Återstoden av tidigare avsatta
medel ska ges till de flygplatser där Trafikverket
upphandlar
transportpolitiskt
motiverad
flygtrafik.
Uppskattningsvis kommer 40 procent av
aktuella medel tillföras de regionala ramarna och
60 procent till flygplatser som har upphandlad
flygtrafik. Regeringen avser att fatta beslut om
den exakta fördelningen under hösten 2011 samt
hur de regionala medlen ska fördelas mellan de
län eller regioner inom vilka kommunala eller
privata flygplatser är belägna som hittills varit
berättigade till bidrag.
Ett system med beredskapsflygplatser införs
I en rapport den 12 mars 2009 redovisade
Transportstyrelsen ett uppdrag från regeringen
att lämna förslag på ett system som skapar en
tillgänglighet för luftfartyg som utför akuta eller
av annat skäl prioriterade sjuktransporter,
räddningsinsatser, uppdrag av betydelse för
krisberedskap eller annan samhällsviktig
65
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verksamhet till flygplatser på tider då dessa
normalt inte är öppna. Transportstyrelsen
föreslog att det bör finnas en beredskap om
högst en timmes inställelsetid dygnet runt för att
vid behov kunna öppna trafikflygplatser på tio
orter i Sverige. Transportstyrelsen förslag
innebar att riksdagen i luftfartslagen skulle
bemyndiga regeringen att föreskriva vilka
flygplatser som ska upprätthålla en sådan
beredskap.
Regeringen
delar
Transportstyrelsens
uppfattning att det är angeläget att det tydliggörs
en grundläggande beredskap till flygplatser för
vissa
samhällsviktiga
insatser.
Liksom
Transportstyrelsen anser regeringen att en
ordning som innebär att flygplatser genom lag
och förordning ges ett ansvar att hålla nödvändig
beredskap har flera fördelar. Samtidigt finns det
vissa aspekter på en sådan lösning som
regeringen anser bör utredas ytterligare innan ett
eventuellt förslag kan lämnas till riksdagen. Mot
den bakgrunden gav regeringen den 31 maj 2011
Trafikverket i uppdrag att utreda möjligheten att
genom frivilliga överenskommelser säkerställa
att det finns ett nationellt nät av flygplatser som
dygnet runt håller beredskap enligt ovan
(N2009/2970/TE m.fl.).
Den 5 augusti 2011 har Trafikverket lämnat
en redovisning i ärendet (N2011/4843/TE).
Trafikverket bedömer att ett beredskapsnät av
flygplatser kan vara i drift fr.o.m. 2012.
Trafikverkets bedömning är att 7 000 000 kronor
per år behöver avsättas på statens budget för att
ett sådant nät ska kunna upprätthållas.
Regeringens avsikt är att från den 1 januari 2012
ge Trafikverket i uppgift att genom frivilliga
överenskommelser säkerställa ett sådant nät.
Regeringen föreslår mot denna bakgrund att
medel tillförs det aktuella anslaget för att täcka
berörda flygplatsers merkostnader. Anslaget bör
därför ökas med 7 000 000 kronor fr.o.m. 2012.
Ökningen finansieras med en motsvarande
minskning av anslag 1:3 Trafikverket.
Förslag och beräkningar 2012–2015
Regeringen föreslår att 110 013 000 kronor
anvisas under anslaget 1:6 Driftbidrag till icke
statliga flygplatser för 2012. För 2013, 2014 och
2015 beräknas anslaget till 110 013 000 kronor
per år.
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Tabell 3.41 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

103 013

103 013

103 013

103 013

7 000

7 000

7 000

7 000

110 013

110 013

110 013

110 013

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från
andra anslag
Övrigt
Förslag/ beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

3.7.7

1:7 Trafikavtal

Tabell 3.42 Anslagsutveckling
Tusental kronor
2010

Utfall

819 455

2011

Anslag

831 000

2012

Förslag

831 000

2013

Beräknat

831 000

2014

Beräknat

831 000

2015

Beräknat

831 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
813 611

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för statens trafikavtal rörande
transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik. Vidare används anslaget för att
finansiera tillfällig juridisk, ekonomisk eller
annan expertis vid ingående av nya avtal samt för
vissa förvaltningskostnader som är direkt hänförliga till trafikavtal.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:7
Trafikavtal ingå ekonomiska åtaganden i
samband med tjänstekoncessioner, avtal om
trafiktjänst baserat på allmän trafikplikt,
samverkansavtal
och
upphandling
av
transportpolitiskt motiverad kollektivtrafik som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 3 500 000 000
kronor under 2013–2022.
Vissa trafikavtal rörande transportpolitiskt
motiverad interregional kollektivtrafik, främst

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

flygavtal och avtal om färjetrafik till och från
Gotland, innehåller rörliga ersättningsvillkor.
Framför allt handlar det om förändringar av t.ex.

oljepris. Föreslag till bemyndigande behöver
således ta hänsyn till denna rörliga komponent.

Tabell 3.43 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Prognos
2011

Förslag
2012

2 996 149

2 827 981

656 000

1 356 000

-824 168

-824 751

Utestående åtaganden

2 996 149

2 827 981

3 359 230

Erhållet/föreslaget bemyndigande

3 500 000

3 500 000

3 500 000

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015–2022

-833 366

-847 130

-1 678 734

Regeringens överväganden

Tabell 3.44 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:7 Trafikavtal

I propositionen Vårändringsbudget för 2011
föreslog regeringen att statens åtagande att
upprätthålla flygtrafik mellan Östersund och
Umeå ska upphöra. Riksdagen beslutade dock
att inte följa regeringens förslag (prop.
2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21, rskr.
2010/11:321). Beslutet innebär att den aktuella
sträckan inte får prövas i förhållande till annan
transportpolitiskt motiverad interregional
kollektivtrafik.
Regeringen bedömer att nuvarande
anslagsnivå kommer att vara tillräckligt för
åren 2012–2015, under förutsättning att det
inte sker kraftiga avvikelser från de antaganden
som regeringen gör gällande framtida
oljepriser och valutakurser. Regeringen följer
noga utgiftsutvecklingen för trafikavtalen och
avser dessutom att inom kort inleda en
översyn gällande vilka förutsättningar som
framgent ska gälla för transportpolitiskt
motiverad interregional kollektivtrafik.
Regeringen föreslår att 831 000 000 kronor
anvisas under anslaget 1:7 Trafikavtal för 2012.
För 2013 , 2014 och 2015 beräknas anslaget till
831 000 000 kronor per år.

Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

831 000

831 000

831 000

831 000

831 000

831 000

831 000

831 000

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från
andra anslag
Övrigt
Förslag/ beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.

3.7.8

1:8 Viss internationell verksamhet

Tabell 3.45 Anslagsutveckling
Tusental kronor
2010

Utfall

27 368

2011

Anslag

25 085

2012

Förslag

25 085

2013

Beräknat

25 085

2014

Beräknat

25 085

2015

Beräknat

25 085

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
24 560

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget är avsett för kostnader för Sveriges
förpliktelser
som
värdland
för
Världssjöfartsuniversitetet (World Maritime
University, WMU).

67

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Regeringens överväganden

Tabell 3.48 Uppdragsverksamhet i VTI
Tusental kronor

Regeringen föreslår att 25 085 000 kronor
anvisas under anslaget 2012. För 2013−2015
beräknas anslaget till 25 085 000 kronor för
respektive år.

Budget 2012
2012

2013

2014

2015

25 085

25 085

25 085

25 085

Förändring till följd av:
Överföring till/från
andra anslag
Övrigt
25 085

25 085

25 085

25 085

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.

3.7.9

1:9 Statens väg- och
transportforskningsinstitut

Tabell 3.47 Anslagsutveckling
Tusental kronor
2010

Utfall

40 387
1

2011

Anslag

40 509

2012

Förslag

44 135

2013

Beräknat

45 016

2

2014

Beräknat

45 871

3

2015

Beräknat

47 022

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
39 661

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 44 136 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 44 079 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 44 078 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används till utredningsverksamhet,
kompetensutveckling,
lokaler,
särskild
utrustning, administration och det nationella
transportforskningsbiblioteket BIC. Anslaget
får också användas till forskning och
medfinansiering av Statens väg- och
transportforskningsinstitutets deltagande i
EU-projekt.
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(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

144 464

143 477

987

7 146

6 189

957

125 165

125 165

0

7 000

7 000

0

130 000

130 000

0

7 000

7 000

0

Regeringens överväganden

Beslut

Förslag/ beräknat
anslag

(varav tjänsteexport)

(varav tjänsteexport)

Tusental kronor

Anvisat 2011

Utfall 2010
Prognos 2011

Tabell 3.46 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:8 Viss internationell verksamhet

1

Uppdragsverksamhet

Regeringen anser att det finns ett behov av att
säkerställa utveckling och drift av det
nationella transportforskningsbiblioteket BIC
som
ingår
i
Statensväg
och
transportforskningsinstituts
(VTI)
verksamhet. VTI har tidigare fått finansiering
av Verket för innovationssystem m.fl. för
uppbyggnad av olika funktioner i BIC. I dag
finns en osäkerhet gällande bibliotekets
långsiktiga utveckling. Vissa år har extern
finansiering av biblioteket helt uteblivit. Mot
den bakgrunden föreslår regeringen att VTI:s
anslag ökas med 3 300 000 kronor fr.o.m.
2012. Ökningen bör finansieras genom en
motsvarande minskning av anslag 1:3
Trafikverket.
Regeringen föreslår att 44 135 000 kronor
anvisas under anslaget 1:9 Statens väg- och
transportforskningsinstitut för 2012. För 2013
beräknas anslaget till 45 016 000 kronor, för
2014 till 45 871 000 kronor och för 2015 till
47 022 000 kronor.
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Tabell 3.49 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

40 509

40 509

40 509

40 509

326

1 141

1 987

3 053

3 300

3 366

3 434

3 520

-59

-60

45 871

47 022

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från
andra anslag
Övrigt
Förslag/ beräknat
anslag

44 135

45 016

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed pris- och löneomräkningen. Pris- och löneomräkningen är
preliminär och kan komma att ändras.

3.7.10 1:10 Från EU-budgeten
finansierade stöd till
Transeuropeiska nätverk
Tabell 3.50 Anslagsutveckling
Tusental kronor
2010

Utfall

536 488

2011

Anslag

348 500

2012

Förslag

348 500

2013

Beräknat

348 500

2014

Beräknat

348 500

2015

Beräknat

348 500

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

313 560
648 206

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för bidrag som EU beviljar
till projekt och studier som ingår i det
transeuropeiska transportnätverket (TEN-T)
för investeringar i transportinfrastruktur. Det
innebär att bidrag från EU betalas in på statsbudgetens inkomstsida. Sedan utbetalas
beviljade bidrag från statsbudgetens utgiftssida
till de aktuella projekten.
De bidrag som Sverige får inom ramen för
TEN-T utgör en medfinansiering som utökar
den totala ramen för investeringar.
Regeringens överväganden
Kommissionen har inlett arbetet med att
revidera riktlinjerna för TEN-T. Sverige

fortsätter samarbetet med de nordisk-baltiska
länderna i syfte att kunna ta gemensamma
initiativ. Den viktigaste utgångspunkten för
Sverige i revideringen är att TEN-T bidrar till
skapandet av ett gemensamt europeiskt
transportsystem som är viktigt för
näringslivets och medborgarnas transporter
samt att det ger ett mervärde till EU:s
konkurrenskraft och hållbar tillväxt. En viktig
aspekt är att revideringen fångar upp viktiga
stråk som gynnar svenska varuföden i Europa
då vi är ett litet exportberoende land. Arbetet
med revideringen kommer att fortsätta under
2011. Kommissionen har föreslagit i sin
fleråriga budgetram från 2014 en fond vid
namn Connecting Europe Facility för energi,
it och transporter och därmed upphör från
2014 en specifik TEN-T budget.
Regeringen anser att det är viktigt att
Sverige deltar aktivt i sökandet av bidrag från
budgeten för TEN-T och att projekt som
tilldelats bidrag slutredovisas så snabbt som
möjligt så att bidraget kan betalas ut från EUkommissionen.
Kommissionen har under 2011 gjort utlysningar i det fleråriga programmet. Sverige
kommer att ansöka om medel ur budgeten för
TEN-T för ett antal projekt och studier.
Förslag och beräkningar 2012–2015
Regeringen föreslår att 348 500 000 kronor anvisas under anslag 1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk för
2012. För 2013, 2014 och 2015 beräknas
anslaget till 348 500 000 kronor för respektive
år.
Tabell 3.51 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till
Transeuropeiska nätverk
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

348 500

348 500

348 500

348 500

348 500

348 500

348 500

348 500

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från
andra anslag
Övrigt
Förslag/ beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
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3.7.11 1:11 Trängselskatt i Stockholm
Tabell 3.52 Anslagsutveckling
Tusental kronor
2010

Utfall

261 700

2011

Anslag

832 523

2012

Förslag

2013

Beräknat

916 000

2014

Beräknat

937 000

2015

Beräknat

984 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

25 767
563 160

1 239 885

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för investeringar i vägnätet i
Stockholmsregionen som finansieras med
överskott från trängselskatten. Från anslaget
finansieras även system- och administrationskostnader för trängselskatten samt
kostnader för uppföljning.
Regeringens överväganden

utgår från en prognos av hur stort överskott
trängselskattesystemet förväntas generera det
kommande året, dvs. hur stort nettot av
inbetald trängselskatt och kostnaderna för att
administrera systemet förväntas bli. I
fastställandet av de medel som avsätts till
väginvesteringar tas hänsyn till hur väl tidigare
beräknade överskott och avsatta medel har
stämt överens. I tabell 3.53 nedan finns en
sammanställning av inbetald trängselskatt,
kostnaderna för administration samt avsatta
medel till väginvesteringar under perioden
2007–2010. Som framgår av tabellen var den
ackumulerade differensen mellan överskott
och avsatta medel minus 12 464 000 kronor
vid utgången av 2010. Detta belopp dras från
det beräknade överskottet 2012, se vidare
nedan.
Kostnaderna
för
driften
av
trängselskattesystemet
har
med
ökad
erfarenhet kunnat sänkas. Ett kontinuerligt
arbete pågår i syfte att effektivisera driften.

Uppföljning av överskott i förhållande till
avsatta medel
medel
från
Tilldelningen
av
trängselskatteinkomster till väginvesteringar
Tabell 3.53 Trängselskatt i Stockholm – uppföljning av överskott i förhållande till avsatta medel till väginvesteringar 2007–
2010
Tusental kronor
2007

2008

2009

2010

Totalt 2007-2010

Intäkter från inbetalad trängselskatt

339 461

674 230

770 602

781 388

2 565 681

Kostnader för administration

434 488

394 207

289 050

261 700

1 379 445

Överskott

-95 027

280 023

481 552

519 688

1 186 236

0

222 000

566 700

410 000

1 198 700

-95 027

58 023

-85 148

109 688

-12 464

-95 027

-37 004

-122 152

-12 464

Avsatt till väginvesteringar (på
anslagspost i regleringsbrev)
Differens mellan överskott och avsatta
medel
Ackumulerad differens

Uppföljning av avsatta medel och hur de har
använts
Enligt den s.k. Stockholmsöverenskommelsen
ska
överskottet
från
trängselskatten
huvudsakligen finansiera Förbifart Stockholm.
Därutöver ska överskottet användas till andra
väganknutna projekt i Stockholmsregionen för
5 miljarder kronor. Fram till den 3 mars 2011 har
sammanlagt 484 miljoner kronor avsatts för det
senare ändamålet.
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Det bör understrykas att beräkningen av de
medel som avsätts till väginvesteringar endast är
avsedd att spegla de överskott som
trängselskattesystemet genererar och därmed
inte hur stor del av överskottet som används till
investeringar. Medel till väginvesteringar som
inte används enskilda år överförs i stället som
anslagssparande till kommande år. Som framgår
av tabell 3.54 nedan hade ett anslagssparande på
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dryga 377 miljoner kronor ackumulerats vid
utgången av 2010.
Genom beslut den 20 januari 2011 om ändring
av regleringsbrev för Trafikverket avseende
budgetåret 2010 beslutade regeringen att
omdisponera
324 miljoner
kronor
från
anslagsposten för användning av trängselskatt till
anslagsposten för investeringar i nationell plan.
Omdisponeringen avsåg åtgärder som enligt
Stockholmsöverenskommelsen ska avräknas

överskottet från trängselskatten men som redan
avräknats anslagsposten för investeringar i
nationell plan. Dessa medel är inkluderade i
tabellen nedan men följdriktigt inte i Vägverkets
och
Trafikverkets
respektive
anslagsredovisningar av anslagsposten för
användning av trängselskatt i Stockholm för
2010.

Tabell 3.54 Trängselskatt i Stockholm – uppföljning av hur avsatta medel har använts 2007–2010
Tusental kronor
2007

2008

2009

2010

Avsatt till väginvesteringar (på anslagspost i
Vägverkets/Trafikverkets regleringsbrev)

0

222 000

566 700

410 000

Ingående anslagssparande

0

0

65 681

504 453

Summa tillgängliga medel

0

222 000

632 381

914 453

Användning (kostnader för genomförda
väginvesteringar)

0

156 319

127 928

537 103

Utgående anslagssparande

0

65 681

504 453

377 350

Beräkning av medel som ska avsättas till
investeringar
Av tabellen nedan framgår att nettoöverskottet
från inbetalad trängselskatt beräknas uppgå till
601 600 000 kronor 2012. I beräkningen av hur
stort
belopp
som
ska
avsättas
till
väginvesteringar för 2012 tas hänsyn till den
ackumulerade differensen mellan överskott och
avsatta medel t.o.m. 2010 på minus
12 464 000 kronor.
I beräkningen av tilldelade medel för 2012
görs dessutom ett redovisningsmässigt avsteg
från ovan nämnda princip att ackumulerade
överskott från väginvesteringar förs över till
kommande år som anslagssparande. Bakgrunden
är att ett nytt anslag 1:11 Trängselskatt i
Stockholm fördes upp på statens budget den 1
januari 2011. I och med detta tilldelas från 2011
medel till väginvesteringar som härrör från
överskott från trängselskatt i Stockholm inte
längre under anslag 1:1 Väghållning utan i stället
under det nya anslaget. Mot den bakgrunden
föreslår regeringen att det sparande på
377 350 000 kronor som vid utgången av 2010
hade ackumulerats under anslag 1:1 Väghållning
nu tillförs det nya anslaget. Regeringen har
genom beslut dragit in motsvarande belopp.
Fördelen
med
förslaget
är
att
allt
trängselskatteöverskott till väginvesteringar

fortsättningsvis kan avräknas det nya anslaget.
En nackdel är att 377 350 000 kronor som redan
avsatts till ändamålet i formell mening tilldelas
en gång till, vilket inte är i enlighet med hur
avsatta medel har beräknats tidigare och hur
regeringen avser att beräkna dessa medel
framgent.
Med beaktande av beräknat överskott för
2012, differens mellan överskott och avsatta
medel
t.o.m.
2010
samt
ackumulerat
anslagssparande t.o.m. 2010 avser regeringen att
avsätta 965 885 000 miljoner kronor till
väginvesteringar i Trafikverkets regleringsbrev
för 2012, se tabell 3.55 nedan.

71

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Tabell 3.55 Trängselskatten i Stockholm – beräkning av medel som avsätts till investeringar 2012–2015
Tusental kronor
Beräknat 2012

Beräknat 2013

Beräknat 2014

Beräknat 2015

866 600

908 000

929 000

976 000

Intäkter från trängselskatt
Kostnader för administration

-265 601

-265 650

-265 900

-266 250

Överskott

600 999

642 350

663 100

709 750

Justering för ackumulerad differens

-12 464

Överföring av anslagssparande från anslag 1:1 Väghållning

377 350

Till väginvesteringar (avsätts på anslagspost i Trafikverkets
regleringsbrev)

965 885

642 350

663 100

709 750

anslag, de sammanlagda kostnader ökar inte till
följd av denna förändring.
Det kan noteras att beräknade kostnader för
administration är knappa 10 miljoner kronor
lägre än de anslagsmedel regeringen avser att
avsätta. Förklaringen är att regeringen
bedömer att kostnadsprognosernas osäkerhet
gör det olämpligt att årligen korrigera den del
av anslaget som avser administrationen av
systemet.

Beräkning av anslagsnivån
Som framgått ovan avser regeringen att avsätta
965 885 000 kronor till väginvesteringar 2012.
Dessutom avser regeringen att avsätta
sammanlagt
274 000 000
kronor
för
administrationskostnader. Det sammanlagda
anslagsbehovet för 2012 blir därmed
1 239 885 kronor vilket också är regeringens
förslag. Från 2011 har Trafikverket 40 miljoner
kronor i kostnader för administration som
tidigare har belastat Transportstyrelsens

Tabell 3.56 Anslag 1:11 Trängselskatten i Stockholm – fördelning på anslagsposter
Tusental kronor
Beräknat 2012

Beräknat 2013

Beräknat 2014

Beräknat 2015

965 885

642 000

663 000

710 000

40 000

40 000

40 000

40 000

210 200

210 200

210 200

210 200

2 300

2 300

2 300

2 300

Domstolsverket

10 000

10 000

10 000

10 000

Skatteverket

11 500

11 500

11 500

11 500

1 239 885

916 000

937 000

984 000

Trafikverket: väginvesteringar
Trafikverket: administration
Transportstyrelsen
Kronofogdemyndigheten

Summa

Förslag och beräkningar 2012–2015 i
sammanfattning
Regeringen föreslår att 1 239 885 000 kronor anvisas under anslag 1:11 Trängselskatt i Stockholm
för 2012. För 2013, 2014 och 2015 beräknas
anslaget till 916 000 000, 937 000 000 respektive
984 000 000 kronor för respektive år.

Tabell 3.57 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:11 Trängselskatt i Stockholm
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

832 523

832 523

832 523

832 523

42 477

83 477

104 477

151 477

1 239 885

916 000

937 000

984 000

Förändring till följd av:
Beslut

364 885

Överföring till/från
andra anslag
Övrigt
Förslag/ beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
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3.7.12 1:12 Transportstyrelsen

Tabell 3.59 Offentligrättslig verksamhet i Transportstyrelsen
Tusental kronor

Tabell 3.58 Anslagsutveckling
Tusental kronor
2010

Utfall

533 295

2011

Anslag

2 257 705

2012

Förslag

1 984 773

2013

Beräknat

2 059 052

2

2014

Beräknat

2 152 308

3

2015

Beräknat

2 204 620

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Offentligrättslig
verksamhet

686
Utfall 2010

1 967 019

Prognos 2011
Budget 2012

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

27 794

1 409 2691

1 303 424

133 639

1 463 403

2

27 258

1 440 510

50 151

1 512 5781

3

35 542

1 433 529

114 591

1

Varav 142 597 tkr avser Transportstyrelsens del av intäkter från farledsavgiften.
2
Varav 16 500 tkr avser Transportstyrelsens del av intäkter från farledsavgiften.
3
Varav 10 000 tkr avser Transportstyrelsens del av intäkter från farledsavgiften.

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 2 008 861 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 2 058 606 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 2 058 607 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget
används
till
de
delar
av
Transportstyrelsens verksamhet som inte
finansieras med avgifter som myndigheten
disponerar, andra anslag eller övriga intäkter.
Anslaget används till vissa transfereringar och
medlemsavgifter för Sveriges deltagande i internationella organisationer m.m. Anslaget får
därutöver användas till att betala eventuella böter
till följd av försenad implementering av EUdirektiv.
Budget för avgiftsbelagd offentligrättslig
verksamhet

Stora delar av Transportstyrelsens verksamhet
finansieras med offentligrättsliga avgifter. Av
tabellen nedan framgår intäkter och kostnader
för
huvuddelen
av
Transportstyrelsens
avgiftsbelagda offentligrättsliga verksamhet. Att
storleken på de intäkter som myndigheten inte
disponerar ökar kraftigt från 2011 har sin
förklaring
i
reformeringen
av
Transportstyrelsens finansiering och övergången
till bruttoredovisning, se vidare regeringens
överväganden nedan.

Före
2009
sköttes
de
uppgifter
Transportstyrelsens sjöfartsavdelning i dag
svarar för av dåvarande Sjöfartsinspektionen som
ingick som en del i Sjöfartsverket. Som en
konsekvens av den tidigare organiseringen
finansieras Transportstyrelsen alltjämt delvis
från de farledsavgifter Sjöfartsverket debiterar
handelssjöfarten. För 2011 och 2012 beräknas
Transportstyrelsen disponera 16,5 respektive 10
miljoner kronor av sådana intäkter. År 2013
planeras denna finansiering att vara helt utfasad.
Utfasningen sker som en konsekvens av de nya
principer för Transportstyrelsens finansiering
som gäller från 2011 och som bl.a. innebär att
myndighetens finansiering ska utgöras av
skattefinansierat anslag och direkta avgifter, se
vidare nedan.
Av följande tabell framgår hur budgeterade
kostnader i den avgiftsbelagda offentligrättsliga
verksamheten för 2012 fördelas mellan trafikslag
och
Transportstyrelsens
fyra
verksamhetsområden
regelgivning,
tillsyn,
tillstånd och registerhållning. En annan av de
principer som gäller för Transportstyrelsens
finansiering fr.o.m. 2011 är att regelgivning inte
finansieras med avgifter. Som framgår av tabellen
finansieras alltjämt en stor del av regelgivningen
inom luftfartsområdet med avgifter. Från och
med
2014
är
målsättningen
att
Transportstyrelsens
avgiftsfinansiering
av
regelgivning ska vara helt urfasad. Detta med viss
finansiering
via
den
europeiska
luftrumsorganisationen
Eurocontrol
undantagen.
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Tabell 3.60 Offentligrättslig verksamhet i Transportstyrelsen 2012 – fördelning av budgeterade kostnader på
verksamhetsområden och trafikslag
Tusental kronor
Väg

Järnväg

Sjöfart

Luftfart

Summa

0

0

0

67 277

67 277

113 567

32 222

60 838

132 868

339 495

Tillstånd

174 151

16 747

16 717

95 474

303 089

Registerhållning

703 791

2 727

11 548

5 602

723 668

Summa

991 509

51 696

89 103

301 221

1 433 529

Regelgivning
Tillsyn

Inom luftfartsområdet finns viss offentligrättslig
verksamhet som inte självklart låter sig sorteras i
Transportstyrelsens
huvudsakliga
verksamhetsområden
regelgivning,
tillsyn,
tillstånd och registerhållning. Denna verksamhet
innefattar bl.a. den s.k. undervägsavgiften till
Eurocontrol samt den gemensamma avgiften för
säkerhetskontroll (GAS). Dessa verksamheter
som i stora delar är av transfereringskaraktär
redovisas i tabellen nedan.
Tabell 3.61 Offentligrättslig verksamhet i Transportstyrelsen
– vissa avgifter inom luftfartsområdet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Utfall 2010

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

0

869 613

779 481

90 132

Prognos 2011

16 653

809 496

805 870

20 279

Budget 2012

16 653

817 981

826 678

7 956

Budget för avgiftsbelagd uppdragsverksamhet

Av tabellen nedan framgår intäkter och
kostnader
i
den
uppdragsverksamhet
Transportstyrelsen
bedriver.
All
denna
verksamhet hör till vägtrafikområdet och
omfattar följande tjänster.
-

Försäljning av informationsuttag ur vägtrafikregistret.

-

Direktregistrering via terminal.

-

Administration av felparkeringsavgifter.

-

Försäljning av personliga skyltar.

-

Certifikat till digitala färdskrivare.

-

Administration av farligt gods.

-

Blankettjänster.
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Tabell 3.62 Uppdragsverksamhet i Transportstyrelsen
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter som
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

129 717

93 843

35 874

Prognos 2011

120 203

84 238

35 965

Budget 2012

88 445

88 250

195

Regeringens överväganden
Riksdagen beslutade den 2 december 2010 i
enlighet med regeringens förslag om nya
finansieringsprinciper för Transportstyrelsens
verksamhet
(prop.
2010/11:30,
bet.
2010/11:TU6, rskr. 2010/11:58 och 2010/11:59).
Det innebär att Transportstyrelsens verksamhet
i huvudsak ska finansieras på ett enhetligt sätt
oberoende av trafikslag och att fördelningen
mellan avgiftsfinansiering och finansiering via
skatt således ska ske enligt enhetliga principer.
Mer specifikt innebär det att verksamhet inom
Transportstyrelsen som avser regelgivning ska
finansieras
via
skattekollektivet
medan
verksamhet som avser tillstånd eller annan
ärendehantering, tillsyn och registerhållning i
huvudsak ska finansieras med avgifter.
En annan ny finansieringsprincip fr.o.m. 2011
är att Transportstyrelsens avgiftsintäkter från
offentligrättslig
verksamhet
i
huvudsak
bruttoredovisas,
dvs.
redovisas
under
inkomsttitel
på
statens
budget.
Transportstyrelsen disponerar således inte
avgiftsintäkterna i dessa delar av verksamheten.
I samband med budgetpropositionen för 2011
stod
inte
alla
förhållanden
gällande
Transportstyrelsens nya finansiering klara. I
beräkningen av Transportstyrelsens anslag för
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2011 ingick den s.k. undervägsavgiften, dvs.
avgiften för flygtrafiktjänster, trots att den är av
transfereringskaraktär. I budgetpropositionen
för 2011 förklarades samtidigt att avgifter av
transfereringskaraktär inom luftfartsområdet
även fortsatt ska disponeras av myndigheten.
Mot den bakgrunden har för 2011 motsvarande
belopp
avdelats
till
Kammarkollegiets
disposition villkorat av regeringens framtida
beslut om hantering av medlen. Ett beslut om
indrag av dessa medel planeras under hösten
2011.
Eftersom Transportstyrelsen även fortsatt bör
disponera intäkterna från denna avgift bör
anslaget liksom utgiftstaket justeras ner med
motsvarande 144 000 000 kronor i 2011 års
priser vilket motsvarar 146 073 000 kronor i
2012 års priser.
Från och med 2012 kommer Statens
haverikommission att få ökade kostnader till
följd av implementeringen av det tredje
sjösäkerhetspaketet. Det under utgiftsområde 6
Försvar och samhällets krisberedskap uppförda
anslaget 2:8 Statens haverikommission föreslås
därför ökas med 2 miljoner kronor samtidigt
som Transportstyrelsens anslag minskas med
motsvarande belopp.
I syfte att förstärka Rymdstyrelsens insatser
för att samordna det svenska deltagandet i det
europeiska satellitnavigeringssystemet Galileo
ökas det under utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning uppförda anslaget 3:5
Rymdstyrelsen med 1 miljon kronor från 2012.
Ökningen finansieras med en motsvarande
minskning av Transportstyrelsens anslag.
Inom transportområdet finns direktiv som
inte kommer att vara genomförda i tid. Det finns
även risk för att direktiv inte kommer att bli
genomförda i tid i framtiden. Detta kan leda till
vitesförelägganden
från
Kommissionen.
Ändamålet för Transportstyrelsens anslag
föreslås därför utökas till att även omfatta böter
till följd av försenad implementering av EUdirektiv.
Regeringen föreslår sammanfattningsvis att
1 984 773 000 kronor anvisas under anslaget 1:12
Transportstyrelsen för 2012. För 2013, 2014 och
2015 beräknas anslaget till 2 059 052 000 kronor,
2 152 308 000 kronor
respektive
2 204 620 000 kronor.

Tabell 3.63 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:12 Transportstyrelsen
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

2 257 705

2 257 705

2 257 705

2 257 705

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

26 538

83 610

130 510

188 555

-296 470

-279 187

-229 564

-235 143

-3 000

-3 075

-3 137

-3 213

-3 206

-3 284

2 152 308

2 204 620

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

1 984 773

2 059 052

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed pris- och löneomräkningen. Pris- och löneomräkningen är preliminär och
kan komma att ändras.

3.7.13 1:13 Trafikanalys
Tabell 3.64 Anslagsutveckling
Tusental kronor
2010

Utfall

35 984

2011

Anslag

60 468

2012

Förslag

61 165

2013

Beräknat

62 664

2

2014

Beräknat

63 835

3

2015

Beräknat

65 398

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

9 016
60 524

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 61 165 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 61 079 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 61 080 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget
används
till
Trafikanalys
administrationskostnader samt till statistik-,
utvärderings- och analysverksamhet inom
transportområdet.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 61 165 000 kronor
anvisas under anslaget 1:13 Trafikanalys för
2012. För 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget
till
62 664 000 kronor,
63 835 000 kronor
respektive 65 398 000 kronor.
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Finansiella befogenheter
Tabell 3.65 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:13 Trafikanalys
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

60 468

60 468

60 468

60 468

697

2 196

3 456

5 021

-89

-91

63 835

65 398

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från
andra anslag
Övrigt
Förslag/ beräknat
anslag

61 165

62 664

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed pris- och löneomräkningen. Pris- och löneomräkningen är preliminär och
kan komma att ändras.

3.7.14 Sjöfartsverket
Sjöfartsverkets ekonomiska mål
Sjöfartsverket ska verka för att de
transportpolitiska målen uppnås. Detta ska ske
på ett företagsekonomiskt sätt och inom ramen
för en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt
hållbar
transportförsörjning.
Sjöfartsverket har ett räntabilitetskrav (som
räknas på resultatet efter skattemotsvarighet) för
perioden 2012–2014 om 3,5 procent. Vidare ska
verket ha en soliditet om minst 25 procent. Som
restriktion för prisökningar gäller att verkets
farledsavgifter får öka med högst nettoprisindex
räknat fr.o.m. 2004.
Sjöfartsverkets ekonomiska resultat har ännu
inte helt återhämtat sig efter den senaste
nedgången i världskonjunkturen. De två senaste
vintrarna har ur ett isbrytarperpektiv inte heller
varit lika milda som tidigare år, vilket ytterligare
bidragit
till
verkets
negativa
resultat.
Sjöfartsverkets bedömning är dock att
återhämtningen fortsätter under 2011 för att
därefter följa en mer normal tillväxt. För 2011
beräknas rörelseresultatet bli en förlust på cirka
100 miljoner kronor. Styrelsen för Sjöfartsverket
har tagit fram och fastställt en ekonomisk
handlingsplan som syftar till att under de
kommande tre åren ska resultatet förbättras med
minst 120 miljoner kronor.
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Sjöfartsverkets investeringar finansieras för
närvarande
utan
extern
upplåning.
Finansieringen sker internt inom verksamheten
där de huvudsakliga intäkterna är avgifter och
anslag.
För att säkerställa en väl fungerande sjö- och
flygräddningsverksamhet avser regeringen att
under hösten 2011 lämna en proposition till
riksdagen med förslag innebärande att riksdagen
godkänner att staten genom Sjöfartsverket
förvärvar samtliga aktier i Scandinavian
Helicopter Invest AB till ett belopp om 28
miljoner kronor. Därigenom förvärvas även
bolagets dotterbolag Norrlandsflyg AB.
Regeringen avser vidare i propositionen föreslå
att regeringen, eller den myndighet regeringen
bestämmer, bemyndigas att under 2011–2012
lämna bolaget kapitaltillskott om högst
97 miljoner kronor samt att avyttra eller avveckla
bolaget. Kostnaderna för förvärvet och
kapitaltillskottet avses finansieras genom
Sjöfartsverkets avgiftsintäkter.
Regeringen kommer också föreslå att
Sjöfartsverket bemyndigas att överta de
derivatkontrakt som finns i berörda bolag.
Värdet för dessa beräknas uppgå till ca 200
miljoner kronor.
Investeringsplan för Sjöfartsverket

Investeringarna uppgick 2010 till 238 miljoner
kronor. Finansieringen skedde helt med egna
medel. Likvida medel uppgick vid årets slut till
528 miljoner kronor vilket innebär en ökning
med 94 miljoner kronor jämfört med föregående
år.
Sjöfartsverket planerar investeringar för 465
miljoner kronor för perioden 2012 till 2014.
Arbetet med att förlänga livstiden för isbrytare i
Atle-klassen fortsätter och kommer totalt att
kosta cirka 200 miljoner kronor. Syftet med
investeringarna är att isbrytarna ska kunna
utnyttjas fram till 2030.
Investeringar i Trollhätte kanal avser åtgärder
som bland annat syftar till att säkerställa
dammsäkerheten.
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Tabell 3.66 Investeringsplan för Sjöfartsverket
Miljoner kronor

1. Farleder/utmärkning
2. Isbrytning
3. Sjötrafikinformation (VTS)
4. Sjögeografisk information (Sjökortsproduktion)

Totala utgifter
under perioden
2012-2014

Utfall
2010

Prognos
2011

Budget
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

239,7

134,9

126,7

90,4

85,8

63,5

56,0

60,7

71,5

29,0

27,0

0,0

9,0

4,4

1,2

3,0

3,0

3,0

8,5

0,7

1,6

3,0

2,5

3,0

5. Lotsning

51,0

15,1

9,1

27,0

22,0

2,0

6. Flyg-och sjöräddning

41,0

0,4

1,9

32,0

7,0

2,0

7. Övriga myndighetsuppgifter

15,0

1,6

2,4

5,0

5,0

5,0

8. Gemensamma funktioner

45,0

20,4

17,5

15,0

15,0

15,0

465,2
-

238,4

231,9
-

204,4
-

167,3
-

93,5
-

Egna medel

465,2

238,4

231,9

204,4

167,3

93,5

Summa finansiering

465,2

238,4

231,9

204,4

167,3

93,5

Summa investeringar
Lån

Regeringens överväganden

3.7.15 Luftfartsverket

Regeringen anser att nuvarande räntabilitetskrav
om 3,5 procent räknat på resultatet efter
skattemotsvarighet över en konjunkturcykel
fortfarande är motiverat som ett långsiktigt mål.
Mot bakgrund av den ökande pensionsskulden
anser regeringen det motiverat att soliditetsmålet
ligger kvar på 25 procent under de närmaste åren
för att på sikt återgå till det tidigare gällande
målet på 30 procent.
Beträffande utdelningskravet anser regeringen
att detta bör vara en tredjedel av vinsten, räknat
som resultatet efter skattemotsvarighet.
Utdelning och skattemotsvarighet bör även
fortsättningsvis fastställas slutligt av regeringen.
Regeringen föreslår att bemyndigande ges så
att Sjöfartsverket kan uppta lång- och
kortfristiga lån inom en total ram av
335 miljoner kronor inom eller utanför
Riksgäldskontoret under 2012. Vidare föreslår
regeringen att Sjöfartsverket får sätta in
kassamässigt överskott på räntebärande konto i
Riksgäldskontoret eller affärsbank.
Regeringen delar Sjöfartsverkets bedömning
när det gäller vilka investeringar som bör göras
de närmaste åren. Regeringen föreslår att
investeringsplanen för Sjöfartsverket godkänns.

Luftfartsverkets ekonomiska mål
huvuduppgift
är
att
Luftfartsverkets
tillhandahålla
en
säker,
effektiv
och
miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och
militär luftfart. Luftfartsverket ska verka för att
de transportpolitiska målen uppnås.
Flyget fortsätter att utvecklas starkt. Sedan
maj 2010 har det varit en stadig tillväxt av antalet
rörelser i svenskt luftrum som uppgår till
omkring 5–6 procent. Under det första halvåret
2011 ökade rörelserna med drygt 10 procent
jämfört med motsvarande halvår förra året.
Prognosen pekar på en tillväxt för 2011 på cirka
4,5
procent.
Trots
den
kraftiga
trafikutvecklingen är ekonomin i Luftfartsverket
ansträngd bl.a. genom det ackumulerade
underskottet i en route-verksamheten på drygt
400 miljoner kronor. För att komma tillrätta
med detta underskott kommer kraftfulla
åtgärder att krävas. Från och med 2012 införs
också ett nytt avgiftssystem där man går från
kostnadsbaserade
avgifter
till
ett
incitamentsbaserat system som ställer krav på
fortlöpande effektiviseringar. För att möta denna
utveckling
genomförs
ett
omfattande
effektiviseringsprogram.
För perioden 2012−2015 prognostiserar
Luftfartsverket
att
resultatet
före
skattemotsvarighet ökar från 41 miljoner kronor
77
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till 50 miljoner kronor mot slutet av perioden.
Soliditeten förväntas vid periodens slut ligga på
17 procent.
Regeringens överväganden
Regeringen anser att ett räntabilitetskrav om 4
procent av eget kapital (som beräknas på
resultatet efter skattemotsvarighet) är motiverat.
Regeringen anser vidare att målet för soliditeten
långsiktigt ska vara lägst 15 procent.
Beträffande utdelningskravet anser regeringen
att detta bör vara 15 procent av vinsten, räknat
som resultatet efter skattemotsvarighet.
Utdelning och skattemotsvarighet som ska
inbetalas till inkomsttitel fastställas slutligt av
regeringen i samband med bokslutet.
Tabell 3.67 Prognos för Luftfartsverkets resultat
2011−2015
Miljoner kronor där ej annat anges
2011

2012

2013

2014

2015

Resultat efter
skattemotsvarighet

37

30

33

36

37

Räntabilitet på eget
kapital efter skattemotsvarighet (%)

5

5

5

5

5

Soliditet (%)

17

17

17

17

17

Beräknad
skattemotsvarighet

13

11

12

13

13

Beräknad utdelning

0

5

5

5

5

Luftfartsverkets finansiella befogenheter
Luftfartsverkets investeringar har finansierats
med internt tillförda medel. Verket har under
2011 ett bemyndigade att ta upp lån inom en
total ram av 1 500 miljoner kronor.
För att minska riskexponeringen används
derivathandel enligt tidigare bemyndigande. I
detta ingår att lämna likvid säkerhet vid
utställandet av derivatinstrument. Den ram
Luftfartsverket har för utställandet av sådana
säkerheter är på 2 000 miljoner kronor.
I Luftfartsverkskoncernen ingår LFV Holding
AB som bildades 1995 för att samordna och
förvalta Luftfartsverkets bolagsverksamhet.
Luftfartsverket har även ett bemyndigande att
teckna borgensförbindelser för krediter till
förmån för dotterbolaget LFV Holding AB
inom en total ram på 60 miljoner kronor.
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Under större delen av 2011 kommer
Luftfartsverket
att
ha
ett
betydande
likviditetsöverskott
främst
föranlett
av
flygplatsbolaget Swedavia AB:s ersättning för
den del av flygtrafiktjänstens pensionsskuld som
efter delningen inte längre motsvaras av
anläggningstillgångar.
Under
2011
har
Luftfartsverket löst in en del av pensionsskulden
som avser pensionärer, fribrev och livräntor.
Liksom andra affärsverk har Luftfartsverket
ett bemyndigande att sätta in kassamässigt
överskott
på
räntebärande
konto
i
Riksgäldskontoret eller i affärsbank. Medlen ska
placeras räntebärande och förbehållas placeringar
med låg risk.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2012 låta Luftfartsverket ta
upp lån i och utanför Riksgäldskontoret inom en
total ram på 1 500 miljoner kronor.
Luftfartsverket föreslås lämna likvid säkerhet vid
utställandet av derivatinstrument. En ram för
utställandet av sådana säkerheter på 2 000
miljoner kronor bör fastställas för 2012.
Luftfartsverkets investeringsplan
Luftfartsverkets investeringsplan för perioden
2011–2015 uppgår sammantaget till 777 miljoner
kronor. Det är en minskning jämfört med
föregående års investeringsplan. Med hänsyn till
den finansiella situationen är utrymmet för
investeringar begränsat, och varje enskild
investering kommer att prövas med stor
restriktivitet.
För
att
fullt
ut
kunna
nyttja
flygtrafikledningssystemets kapacitet genomför
Luftfartsverket fortlöpande uppgraderingar
under de närmaste åren av såväl det tekniska
systemet som arbetsmetodiken. Under perioden
genomförs också insatser avseende underhålls
och ersättningsinvesteringar. Syftet är att höja
flygsäkerheten, säkerställa kapacitet och
regularitet samt att reducera de totala
kostnaderna för flygtrafiktjänst. Utvecklingen av
så kallade fjärrstyrda torn kan komma att
innebära att ett betydande teknikskifte för
flygtrafikledning vid flygplatser inleds under
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perioden. De största investeringarna i planen är
följande:
SUPS (Surveillance Uppgrade Program
Sweden),
en
uppgradering
som
ska
ersätta/komplettera
nuvarande
ålderstigna
radarstationer och förbättra övervakningen i
svenskt luftrum avseende täckning, noggrannhet
och uppdateringsfrekvens.
COOPANS, ett pågående internationellt
samarbetsprojekt
avseende
kontinuerlig
utveckling av flygledningssystemet mellan
leverantörer av flygtrafiktjänst som har samma
typ av utrustning och samma systemleverantör,
Thales.
RTC (Remote Tower Center), ett system för
att effektivisera driften av flygtrafiktjänst vid
små- och medelstora flygplatser genom
fjärrstyrda torn för att leda och övervaka trafik
utan att flygledare är placerade i flygplatsernas
tornbyggnader.
Övriga investeringar innefattar bl. a en
ersättning av ett nationellt nätverk för
kommunikation mellan olika operativa enheter
och anläggningar såsom radarstationer, radio och
navigationsutrustningar. Nätverket ska även
kunna nyttjas för administrativa ändamål.
Investeringen är en konsekvens av att
flygplatsverksamheten bolagiserats att det
befintliga nätverket kommer att stanna inom
Swedavia. Till följd av delningen sker även en del
andra investeringar inom it-området.
En betydande investering under perioden är
utbyte av gamla radioanläggningar inom Sverige
inklusive vissa behov av utökad täckning inom
sektorer med hög trafikbelastning. Investeringar
i byggnader sker huvudsakligen i form av
ersättningsinvesteringar för att vidmakthålla
befintliga anläggningar inklusive utbyte av
system såsom kraftmatning och ventilation.
Vidare investeras i olika skyddsåtgärder som
skalskydd etc. Vissa insatser görs även för att
uppdatera och ersätta produktionsverktyg för
AIP-produktion,
flygmätning
samt
för
digitalisering av data. Luftfarstverket planerar
också att genomföra åtgärder för att öka
redundansen och förmågan att vidmakthålla en
viss kapacitet i luftrummet även vid störningar i
enskilda anläggningar.

Regeringens överväganden
Regeringen delar Luftfartsverkets bedömning
avseende de prioriteringar som bör göras för att
möta investeringsbehoven under de närmaste
åren. Mot denna bakgrund föreslår regeringen
att investeringsplanen godkänns.
3.7.16 Statens järnvägar
Statens järnvägar ska avveckla viss verksamhet
(personal, arkiv, m.m.), förvalta leasingåtaganden
samt förvalta och hyra ut fordon i första hand till
järnvägsföretag med vilka staten ingår
trafikeringsavtal.
Verksamheterna
rörande
avveckling av verksamhet och förvaltning av
leasingåtaganden har inget avkastningskrav
medan verksamheten som omfattarförvaltning
av järnvägsfordon över en konjunkturcykel ska
ge en räntabilitet på sysselsatt kapital7 som minst
motsvarar räntan på femåriga statsobligationer
plus en procentenhet. Statens järnvägar ger i sin
verksamhetsplan för åren 2012–2014 följande
prognos för resultaten per verksamhet.
Prognosen utgår från antaganden om externa
räntor på 2,5 – 3,0 procent under perioden.
I årsredovisningen för Statens järnvägar
redovisas verksamhetsgrenen Avveckling av
verksamhet exklusive nettot av den externa
finansverksamheten för att ge en tydligare bild
av rörelseresultatet i avvecklingsverksamheten. I
tabellen nedan ingår dock det externa
finansnettot i resultatet för verksamhetsgrenen
Avveckling av verksamhet.
Tabell 3.68 Resultatutveckling för Staten järnvägar
Tusental kronor
Prognos
2011

Prognos
2013

Prognos
2014

Avveckling av verksamhet

10 900

15 600

23 100

24 600

Förvaltning av leasingåtaganden

0

0

0

0

4 100

-800

3 100

8 300

Förvaltning av järnvägsfordon

7

Prognos
2012

Räntabilitet på sysselsatt kapital: Resultat efter finansiella

poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt
sysselsatt kapital. I Statens järnvägar används det i fordonen
bundna kapitalet som sysselsatt kapital.
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Tabell 3.69 Uppdragsverksamhet i Statens järnvägar
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

81 248

65 315

15 933

Prognos 2011

70 500

61 000

9 500

Budget 2012

71 100

65 900

5 200

Tabell 3.70 Offentligrättslig verksamhet i Statens järnvägar
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

1 601

1 601

0

Prognos 2011

1 600

1 600

0

Budget 2012

1 600

1 600

0

andra åtaganden hade Statens järnvägar vid
årsskiftet långfristiga skulder på ungefär 4 700
miljoner kronor.
Regeringen föreslår att Statens järnvägar
bemyndigas att ikläda sig långfristiga skulder
inom en total låneram av 5 000 miljoner kronor
under 2012.
Regeringen föreslår att Statens järnvägar
bemyndigas att förvalta de finansiella åtaganden
som Statens järnvägar förvaltar i dag. I denna
förvaltning ingår bl.a. rätten att teckna
underuthyrningsavtal avseende leasingkontrakt,
teckna lån och inlösa leasingavtal.
Regeringen föreslår att Statens järnvägar
bemyndigas att placera överskottslikvid enligt
myndighetens finanspolicy.
Regeringens överväganden

Finansiella befogenheter m.m.
Statens järnvägar förvaltar finansiella tillgångar
och skulder till betydande belopp. Dessa härrör
från de tidigare leasingåtaganden som Statens
järnvägar har förvaltat och som genom förtida
lösen upphörde i maj 2011. Genom de
genomförda förtida lösentransaktionerna har
skulderna till de tidigare leasegivarna ersatts med
lån från Riksgäldskontoret. Återbetalningen av
lånen är finansierad genom innehav i
obligationer som ursprungligen hade till syfte att
finansiera återbetalningar av leasingskulderna.
Löptiden i den finansiella portföljen är fram till
december 2021. Likvidflödena är matchade och
kräver inget ytterligare tillskott av likvida medel
för att hanteras till slutförfallodagen.
Statens järnvägar är således inte längre
leasetagare i någon leasingtransaktion. Ännu
återstår dock ett avtal där Statens järnvägar
pantsatt fordon för ett lån inom den tidigare
leasingverksamheten. Fordonen är uthyrda i
enlighet med det underuthyrningsavtal som
tecknades vid årsskiftet 2000 med förfallodag i
oktober 2012. Vid denna tidpunkt upphör enligt
nuvarande plan leasingverksamheten inom
Statens järnvägar.
Genom att Statens järnvägar är en del av
staten ansvarar staten för dessa tillgångar och
skulder. För att fullfölja åtagandena tecknar
Statens järnvägar efter tidigare bemyndiganden
från riksdagen underuthyrningsavtal och placerar
medel enligt antagen finanspolicy. För att
finansiera dessa åtaganden och affärsverkets
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Regeringen anser att nuvarande avkastningskrav
för verksamheten rörande förvaltning av
järnvägsfordon är motiverad och att räntabilitet
på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel bör
minst
motsvara
räntan
på
femåriga
statsobligationer plus en procentenhet. För
övriga verksamheter bör det inte heller
fortsättningsvis finnas något avkastningskrav
utan dessa verksamheter ska bära sina egna
kostnader.
Med avgiftsintäkterna som Statens järnvägar
får disponera från verksamheten förvaltning av
järnvägsfordon gör regeringen bedömningen att
det är möjligt att balansera resultatet mellan
räkenskapsåren och bedriva en verksamhet av
god kvalitet.
Regeringen föreslår att Statens järnvägars
verksamhet tills vidare fortsätter enligt den
finansieringsmodell och de avkastningskrav som
gällt för Statens järnvägar.
Regeringen avser att avveckla Statens
järnvägar. Verksamheten har minskat i sådan
omfattning att de uppgifter som återstår bedöms
kunna överföras till annan myndighet. Eftersom
tidpunkt för avveckling inte är fastställd
bedömer regeringen att myndigheten budgetåret
2012 behöver finansiella befogenheter i enlighet
med tidigare år.
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den fordonsflotta som tillhandahålls för
uthyrning till järnvägsföretag i den av staten
upphandlade trafiken. Analysen visade på behov
av
investeringar
i
restaurangvagnar,
handikappanpassning av sovvagnar samt
installation av utrustning för signalsystemet
ERTMS i ellok med därtill kopplade
säkerhetsinvesteringar i personvagnar.
Bedömningen är att investeringarna uppgår till
158 miljoner kronor under åren 2012–2015.
Investeringarna finansieras fullt ut av egna medel
hos Statens järnvägar.

Investeringsplan

Statens järnvägar får tillhandahålla lok och
vagnar i första hand till järnvägsföretag med vilka
staten ingår trafikeringsavtal samt, efter samråd
med Trafikverket, även till andra järnvägsföretag.
Vissa intervallstyrda revisioner av ellok och
motorvagnar kommer att genomföras under
perioden och Statens järnvägar avser att
finansiera detta inom ramen för intäkterna från
fordonsuthyrningen.
Statens järnvägar genomförde under 2010
tillsammans
med
Rikstrafiken
ett
regeringsuppdrag i syfte att identifiera brister i
Tabell 3.71 Investeringsplan för Statens järnvägar
Miljoner kronor
Prognos
2011

Budget
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Totalt
2011-2014

Handikappanpassning sovvagnar

2

3

0

0

5

Säkerhetsanpassning personvagnar

2

4

0

0

6

ERTMS-installation

0

12,5

12,5

0

25

Restaurangvagnar

0

16,0

20,0

0

36,0

Uppgradering sovvagn

0

20,0

0,0

0,0

20,0

Upprustning vagnar

0,6

5,0

25,0

35,0

65,6

Summa investeringar

4,6

60,5

57,5

35,0

157,6

Lån i Riksgäldskontoret
Egna medel

0

0

0

0

0

4,6

60,5

57,5

35,0

157,6

0

60,5

57,5

35,0

157,6

Summa finansiering

3.8

Bolagsförvaltningen

3.8.1

Arlandabanan Infrastructure AB

Arlandabanan,
järnvägen
Rosersberg
–
Stockholm Arlanda Airport – Odensala med
tillhörande station och plattform på Stockholm
Central,
invigdes
i
november
1999.
Genomförandet av projektet föregicks av flera
utredningar där bl.a. förutsättningarna att få
privata intressenter att delta belystes.
Arlandabanan Infrastructure AB bildades av
staten för att sköta upphandlingen av
Arlandabanan och för att hantera statens
rättigheter och skyldigheter i projektet (prop.
1993/94:39,
bet.
1993/94:TU6,
rskr.
1993/94:74).
Bolaget äger anläggningarna, övervakar driften
av Arlandabanan och svarar för att rättigheter
och skyldigheter i avtalen följs. Arlandabanan
har anlagts av A-Train AB som också svarar för

att finansiera anläggningen med privat kapital
och för att driva anläggningen. Anläggningen
överläts av A-Train AB till Arlandabanan
Infrastructure AB när den var färdigställd. Som
ersättning för detta har A-Train AB dels fått
ensamrätt att fram till 2040 bedriva
snabbtågstrafik mellan Stockholms central och
Arlanda flygplats, dels nyttjanderätt till hela
anläggningen till 2040 med vissa skyldigheter att
upplåta den för genomgående tågtrafik via
Arlanda flygplats. Snabbtågspendeln bedrivs
under namnet Arlanda Express. A-Train AB är
infrastrukturförvaltare för Arlandabanan vilket
innebär att bolaget fördelar kapacitet, leder
trafiken och tar ut avgifter för trafiken på banan.
Arlandabanan Infrastructure AB äger
Arlandabanan och är part i Arlandabaneavtalet
och förvaltar därigenom för staten viktiga och
värdefulla avtal, som reglerar ovan beskrivna
ansvarsförhållanden.
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Ett nära samarbete pågår mellan bolaget och
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB
Aktiebolag för att fullfölja intentionerna om en
förbättrad styrning och samordning i
budgetpropositionen
för
2011
(prop.
2010/11:1).
3.8.2

Svensk-Danska Broförbindelsen
SVEDAB Aktiebolag

Uppgiften för Svensk-Danska Broförbindelsen
SVEDAB Aktiebolag är att direkt eller via
Öresundsbrokonsortiet äga och förvalta den
svenska 50-procentiga ägarandelen i Öresundsbron och de svenska landanslutningarna till
bron. Sverige bildade Svedab 1991 och på
motsvarande sätt bildade Danmark samma år
A/S Øresund (prop. 1990/91:158, bet.
1990/91:TU31, rskr. 1990/91:379). Bolagen
sattes upp för att bygga och driva den fasta
förbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn.
Svedab och A/S Øresund bildade därefter det
samägda Öresundsbrokonsortiet. Konsortiet
byggde och finansierade den 16 km långa
Öresundsbron.
Broförbindelsen
är
avgiftsfinansierad och omfattar både väg- och
järnvägstrafik mellan de två länderna.
Öresundsbron utgör idag en viktig länk i ett
internationellt infrastruktursystem som knyter
samman Öresundsregionen och Sverige med
övriga Europa.
Svedab förvaltar för staten viktiga och
värdefulla anläggningar och avtal, som reglerar
ovan beskrivna ansvarsförhållanden.
Ett nära samarbete pågår mellan bolaget och
Arlandabanan Infrastructure AB för att fullfölja
intentionerna om en förbättrad styrning och
samordning i budgetpropositionen för 2011
(prop. 2010/11:1).
3.8.3

Botniabanan AB (publ)

Staten, Kramfors, Örnsköldsviks, Nordmalings
och Umeå kommun, Landstinget i Västernorrland samt Västerbottens läns landsting
slöt 1997 ett avtal om byggande av Botniabanan.
Projektet omfattar en cirka 19 mil ny, enkelspårig järnväg från Nyland, nordväst om Kramfors,
via Örnsköldsvik till Umeå. Botniabanan AB
(publ) bildades den 1 juli 1998 för byggandet av
banan och ägs till 91 procent av staten, medan
Kramfors, Örnsköldsviks, Nordmalings och
82

Umeå kommun äger 2,25 procent vardera (prop.
1997/98:150,
bet.
1997/99:FiU20,
rskr.
1997/98:318).
Den 15 augusti 2010 överlämnades den tredje
och sista etappen av Botniabanan till
Trafikverket. Den officiella invigningen av banan
ägde rum den 28 augusti samma år. Bolaget har
tecknat ett hyresavtal med Trafikverket fram till
2050.
Från
halvårsskiftet
2011
har
projektverksamheten avvecklats och bolagets
förvaltningsverksamhet har tagit vid.
Botniabanan är färdigbyggd och invigd och
överlämnad till Trafikverket. Bolaget har därmed
gått från en projektverksamhet till en
förvaltningsverksamhet
vilket
förändrar
förutsättningarna vad gäller kommunernas
engagemang
och
bolagets
förvaltning.
Kommunernas delägarskap motsvarar 9 procent
av aktiekapitalet som uppgår till 1 000 000
kronor.
Regeringens överväganden
För att uppnå en mer anpassad ägarstyrning
föreslår regeringen att riksdagen bemyndigar
regeringen att förvärva de aktier i Botniabanan
AB (publ) som ägs av Kramfors kommun,
Örnsköldsviks kommun, Nordmalings kommun
och Umeå kommun till ett belopp om 90 000
kronor. Förvärvet finansieras med medel från
Trafikverkets anslag. Det bör överlåtas till
parterna att avgöra när förvärvet bör ske.
Regeringen föreslår vidare att riksdagen
godkänner att förvaltningen av aktierna i
Botniabanan
AB
(publ)
övergår
från
Regeringskansliet till Trafikverket. Regeringen
föreslår slutligen att riksdagen godkänner att
Botniabanan AB (publ) därefter avvecklas.
3.8.4

Ny organisation för Swedish
National Road Consulting AB och
LFV Aviation Consulting AB

I samband med beslutet om statens budget för
2011 fick regeringen bemyndiganden av
riksdagen för att samordna tjänsteexporten
inom väg och luftfart (prop. 2010/11:1,
utg.omr. 22, bet. 2010/11:TU1, rskr.
2010/11:138).
Frågorna
bereds
för
närvarande
i
Regeringskansliet.
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4 Politiken för informationssamhället

4.1

Omfattning

Politiken för informationssamhället omfattar
områdena informationsteknik (it), elektronisk
förvaltning, elektronisk kommunikation, post
och grundläggande betaltjänster. Åtgärder och
resultat följs även upp och redovisas inom andra
utgifts- och politikområden.
Inom politiken för informationssamhället
vidtas åtgärder som syftar till att skapa goda
förutsättningar för väl fungerande marknader
och effektiv konkurrens. Politiken omfattar även
åtgärder som syftar till att Sverige ska bli ett
hållbart informationssamhälle för alla. Eförvaltningspolitiken syftar till att det ska vara så
enkelt som möjligt för så många som möjligt att
utöva sina rättigheter och fullgöra sina
skyldigheter samt ta del av förvaltningens
service. Den övergripande e-förvaltningspolitiken redovisas även under utgiftsområde 2
Samhällsekonomi och finansförvaltning.

Åtgärder vidtas för att Sverige ska ha bredband i
världsklass samt att hushåll och företag ska ha
goda möjligheter att använda sig av elektroniska
samhällstjänster och service via bredband.
Hushåll och företag ska ha tillgång till effektiv,
robust och säker infrastruktur och bästa möjliga
utbud av kommunikationstjänster.
Därutöver ska det finnas en posttjänst av god
kvalitet i hela landet och alla i samhället ska ha
tillgång till grundläggande betaltjänster till
rimliga priser.
Post- och telestyrelsen (PTS) är sektors- och
tillsynsmyndighet inom områdena elektroniska
kommunikationer och post. Myndighetens
uppgift är bl.a. att meddela tillstånd och utöva
tillsyn över operatörerna på marknaderna för
elektroniska kommunikationer och post samt att
inom ramen för sitt sektorsansvar följa och
främja utvecklingen inom dessa områden.
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4.2

Utgiftsutveckling

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom område politiken för informationssamhället
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

38

25

26

21

21

21

22

130

149

150

147

145

145

145

49

49

49

37

37

37

37

5

18

20

40

40

40

25

113

120

197

185

185

185

120

-

-

-

28

29

3

3

335

361

442

458

457

432

352

Politiken för informationssamhället
2:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för
vissa myndighetsuppgifter
2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
2:3 Grundläggande betaltjänster
2:4 Informationsteknik: Telekommunikationer m.m.
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk
kommunikation
2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk
2
betydelse
Summa politiken för informationssamhället
1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
För åren 2010-2011 se anslag 1:17 inom utgiftsområde 2, Samhällsekonomi och Finansförvaltning.

År 2010 uppgick de totala utgifterna inom
politiken
för
informationssamhället
till
335 miljoner kronor. Prognosen för 2011
avseende de totala utgifterna uppgår till 442
miljoner kronor. Huvudorsaken till ökningen är
att medel omfördelats till området och anslaget
för driftsäker och tillgänglig elektronisk
kommunikation (prop. 2010/11:1, utgiftsområde
22, bet. 2010/11:TU1, rskr. 2010/11:138.).
Regeringens förslag till anslag 2012 för politiken
för
informationssamhället
uppgår
till
sammanlagt 458 miljoner kronor. För 2013, 2014
och 2015 beräknas anslagen till sammanlagt
457 miljoner kronor, 432 miljoner kronor
respektive 352 miljoner kronor.

4.3

Mål

Målet för politiken för informationssamhället är
säkra,
robusta
och
lättillgängliga
kommunikationer
som
i
första
hand
tillhandahålls genom effektivt fungerande
marknader. Det ska finnas ett stort utbud av
tjänster som underlättar vardagen för hushåll
och företag i hela landet (prop. 2008/09:100, bet.
2008/09:TU1, rskr. 2008/09:154).
Utöver detta övergripande mål har riksdagen
beslutat om mål för it-politiken, för statlig
förvaltning,
för
sektorn
elektronisk
kommunikation, för postmarknaden samt för
84

grundläggande betaltjänster. Dessa redovisas
nedan.
It-politik
Regeringens förslag: Det tidigare målet för itpolitiken, Sverige ska vara ett hållbart
informationssamhälle för alla, ersätts med målet
Sverige ska vara bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter.
De två tidigare delmålen it ska bidra till att
förbättra livskvalitet och till att förbättra och
förenkla vardagen för människor och företag
samt it ska användas för att främja hållbar tillväxt
upphävs.

Skälen för regeringens förslag:
Målet för it-politiken bör vara att Sverige ska
vara bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter. Det nya målet
innebär att Sverige bättre ska tillvarata
digitaliseringens möjligheter ur ett brett
perspektiv. Målet ska i första hand nås genom
marknadens försorg.
I samband med att ett nytt mål föreslås, finns
inte längre behov av de två delmålen att it ska
bidra till att förbättra livskvalitet och till att
förbättra och förenkla vardagen för människor och
företag samt att it ska användas för att främja
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hållbar tillväxt. Innebörden av dessa delmål
inkluderas i det övergripande målet och i de
områden som föreslås ingå i en digital agenda (se
avsnitt 4.5 Politikens inriktning.)
Utvecklingen inom it-området har de senaste
åren varit snabb och förändrat förutsättningarna
för både den offentliga och privata sektorn samt
för enskilda. Det krävs en ny sammanhållen
strategi och nya mål för området som i större
utsträckning
möter
denna
utveckling.
Regeringen arbetar därför i dialog med berörda
aktörer med att ta fram en digital agenda under
2011.

ett internationellt perspektiv ligga i framkant i
dessa avseenden.
De elektroniska kommunikationerna ska vara
hållbara, användbara och tillgodose framtidens
behov. De främsta medlen för att uppnå detta
ska vara att skapa förutsättningar för en effektiv
konkurrens
utan
snedvridningar
och
begränsningar samt att främja internationell
harmonisering. Staten ska ha ett ansvar på
områden där allmänna intressen inte enbart kan
tillgodoses av marknaden.

Elektronisk förvaltning

Riksdagen har beslutat följande mål för
bet.
postsektorn
(prop.
1997/98:127,
1997/98:TU13, rskr. 1997/98:304). Det ska
finnas en posttjänst av god kvalitet i hela landet
som innebär att alla kan ta emot brev och andra
försändelser som väger högst 20 kilogram. Det
ska finnas möjlighet för alla att få sådana
försändelser befordrade till rimliga priser.
Dessutom ska enstaka försändelser befordras till
enhetliga priser. Det ska finnas möjlighet att
försäkra försändelser och få kvitto från
mottagaren på att försändelsen har tagits emot.

Det övergripande målet för den statliga
förvaltningspolitiken är en innovativ och
samverkande statsförvaltning som är rättssäker
och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service
och tillgänglighet och som därigenom bidrar till
Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete
(prop. 2009/10:175, bet. 2009/10:FiU38, rskr.
2009/10:315). Elektronisk förvaltning ska bidra
till detta mål. I den nämnda propositionen
framgår att regeringens övergripande mål för eförvaltning är att arbetet ska leda till att det ska
vara så enkelt som möjligt för så många som
möjligt att utöva sina rättigheter och fullgöra
sina skyldigheter samt att ta del av
förvaltningens service. Det gemensamma arbetet
bör inriktas mot tre målbilder: En enklare vardag
för företag och privatpersoner, En öppnare och
smartare förvaltning som stödjer innovation och
delaktighet samt En effektivare offentlig
verksamhet. Den övergripande e-förvaltningspolitiken redovisas även under utgiftsområde 2
Samhällsekonomi och finansförvaltning.

Post

Grundläggande betaltjänster
Enligt riksdagens beslut med anledning av
propositionen Statens ansvar för vissa
betaltjänster är målet för politiken för de
grundläggande betaltjänsterna att alla i samhället
ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till
rimliga priser (prop. 2006/07:55, bet.
2006/07:TU16, rskr. 2006/07:205).

Elektronisk kommunikation

4.4

Resultatredovisning

Riksdagen har beslutat följande mål för sektorn
för
elektronisk
kommunikation
(prop.
2002/03:110,
bet.
2002/03:TU6,
rskr.
2002/03:228). Enskilda, företag och myndigheter ska få tillgång till effektiva och säkra
elektroniska kommunikationer. De elektroniska
kommunikationerna ska ge största möjliga
utbyte när det gäller urvalet av överföringstjänster samt deras pris och kvalitet. Sverige ska i

Resultatredovisningen följer den målstruktur
som gäller för budgetåret 2011.
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4.4.1

Omvärldsanalys

Sverige har en fortsatt stark position vad gäller
it-användning och bredband. Sverige toppar flera
internationella listor där man jämför olika
länders it-utveckling. I 2011 års Connectivity
Scorecard
(www.connectivityscorecard.org)
ligger Sverige på första plats. Detta beror på en
väl utbyggd infrastruktur samt en spridd
användning
inom
samtliga
sektorer:
konsumenter, företag och offentlig sektor. I
Digital Economy Rankings, utförd av The
Economist Intelligence Unit (www.eiu.com),
hamnar Sverige på första plats vad gäller itutvecklingen 2010. De områden där Sverige
presterar sämre i rankningen gäller områdena
rättsliga villkor (16:e plats) och företagens
förutsättningar (8:e plats).
I The Global Information Technology Report
2010/2011 från World Economic Forum

(www.weforum.org) placeras Sverige i topp för
andra året och bland de tio främsta för sjunde
gången. Indexet visar att det finns ytterligare
möjligheter till digital utveckling inom statlig
förvaltning och till att förbättra för marknadens
förutsättningar på området. Även övriga
nordiska länder hamnar högt i dessa jämförelser.
I EU:s Digital Agenda Scorecard beskrivs hur
EU-länder utvecklas i relation till målen för
flaggskeppsinitiativet En digital agenda för
Europa (KOM(2010) 245). Bland EU-länderna
har Sverige den näst högsta andelen och
frekvensen av internetanvändare, och den minsta
andel som aldrig använt internet (7 procent).

Tabell 4.2 Indikatorer på måluppfyllelse
2007

2008

2009

2010

Mål: It ska användas för att främja hållbar tillväxt
Andel företag med minst 10 anställda som använder datorer

96 %

96%

96%

97%

Andel företag med 1-9 anställda som använder datorer

i.u.

85%

85%

88%

Andel företag med minst 10 anställda med tillgång till bredband

87 %

89%

95%

i.u.

Andel företag med 1-9 anställda med tillgång till bredband

i.u.

74%

83%

i.u.

Andel företag med minst 10 anställda som har automatiserat informationsutbyte med andra företags eller
organisationers it-system

i.u.

32%

44%

43%

Andel företag med 1-9 anställda som har automatiserat informationsutbyte med andra företags eller
organisationers it-system

i.u.

17%

23%

i.u.

8%
89%
22%
78%

8%
89%
20%
80%

9%
89%
19%
81%

i.u.
18%
82%

88%

89%

91%

Andel kvinnor resp. män som operativa företagsledare inom it- och telekomsektorn
Andel kvinnor resp. män vid högre it-utbildningar (utexaminerade)

1

2

3

Mål: It ska bidra till förbättrad livskvalitet och till att förbättra och förenkla vardagen för människor och företag
84 %
Andel av befolkningen som har tillgång till internet i hemmet
4

71 %

74%

83%

85%

Andel individer som under året köpt eller beställt varor och tjänster över internet

53 %

i.u.

63%

66%

Andel individer som uträttat bankärenden över internet under året

57 %

65%

71%

75%

Andelen företag med minst 10 anställda som använder internet vid kontakter med myndigheter för att söka
information

75%

84%

i.u.

90%

Andelen företag med 1-9 anställda som använder internet vid kontakter med myndigheter för att söka
information

i.u.

71%

i.u.

76%

Andelen företag med minst 10 anställda som utnyttjar möjligheten till myndigheternas fullständiga
elektroniska ärendehantering

30%

37%

i.u.

41%

Andelen företag med 1-9 anställda som utnyttjar möjligheten till myndigheternas fullständiga elektroniska
ärendehantering

i.u.

26%

i.u.

32%

Andelen företag med minst 10 anställda som lämnat in anbud i elektroniska upphandlingssystem

10%

14%

i.u.

18%

Andelen företag med 1-9 anställda som lämnat in anbud i elektroniska upphandlingssystem

i.u.

6%

i.u.

7%

Andel företag med minst 10 anställda som fakturerat elektroniskt (e-faktura)

12 %

10%

15%

i.u.

Andel företag med 1-9 anställda som fakturerat elektroniskt (e-faktura)

i.u.

4%

5%

i.u.

Andel av befolkningen som har tillgång till bredband i hemmet
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Indikatorer på effektiv konkurrens

5

Antal tjänsteleverantörer som erbjuder mobil kommunikation

21

21

39

39

Antal tjänsteleverantörer som erbjuder fast telefoni

73

68

105

109

Antal tjänsteleverantörer som erbjuder bredband

157

154

157

169

Antal abonnemang för IP-baserad telefoni (tusental)

623

758

966

1189

1 Källa SCB. (Beloppen summeras inte till 100 procent pga. 1,6 procent okända fall.)
2 Källa: Högskoleverket. Siffrorna avser högskole-, kandidat- och magisterexamen inom informatik/data- och systemvetenskap, datateknik och datavetenskap samt

civilingengörsexamen/motsvarande inom datateknik och informationsteknologi samt högskoleingenjörsexamen/motsvarande inom data.

3 Källa SCB Privatpersoners användning av internet och Företags användning av internet. Avser för privatpersoner åldern 16–74 år.
4Bredband inkluderar anslutningar via DSL-uppkoppling (t.ex. ADSL eller VDSL), annan typ av snabb förbindelse (t.ex. via kabel-TV eller ett lokalt nätverk) samt

anslutning via 3Gnätet.

5 Källa PTS Svensk Telemarknad, PTS-ER-2011:15.

4.4.2

Förbättrad livskvalitet, förenklad
vardag och hållbar tillväxt

Resultat
Utvecklingen i Sverige
Syftet med regeringens mål för it-politiken, som
beskrivs i propositionen (prop. 2004/05:175)
Från IT-politik för samhället till politik för ITsamhället, är att bidra till ett informationssamhälle som inkluderar alla människor oavsett
kön, ålder, utbildning, sysselsättning, geografisk
hemvist, funktionshinder mm. med kravet att
utvecklingen ska vara balanserad. Detta
preciseras med de två delmålen om att it ska
bidra till att förbättra livskvalitet och till att
förbättra och förenkla vardagen för människor
och företag samt att it ska användas för att
främja hållbar tillväxt. Medan det tidigare målet,
Ett hållbart informationssamhälle för alla, i
absolut mening inte kan sägas vara uppnått, går
utvecklingen tydligt i rätt riktning.
Statistik från Statistiska centralbyrån (SCB)
visar att utvecklingen mellan 2005 och 2010 går i
riktning mot de formulerade målen. Med
undantag för 2007 har andelen i befolkningen
som använder internet regelbundet ökat år för
år, från 76 procent till 88 procent, medan
skillnader i användning mellan kön, ålderskategorier, utbildningsnivåer, sysselsättning och
geografisk hemvist minskat. Skillnaden mellan
kvinnor och män uppgår 2010 till en
procentenhet, att jämföra med åtta procentenheter 2005. Mellan 2009 och 2010 minskade
andelen regelbundna användare bland arbetslösa
medan de ökade för övriga kategorier. I gruppen
pensionärer och andra använder 62 procent
internet regelbundet.
Medan trenden är att andelen användare av
internet ökar, och skillnader i användning mellan
olika kategorier minskar, kan man fortfarande
konstatera relativt stora skillnader i internet-

användning beroende på utbildningsnivå, då 73
procent av individer med enbart förgymnasial
utbildning använder internet, jämfört med 96
procent med eftergymnasial utbildning.
Enligt SCB:s undersökning är det 14 400
individer, eller under en procent av
befolkningen, som uppger att funktionshinder är
orsaken till att de saknar tillgång till internet. Av
dessa är samtliga 55 år eller äldre vilket antyder
att demografiska skillnader snarare än skillnader i
funktion kan förklara många funktionshindrades
bristande tillgång till internet hemma. Av
befolkningen mellan 16 och 74 år saknade tre
procent 2010 internet hemma på grund av
bristande kunnande. Skillnaden i tillgång till
internet mellan inrikes och utrikes födda är liten,
liksom mellan kvinnor och män. Bland
ensamstående utan barn, personer i åldern 65 till
74 år, låginkomsttagare, pensionärer och andra
samt individer med förgymnasial utbildning som
högsta utbildningsnivå finns fortfarande
skillnader mellan kvinnor och män. Det är också
de som i större utsträckning än övriga saknar
internet hemma på grund av bristande kunnande.
De skillnader som kvarstår i tillgång till, och
användning av, internet, pekar på att det fortsatt
förekommer hinder mot allas deltagande i
informationssamhället, som har att göra med
kompetens och förmåga, tillgång till nödvändiga
resurser samt motivation och intresse att delta.
E-inkludering och elektroniska tjänster för
personer med funktionsnedsättning
PTS ska verka för att de handikappolitiska målen
uppnås inom ansvarsområdet elektronisk
kommunikation. Regeringen bedömer att PTS
genom sin verksamhet har bidragit till att nå
målet om att it ska bidra till förbättrad
livskvalitet och förenklad vardag.
PTS upphandlar tjänster inom området
elektronisk kommunikation samt initierar
utvecklingsprojekt med inriktning på it87
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användning
för
personer
med
funktionsnedsättning. Ny teknik och nya
tekniska lösningar har kontinuerligt utvärderats
för att förbättra och utveckla befintliga tjänster
samt för att etablera nya tjänster. Regeringen gav
i juni 2010 Talboks- och punktskriftsbiblioteket,
Taltidningsnämnden och PTS i uppdrag att
intensifiera
sitt
utvecklingsoch
förändringsarbete när det gäller taltidningar som
produceras med talsyntes och distribueras via
internet. Slutrapportering ska ske senast i
september 2013.
Under 2011 genomförde PTS dels en
innovationstävling med temat ”Kultur och
fritid”, dels en med temat ”Handel och betalning
för alla”. Syftet var att bidra till användbara och
tillgängliga
it-lösningar
som kan
öka
möjligheterna
för
personer
med
funktionsnedsättning att utöva och ta del av
kultur och fritid samt utföra handel och
betalning.
E-delegationen (Delegation för e-förvaltning,
dir. 2009:19) överlämnade i oktober 2009 ett
förslag till strategi för myndigheternas arbete
med e-förvaltning innefattande förslag som rör
e-inkludering och fokus på användarnas behov.
E-delegationen har därefter löpande rapporterat
sitt arbete bl.a. inom detta område. En
vägledning
för
24-timmarswebben
med
utgångspunkt i standarden WCAG 2.0, den s.k.
Vägledningen för webbutveckling, presenterades
i juni 2011. Den ska leda till att så många som
möjligt ska kunna använda offentliga webbsidor
och e-tjänster.
I juni 2011 beslutade regeringen om en
strategi för funktionshinderspolitiken 2011–
2016. I strategin finns bl.a. uppföljningsbara och
konkreta mål om hur it kan bidra till att förenkla
vardagen
för
personer
med
funktionsnedsättning.
Myndigheten
för
handikappolitisk
samordning (Handisam) lämnade i december
2010, på regeringens uppdrag, rapporten Förslag
på framtida struktur för uppföljning av etillgänglighet. Rapporten bereds för närvarande i
Regeringskansliet.
It för miljön
I It för en grönare förvaltning – agenda för it för
miljön 2010–2015 beslutades regeringens mål att
miljöanpassad it ska användas för att minska
statlig miljöbelastning. I agendan uppmuntras
statliga myndigheter att redovisa hur de följt
88

agendans mål och rekommendationer i samband
med den redovisning av miljöledningsarbetet
som årligen skickas till Naturvårdsverket enligt
förordningen (2009:907) om miljöledning i
statliga myndigheter. Enligt förordningen ska
myndigheterna så långt som möjligt använda
energieffektiv informationsteknik som verktyg
för att miljöanpassa sin verksamhet samt
utarbeta en mötes- och resepolicy. Enligt
Naturvårdsverkets redovisning Miljöledning i
staten 2010 använder 89 procent av
myndigheterna it i syfte att minska sin
energiförbrukning och 92 procent använder it i
syfte att minska antalet tjänsteresor. Se mer om
miljöledning inom utgiftsområde 20 Allmän
miljö- och naturvård.
På
uppdrag
av
regeringen
har
Naturvårdsverket i maj 2011 presenterat förslag
på indikatorer inom området it för miljön för att
bättre kunna följa upp agendan It för en grönare
förvaltning.
Förslaget
bereds
inom
Regeringskansliet.
Regeringen har de senaste åren uppdragit åt
SCB att komplettera den årliga undersökningen
It-användning i företag med frågor om it och
miljö. 2010 års undersökning visar att andelen
ökat något för samtliga variabler bland företag
med tio anställda eller fler. Den variabel som
ökat mest, från 40 procent 2009 till 45 procent
2010, är distansarbete (sysselsatta som
regelbundet arbetar på distans med tillgång till
företagens it-system). Även andelen företag som
har en miljöpolicy som innebär att företaget vid
upphandling ska ta hänsyn till energiförbrukning
vid val av system eller hårdvara, har ökat relativt
mycket, från ca 33 procent 2009 till 37 procent
2010.
It och jämställdhet
Könsfördelningen inom it-området är alltjämt
ojämn, både inom näringslivet och inom högre
utbildning. Andelen kvinnor som är operativa
företagsledare inom it- och telekomsektorn
utgör endast 9,5 procent och andelen
utexaminerade kvinnor vid högre it-utbildningar
är 19 procent, se tabell 4.2. Andelen
utexaminerade kvinnor, av den totala
populationen, från högre it-utbildningar har
t.o.m. minskat med en procentenhet mellan 2009
och 2010.
Tillväxtverket genomförde på regeringens
uppdrag en konferens om jämställd it i december
2010 med deltagare från offentlig och privat
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sektor samt berörda inom universitetet,
högskolor och det civila samhället. Målet med
konferensen var att samla in konkreta förslag på
insatser för att öka jämställdheten inom it- och
telekombranschen och därmed stärka tillväxten i
Sverige inom detta område. De slutsatser och
förslag till åtgärder som Tillväxtverket lämnade
med anledning av uppdraget redovisas under
avsnitt Analys och slutsatser.
Analys och slutsatser
E-inkludering och elektroniska tjänster för
personer med funktionsnedsättning
Sverige är en ledande it-nation och regeringen
arbetar för att minska de skillnader som
förekommer mellan olika gruppers möjligheter
till digital delaktighet.
Det saknas en bra problembeskrivning och en
tydlig illustration av hur det digitala
utanförskapet ser ut i samhället. Därför finns ett
behov av förbättrad uppföljning av de insatser
som görs.
För att öka den digitala delaktigheten är det
viktigt att hitta former för samarbete och dialog
mellan myndigheter, näringsliv och andra
berörda aktörer, inte minst de frivilligorganisationer som tar värdefulla initiativ.
En slutsats av de initiativ som tagits är att det i
många fall visar sig att de funktioner som tagits
fram för personer med funktionsnedsättning
används av många andra användare och att en
ensidig fokusering på funktionsnedsättning
t.o.m. kan hindra utvecklingen av generell
användbarhet.
Det är därför viktigt att fokusera på en
bredare funktionsförmåga när man utvecklar
tekniken. På motsvarande sätt är det viktigt att
förstå att generella tjänster också kan vara
användbara för personer med funktionsnedsättning, s.k. ”design for all”. Denna aspekt
bör vara med redan från början när tjänster och
teknik utvecklas.

produkter, it-produkters och it-tjänsters energianvändning8 samt verktygen för hur den kan
minskas. Myndigheterna är också medvetna om
it som ett av flera verktyg för miljöförbättringar
inom andra områden, t.ex. lösningar för energieffektivisering och resfria möten. Regeringens
mål och rekommendationer i It för en grönare
förvaltning och det it-relaterade innehållet i
miljöledningsförordningen
ger
goda
förutsättningar för att utvecklingen ska fortsätta
i en positiv riktning. Naturvårdsverkets förslag
till indikatorer ger möjlighet att mer i detalj följa
utvecklingen.
En slutsats av SCB:s undersökning Itanvändning i företag, se Resultat, är att
näringslivets miljömedvetenhet inom it-området
generellt sett ökat.
It och jämställdhet
Den sneda könsfördelningen inom it-området
kan vara negativ för it-utvecklingen, eftersom
kvinnors potential och kunskap kanske inte
används fullt ut. Därmed går branschen miste
om värdefull kompetens, vilket kan ge
konsekvenser för tillväxten inom området.
Tillväxtverkets slutsatser från den tidigare
nämnda konferensen, se Resultat, är bl.a. att
insatserna av olika nätverk och aktörer, t.ex.
skola, näringsliv och samhällsaktörer, bör
samordnas och samverkan mellan dem bör öka.
Vidare drar Tillväxtverket slutsatsen att man bör
satsa på tidiga insatser inom förskola och
grundskola, fokusera på lärarutbildningen, satsa
på mer it-vänliga lösningar inom skola, vård och
omsorg, öppna fler karriärvägar för kvinnor samt
ställa ökade krav på näringslivet för ett mer
jämställt
näringsliv.
Rapporten
med
Tillväxtverkets slutsatser och förslag bereds
inom Regeringskansliet.

It för miljön
Regeringen kan konstatera att statliga
myndigheter har en hög medvetenhet om it:s
negativa miljöpåverkan, t.ex. miljöfarliga
kemikalier och material vid framställning av it8 Vilken miljöpåverkan som energianvändning kan ge upphov till varierar

mycket beroende på vilken energikälla som används, samtidigt som man i
princip kan konstatera att all energiomvandling får någon påverkan på
miljön.

89
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4.4.3

Elektronisk förvaltning

Resultat
Internationellt
Enligt studier av den Europeiska kommissionen
(Europeiska kommissionen, 9th eGovernment
Benchmark Measurement: Smarter, Faster and
Better eGovernment) är Sverige ett av de
ledande länderna inom elektronisk förvaltning.
Sverige rankas som nummer två inom EU. I det
index som mäter tillgängligheten av 20 tjänster
över internet avancerade Sverige från femte till
en första plats bland de 32 stater som ingår i
mätningarna. I indexet som mäter graden av
utvecklingsnivån hos tjänsterna får Sverige
99 procent i sofistikeringsgrad och hamnar
bakom fyra nationer som når 100 procent. I dag
använder 68 procent av befolkningen och
90 procent av företagen offentliga e-tjänster. I
The Economist bredare index (The Economist
Intelligence Unit e-readiness rankings and scores
2010), i vilket e-förvaltning är en delkomponent,
hamnar Sverige på första plats.
EU-kommissionen beslutade i december 2010
om ett meddelande i form av en handlingsplan –
The European eGovernment Action Plan 2011–
2015, Harnessing ICT to promote smart,
sustainable and innovative Government,
COM(2010) 743. Den syftar till att bl.a.
genomföra den s.k. Malmödeklarationen om eförvaltning som antogs 2009.
Ett antal möten har hållits inom ramen för
Nordiska ministerrådets it-forum i syfte att
etablera ett närmare samarbete mellan de
nordiska länderna i generella frågor om eförvaltning.
Förstärkt styrning
Regeringen har sedan 2007 arbetat med att
systematiskt bygga upp en förvaltningsgemensam
förändringsledning
inom
eförvaltningsområdet. E-delegationen arbetar
sedan 2009 med att genomföra regeringens
handlingsplan för e-förvaltning. Delegationen
har under 2010 initierat flera förstudier om eförvaltningsprojekt samt publicerat vägledningar, ramverk och riktlinjer inom flera
viktiga områden som exempelvis sociala medier,
automatiserad samverkan, IPv6 (internetprotokoll version 6) och kanalstrategi (dvs. det
kontaktsätt som myndigheten eller kommunen
erbjuder för en viss tjänst, t.ex. personliga
90

möten, sociala medier, e-tjänster, m.m.).
Delegationen har föreslagit åtgärder till
regeringen i två delbetänkanden; i mars 2010 Så
enkelt som möjligt för så många som möjligt
(SOU 2010:20) och i oktober 2010 Under
konstruktion – framtidens e-förvaltning (SOU
2010:62). Delegationen har bl.a. redovisat och
koordinerat en bred portfölj av prioriterade eförvaltningsprojekt som utgör sådana projekt
som bör prioriteras av regeringen för att nå en
behovsdriven e-förvaltning 2014. (För en lista
över dessa projekt samt övriga strategiska
utvecklingsprojekt och ytterligare information
om
E-delegationens
verksamhet,
se
www.edelegationen.se.).
E-delegationen har dessutom under året
tillsammans med Sveriges kommuner och
landsting (SKL) arbetat fram gemensamma
målbilder i syfte att tydliggöra inriktningen på
det gemensamma arbetet: En enklare vardag för
företag och privatpersoner, En öppnare och
smartare förvaltning som stödjer innovation och
delaktighet samt En effektivare offentlig
verksamhet.
Diskussioner har under året förts med SKL i
syfte att nå fram till ett utökat samarbete inom
e-förvaltningsområdet.
I syfte att stärka koordineringen av eförvaltningsarbetet inom de olika sektorerna
utsåg regeringen i mars 2011 Skatteverket,
Bolagsverket, Lantmäteriet och Transportstyrelsen till utvecklingsansvariga myndigheter.
Myndigheterna får ett utökat ansvar för att
planera och genomföra arbetet med eförvaltning inom sina respektive sektorer utifrån
olika målgruppers behov.
Förbättrade förutsättningar för myndighetsövergripande samverkan och informationshantering
Riksdagen beslutade på regeringens förslag om
ett nytt anslag 1:17 Gemensamma eförvaltningsprojekt av strategisk betydelse inför
budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utgiftsområde
22, bet. 2010/11:TU1, rskr. 2010/11:138).
Anslagets ändamål är att finansiera prioriterade
e-förvaltningsprojekt som är av strategisk
betydelse för statsförvaltningens utveckling.
Anslaget flyttas fr.o.m. budgetåret 2012 till
utgiftsområde 22 Kommunikationer med den
nya nomenklaturen 2:6 Gemensamma eförvaltningsprojekt av strategisk betydelse, se
avsnitt 4.6 Budgetförslag.
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Förbättrade tekniska förutsättningar och itstandardisering
Regeringen beslutade i november 2010 att
upprätta en E-legitimationsnämnd som ska leda
arbetet
med
att
samordna
den
förvaltningsgemensamma funktionen användning av e-legitimationer och e-signaturer. Svensk
e-legitimation ska möjliggöra för användare
inom såväl privat som offentlig sektor att på ett
effektivt sätt etablera och nyttja e-tjänster vilka
kräver e-legitimationer eller e-signering. I
förverkligandet av målbilden ingår att skapa en
affärsmodell för Svensk e-legitimation som
bygger på ett antal aktörer i samverkan mellan
både offentlig sektor, näringslivet och
privatpersoner. Betänkandet E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation (SOU
2010:104) lämnades till regeringen den 22
december 2010. Betänkandet har remitterats.
Ärendet bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
E-delegationen har under året koordinerat
myndigheternas it-standardisering och upprättat
ett it-standardiseringsråd. E-delegationen har
dessutom
publicerat
vägledningar
inom
områdena automatiserad samverkan, införande
av IPv6, en terminologi för e-förvaltning,
införande av DNSSEC, vilket innebär att
användning av domännamnssystemet (DNS)
säkras genom att elektroniska signaturer
används.
Fortsatt utveckling av gemensamma
verksamhetsstöd och samlad uppföljning
E-delegationen har under året genomfört två
förstudier om gemensamma e-förvaltningsprojekt: eArkiv/eDiarium respektive eTjänst
över näringsidkare, dvs. tillgång till elektronisk
grunddata om näringsidkare, samt startat ett
pilotprojekt av en framtida förvaltningsgemensam tjänstekatalog. Delegationen har
också publicerat en vägledning inom området
nyttorealisering.
ESV har under 2010 arbetat vidare med
projektet E-beställningar med målet att alla
myndigheter fr.o.m. 2013 ska kunna beställa
varor elektroniskt.
Som
redovisas
under
utgiftsområde
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning gav
regeringen i november 2010 en särskild utredare
i uppdrag att förbereda inrättandet av ett
myndighetsgemensamt servicecenter.

Förbättrade kontaktytor med medborgare och
företagare
E-delegationen har under året genomfört en
förstudie om det gemensamma e-förvaltningsprojektet Mina sidor för privatpersoner.
Delegationen
har
dessutom
publicerat
vägledningar inom områdena kanalstrategi,
webbutveckling, identifiering av behov samt
riktlinjer för myndigheters användning av sociala
medier.
Analys och slutsatser
E-delegationen har bedrivit sin verksamhet i
drygt två år och engagerar i dag nästan 200
personer från hela den offentliga sektorn genom
sina olika arbetsgrupper och utskott.
Delegationen har lyckats skapa en stor
förändringskraft på kort tid och resultaten syns
nu i form av strategiska utvecklingsprojekt,
vägledningar och riktlinjer.
Regeringen bedömer att E-delegationens
strategi för myndigheternas arbete med eförvaltning (SOU 2009:86), som specificerar
regeringens handlingsplan för e-förvaltning,
utgör en god grund för fortsatt gemensamt
arbete.
Delegationens
e-förvaltningsprojekt
av
strategisk betydelse ska utgöra grunden för den
förvaltningsgemensamma utvecklingen av eförvaltning i dag.
Baserat på de underlag och förslag som Edelegationen har arbetat fram överväger nu
regeringen om den förvaltningsgemensamma
utvecklingen behöver styras ännu tydligare inom
ett antal insatsområden. Bl.a. bör statens samlade
kompetens och resurser vad gäller informationssäkerhet på ett tydligare sätt involveras i arbetet
med t.ex. elektronisk kommunikation.
4.4.4

Bredband i världsklass och goda
möjligheter för hushåll och företag
att använda elektroniska
samhällstjänster

Resultat
Omvärldsanalys
Enligt SCB:s undersökning Privatpersoners
användning av datorer och internet 2010 har de
nordiska länderna högst tillgång till bredband i
91
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hemmet i jämförelse med övriga EU-länder. Av
svenska och norska hushåll har 83 procent
tillgång till bredband i hemmet. Danmark och
Finland kommer strax efter med 80 respektive
76 procent. Lägst andel hushåll med tillgång till
bredband i hemmet finns i Rumänien och
Bulgarien. I dessa länder är det ungefär var fjärde
hushåll som har tillgång till bredband.
Norge har högst andel regelbundna internetanvändare, 90 procent. Sverige ligger på en andra
plats tillsammans med Nederländerna på ca
89 procent. Genomsnittet bland de 27 EUländerna är 65 procent. Lägst andel regelbundna
internetanvändare har Turkiet och Rumänien
med 33 respektive 34 procent.
Tillgång till bredband i Sverige
PTS Bredbandskartläggning 2010 visar att
44 procent av alla hushåll och företag i Sverige
har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
Det innebär att delmålet i regeringens
Bredbandsstrategi för Sverige om 100 Mbit/s till
40 procent av hushållen och företagen 2015
procentuellt sett redan är uppnått. Det finns
dock stora skillnader mellan olika delar av landet.
Tillgången är geografiskt begränsad och det finns
områden i Sverige där tillgången till robust och
framtidssäker bredbandsinfrastruktur är mycket
bristfällig. PTS bedömer att andelen hushåll och
arbetsställen med tillgång till 100 Mbit/s ökat
med 3–5 procentenheter mellan oktober 2009
och oktober 2010, både som en följd av
utrullning av fiber i accessnätet och
uppgraderingar av kabel-tv-nät.
Andelen hushåll och företag i Sverige som
finns i, eller i närheten av, en fastighet som har
ett fiber- eller kabel-tv-nät har ökat från
51 procent till 54 procent mellan oktober 2009
och oktober 2010. Det indikerar att
förutsättningarna är goda för att tillgången till
100 Mbit/s ska öka ytterligare de närmaste åren.
I PTS rapport Svensk Telemarknad 2010
framgår att antalet bredbandsabonnemang var
nästan 5,9 miljoner i slutet av 2010. Av dessa var
3,0 miljoner via fast bredbandsanslutning (fiber,
kabel-tv, xDSL och övrigt) och 2,9 miljoner på
mobilt bredband (mobilt bredband och mobil
tilläggstjänst). Detta är en ökning med
27 procent från 4,6 miljoner abonnemang ett år
tidigare och ökningen kommer till största delen
från de mobila bredbanden. Även de fasta
bredbanden ökade totalt sett.
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Regeringen genomför olika satsningar på
området för bredbandsinfrastruktur. Det handlar
om åtgärder för driftsäkra och tillgängliga
elektroniska kommunikationer samt satsningar
på nyetablering av bredbandsinfrastruktur.
Regeringen satsar medel inom Landsbygdsprogrammet, genom kanalisationsstöd samt för
medfinansiering till dessa båda stöd.
På uppdrag av regeringen har PTS i rapporten
Ökad tillgång till bredband genom frekvenstilldelning, redovisat förslag på hur regeringens
mål om att alla ska ha tillgång till bredband kan
säkerställas. Enligt förslaget skulle tilldelningen i
800-MHz-bandet kunna förenas med villkor om
skräddarsydda täckningskrav på adressnivå.
Arbetet med tilldelningen har fortsatt under året
och ett tillstånd har tilldelats en aktör på
marknaden som har att leva upp till täckningskraven senast den 31 december 2014.
Regeringen beslutade i mars 2010 att tillsätta
ett Bredbandsforum för att främja utbyggnaden
av bredband i hela landet. Bredbandsforum är en
arena för dialog och samverkan mellan
regeringen, myndigheter, organisationer och
företag som verkar på den svenska bredbandsmarknaden. Syftet är att hitta konstruktiva
lösningar som bidrar till en ökad samverkan om
utbyggnad av bredband för att nå målen som
anges i regeringens bredbandsstrategi. Forumet
har tillsatt arbetsgrupper som fokuserar på olika
frågor kopplade till att främja bredbandsutbyggnaden i alla delar av landet. (För mer
information se www.bredbandivarldsklass.se.)
Samhällsomfattande tjänster
Samhällsomfattande tjänster enligt lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation
tillhandahålls i första hand genom marknadens
försorg. I princip tillhandahåller marknaden i dag
de tjänster som finns uppräknade i lagen.
Tillgång till telefoni
Under året som gått har ytterligare ett tiotal
abonnenter blivit uppsagda från sina fasta
telefonabonnemang och inte blivit erbjudna
någon lösning på marknadsmässig grund.
Uppsägningarna beror till stor del på det teknikskifte som TeliaSonera AB genomför där
kopparnätet i stora delar ersätts med trådlösa
anslutningar.
PTS upphandlade därför under 2010 på
uppdrag av regeringen telefonilösningar till
stadigvarande hushåll och fasta verksamhetsställen som hade blivit av med sin telefoni.

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Under våren 2010 genomförde PTS en
upphandling där ramavtal tecknades med tre
leverantörer. Under 2010 till och med mars 2011
upphandlades elva telefonilösningar varav
merparten var mobila lösningar och en var en
satellittelefonilösning.
Som komplement har regeringen givit PTS i
uppdrag att upphandla telefonilösningar även för
2011.
Analys och slutsatser
Tillgång till bredband
Samhället är i dag ofta beroende av elektroniska
kommunikationstjänster och detta beroende
kommer att öka. Det är viktigt att Sverige följer
med i den pågående teknikutvecklingen och har
en god tillgång till bredbandsinfrastruktur som
möjliggör allt högre överföringshastigheter. Som
tidigare nämnts visar PTS Bredbandskartläggning 2010 att tillgången till 100 Mbit/s är
god i vissa delar av landet. Den geografiska
skillnaden är dock stor och det finns områden,
framför allt i glesbygd, där bredbandsinfrastrukturen inte är framtidssäker och inte
kommer att klara av de kapacitetskrav som
framtida tjänster kan komma att kräva.
Tillgängligheten av bredband med hög
överföringskapacitet
fortsätter
att
öka
kontinuerligt. En förutsättning för att denna
tillväxt
ska
fortsätta
är
dock
att
marknadsaktörerna fortsätter att investera i nätinfrastruktur. Statligt stöd för utbyggnad i
glesbygd är ett viktigt instrument för att
stimulera olika typer av aktörer att agera där
marknadsförutsättningarna för kommersiella
aktiviteter saknas.
Enligt PTS uppföljning av bredbandsstrategin
bedöms andelen hushåll och företag med tillgång
till 100 Mbit/s år 2020 kunna ligga mellan 85 och
90 procent. Det finns dock enligt PTS olika
faktorer som kan påverka detta resultat. En
osäkerhetsfaktor är vilken hastighet LTEtekniken (Long Term Evolution, eller 4G)
kommer att kunna erbjuda dem som befinner sig
längre från en sändarplats än 750 meter. En
annan faktor är att det efter 2013 finns en
osäkerhet om i vilken utsträckning investeringar
i fibernät planeras i områden som inte redan
täcks av andra accesstekniker och i områden som
är
relativt
glesbefolkade
och
därmed
mindrekommersiellt intressanta.

Tillgång till bredband har inte bara stor
betydelse för den privata användningen utan har
även stor påverkan på tillväxten, företagens
konkurrenskraft och utvecklingen av ett hållbart
samhälle. En god tillgång till bredband hjälper till
att bidra till hållbar tillväxt i alla delar av landet.
Genom att främja användningen kan fler
medborgare och företag dra nytta av de fördelar
som finns med it och bredband. Företag och
kommuner i olika delar av Sverige pekar på
vikten av bredbandsinfrastruktur för att kunna
bedriva näringsverksamhet.
Bredband påverkar också ofta produktiviteten
i företag positivt, bl.a. genom att effektivisera
kommunikationen med kunder och leverantörer
och förbättra omvärldsbevakningen. Det ökar
attraktionskraften för en kommun och
möjliggör en bevarad eller stärkt konkurrenskraft. Bredband förbättrar dessutom kompetensförsörjningen genom att tekniken ger både
individer och företag tillgång till en större arbetsmarknad, tack vara möjligheter att jobba på
distans och under pendling.
Samhällsomfattande tjänster
Traditionellt sett har telefoni tillhandahållits i
hela landet med hjälp av det fasta kopparbaserade
nätet i princip genom en enda aktör på
marknaden. Samhällsomfattande tjänster, bl.a.
telefoni, tillhandahålls nu i allt högre grad med
olika teknik och av fler än en operatör. Nästan
uteslutande tillhandahålls de samhällsomfattande
tjänsterna genom marknadens försorg.
Sverige har en mycket god tillgång till
elektronisk kommunikation genom att tillstånd
att använda radiosändare, vilket krävs bl.a. för att
kunna driva mobilnät, kan förenas med
täckningskrav. I och med att både telefoni och
internetanslutning kan erbjudas i mobilnät är
möjligheterna att förena tillstånd med täckningskrav ett viktigt instrument för att nå så många
som möjligt.
Tillgång till telefoni
Upphandlingarna som har gjorts har medfört att
stadigvarande hushåll och fasta verksamhetsställen som blivit av med sin telefoni har fått
ersättningslösningar vilket har varit ett rimligt
och effektivt sätt att se till att dessa har återfått
sin möjlighet att ringa. Se även Resultat.
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4.4.5

Effektivt fungerande marknader

Resultat
Under 2010 fortsatte utvecklingen med färre
abonnemang för fast telefoni och fler
abonnemang för mobil telefoni och IP/bredbandstelefoni,
enligt
Svenskarnas
användning av telefoni och internet 2010 – PTS
Individundersökning
2010.
Andelen
av
befolkningen som inte har fast telefoni har ökat
från 15 procent 2009 till 18 procent 2010 och
utvecklingen visar tydligt att allt fler svenskar
medvetet avstår den fasta telefonin i hemmet.
Ett skäl till detta kan vara att många nöjer sig
med att ha mobiltelefon för röstsamtal och
därför anser att de klarar sig utan den fasta
telefonen.
Därtill
marknadsför
mobiloperatörerna möjligheten att flytta med det fasta
telefonnumret till mobiltelefonen.
Andelen som avstår från fast telefoni är störst
bland de yngre (16–30 år). Vidare är det vanligast
att avstå från fast telefoni bland dem som bor i
hyresrätter, 38 procent, medan endast 8 procent
av boende i småhus/villa avstår den fasta
telefonin.
Mobilpenetrationen i Sverige var 2010 totalt
sett hög, 97 procent, både för privat bruk och i
arbetslivet, vilket är en oförändrad andel jämfört
med 2009. De största mobiloperatörerna är
desamma som föregående år, nämligen
TeliaSonera (40 procent), Tele2/Comviq (25
procent) och Telenor (15 procent). Allt fler
svenskar använder också mobilen eller mobilt
bredband för att koppla upp sig mot internet. År
2010 uppgav 15 procent av tillfrågade svenskar
att de använder mobilt bredband som
huvudsaklig anslutningsform, vilket är en ökning
med fyra procentenheter jämfört med 2009.
Andelen som 2010 uppgav att de använder
mobilt bredband, antingen som huvudsaklig
anslutningsform eller som komplement, var 29
procent jämfört med 21 procent 2009.
Bättre regler för marknaden och konsumenter
Riksdagen beslutade i maj 2011 regeringens
proposition Bättre regler för elektroniska
kommunikationer (prop. 2010/11:115, bet
2010/11:TU20, rskr. 2010/11:256). Reglerna på
marknaden har utformats för att bli effektivare,
inte minst på ett bättre sätt följa
sammansmältningen av teknik och marknader
för bl.a. telefoni-, tv- och bredbandstjänster. Ett
94

av problemen för marknadens aktörer och deras
investeringsincitament är att spelregler och
villkor skiljer sig åt mellan EU:s medlemsländer.
Medlemsstaternas marknader harmoniseras
genom bestämmelser i EU-direktiv. Detta
främjar den inre marknaden och användningen
av elektroniska kommunikationstjänster och
därmed ytterst den ekonomiska tillväxten i hela
EU.
Från innehållet i propositionen kan nämnas
att konkurrensen främjas genom att skyldigheter
för operatörer att lämna tillträde till sina nät
vidgas. Operatörer och andra ska bl.a. vid behov
kunna åläggas att dela kablar i byggnader mot
marknadsmässig ersättning. Möjligheten att
besluta om organisatorisk åtskillnad mellan
grossistoch
slutkundsverksamhet,
s.k.
funktionell separation, utvidgas till att omfatta
fibernät.
PTS får genom riksdagens beslut om
propositionen en roll i att verka för s.k. nätneutralitet så att eventuell diskriminering av vissa
elektroniska
kommunikationstjänster
förhindras. Myndigheten ska därför vid behov
kunna se till att operatörer inte försämrar eller
hindrar användningen av olika tjänster på nätet,
t.ex. internettelefoni.
Tillstånd ska som huvudregel vara teknik- och
tjänsteneutrala, som ett led i att marknadsanpassa och effektivisera hela radiofrekvensanvändningen. Operatörer ska uppfylla rimliga
krav på driftsäkerhet i nät och tjänster. Kraven
ska vara anpassade till risken för störningar eller
avbrott. Operatörerna ska också rapportera om
uppgifter har förlorats, ändrats eller exponerats
för obehöriga.
Genom ändringarna i lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation tillkommer eller
förstärks en rad konsumentskyddande regler,
bl.a. om bindningstid i avtal, samtalsspärrar och
tydligare information i avtalen. Operatörer ska
också i sin verksamhet ta hänsyn till de behov
som personer med funktionsnedsättning har av
tjänster motsvarande dem som erbjuds flertalet
slutanvändare.
Informationsinsatser
Regeringen gav i september 2010 PTS i uppdrag
att genomföra informationsinsatser för ökad
öppenhet för bredbands- och internetuppkopplingar i syfte att stärka transparensen
och öka förutsättningarna för konsumenter att
kunna göra aktiva och medvetna val. PTS ska
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bl.a. i nära samverkan med Konsumentverket
och andra berörda myndigheter se över om
information till konsumenter om vad de köper är
tillräckligt tydlig vad avser begränsningar i
åtkomst till tjänster och innehåll. Uppdraget ska
redovisas den 31 december 2011.
Under våren 2010 inledde PTS ett nära
samarbete med SKL och Konkurrensverket.
Samarbetet resulterade i ett antal gemensamma
principer för kommunala insatser på bredbandsområdet. Syftet är bl.a. att informationsinsatserna ska bidra till minskad snedvridning av
konkurrens och diskriminerande beteenden.
Principerna som offentliggjordes i oktober 2010
är i första hand riktade till kommunerna i
egenskap av samhällsplanerare, markägare samt
ägare av bredbandsnät.
Radiofrekvenser
PTS genomförde i mars 2011 ett tilldelningsförfarande för tillstånd i 800 MHz-bandet
genom en kombination av jämförande urvalsförfarande, s.k. skönhetstävling, och auktion.
Tilldelningsförfarandet
resulterade
i
tre
tillståndshavare som tillsammans betalade
1 754 miljoner kronor för tillstånden. Därtill
kommer en tillståndshavare att använda
300 miljoner kronor för att bygga täckning i
enlighet med tillståndskraven att bygga
bredband
till
hushåll
och
fasta
verksamhetsställen som saknar funktionell
tillgång till internet med en hastighet på
1 Mbit/s.
Europeiska kommissionen publicerade den 20
september 2010 sitt lagförslag om det första
programmet för radiospektrumpolitik (RSPP).
Förslaget utgör en strategisk plan om
harmonisering av användningen av radiofrekvenser (spektrum) på unionsnivå, i syfte att
främja den gemensamma marknaden för tjänster
och utrustning för trådlös elektronisk
kommunikation samt andra sektorer som kräver
frekvensanvändning.
Analys och slutsatser
De tidigare nämnda ändringarna i lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation
väntas sammantaget leda till en bättre
fungerande marknad och främja konkurrensen.
Dessutom stärks konsumentmakten och
förutsättningarna för att kunna ta del av

elektroniska kommunikationstjänster. Tilliten
till dessa tjänster som verktyg för handel och
samhällstjänster förväntas öka. Användare som
känner förtroende för tjänsterna använder i
högre grad nya tekniker och tjänster. Bättre
transparens på marknaden förväntas leda till
möjlighet att göra aktiva val och därmed också
ökad kundrörlighet.
Efterfrågan på mobilitet och bandbredd ökar
kraftigt och därmed också efterfrågan på radiofrekvenser som insatsvara för att kunna
tillhandahålla önskade tjänster. PTS har under
året vidtagit flera åtgärder som bidrar till att
ytterligare radiospektrum görs tillgängligt för
marknadens aktörer. Det tilldelningsbeslut som
PTS fattade under 2010 och som minskade
Försvarsmaktens frekvensinnehav med drygt
6 000 MHz kommer att leda till att ytterligare
frekvenser kan göras tillgängliga för civila
användare och bl.a. användas för att möta
efterfrågan på bredband i samhället.
4.4.6

Säkra och robusta elektroniska
kommunikationer

Resultat
Bredband och internetåtkomst blir en allt
viktigare del av samhället. För att uppnå
driftsäkra elektroniska kommunikationer arbetar
PTS med förebyggande åtgärder och
krishantering
samt
kontrollerande
och
uppföljande åtgärder. Det handlar bl.a. om råd
vid utbyggnad av bredband, upphandling av
redundanta förbindelser och tillsyn över
operatörerna. PTS arbete tillsammans med
marknadens aktörer och berörda myndigheter
för elektronisk kommunikation har bidragit till
att göra de elektroniska kommunikationerna
robustare.
Robust och säker elektronisk kommunikation
för
robust
elektronisk
PTS
arbete
kommunikation och ett säkrare internet sker
enligt strategin och handlingsplanen Robust
elektronisk kommunikation - strategi för åren
2009–2011. PTS arrangerar och medverkar i
olika krisledningsövningar för sektorn, såväl
nationella som internationella.
PTS har fått regeringens uppdrag att analysera
och ge förslag till hur arbetet med robusta
elektroniska kommunikationer kan vidare95
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utvecklas för att motsvara samhällets och
samhällsviktiga användares långsiktiga behov av
robusta
elektroniska
kommunikationer.
Myndigheten genomför robusthetsåtgärder
inom ramen för gällande strategi och
regeringens bredbandsstrategi. PTS har en
etablerad form för arbetet med att tillgodose
behovet av tillförlitlighet, uthållighet och
tillgänglighet i elektronisk kommunikation vid
kriser och extraordinära händelser. Arbetet sker
genom offentlig-privat samverkan där såväl stat
som näringsliv investerar i krishanteringsförmåga och robusthetshöjande åtgärder.
Arbetet har medfört att förmågan att förhindra
och hantera avbrott i näten och krishanteringsförmågan har stärkts. Metoder och system har
utvecklats, bl.a. för att minska avbrottstider och
skapa en gemensam lägesbild över allvarliga
störningar i elektronisk kommunikation samt
förbättrad information till allmänheten vid
sådana händelser.
Varje år skadas och förstörs viktiga tele-,
internet- och elledningar vid grävarbeten. Såväl
privatpersoner som företag drabbas av avbrotten
och kostnaderna är höga.
PTS har tillsammans med marknadens aktörer
utvecklat ett informationssystem, den s.k.
”Ledningskollen”, med uppgifter om vilka
infrastrukturägare som har intressen inom ett
geografiskt område och som på ett enkelt sätt
kan delges entreprenörer och andra som planerar
eller utför markarbeten. Ledningskollen.se
lanserades i Uppsala län i september 2009 och
nationellt den 1 december 2010. Arbetet med
Ledningskollen.se samordnas av PTS och
finansieras gemensamt av PTS, Trafikverket och
Affärsverket svenska kraftnät. PTS har under
2011 bedrivit fortsatta informationsinsatser för
att ansluta så många infrastrukturägare som
möjligt till tjänsten.
Ett robust och stabilt internet
En annan viktig del av säkra och robusta
elektroniska kommunikationer rör internets
stabilitet och robusthet.
Utöver fysiska anslutningar till nät för
elektronisk kommunikation krävs också en
logisk anslutning genom en s.k. IP-adress
(internetprotokoll-adress). Såväl Europeiska
kommissionen som PTS har framhållit vikten av
övergång till nästa version av internetprotokollet
IPv6 (KOM(2008) 313). Alla resterande
adresser för IPv4 är sedan början av 2011 slut på
96

central nivå och i en nära framtid fördelade till
operatörerna. Många nya användare världen över
kommer att till övervägande del enbart kunna
kommunicera via IPv6.
E-delegationen har fått i uppdrag att ta fram
en strategi för hur den offentliga sektorns
utveckling av e-tjänster bör stödja övergången
till ny teknik som t.ex. övergången till IPv6 och
tog i oktober 2010 fram en vägledning för
införandet av IPv6. Dessutom fick PTS i
november 2010 i uppdrag att, i samråd med Edelegationen, näringslivet och andra berörda
aktörer, ta fram en konkret handbok som ska
vara till hjälp för myndigheter vid införandet av
IPv6. Uppdraget, som delredovisades i december
2010 i rapporten Beskrivning av hur IPv6 kan
införas på myndighetsnivå med avseende på
tillgänglighet, säkerhet och ekonomi, ska
slutredovisas den 31 oktober 2011.
Många viktiga tjänster som samhället är
beroende av, både privata och offentliga tjänster,
är kopplade till domännamn under landstoppdomänen .se. I och med ett ökat beroende av
tillgänglighet, säkerhet och kvalitet så ökar också
kraven på god funktionalitet. En viktig åtgärd
för att lägga en god grund för säkerhet är att
myndigheterna använder DNSSEC, vilket
innebär att användning av domännamnssystemet
(DNS) säkras genom att elektroniska signaturer
används. Detta är t.ex. grunden för att kunna
säkerställa att de offentliga webbsidor som
användare besöker på internet är de korrekta
webbsidorna.
Internets förvaltning
Frågorna kring internets förvaltning har blivit
allt mer aktuella och engagerar allt fler länder
och aktörer runt om i världen. Ett nytt styrdokument, ”Affirmation of Commitments”,
mellan USA:s Handelsdepartement och
ICANN (Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers) trädde i kraft den
1 oktober 2009. Styrdokumentet har som syfte
att bidra till ökad internationalisering,
transparens och förtroende för ICANN, vilket
är viktigt för ett stabilt, globalt och öppet
internet. En del av styrdokumentet gäller
uppföljning av ICANN:s arbete. Under 2010
genomfördes en sådan uppföljning av
Accountability and Transparency Review Team
(ATRT). En rapport överlämnades till ICANN i
december 2010. Sverige är aktiv medlem i
Governmental Advisory Committee (GAC) och
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innehar sedan december 2010 rollen som en av
tre vice ordförande i GAC.
Internet Governance Forum (IGF) är den
enda öppna globala plattformen där diskussioner
kan föras kring internet och internets utveckling.
Sverige har de senaste åren varit mycket aktiv
inom IGF avseende såväl frågor kring teknik,
innovation som frågor kring yttrandefrihet och
mänskliga rättigheter. I december 2010 tog FN:s
generalförsamling beslut om ytterligare ett
femårsmandat för IGF.
Vardagssäkerhet
Inom internetområdet har PTS fortsatt sitt
arbete med information och tjänster till
konsumenter och småföretag för att de ska
kunna använda internet på ett säkrare sätt. De
har sedan tidigare byggt upp en särskild
webbplats där alla råd och tjänster finns samlade.
SCB har i sin rapport Företagens användning
av it 2010 specialstuderat it-säkerhet i företag.
Av alla företag med 10 anställda eller fler hade
46 procent en formellt fastställd policy för itsäkerhet som innefattar en plan för regelbunden
översyn. Detta är den högsta andelen inom hela
EU. SCB:s studie visar också att det inom
företag är ovanligt med obligatorisk utbildning
om it-säkerhet. Det är dock vanligt
förekommande att företagen använder sig av
olika typer av säkerhetsanordningar för att
skydda sig mot potentiella it-säkerhetshot.
SCB har också undersökt olika it-säkerhetsproblem som företagen drabbats av. Av de
undersökta problemen var det vanligast att
företagen haft problem med tillgång till itsystem eller att data blivit förstörda eller
förvanskade på grund av fel i hårdvara eller
mjukvara. Ett annat säkerhetsproblem som kan
drabba företagen är att det blir problem med
tillgång till it-systemen på grund av angrepp
utifrån, t.ex. överbelastningsattacker.
SCB har i sin rapport Privatpersoners
användning av datorer och internet 2010
specialstuderat
internetsäkerhet
hos
privatpersoner samt deras tillit till internet. Av
respondenterna hade många drabbats av virus
eller spam och var bekymrade över detta. Många,
fler än de som själva drabbats, var bekymrade
över
de
mer
allvarliga,
undersökta
säkerhetsproblemen, t.ex. kreditkortsbedrägeri
eller annat missbruk av personuppgifter på
internet. I genomsnitt använde åtta av tio
säkerhetsprogramvara eller säkerhetsverktyg.

Nästan 45 procent av de tillfrågade gjorde aldrig
säkerhetskopior. Många, drygt var femte person,
sade sig undvika att handla på internet på grund
av oro för bristande säkerhet på nätet.
Den
elektroniska
kommunikationen
underlättar människors liv, men innebär också
att man lämnar ifrån sig information om sig själv
som måste skyddas. PTS bedriver därför tillsyn
även på integritetsområdet. Ett exempel är
mobila innehållstjänster, en snabbt växande
marknad där affärsmöjligheter för tele- och
internetbolagen att sälja personuppgifter,
exempelvis uppgifter om var användaren
befinner sig, vidare till leverantörer av
innehållstjänster.
Genom
riksdagens
antagande
av
propositionen Bättre regler för elektroniska
kommunikationer (prop. 2010/11:115, bet.
2010/11:TU20, rskr. 2010/11:256) har kraven i
lagen
(2003:389)
om
elektronisk
kommunikation kring dataskydd uppdaterats
och det införs en rapporteringsskyldighet för
operatörer avseende inträffade integritetsincidenter.
PTS är tillsynsmyndighet för kvalificerade
elektroniska signaturer. Inom detta område har
PTS under 2010 slutfört en tillsyn av
verksamheten hos en av de två utfärdare av
kvalificerade certfikat som för närvarande är
anmälda hos myndigheten. Tillsynen föranledde
att vissa åtgärder vidtogs av utfärdaren. Ett
fortsatt aktivt tillsynsarbete är därför motiverat.
Datainspektionen inledde 2011 ett projekt
som ska granska hur företag, myndigheter och
andra organisationer använder s.k. molntjänster.
Molntjänster innebär att man i stället för att ha
it-system på egna servrar i en egen datorhall, hyr
tjänster som levereras via internet. Målet med
projektet är att öka medvetenheten om vilka
krav som personuppgiftslagen (1998:204) ställer
vid outsourcing och användning av molntjänster.
Sverige har deltagit aktivt i det internationella
arbetet med nät- och informationssäkerhet, bl.a.
genom styrelsearbete i Enisa (Europeiska byrån
för nät- och informationssäkerhet) och i
förhandlingar kring nytt mandat för Enisa. Enisa
har publicerat en rad rapporter med bl.a.
riktlinjer som genom kunskapsspridning kan
hjälpa till att höja nät- och informationssäkerheten både inom och utanför EU. Sverige
har vidare deltagit aktivt i EU:s arbete för skydd
av kritisk informationsinfrastruktur, främst
genom deltagande i EFMS (European Forum for
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Member States) och EP3R (European publicprivate partnership for Resilience).
Sitic:s
(Sveriges
it-incidentcentrum)
verksamhet har under 2011 flyttats från PTS till
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
och bytt namn till CERT-SE. Redovisning av
denna verksamhet finns därför under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap,
där frågor rörande samhällets informationssäkerhet behandlas.
Analys och slutsatser
Robust och säker elektronisk kommunikation
Samhällets beroende av internet och elektronisk
kommunikation
ökar.
De
elektroniska
kommunikationsnäten utvecklas och ökar
ständigt i omfattning och utbredning. Detta kan
i sin tur leda till en ökad sårbarhet och ställer allt
högre krav på att den elektroniska
kommunikationen fungerar.
Det kan konstateras att användningen av
mobila nät och internet får en allt större
betydelse i samhället, såväl i vardagen som i en
krissituation. PTS avser därför att inleda en
analys över de mobila nätens förmåga att
motstå olika typer av störningar. Resultatet av
analysen kommer att ligga till grund för en
risk- och sårbarhetsanalys för sektorn
elektronisk kommunikation samt även utgöra
underlag för beslut om eventuella åtgärder.
En ökad konkurrens och stark prispress leder
i dag till att marknadens aktörer inte överallt
genomför de robusthetshöjande åtgärder som är
nödvändiga ur ett samhällsperspektiv, vilket kan
leda till en ökad sårbarhet. Det kan exempelvis
vara fråga om att bygga redundanta förbindelser i
t.ex. gles- och landsbygder, som är särskilt
viktigt för att minska driftavbrott på grund av
avgrävda ledningar. Det kan också handla om
bristande underhåll av centrala noder, t.ex.
bergrum som inrymmer vital teknisk
kommunikationsutrustning, bristande samordning och samarbete samt bristande
kompetens. Därför är PTS arbete med robust
elektronisk kommunikation i samarbete med
marknadens aktörer, andra myndigheter,
kommuner och länsstyrelser nödvändigt.
Robusthets- och krishanteringsarbetet inom
sektorn för elektronisk kommunikation baseras
på samverkan och ömsesidigt förtroende mellan
privata och offentliga aktörer. Detta samarbete
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behöver upprätthållas och vidareutvecklas, såväl
centralt som lokalt, för att vidmakthålla
krishanteringsförmåga och robusthet.
Det finns ett fortsatt behov av samarbete med
operatörer, länsstyrelser, och andra regionala och
lokala aktörer för att identifiera områden
lämpliga för etablering av ortssammanbindande
fiberkablar i syfte att skapa redundans och på så
sätt minska risken för avbrott. Regeringen
instämmer i PTS bedömning att satsningen på
Ledningskollen.se, redundanta förbindelser och
andra robusthetshöjande åtgärder kommer att
bidra till att minska antalet avbrott och
störningar. Ett fortsatt samarbete är nödvändigt
för att öka driftsäkerheten i elektroniska
kommunikationsnät och samarbetet mellan
privata och offentliga aktörer är allt viktigare då
allmänhetens acceptans för avbrott och
störningar minskar.
Ett robust och stabilt internet
Frågor kring driftsäkerhet, stabilitet och
robusthet rör i allra högsta grad internet. Därför
är de insatser som görs inom området robust
elektronisk kommunikation fortsatt mycket
angelägna.
Spridningen och införandet av IPv6 inom
privat och offentlig sektor har gått
förhållandevis långsamt. Detta kan redan i
närtid skapa problem för både kommunikation
och nåbarhet till e-tjänster. PTS bedömer att
införandet av IPv6 i Sverige måste påskyndas
för att inte riskera att internets utveckling i
Sverige hämmas. Utifrån denna bedömning
har regeringen i december 2010 gett PTS i
uppdrag att ta fram en beskrivning av hur IPv6
kan införas på myndighetsnivå med avseende
på tillgänglighet, säkerhet och ekonomi.
Uppdraget
ska
slutredovisas
till
Regeringskansliet senast den 31 oktober 2011.
Tillgång till adresser i önskad mängd genom
IPv6 har sannolikt dessutom en positiv
påverkan på innovationsklimatet för ny
industriell användning och bättre samhällsservice.
Säkerhetsstandarden DNSSEC förhindrar
bl.a. att webbsidor blir kapade genom att en
tredje part verifierar domännamn. En viktig
åtgärd för att lägga en god grund för säkerhet är
att myndigheterna använder DNSSEC.
Internets förvaltning
Enligt den uppföljning från december 2010 som
genomfördes
av
Accountablility
and
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Transparency Review Team (ATRT) behöver
ICANN förbättra sina processer för ökad
transparens och vara mer förtroendeingivande
gentemot internet-samhället. Det finns brister,
inte minst i ICANN:s dialog med
Governmental Advisory Committee (GAC).
Denna dialog är viktig då internetutvecklingen i
allt högre grad handlar om samhällsfrågor och
rör de flesta sektorer i samhället.
Arbetet i IGF har inneburit framsteg.
Beslutsfattare och teknikutvecklare har närmat
sig varandra, frågor om hur mänskliga rättigheter
ska åtnjutas på internet har förts upp på agendan,
utvecklingsländer har börjat bli delaktiga i frågor
kring internets utveckling och förvaltning.
Vardagssäkerhet
Statistik från SCB visar att många företag,
särskilt inom kritiska sektorer såsom
finanssektorn samt kommunikations- och
informationssektorerna, är kompetenta och
ansvarsfulla när det gäller nät- och informationssäkerhet. Det är dock långt kvar innan tillräckligt
många företag kan anses ha en tillräckligt god
säkerhet och PTS tillsyn visar att även företag
inom de kritiska sektorerna ibland gör misstag.
Det finns därmed all anledning för PTS och
övriga utpekade myndigheter med särskilt ansvar
på informationssäkerhetsområdet, Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap, Försvarets
radioanstalt,
Försvarets
materielverk,
Rikspolisstyrelsen och Försvarsmakten att
fortsätta arbeta aktivt för ökad nät- och
informationssäkerhet.
Enligt SCB:s undersökning är svenskarnas oro
för
internetsäkerheten
relativt
stor.
Konsumenternas vilja att använda elektroniska
kommunikationer
kan
hämmas
om
konsumenterna inte känner tillit till tjänsternas
säkerhet. Välinformerade och medvetna
konsumenter är avgörande för att öka
säkerheten i elektronisk kommunikation. Det är
därför viktigt att arbeta med kunskapshöjande
åtgärder så att användare är medvetna om hur
information
hanteras
i
elektroniska
kommunikationstjänster och hur de kan göra sin
kommunikation säkrare.
Tillhandahållare av tjänster behöver i många
fall behandla uppgifter om användare och
användares kommunikation för att kunna
erbjuda vissa typer av tjänster. Det förekommer
fall då tjänstetillhandahållare väljer att behandla
och överföra uppgifter som kan vara känsliga för

användarna, trots att de skulle ha kunnat undvika
detta. Det är därför angeläget att verka för att
tillhandahållare av tjänster på ett tidigt stadium
beaktar skyddet av den personliga integriteten,
så att uppgifter som användarna kan uppfatta
som känsliga, t.ex. personuppgifter, endast
behandlas när så är absolut nödvändigt.
Elektronisk kommunikation och handel
främjas av kvalificerade elektroniska signaturer
och andra tjänster som gör det möjligt att
autentisera uppgifter. Kvalificerade elektroniska
signaturer skulle kunna underlätta kontakten när
invånare i EU behöver komma i kontakt med
myndigheter i andra medlemsländer än där de är
bosatta.
Allt fler överväger att använda molntjänster
eftersom de förväntas ha en stor besparingspotential. Tekniken och juridiken kring molnlösningar är dock förhållandevis komplex.
Kunskapshöjande åtgärder på området kan
därför behövas.
Det internationella arbetet kring nät- och
informationssäkerhet är viktigt och bör fortsätta.
En av de viktigare bevekelsegrunderna för det
internationella arbetet är att funktionen i
Sveriges del av internet och våra it-system är
beroende av att nätverk och kontaktpunkter
även utanför Sverige och EU fungerar.
Dessutom kommer många it-attacker från
datorer utomlands. Motståndskraften i Sverige
behöver således stärkas. Sverige bör även arbeta
för att andra länder blir bättre på att förebygga
och hantera hot och risker avseende nät- och
informationssäkerhet. Detta beskrivs mer
omfattande under utgiftsområde 6 Försvar och
samhällets krisberedskap.
4.4.7

Post och grundläggande
betaltjänster

Resultat
Post
Utgångspunkten för de politiska målen för
posttjänster är medborgarnas och samhällets
behov av en effektiv, sammanhållen och
tillförlitlig posttjänst. Staten har ansvaret för att
säkerställa en sådan posttjänst i hela landet.
Tillsynen på postområdet 2010 visar att målen
har uppnåtts och att samtliga postoperatörer
uppfyller kraven på en tillförlitlig postverksamhet.
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Postlagen (2010:1045) trädde i kraft den 1
september 2010, genom vilket det tredje postdirektivet (Europaparlamentets och rådets
direktiv 2008/6/EG av den 20 februari 2008 om
ändring av direktiv 97/67/EG beträffande
fullständigt genomförande av gemenskapens inre
marknad för posttjänster) genomfördes. I den
nya lagen har utryckliga bestämmelser vad gäller
prissättningen av den samhällsomfattande posttjänsten införts. Den ska vara öppen för insyn,
icke-diskriminerande och kostnadsorienterad
samt främja ett effektivt tillhandahållande av
tjänsten. Den samhällsomfattande posttjänsten
påverkas inte av den nya lagen utan har samma
omfattning som tidigare.
Undantag från daglig utdelning medges för ett
mindre antal mottagare. Antalet hushåll som
bara får sin post två till fyra dagar i veckan och
således undantas från daglig utdelning, får inte
öka. Från ca 1 600 hushåll i början av 1990–talet
var det endast 986 hushåll som 2010 undantogs
från femdagarsutdelning. Posten AB har genom
PTS beslut om tillståndsvillkor utsetts att vara
den postoperatör som ska tillhandahålla daglig
service till alla hushåll, företag och
organisationer. Beslutet har överklagats av
Posten AB.
Vid utgången av 2010 fanns det 33 postoperatörer med tillstånd att bedriva postverksamhet. Trots att monopolet på den svenska
postmarknaden
avskaffades
1993
är
konkurrensen fortfarande svag. Som en
konkurrensfrämjande åtgärd fattade regeringen
2010 beslut om ändring i förordningen
(2007:951) med instruktion för Post- och
telestyrelsen varigenom myndigheten fick till
uppgift att främja en effektiv konkurrens på
postområdet.
När det gäller tillgänglighetstjänster på postområdet upphandlar PTS två tjänster för att
tillgodose behov hos personer med funktionsnedsättning;
befordran
av
blindskriftsförsändelser samt posttjänster för äldre (fyllda
80 år) och personer med funktionsnedsättning
boende i glesbygd. Kostnaderna för befordran av
blindskrift har minskat under en följd av år, bl.a.
till följd av minskad fysisk utlåning respektive
ökade möjligheter till nedladdning av talböcker.
År
2010
var
statens
sammanlagda
upphandlingskostnad
för
tjänsterna
26,3 miljoner kronor.
Enligt postdirektivet ställs krav på medlemsstaterna att inrätta oberoende regulatörs100

myndigheter på postområdet. För att
understödja detta har Europeiska kommissionen
under 2010 låtit bilda ett samrådsorgan för de
nationella regleringsmyndigheterna, European
Regulators Group Post (ERGP). Gruppens
arbete är tänkt att bidra till ett korrekt
genomförande av postdirektivet i hela EU.
Grundläggande betaltjänster
I enlighet med propositionen Statens ansvar för
vissa betaltjänster (prop. 2006/07:55, bet.
2006/07:TU 16, rskr. 2006/07:205) omfattar
statens
ansvar
för
de
grundläggande
betaltjänsterna de orter och den landsbygd där
behovet av grundläggande betaltjänster inte
tillgodoses av marknaden. På dessa orter kan
tjänsterna behöva upphandlas. På regeringens
uppdrag upphandlade PTS 2008 grundläggande
betaltjänster på ett antal utvalda orter och
områden i landet där marknaden inte tillgodosåg
behovet av dessa tjänster. Myndigheten slöt två
avtal med Kuponginlösen AB och ICA Banken
AB. Tjänsterna tillhandahålls t.o.m. mitten av
2012. De grundläggande betaltjänsterna som
upphandlats omfattar möjligheten att betala
räkningar samt vissa möjligheter att ta ut
kontanter.
Tjänsterna tillhandahålls under namnet
Betalservice på 15 orter samt under namnet
Brevgiro via lantbrevbäringen till äldre och
personer med funktionsnedsättning i hela landet
samt till samtliga boende i 73 glesbygdsområden.
PTS har haft i uppdrag att främja och
stimulera framväxt av marknadsdriven hantering
av dagskassor för näringsidkare och ideella
föreningar. Arbete har bedrivits i samverkan med
företrädare för marknadens aktörer, berörda
länsstyrelser liksom andra berörda myndigheter
och intressenter. Uppdraget slutredovisades i
december 2010.
Följande förbättringsområden har kunnat
identifieras. Både internetbanker och telefonbanker kan göras mer användbara genom såväl
krävande insatser som enklare sådana. Dessutom
sker utveckling av s.k. mobilbanker och
applikationer som kan leda till att de mobila
tjänsterna blir enklare att använda.
Vidare har PTS fått i uppdrag att kartlägga
och analysera behovet av grundläggande betaltjänster efter den 22 juni 2012 då de upphandlade
avtalen löper ut. En första delredovisning har
skett i mars 2011, en andra sker i mars 2012 med
slutredovisning hösten 2012. Landets samtliga
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länsstyrelser ska enligt bevakningsuppdrag i
regleringsbrev lämna underlag till Länsstyrelsen i
Dalarnas län med en bedömning av huruvida
samhällets behov av grundläggande betaltjänster
är tillgodosett. Länsstyrelsen i Dalarnas län
sammanställer varje år en rapport utifrån dessa
underlag. Uppdraget ska avrapporteras till
Regeringskansliet
(Näringsdepartementet)
senast den 1 december varje år.
Länsstyrelserna har under 2010 i enlighet med
uppdraget noga följt utvecklingen och tillgången
till grundläggande betaltjänster. Av rapporten
framgår vilka insatser som genomförts inom
ramen för länsstyrelsens uppdrag. Flertalet
länsstyrelser
har
rapporterat
att
ett
tillfredställande resultat uppnåtts på området.
Ett antal län redovisar dock problem med
infrastrukturen för användande av it-tjänster.
Denna bedöms inte vara till fullo utbyggd och
man pekar på behov av bredbandsutbyggnad
med statligt stöd. Vidare är problemen med
grundläggande betaltjänster ibland kopplade till
att banker lägger ner sina lokalkontor eller
upphör med kontanthantering.
Det har skett förbättringar både vad gäller
länsstyrelsernas arbete med och rapportering om
de grundläggande betaltjänsterna jämfört med
2009, vilket var det första året som uppdraget
genomfördes. Insatserna har intensifierats och
utredarnas kompetens har ökat.
Analys och slutsatser
Post
Målen för postservicen i landet bedöms vara
uppfyllda och kraven på den samhällsomfattande
posttjänsten tillgodosedda.
När det gäller konkurrenssituationen är de
formella hindren för marknadstillträde mycket
låga. Däremot kräver det en stor arbetsinsats att
etablera sig som postoperatör och många tidigare
mindre operatörer har lämnat marknaden. För
rikstäckande befordran av enstaka försändelser
är Posten AB i praktiken den enda operatören.
Det är dock på marknaden för lokal befordran av
enstaka brev som förutsättningarna finns för
nyetablering. Reglerna om att Posten AB ska
tillämpa enhetliga priser för enstaka försändelser,
som tillkom för att skydda konsumenterna, är en
av förutsättningarna för lokalpostföretagens
existens.

Inom marknaden för sändningar finns det i
dagsläget bara två operatörer, Posten AB och
Bring Citymail, som sedan 1993 konkurrerat
främst genom prissättning, vilket gynnat de
stora postkunderna. Etablering på marknaden
för sändningar kräver stora investeringar i bl.a.
ett vittförgrenat distributionsnät. Det torde
emellertid finnas möjligheter för operatörer som
kan utnyttja andra existerande distributionsnät
att etablera sig. Morgontidningsdistributören
MTD är ett sådant exempel och företaget skulle
eventuellt kunna konkurrera med Posten AB
över hela landet inom vissa marknadssegment.
PTS beslut om tillståndsvillkor och
tillhandahållande av en samhällsomfattande
posttjänst har överklagats av Posten AB.
Förvaltningsrätten avgjorde ärendet i juni 2011
(mål 43354-10) och inte något av Posten AB:s
yrkanden vann bifall. Posten AB har därefter
överklagat till Kammarrätten (mål 4041-11). Det
går för närvarande inte att till fullo överblicka
konsekvenserna av ett eventuellt bifall till Posten
AB:s yrkanden, annat än att vissa av de
överklagade punkterna i tillståndsvillkoren
kommer att gälla under alla förhållanden då de
följer av lag.
Antalet distribuerade försändelser uppgick
2010 till 2,9 miljarder vilket är en minskning med
1,4 procent främst orsakad av att kunderna
övergår till elektroniska kommunikationsformer.
Posten AB har tappat 2,2 procent av sina
brevvolymer och 1,5 procent av omsättningen i
den svenska brevverksamheten. Bring Citymail,
som är den största konkurrenten, har under 2010
ökat sina volymer något. Den kraftiga
volymminskning som skedde under finanskrisen
har avstannat i Sverige, medan man ser fortsatt
dramatiska fall i vissa grannländer. I Danmark
minskar volymerna med 10 procent. Att den
svenska brevmarknaden klarat sig bättre torde
bero på konkurrensen som lett till högre
effektivitet och lägre priser, varför brevet är mer
konkurrenskraftigt här jämfört med vad som är
fallet i andra länder.
Inom EU pågår sedan mitten av 1990-talet
processen med genomförandet av en inre
marknad för posttjänster genom monopolens
avskaffande. Enligt det tredje postdirektivet
(Europaparlaments
och
rådets
direktiv
2008/6/EG av den 20 februari 2008 om ändring
av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt
genomförande av gemenskapens inre marknad
för posttjänster) skulle 16 medlemsstater ha
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öppnat sina respektive postmarknader för
konkurrens före utgången av 2010. Resterande
11 har utsträckt tidsfrist fram till utgången av
2012. Beredskapen inför konkurrensutsatta
postmarknader tycks, trots den långa övergångsperioden, på sina håll vara tämligen begränsad.
Grundläggande betaltjänster
Syftet med PTS upphandling av grundläggande
betaltjänster är att samhällets behov av dessa
tjänster ska tillgodoses och det politiska målet
uppnås.
Marknaden för betaltjänster utvecklas snabbt
medan tillgänglighet och användbarhet kan
förbättras. Trots ökad kortanvändning har
allmänheten fortfarande behov av kontanter.
Näringsidkare i glesbygder och skärgårdsområden får ibland resa långa sträckor för
inlämning av dagskassor. Lokal återcirkulation av
kontanter skulle under rätt förutsättningar
kunna bidra till att minska dagskasse- och
uttagsproblematiken.
Länsstyrelsernas rapportering för 2010 visar att
möjligheten att nyttja elektroniska betaltjänster
varierar mellan olika delar av landet. Det finns en
grupp användare som inte fullt ut kan dra nytta
av utvecklingen vad avser tillgänglighet, utbud
och kvalitet. Det kan gälla synskadade som pekar
på brister i tekniken som medför att ljudprogrammen inte fungerar med rutor och
tabeller. Detta innebär att de synskadade, trots
att de gärna vill, inte kan använda internet för
betalningar.
Den av PTS upphandlade tjänsten Brevgirot
används till en del av anhöriga, vänner eller
grannar till ”användaren” och det stödet är
viktigt för att dessa personers vardag ska
fungera. Om utformningen av tjänster för att
betala räkningar förenklades, skulle fler sannolikt
kunna hantera sina räkningar själva. Teknik och
tjänster som anpassas till användarna kan
sannolikt leda till att fler människor väljer att
t.ex. betala sina räkningar elektroniskt. Vidare
har tjänsten Betalservice via Betalserviceombud
en stor betydelse för människors möjlighet att
bo kvar i sin hembygd främst beroende på
möjligheten att ta ut kontanter. På flera olika
sätt kan möjligheten öka när det gäller att
använda elektroniska kommunikationstjänster
vid utförandet av betaltjänster. En grundförutsättning är tillgången till dator och internetuppkoppling.
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4.5

Politikens inriktning

Inledning
Regeringens ambition är att Sverige ska vara
ledande vad gäller att använda it för att nå
politiska mål för tillväxt i alla delar av landet,
social välfärd, demokrati och klimatförbättringar
m.m. Hur Sveriges medborgare och företag
tillägnar sig potentialen hos it har betydelse för
Sveriges långsiktiga konkurrenskraft, hållbara
tillväxt, innovationsförmåga och medborgarnas
välfärd och vardagsliv.
Regeringen har under de senaste åren tagit
flera initiativ för att Sverige ska bli bättre på att
utnyttja modern teknik för att förenkla, öka
effektiviteten och den konkreta nyttan för
medborgare, företag och anställda, inte minst för
regeringens och myndigheternas eget arbete.
Några exempel på strategier och handlingsplaner
är Handlingsplan för elektronisk förvaltning,
Bredbandstrategi för Sverige, IT för en grönare
förvaltning – agenda för IT för miljön och
Nationell it-strategi för vård och omsorg, som
2010 uppdaterades till Nationell eHälsa –
strategin för säker och tillgänglig information
inom vård och omsorg.
Det saknas dock en aktuell och sammanhållen
strategi för det pågående arbetet med
digitalisering. Regeringen arbetar därför med att
ta fram en digital agenda som ska klargöra
regeringens it-politiska ambitioner. Avsikten är
att i en digital agenda samordna och komplettera
pågående aktiviteter i en sammanhållen strategi
för att tillvarata de möjligheter som
digitaliseringen erbjuder människor och företag.
Regeringen föreslår i denna proposition det
nya it-politiska målet att Sverige ska vara bäst i
världen på att använda digitaliseringens
möjligheter. Sverige rankas i dag högt i
internationella mätningar, men för att denna
position ska behållas har regeringen identifierat
fyra strategiskt viktiga områden:
- lätt och säkert att använda,
- tjänster som skapar nytta,
- infrastruktur, samt
- utveckling med hjälp av it.
I det följande redovisas den politiska
inriktningen på de frågor som ingår i utgiftsområde 22 Kommunikationer.
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Lätt och säkert att använda
Ökat digitalt innanförskap
Att möta målet att Sverige ska vara bäst i världen
på att använda digitaliseringens möjligheter
förutsätter att en så stor andel som möjligt av
Sveriges invånare och företag är digitalt
inkluderade. Det ska vara lätt för alla oavsett
personliga förutsättningar att använda it och de
möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Ny
teknik och nya tekniska lösningar är viktiga
verktyg för att förbättra och utveckla befintliga
och nya tjänster för alla människor utifrån deras
olika förutsättningar och behov för att
underlätta vardagsliv och deltagande i vårt
samhälle. Regeringen har ett ansvar för att
påverka förutsättningar så att positiva effekter
kommer individen och samhället till godo.
Frågan hur alla ska kunna delta i
informationssamhället spänner över i stort sett
alla politikområden och kräver samlade grepp,
samarbete och dialog mellan olika aktörer såsom
myndigheter, privata aktörer, organisationer och
företrädare för olika användargrupper.
En öppnare och smartare förvaltning
Regeringen vill förbättra förutsättningarna för
att nya och innovativa e-tjänster ska kunna
utvecklas av andra aktörer än statliga
myndigheter. Offentlig information och etjänster är samhällsgemensamma resurser som
kan användas av andra aktörer och därigenom
bidra till samhällets tillväxt. Genom att
tillhandahålla myndigheters information och etjänster i standardiserade format förenklas
möjligheterna för företag och ideella
organisationer att på ett enkelt sätt kunna
använda informationen och tjänsterna för
utveckling av egna tjänster till medborgare och
företag. Dessa tjänster kan komplettera
förvaltningens utbud av tjänster och tillgodose
de olika behov som finns i samhället.
Det är viktigt att framhålla att effektivitet och
service alltid måste vägas mot skyddet för den
enskildes
säkerhet
och
integritet
vid
utvecklingen av nya e-tjänster. Detta är särskilt
viktigt när myndigheters register och annan
information tillhandahålls för användning och
bearbetning av andra myndigheter eller företag.
Vardagssäkerhet
Samtliga aktörer i samhället ska kunna lita på att
informationssystemen
är
robusta
och
tillförlitliga avseende såväl konfidentialitet som

riktighet. En viktig del av detta är att arbeta med
vardagssäkerhet. Däri bör ingå att förstärka
säkerheten, tilliten och kunskaperna hos
verksamheter och medborgare eftersom den
enskildes agerande kan få effekter för säkerheten
i samhället i stort.
Ansvaret för nät- och informationssäkerhet
delas av användare, marknadens aktörer och
staten. Alla dessa parter behöver göra mer för att
förbättra nät- och informationssäkerheten och
för att öka tilliten till it-systemen. Denna tillit
driver användning av tjänster som i sin tur driver
utveckling av innovation, tillväxt, delaktighet
m.m.
Välinformerade och medvetna it-användare är
avgörande för att öka säkerhet i och tillit till
elektronisk kommunikation. Därför krävs
kontinuerliga insatser för ökad kompetens hos
användaren kring rutinmässig och förebyggande
säkerhet. Marknadsaktörer som besitter den
bästa kunskapen om dessa frågor har ett stort
ansvar att bidra till detta.
Det finns en rad olika typer av intrång i
vanliga användares datorer. Ett exempel är s.k.
botnät som ger personerna bakom botnäten
kontroll över datorerna. Botnäten kan t.ex.
användas för att sprida skräppost eller utföra
överbelastningsattacker mot webbplatser. Som
ett led i att hjälpa användare att ta sitt ansvar för
säkerheten, behöver det säkerställas att det finns
internetbaserade tjänster till ett för användarna
rimligt pris där de kan få innehållet i sin
terminalutrustning
kontrollerad
avseende
skalskydd eller förekomst av botnät och annan
skadlig kod samt råd kring vilka åtgärder och
förebyggande insatser den enskilde bör vidta.
Endast i den mån betrodda och välanvända
tjänster av detta slag inte finns på den privata
marknaden, eller kan förutsättas utvecklas inom
kort, kan det finnas behov för staten att utveckla
dessa.
Marknadsaktörerna behöver också aktivt
bekämpa förekomsten av botnät och
spridningen av skadlig kod, t.ex. genom
framtagande av branschgemensamma riktlinjer
för hur operatörerna ska hantera användare som
har drabbats av skadlig kod eller är en del av ett
botnät. Det finns behov av regelbundna
undersökningar för att kartlägga användares
kunskap, beteende och tillit vid användning av
elektroniska kommunikationstjänster. För att få
ökade kunskaper om dylika problem i Sverige är
det angeläget att analysera antalet och allvaret i
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de störningar, avbrott och integritetsincidenter
som ska rapporteras i enlighet med de nya
reglerna som införts i lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation i juli 2011.
Sverige bör fortsätta att delta aktivt i det
internationella
arbetet
med
nätoch
informationssäkerhet, eftersom såväl hot och
problem som motåtgärder och lösningar ofta är
gränsöverskridande.

E-delegationen bör fortsatt prioritera och
föreslå förstudier till strategiska e-förvaltningsprojekt som förenklar vardagen för medborgare
och
företagare,
effektiviserar
offentlig
verksamhet samt leder till en öppnare och
smartare förvaltning som stödjer innovation och
delaktighet. Dessa tjänster bör vara förvaltningsgemensamma och kopplade till kärnverksamhetens tjänster.

Tjänster som skapar nytta

Det behövs it-infrastruktur

Enklare och effektivare förvaltning
Regeringen fortsätter arbetet med att skapa en
enklare vardag för privatpersoner och företag.
Offentliga och privata aktörer bör samverka för
att skapa tjänster, som bl.a. genom
automatisering
och
självservice
möter
människors och företags behov i olika
situationer. Den offentliga förvaltningen bör
samverka kring delning och återanvändning av
information för att åstadkomma minskat
uppgiftslämnande.
Som nämns under En öppnare och smartare
förvaltning, kan offentlig information användas
av andra aktörer för att utveckla nya och
innovativa e-tjänster. Utvecklingen inom itområdet skapar kontinuerligt nya möjligheter
för en enklare, öppnare och effektivare
förvaltning. En ny strategi för e-förvaltning
behöver tas fram under 2012 eftersom
samordningsbehovet av myndigheternas eförvaltningsarbete har ökat.
Strategiska samverkansprojekt ska bygga på
skriftliga
överenskommelser
mellan
samverkande parter som bl.a. specificerar
styrning och kontroll av projektet samt hur
kostnader och nyttor ska fördelas. Regeringen
kommer att fortsätta finansiera förstudier av
strategiska e-förvaltningsprojekt. Utgångspunkten är att dessa ska ta fram kostnads- och
nyttokalkyler för projekt som kan påverka
inriktningen på utvecklingen av svensk eförvaltning.
E-förvaltningsprojekt som har en positiv
kostnads- / nyttokalkyl kan finansieras på olika
sätt. I regeringens skrivelse Riksrevisionens
granskning av it inom statsförvaltningen och
statliga it-projekt (skr. 2010/11:138) beskrivs hur
lånefinansieringsmodellen kan tillämpas vid
myndighetsgemensam utveckling av e-tjänster.

Bredband
Sverige ska ha bredband i världsklass. Delmålet
för 2015 är redan uppnått, men skillnaderna
mellan olika delar av landet är stor. Regeringen
arbetar nu för att nå målet för 2020, dvs. att
90 procent av alla hushåll och fasta verksamhetsställen bör ha tillgång till 100 Mbit/s. (Se även
avsnitt 4.4.4. Bredband i världsklass och goda
möjligheter för hushåll och företag att använda
elektroniska samhällstjänster.)
För att uppnå målet att Sverige ska ha
bredband i världsklass, behöver åtgärder vidtas i
syfte att skapa förutsättningar för investeringar i
it-infrastruktur i hela landet genom stabila
spelregler på en marknad som kännetecknas av
god konkurrens. De insatser som vidtas bör
präglas av teknikneutralitet vilket innebär att det
ska vara den kommersiella efterfrågan som avgör
i vilka tekniska lösningar som investeringar sker.
Tillgång till it-infrastruktur och bredband har
en avgörande betydelse för möjligheten att driva
och utveckla företag i alla delar av landet. Både
företag och hushåll bör ha goda möjligheter att
använda sig av elektroniska samhällstjänster och
service via bredband. Utgångspunkten är att
tillgången till it-infrastruktur i första hand ska
säkerställas genom en väl fungerande marknad. I
storstäder och i många större tätorter finns idag
ett stort urval av bredbandsoperatörer, inte sällan
med konkurrerande it-infrastrukturer, att välja
mellan. I mindre orter och i gles- och
landsbygder ser det ofta annorlunda ut med ett
mindre urval av möjliga konkurrerande
operatörer. Det finns människor i Sverige,
främst i glesbygd, som helt saknar tillgång till itinfrastruktur. Nya och förändrade elektroniska
kommunikationstjänster gör att efterfrågan på
allt högre överföringskapacitet är stor.
Regeringen avser därför att fortsätta
genomföra riktade satsningar på bredband med
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hög överföringskapacitet i områden som saknar
kommersiella förutsättningar för utbyggnad.
Regeringen föreslår att Landsbygdsprogrammet
förstärks med totalt 300 miljoner kronor t.o.m.
2014 i syfte att öka tillgängligheten till bredband
på landsbygden (se avsnitt 2.6.1 utgiftsområde
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel)
samt att PTS tillförs totalt 75 miljoner kronor
för offentlig medfinansiering för detta ändamål.
Regeringen föreslår också att stödet till
kanalisation förlängs med den totala summan
120 miljoner kronor t.o.m. 2014.
För att ytterligare främja utbyggnaden av
bredband i hela landet är dialog och samverkan
mellan de olika aktörer som verkar på den
svenska bredbandsmarknaden viktig.
Samhällsomfattande tjänster och telefoni
Telefoni och en anslutning som medger en
funktionell tillgång till internet är viktiga
kommunikationsmedel, som i dag kan jämföras
med en väg framdragen till bostaden. Samhällsomfattande tjänster motsvarar rimliga krav på
den lägsta nivå av kommunikationstjänster som
ska finnas tillgängliga i samhället.
Regeringen har i budgetpropositionen för
2011 aviserat att man under 2011 avser höja
nivån för funktionell tillgång till internet från
överföringshastigheten
20
kbit/sek
till
1 Mbit/sek inom ramen för den samhällsomfattande tjänsten. Utgångspunkten är att
marknadsutvecklingen är så pass gynnsam att
dessa tjänster i princip finns tillgängliga eller
kommer finnas tillgängliga till alla fasta bostäder
och fasta verksamhetsställen inom de närmaste
åren. I enstaka fall där marknaden inte når fram
och inte heller t.ex. täckningskrav är möjliga eller
lämpliga för vare sig telefonitjänst eller möjlig
internetanslutning, så kan fortsatt behov finnas
av statliga medel för upphandling. För perioden
2012–2014 beräknas 15 miljoner kronor per år
för dessa ändamål.
Robust elektronisk kommunikation
Den elektroniska kommunikationen ska vara
uppbyggd på ett sådant sätt att allvarliga
händelser, inklusive otillbörlig påverkan, inte
leder till oacceptabla avbrott eller störningar. I
takt med samhällets allt mer ökande beroende av
internet och telefoni så minskar acceptansen för
avbrott. Avbrott i internet- och teletrafiken kan
få allt allvarligare följder för samhället.
Åtgärder
för
robust
elektronisk
kommunikation kräver framförhållning och

kontinuitet. Ett effektivt arbete med
kontinuerliga robusthetshöjande åtgärder som
ger optimal utdelning kräver fortsatt utveckling
och samverkan med marknadens aktörer. Statliga
och privata gemensamma insatser är viktiga där
marknaden inte kan agera enbart på egen hand.
Denna privatoffentliga samverkan bidrar till
framtida minskade kostnader för samhället till
följd av färre avbrott och driftsäkrare nät för
tele- och internettrafik.
Internet i Sverige och globalt
Internets utveckling ska karaktäriseras av
öppenhet, frihet och säkerhet, till gagn för
medborgare, företag, organisationer och
offentlig sektor. Målet är ett globalt, tillgängligt,
öppet och robust internet.
Kommunikation är en nödvändighet i ett
modernt demokratiskt samhälle, både för att
främja företagande, innovation och konkurrens
och för att den enskilde ska kunna nå och sprida
information, utnyttja sin yttrandefrihet och
kunna utöva sitt inflytande. Det behövs insatser
för att internet i Sverige ska vara robust, stabilt
och tillgängligt i alla delar av landet. Internet är
dock en global företeelse och många beslut tas
på global nivå där aktiviteter kring internets
utveckling drivs av många olika aktörer. Sverige
behöver fortsätta engagera sig internationellt,
samarbeta med branschen och med andra länder
och därigenom bidra till att bibehålla internet
som en öppen och decentraliserad plattform för
kommunikation.
I frågan om internets förvaltning och
utveckling är inriktningen för regeringens arbete
en ökad internationalisering kring hanteringen
av internets kritiska resurser, i första hand
domännamnssystemet (DNS) och internetprotokollet (IP). Ett fritt, stabilt och öppet
internet ska främjas och flerpartssamverkan i
olika fora stärkas. Sverige kommer därför att
fortsätta vara aktiv inom ICANN:s rådgivande
grupp GAC, kommissionens rådgivande organ
High Level Group on Internet Governance
(HLIG) och inom IGF samt andra berörda
internationella organ. På samma sätt som
respekten för de mänskliga rättigheterna på
internet ska säkerställas nationellt, ska Sverige
fortsätta att med kraft engagera sig för att
mänskliga rättigheter på internet respekteras
globalt. Internationella forum för frågor om
internets förvaltning är centrala för detta arbete.

105

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Arbetet med offentlig sektors utveckling av etjänster ska stödja övergången till nästa version
av internetprotokollet IPv6. Arbetet med att öka
användningen av säkerhetsstandarden DNSSEC
bland offentliga användare bör också fortsätta.
Effektivt fungerande marknader
Marknaden och användningen av elektronisk
kommunikation kännetecknas av en snabb
teknisk utveckling och kontinuerlig marknadsutveckling. De allt snabbare tekniska landvinningarna och konvergensen inom sektorn gör
att olika typer av tekniker för att leverera samma
typ av innehåll kan användas i allt högre
utsträckning. Därför bör regleringen så långt
möjligt vara teknikneutral. En mångfald av
tekniker kommer att samverka framöver för att
bidra till den höga tillgänglighet till bredband
som regeringen har som målsättning.
Efterfrågan på mobilitet och bandbredd hos
samhällets användare fortsätter och därmed ökar
även efterfrågan på trådlöst bredband. Detta
gäller även s.k. maskin- till maskin-användning
där maskiner är uppkopplade mot varandra, t.ex.
för att automatiskt kunna mäta, styra och
övervaka industriella processer.
PTS har i sin inriktningsplan angett
ambitionen att de närmaste åren tilldela
ytterligare frekvensutrymme på teknik- och
tjänsteneutrala villkor för att tillgodose
efterfrågan. Det är också viktigt att beakta den
aktuella konkurrenssituationen när beslut om
tillstånd enligt lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation fattas. Aktörer som redan
befinner sig på marknaden har stora fördelar
gentemot nya aktörer, vilket kan leda till att få
eller inga nya aktörer kan träda in. Det är därför
viktigt att ha så låga inträdeshinder och ett så
öppet system som möjligt.
En svensk utgångspunkt är att det är av stor
vikt att politikens detaljutformning och
förvaltningen av radiofrekvenser utförs på
nationell nivå, då radiofrekvenser är en nationell
resurs. Beslut om tillståndsförfaranden, villkor
och åtgärder för att uppnå en effektiv
konkurrens utformas lämpligen nationellt, med
hänsyn till de förutsättningar som finns
nationellt och med beaktande av EUgemensamma regler. Det är därför viktigt att
internationella regler och överenskommelser inte
begränsar möjligheterna att fatta nationella
beslut och tillgodose nationell efterfrågan.
Samtidigt
innebär
en
internationell
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harmonisering av band för vissa specifika
tjänster, t.ex. mobilt bredband, att kostnaden för
utrustning och därmed för slutanvändaren blir
avsevärt lägre än om utrustning ska utvecklas
och anpassas för varje enskild stat. Den svenska
inställningen inför Internationella Teleunionens
(ITU) världsradiokonferens 2012 är därför att
verka för att ITU:s radioreglemente medger
större nationell flexibilitet och att ITU får i
uppdrag att studera ytterligare frekvensband för
mobila bredbandstjänster inför kommande
världsradiokonferens.
I och med de ändringar i lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation som trädde i kraft
den 1 juli i år har PTS genom lagstiftning fått
ytterligare verktyg för att verka för effektivt
fungerande marknader. De uppdaterade reglerna
väntas sammantaget leda till en mer effektivt
fungerande konkurrens och ökade incitament att
göra investeringar för företagen inom området.
Omfattande investeringar i bl.a. fiberinfrastruktur är en nödvändig del för att nå
regeringens mål om tillgänglighet till bredband.
Regeringen kommer att följa utvecklingen på
området.
Utveckling med hjälp av it
It för ett miljöanpassat samhälle
Det är viktigt att staten fortsätter att förbättra
sitt arbete inom it för miljön, för att utgöra ett
gott föredöme. Regeringen kommer att fortsätta
följa utvecklingen utifrån de mål och
rekommendationer som beslutades i It för en
grönare förvaltning – agenda för it för miljön
2010–2015.
Inriktningen är fortsatt att it ska bidra till ett
miljöanpassat samhälle. It:s positiva potential för
miljöförbättringar inom andra samhällsområden
än it-området, t.ex. energi och transporter, är
enligt The Climate Groups rapport SMART
2020, beräknad till 15 procents koldioxidminskningar. Det är viktigt att alla berörda
aktörer inom olika sektorer samverkar för att
utnyttja denna potential till fullo.
Jämställd it-utveckling
Den sneda könsfördelningen inom it-området,
såväl bland yrkesverksamma i it-branschen som
inom it-utbildningar vid universitet och
högskolor, betyder att potentialen av kvinnors
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delaktighet och kunskap på it-området inte
används fullt ut.
Inriktningen är att jämställdheten inom itområdet ska öka kraftigt. För att andelen
kvinnor i it-relaterade yrken ska öka är det
nödvändigt att andelen kvinnor som studerar på
utbildningar med it-inriktning också ökar. Det
behövs en utökad samverkan mellan berörda
aktörer, it-branschen, lärosäten med it-relaterade
utbildningar samt övrig offentlig sektor och
organisationer.
Post och grundläggande betaltjänster
Post
Insatserna på postområdet syftar till att skapa
förutsättningar för en väl fungerande postmarknad. Härigenom ökar möjligheterna att bo
och vara verksam såväl i tätorter som i gles- och
landsbygder. Bland de faktorer som påverkar den
framtida
postmarknaden
kan
nämnas
konjunkturutvecklingen, konkurrensen både på
postmarknaden och på marknaden för
kommunikationstjänster med många digitala
alternativ samt tillhandahållandet av den
samhällsomfattande posttjänsten.
För att etablera sig på postmarknaden krävs
en tämligen stor arbetsinsats av operatörerna
vilket har lett till att många mindre företag
tidigare har lämnat marknaden och att antalet
nya operatörer de senaste åren varit få. Inom
marknadssegmentet för rikstäckande befordran
av enstaka brev förekommer ingen egentlig
konkurrens alls och bedöms heller inte komma
att uppstå inom en överskådlig framtid.
När det däremot gäller stora delar av
marknadssegmentet för s.k. sändningar, har
utvecklingen ända sedan 1993 karaktäriserats av
hård konkurrens mellan Posten AB och Bring
Citymail. Det är därför av allra största vikt att
konkurrenslagstiftningen hindrar otillbörlig
prissättning och missbruk av dominerande
ställning. De konkurrensvårdande myndigheterna har anledning att vara uppmärksamma på
konkurrensbegränsande
beteenden,
t.ex.
erbjudanden av exklusivitets- och trohetsskapande karaktär.
Regeringens bedömning är att det behövs
ytterligare konkurrensförbättrande åtgärder.
Tillträde till annan postoperatörs distributionskedja skulle t.ex. kunna ge incitament för både
nya och befintliga aktörer att utveckla sin

verksamhet
och
stärka
konkurrensen.
Förutsättningarna för postoperatörers och andra
företags behov av tillgång till annan
postoperatörs distributionskedja kan därför
behöva utredas.
Framväxten av en gemensam europeisk postmarknad är viktig för en fungerande konkurrens
och därmed ökad valfrihet för postkunderna.
EU:s inre marknad för posttjänster ska vara fullt
ut genomförd i samtliga medlemsstater före
utgången av 2013. Sverige har med utgångspunkt
i de svenska erfarenheterna även fortsättningsvis
en viktig roll att spela i det internationella
samarbetet på postområdet.
Grundläggande betaltjänster
Staten har ansvar för att alla i hela landet ska
kunna ta ut kontanter och betala räkningar till
rimliga priser samt hantering av dagskassor.
Inriktningen är att det statliga åtagandet endast
omfattar de orter och den landsbygd där behovet
inte tillgodoses av marknaden. När marknaden
inte räcker till, exempelvis i glesbygd, kan staten
således gå in och säkra de grundläggande betaltjänsterna till en samhällsekonomiskt rimlig
kostnad.
I samhället finns fortfarande grupper av äldre
och personer med funktionsnedsättning vars
behov inte tillgodoses av marknaden. Vissa
offentliga kostnader kan därför inte uteslutas.
För att säkerställa det statliga åtagandet fick
PTS, i anslutning till riksdagens beslut med
anledning av propositionen Statens ansvar för
vissa betaltjänster (prop. 2006/07:55, bet.
2006/07:TU 16, rskr. 2006/07:205), i uppdrag av
regeringen att upphandla tjänsterna. Dessa
upphandlades för en fyraårsperiod, tom. mitten
av 2012.
Resultatet av de statliga satsningarna förväntas
bli ökad samordning mellan kommersiell och
offentlig service liksom lokalt anpassade tjänster
som är kostnadseffektivare och som bidrar till
ett utökat utbud av tjänster. Härigenom bidrar
åtgärderna till lokal och regional utveckling och
tillväxt.
Framtida insatser bör ske i samverkan med
berörda myndigheter och näringsliv samt med
intresse- och branschorganisationer inom ramen
för regionalt arbete. Exempelvis kan detta ske
med stöd till investeringar och drift, regionala
stöd- och utvecklingsinsatser samt utveckling av
användarvänliga tjänster. Sådana insatser kan leda
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till ett utökat utbud av service och bidrar
därigenom också till tillväxt i alla delar av landet.

4.6

Budgetförslag

4.6.1

2:1 Post- och telestyrelsen:
Förvaltningskostnader för vissa
myndighetsuppgifter

Avgift för skydd av elektroniska
kommunikationer
Regeringens förslag: Regeringen föreslår att

Tabell 4.3 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

37 913

2011

Anslag

25 372

2012

Förslag

20 583

2013

Beräknat

20 989

2

2014

Beräknat

21 397

3

2015

Beräknat

21 958

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

997
25 817

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 20 584 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 20 554 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 20 554 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för PTS förvaltningskostnader
i den mån dessa inte finansieras med avgifter.
Det gäller bl.a. kostnader i samband med
upphandling av samt ersättning för tjänster till
personer med funktionsnedsättning samt
åtgärder avseende civilt försvar och svåra
påfrestningar rörande elektroniska kommunikationer m.m. Anslaget används även för PTS
verksamhet vad gäller kvalificerade elektroniska
signaturer. Vidare används anslaget för viss
verksamhet som syftar till att förverkliga det itpolitiska målet.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 4.4 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Utfall 2010

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

95 402

242 348

241 934

414

Prognos 2011

100 250

257 941

271 733

-13 792

Budget 2012

100 250

272 005

276 405

-4 400

PTS disponerar vissa av de avgifter som
myndigheten tar ut av operatörer inom
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verksamheterna för elektronisk kommunikation,
post och kvalificerade elektroniska signaturer.
Beräknade intäkter som myndigheten får
disponera är 272 005 000 kronor för 2012.

avgiftsuttaget för att finansiera åtgärder mot
allvarliga fredstida hot och påfrestningar som
gäller elektronisk kommunikation fastställs till
högst 100 000 000 kronor under 2012.
Skälen för regeringens förslag: Finansieringen
av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och
påfrestningar
som
gäller
elektronisk
kommunikation sker genom att den som
bedriver verksamhet som är anmäld enligt lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation
betalar en avgift. Åtgärder som finansieras från
anslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk
kommunikation, med ett belopp som motsvarar
avgiftsuttaget, syftar till att bidra till att säkra de
elektroniska kommunikationernas driftsäkerhet
och robusthet.

Regeringens överväganden
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 20 583 000 kronor anvisas under
anslaget 2:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter för
2012.
För 2013 beräknas anslaget till 20 989 000
kronor, för 2014 till 21 397 000 kronor och för
2015 beräknas anslaget till 21 958 000 kronor.
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Tabell 4.5 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 2:1
Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa
myndighetsuppgifter
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

25 372

25 372

25 372

25 372

263

768

1 314

2 014

-5 052

-5 151

-5 259

-5 397

-30

-31

21 397

21 958

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

Anslaget används för ersättning för särskilda
tjänster för personer med funktionsnedsättning i
syfte att trygga behovet av effektiva elektroniska
kommunikationer och posttjänster. Anslaget
används även för utvecklingsprojekt med
inriktning på elektronisk kommunikation och itanvändning för personer med funktionsnedsättning. Dessutom används anslaget för viss
uppföljnings- och utredningsverksamhet.

Överföring till/från
andra anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat anslag

20 583

20 989

Bemyndigande om ekonomiska
åtaganden

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

4.6.2

2:2 Ersättning för särskilda tjänster
till funktionshindrade

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslag 2:2 Ersättning för
särskilda tjänster till funktionshindrade ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 220 000 000 kronor under 2013–
2014.

Tabell 4.6 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

130 156

2011

Anslag

148 749

2012

Förslag

147 078

2013

Beräknat

145 078

2014

Beräknat

145 078

2015

Beräknat

145 078

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

23 049
150 005

Skälen för regeringens förslag: Bemyndigande
behövs för att möjliggöra att det för
verksamheten kan göras ekonomiska åtaganden,
som främst avser flerårigt avtalstecknande vid
upphandling.

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Tabell 4.7 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Ingående åtaganden

Prognos
2011

Förslag
2012

159 506

148 840

189 949

94 152

160 000

130 000

- 104 818

- 118 891

- 110 000

Utestående åtaganden

148 840

189 949

209 949

Erhållet/föreslaget bemyndigande

240 000

220 000

220 000

Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Regeringens överväganden
Den del av verksamheten som härrör till tjänsten
SMS 112, dvs. tjänst för nödsamtal till larmnumret 112 via sms för funktionshindrade, förs
från PTS till SOS Alarm AB. Anslaget minskas
därför med 1 671 000 kronor fr.o.m. 2012.

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015–

- 110 000

- 99 949

0

Medlen beräknas i stället under utgiftsområde 6
Försvar och samhällets krisberedskap, anslag 2:6
Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för
alarmeringstjänst enligt avtal.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 147 078 000 kronor anvisas under
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anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till
funktionshindrade för 2012. För åren 2013–2015
beräknas anslaget till 145 078 000 kronor för
respektive år.
Tabell 4.8 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 2:2
Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade

tjänster för äldre personer och personer med
funktionsnedsättning boende i landsbygd. Detta
inbegriper upphandling av dessa tjänster. Vidare
används anslaget för regionala stöd- och
utvecklingsinsatser.

Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

148749

148 749

148 749

148 749

-2 000

-2 000

-2 000

-1 671

-1 671

-1 671

-1 671

147 078

145 078

145 078

145 078

Bemyndigande om ekonomiska
åtaganden

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från
andra anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat anslag

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslag 2:3 Grundläggande
betaltjänster ingå ekonomiska åtaganden som
medför behov av framtida anslag på högst
60 000 000 kronor under 2013–2014.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

4.6.3

Skälen för regeringens förslag: Bemyndigande
behövs för att möjliggöra att det för
verksamheten kan göras ekonomiska åtaganden,
som främst avser flerårigt avtalstecknande vid
upphandling.

2:3 Grundläggande betaltjänster

Tabell 4.9 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

48 664

2011

Anslag

49 000

2012

Förslag

37 000

2013

Beräknat

37 000

2014

Beräknat

37 000

2015

Beräknat

37 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

304
48 594

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för tillhandahållandet av
grundläggande betaltjänster på de orter och den
landsbygd där behovet av tjänsterna inte
tillgodoses av marknaden. Anslaget används även
för tillhandahållande av grundläggande betal-

Tabell 4.10 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

- 37 000

- 23 000

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

60 000
0

Utestående åtaganden

60 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

60 000

110

Beräknat
2015–
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Regeringens överväganden

Regeringens överväganden

Kostnaderna för verksamheten 2012 beräknas till
totalt 37 miljoner kronor. För tid efter att
nuvarande upphandling löper ut i juni 2012 kan
nya insatser, t.ex. upphandling behöva
genomföras. Kostnaderna för åren 2013 till och
med 2015 beräknas till 37 miljoner kronor per år.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 37 000 000 kronor anvisas under
anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster för 2012.
För 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till
37 000 000 kronor för respektive år.

Regeringen bedömer att de insatser som
genomförts under året har bidragit till att
förverkliga regeringens politik för informationssamhället.
Regeringens inriktning är enligt ovan att
uppgradera nivån för funktionellt tillträde till
internet (se vidare avsnitt 4.5 Politikens
inriktning). Tjänsten ska i första hand
tillhandahållas av marknaden men vissa
offentliga kostnader kan inte uteslutas varför
beräknat anslag för åren 2012 till och med 2014
höjs med 15 miljoner kronor per år.
För att genomföra förslag i en digitala agenda
ökar anslaget dessutom med 7 miljoner kronor.
För 2012 föreslås att 40 010 000 kronor
anvisas under anslaget 2:4 Informationsteknik:
Telekommunikation m.m. Även för åren 2013–
2014 beräknas anslaget till 40 010 000 kronor per
år. För 2015 beräknas anslaget till 25 010 000
kronor.

Tabell 4.11 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
2:3 Grundläggande betaltjänster
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

49 000

49 000

49 000

49 000

-12 000

-12 000

-12 000

Förändring till följd av:
Beslut

-12 000

Överföring
till/från andra
anslag

Tabell 4.13 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m.

Övrigt

Tusental kronor

Förslag/
beräknat
anslag

37 000

37 000

37 000

37 000

Anvisat 2011

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

1

2013

2014

2015

18 010

18 010

18 010

18 010

22 000

22 000

22 000

7 000

40 010

40 010

40 010

25 010

Förändring till följd av:
Beslut

4.6.4

2012

Överföring till/från
andra anslag

2:4 Informationsteknik:
Telekommunikation m.m.

Övrigt
Förslag/
beräknat anslag

Tabell 4.12 Anslagsutveckling
Tusental kronor

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

2010

Utfall

5 295

2011

Anslag

18 010

2012

Förslag

40 010

2013

Beräknat

40 010

2014

Beräknat

40 010

Tabell 4.14 Anslagsutveckling

2015

Beräknat

25 010

Tusental kronor

1

12 715
19 591

4.6.5

2:5 Driftsäker och tillgänglig
elektronisk kommunikation

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för insatser som bidrar till att
förverkliga målen för politiken för informationssamhället, vilket inkluderar samhällsomfattande
tjänster
inom
området
elektronisk
kommunikation liksom uppföljningar och
utvärderingar av politiken.

2010

Utfall

113 290

2011

Anslag

120 000

2012

Förslag

185 000

2013

Beräknat

185 000

2014

Beräknat

185 000

2015

Beräknat

120 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

81 711
197 491

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
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Anslaget används för åtgärder för driftsäkra och
tillgängliga elektroniska kommunikationer.
Detta inbegriper stöd till bredbandsprojekt i
områden där utbyggnad inte sker på marknadsmässig grund. Närmare villkor för vissa av dessa
stöd ges i förordning.
Vidare används anslaget för åtgärder för
driftsäkra
och
robusta
elektroniska
kommunikationer
för
att
skydda
kommunikationerna mot allvarliga hot och
påfrestningar i fredstid. Anslaget används även
till kostnader för administration av åtgärderna
m.m.

Bemyndigande om ekonomiska
åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 för ramanslaget 2:5 Driftsäker och
tillgänglig elektronisk kommunikation ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 135 000 000 kronor under 2013–
2014.

Skälen för regeringens förslag: Bemyndigande
krävs för att möjliggöra att det för verksamheten
kan göras ekonomiska åtaganden som främst
avser flerårigt avtalstecknande vid upphandling.

Tabell 4.15 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

82 761

57 833

88 048

48 262

85 000

115 000

-73 191

-54 785

-70 000

Utestående åtaganden

57 833

88 048

133 048

Erhållet/föreslaget bemyndigande

95 000

95 000

135 000

Infriade åtaganden

Beräknat
2013

Beräknat
2014

-100 000

-33 048

Beräknat
2015–

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.

Regeringens överväganden

Tabell 4.16 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation

För att kunna utnyttja det ökade stöd till itinfrastrukturutbyggnad inom Landsbygdsprogrammet som föreslås i denna proposition
(se utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd
och livsmedel), krävs medel till medfinansiering.
Därför ökas anslaget med 25 miljoner kronor
2012–2014. Stödet till kanalisation förlängs.
Anslaget ökar därför med ytterligare 40 miljoner
kronor per år 2012–2014.
Regeringen föreslår därför att 185 000 000
kronor anvisas anslaget för 2012. För åren 2013–
2014 beräknas anslaget till 185 000 000 kronor
per år. För 2015 beräknas anslaget till
120 000 000 kronor. Av detta belopp motsvarar
100 miljoner kronor det avgiftsuttag som
föreslås ovan för finansiering av åtgärder mot
allvarliga fredstida hot och påfrestningar som
gäller elektronisk kommunikation. Minst
motsvarande belopp kommer att användas för
detta ändamål.

Tusental kronor
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Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

120 000

120 000

120 000

120 000

65 000

65 000

65 000

185 000

185 000

185 000

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från
andra anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat anslag
1

120 000

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
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4.6.6

2:6 Gemensamma eförvaltningsprojekt av strategisk
betydelse

betydelse för 2012 uppgår till 28 313 000 kronor.
För 2013 beräknas anslaget till 29 163 000
kronor, för 2014 till 3 148 000 kronor och för
2015 till 3 221 000 kronor. Minskningen från
2014 förklaras av att vissa projekt avslutas under
2013.

Tabell 4.17 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

-

2011

Anslag

-

1

2012

Förslag

28 313

2013

Beräknat

29 163

2

3 148

3

2014
2015

Beräknat
Beräknat

3 221

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-

Tabell 4.18 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk
betydelse
Tusental kronor

Anvisat 2011

4

1

Till och med budgetåret 2011 har anslaget redovisats under utgiftsområde 2
Samhällsekonomi och finansförvaltning.
2
Motsvarar 28 314 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 2 998 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 2 999 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslagets ändamål är att finansiera prioriterade
e-förvaltningsprojekt som är av strategisk
betydelse för statsförvaltningens utveckling.
Anslaget ska också användas för projekt som
förenklar
vardagen
för
företag
och
privatpersoner. Vidare används anslaget för att
analysera kostnader och effekter av eförvaltningsprojekt. (För utfall 2010 och anslag
2011, se anslag 1:17, avsnitt 3.6 Budgetförslag,
utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning.)

1

2012

2013

2014

2015

25 000

25 000

25 000

25 000

314

1 074

1 579

2 188

3 000

3 090

-23 430

-23 966

28 313

29 163

3 148

3 221

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från
andra anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

Regeringens överväganden
Regeringen konstaterar att it-projekt tar en stor
del av de statliga myndigheternas resurser i
anspråk och att det därför är viktigt att hitta
former för ett så effektivt resursutnyttjande som
möjligt för sådana projekt.
Utgångspunkten för alla offentliga eförvaltningsprojekt är att de ska vara väl
underbyggda med förstudier som specificerar
hur kostnader ska fördelas och hur besparingar
och andra nyttor ska uppnås, fördelas och
realiseras.
Regeringen fortsätter arbetet med att skapa en
enklare vardag för privatpersoner och företag.
Med anledning av ovanstående ökar anslaget
med 3 miljoner kronor per år 2012–2013.
Regeringen
föreslår
att
anslaget
2:6
Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk

113

Areella näringar,
landsbygd och
livsmedel
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

godkänner målet för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
(avsnitt 2.4),

2.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:2 Insatser för skogsbruket
besluta om bidrag som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 36 000 000 kronor 2013 och
högst 34 000 000 kronor 2014–2016
(avsnitt 3.1.2),

3.

bemyndigar regeringen att för 2012 låta
Kammarkollegiet ha tillgång till en kredit
på myndighetens särskilda räntekonto för
Viltvårdsfonden i Riksgäldskontoret intill
ett belopp av 5 000 000 kronor (avsnitt
3.1.8),

4.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:14 Strukturstöd till fisket m.m.
besluta om bidrag som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 9 500 000 kronor 2013 och
högst 20 500 000 kronor 2014 (avsnitt
3.1.14),

5.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:15 Från EU-budgeten finansierat strukturstöd till fisket m.m. besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 70 000 000 kronor 2013 och högst
30 000 000 kronor 2014 (avsnitt 3.1.15),

6.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:21 Åtgärder för landsbygdens

miljö och struktur besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
2 213 000 000
kronor
2013,
högst
325 000 000 kronor 2014 och högst
272 000 000 kronor 2015 och 2016 (avsnitt
3.1.21),
7.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:22 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och
struktur besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida
anslag
på
högst
2 352 500 000 kronor
2013,
högst
400 000 000 kronor 2014 och högst
250 000 000 kronor 2015 och 2016 (avsnitt
3.1.22),

8.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:28 Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande:
Forskning och samfinansierad forskning
besluta om bidrag som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 400 000 000 kronor 2013,
högst 400 000 000 kronor 2014 och högst
400 000 000 kronor 2015–2017 (avsnitt
3.1.27),

9.

för budgetåret 2012 anvisar anslagen under
utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt följande uppställning:
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Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

Anslagstyp

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
1:10
1:11
1:12
1:13
1:14
1:15
1:16
1:17
1:18
1:19
1:20
1:21
1:22
1:23
1:24
1:25
1:26
1:27
1:28

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

371 621
234 737
1 397
112 047
105 966
12 933
127 349
47 778
496 588
5 000
6 583 000
322 097
410 472
18 482
66 263
287 794
23 587
7 356
88 660
41 866
3 123 451
2 985 447
30 330
2 616
1 029
107 915
1 632 269

Ramanslag

483 284

Ramanslag

1 177

Skogsstyrelsen
Insatser för skogsbruket
Internationellt skogssamarbete
Statens veterinärmedicinska anstalt
Bidrag till veterinär fältverksamhet
Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder
Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
Ersättningar för viltskador m.m.
Statens jordbruksverk
Bekämpande av växtsjukdomar
Gårdsstöd och djurbidrag m.m.
Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter
Finansiella korrigeringar m.m.
Strukturstöd till fisket m.m.
Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
Livsmedelsverket
Livsmedelsstatistik
Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EU-budgeten
Konkurrenskraftig livsmedelssektor
Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.
Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.
Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.
Främjande av rennäringen m.m.
Sveriges lantbruksuniversitet
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande:
Forskning och samfinansierad forskning
1:29 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien
Summa
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2 Areella näringar, landsbygd och
livsmedel

2.1

Omfattning

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd
och livsmedel omfattar verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd, rennäring och samefrågor. Vidare omfattar utgiftsområdet även verksamhet inom utbildning och
forskning.
Utgiftsområdet
omfattar
nu
29 anslag, två färre än föregående år, som följd av
att Fiskeriverket avvecklades den 30 juni 2011.
Anslagsmedlen har övertagits av Havs- och
vattenmyndigheten, som inrättades den 1 juli
2011, under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och
naturvård.
Verksamheten gällande jordbruks- och fiskenäringarna är i hög grad inriktad på tillämpning
av EU:s regleringar och stödsystem. Utgifterna
för verksamheten inom både jordbruks- och
fiskeområdena bestäms i stor utsträckning av
beslut inom EU. De djurfrågor som omfattas
berör djur som människan håller eller på annat
sätt har tagit ansvar för samt den del av faunavården som avser viltvård. Djur- och folkhälsa,
djurskydd och viltvård behandlas under utgiftsområdet.
Verksamhet inom landsbygdsområdet syftar
till att bidra till en hållbar utveckling av landsbygden genom bl.a. fler och växande företag
samt naturresurser som brukas utan att förbrukas. Denna verksamhet består huvudsakligen
av åtgärder inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram 2007–2013.
Inom livsmedelsområdet bedrivs verksamhet
genom att utarbeta regler och utöva kontroll
enligt livsmedelslagen. Därtill bedrivs verksam-

het som avser att främja livsmedelssektorns
konkurrenskraft samt öka livsmedelsexporten.
Verksamheten inom skogsområdet är inriktad
på tillsyn, inventering, uppföljning, utvärdering
samt rådgivning, utbildning och information.
Vidare ingår framför allt miljöinriktade bidrag.
Verksamhet inom sameområdet syftar till att
verka för en levande samisk kultur, inklusive det
samiska språket, byggd på en ekologisk hållbar
rennäring och andra samiska näringar. Området
omfattar också anslag under andra utgiftsområden. Landsbygdsdepartementet har samordningsansvar för frågor som rör samerna.
Verksamhet inom utbildning och forskning
utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Den forskning som
bedrivs inom de areella näringarna har ett särskilt
ansvar för att kunskaperna om naturresurserna
utvecklas för kommande generationers behov.
Samarbete mellan länder bedrivs inom utgiftsområdet särskilt inom ramen för EU men även
internationellt inom FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), det
nordiska samarbetet, WTO (World Trade Organisation), OECD (Organisation for Economic
Co-operation and Development), Forest Europe
(alleuropeiskt skogssamarbete), Codex Alimentarius, IPPC (Internationella växtskyddskonventionen), OIE (Världsorganisationen för
djurhälsa) och en rad andra internationella organisationer.
Inom utgiftsområdet ingår följande myndigheter: Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt, Ansvarsnämnden för djurens
hälso- och sjukvård, Livsmedelsverket, Skogs11
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styrelsen, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
samt vissa verksamheter vid länsstyrelserna och
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande (Formas). Sametinget redovisas under utgiftsområde 1 Rikets styrelse.
Av utgifterna finansieras 57 procent genom
Europeiska garantifonden för jordbruk, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Europeiska fiskerifonden. Merparten
av EU-stöden avser obligatoriska åtgärder såsom
gårdsstöd, djurbidrag, intervention och exportbidrag. Därtill kommer delfinansierade stöd och
ersättningar som förutsätter nationell medfinansiering, i huvudsak nationell finansiering av
landsbygdsprogrammet och det operativa programmet för fiskerinäringen i Sverige.
I diagrammet 2:1 visas fördelningen av medel
inom utgiftsområdet.
Diagram 2.1 Utgiftsområde 23 2012
EU-stöd
9%
7%

Nationell medfinansiering av
EU-stöd

12%

Forskning och utbildning
(inkl. SLU och stöd via
Formas)
56%
Myndigheter (exkl. SLU)
16%
Övrigt

-

EU-stöd (10,0 miljarder kronor): Finansiering från EU-budgeten, t.ex. gårdsstöd, intervention och landsbygdsprogrammet. En
del av EU-stödet förutsätter nationell medfinansiering.

-

Nationell medfinansiering av landsbygdsprogrammet m.m. (2,8 miljarder kronor).

-

Forskning och utbildning (2,1 miljarder
kronor): SLU och stöd till forskning.

-

Myndigheter (1,3 miljarder kronor): Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, m.fl. (ej SLU).

-

Övrigt (1,6 miljarder kronor): Nationellt
stöd, bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, m.m.

12
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2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

1:1

Skogsstyrelsen

346

362

363

372

381

389

387

1:2

Insatser för skogsbruket

372

223

265

235

235

236

228

1:3

Internationellt skogssamarbete

1

1

1

1

1

1

1

1:4

Statens veterinärmedicinska anstalt

117

118

115

112

114

117

120

1:5

Bidrag till veterinär fältverksamhet

104

100

100

106

109

111

114

1:6

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder

15

13

13

13

13

15

15

1:7

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

217

172

176

127

124

124

124

1:8

Ersättningar för viltskador m.m.

42

48

47

48

38

38

38

1:9

Statens jordbruksverk

393

440

441

497

458

467

466

1:10

Bekämpande av växtsjukdomar

8

8

8

5

5

5

5

1:11

Gårdsstöd och djurbidrag m.m.

7 119

6 599

6 374

6 583

6 276

6 187

6 185

1:12

Intervention och exportbidrag för
jordbruksprodukter

471

342

253

322

272

272

272

Finansiella korrigeringar m.m.

40

75

74

410

190

75

75

1:14

Strukturstöd till fisket m.m.

43

28

28

18

10

30

17

1:15

Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till
fisket m.m.

102

70

66

66

70

75

40

1:16

Livsmedelsverket

191

205

206

288

294

299

305

1:17

Livsmedelsstatistik

25

23

23

24

24

25

25

1:18

Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad
från EU-budgeten

7

7

6

7

7

7

7

1:19

Konkurrenskraftig livsmedelssektor

52

100

98

89

89

89

15

1:20

Bidrag till vissa internationella organisationer
m.m.

44

43

39

42

42

42

42

1:13

1:21

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

3 018

3 375

3 309

3 123

2 540

3 012

2 468

1:22

Från EU-budgeten finansierade åtgärder för
landsbygdens miljö och struktur

2 377

3 243

3 075

2 985

2 780

2 499

2 172

24

24

24

30

29

28

23

1:23

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket

1:24

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

4

4

4

3

3

3

3

1:25

Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.

2

2

1

1

1

1

1

1:26

Främjande av rennäringen m.m.

102

116

112

108

108

108

108

1:27

Sveriges lantbruksuniversitet

1 624

1 649

1 649

1 632

1 662

1 694

1 734

1:28

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande: Forskning och
samfinansierad forskning

397

402

397

483

421

428

438

1

1

1

1

1

1

1

164

85

87

0

0

0

0

25

12

5

0

0

0

0

17 447

17 891

17 359

17 733

16 298

16 379

15 429

1:29

Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien

Äldreanslag
2011 1:14 Fiskeriverket
2011 1:16 Fiskevård
Totalt för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd
och livsmedel
1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
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Utgifterna för 2010 inom utgiftsområdet blev
1,7 miljarder kronor lägre än anvisade medel.
Den främsta förklaringen till avvikelsen är
utgifterna för gårdsstöd som blivit lägre på
grund av förändrad eurokursen jämfört med vad
som antogs i budgeten för 2010. Dessutom har
behovet av intervention varit lågt under 2010.
Därutöver har medel inom landsbygdsprogrammet för de s.k. utmaningarna, moduleringsmedel
och medel från den Europeiska återhämtningsplanen för bredbandssatsningar, som tillkom
under 2010, inte nyttjats fullt ut. Utmaningarna
finansieras till 75 procent av EU och till 25 procent av Sverige.
Högre utgifter än anvisade medel blev det
däremot för det s.k. stormstödet. Med anledning
av stormen Gudrun som drabbade södra Sverige
i januari 2005 beslutade riksdagen om ett antal
åtgärder för att lindra effekterna för de drabbade
skogsägarna. Därför har extra medel tillförts
anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket 2005 t.o.m.
2008. Omfattningen på åtgärderna var till att
börja med låga, vilket resulterat i ett anslagssparande som senare tagits i anspråk.
För 2011 beräknas utgifterna inom utgiftsområdet bli 0,5 miljarder kronor lägre än anvisat.
Förklaringen är främst lägre utgifter för gårdsstöd till följd av en förändrad eurokurs.
Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2012–2015.
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Miljoner kronor
2012

2013

2014

2015

17 867

17 867

17 867

17 867

35

105

176

268

Beslut

220

-225

-1 378

-2 416

Övriga makroekonomiska
förutsättningar

-68

-416

-507

-509

32

23

23

23

-51

-52

-52

-53

-302

-1 004

251

251

17 733

16 298

16 379

15 429

Anvisat 2011

1

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Volymer
Överföring till/från andra
utgiftsområden
Övrigt
Ny ramnivå
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

Den föreslagna ramnivån för 2012 är i nivå med
den som anvisades för 2011.
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Tabell 2.3 Ramnivå 2012 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Miljoner kronor
2012

Transfereringar

1

Verksamhetskostnader 2
Investeringar

3

Summa ramnivå

13 319
4 392
22
17 733

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2010 samt kända förändringar
av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från
staten t.ex.vis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller någon
direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

2.3

Skatteutgifter

Statens stöd till företag och hushåll inom
utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd
och livsmedel redovisas i huvudsak på statsbudgetens utgiftssida. Vid sidan av dessa stöd
finns det även stöd på budgetens inkomstsida i
form av avvikelser från en likformig beskattning,
s.k. skatteutgifter. Avvikelser från en likformig
beskattning utgör en skatteförmån om t.ex. en
viss grupp av skattskyldiga omfattas av en
skattelättnad i förhållande till en likformig
beskattning och som en skattesanktion om det
rör sig om ett överuttag av skatt. Många av
skatteutgifterna har införts, mer eller mindre
uttalat, som medel inom specifika politikområden som t.ex. konjunktur-, bostads-, miljöeller arbetsmarknadspolitik. Dessa skatteutgifter
påverkar statsbudgetens saldo och kan därför
jämställas med stöd på budgetens utgiftssida. En
utförlig beskrivning av redovisningen av skatteutgifterna finns i regeringens skrivelse Redovisning
av
skatteutgifter
2011
(skr.
2010/11:108). I det följande redovisas de nettoberäknade skatteutgifterna som är att hänföra till
utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd
och livsmedel. Därutöver tillkommer kapitalvinst på näringsfastigheter. Det har dock inte
varit möjligt att i redovisningen särskilja hur stor
andel som hänför sig till lantbruksfastigheter
respektive övriga näringsfastigheter.
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Tabell 2.4 Skatteutgifter
Miljoner kronor
2011

2012

130

130

-

-

270

300

-

-

80

80

Nedsatt koldioxidskatt för uppvärmning
inom växthus- och jordbruksnäringen

280

290

Särskild nedsättning av koldioxidskatt
för uppvärmning inom växthus- och
jordbruksnäringen

10

10

Nedsatt energiskatt på el som används
inom växthus- och jordbruksnäringen

450

460

Nedsatt koldioxidskatt för diesel till
arbetsmaskiner inom jord- och
skogsbruksnäringen

950

950

2 170

2 220

Uttag av bränsle
Avverkningsrätt till skog
Anläggning av ny skog m.m.
Skogsavdrag
Nedsatt energiskatt på
uppvärmningsbränslen inom växthusoch jordbruksnäringen

Totalt för utgiftsområde 23

Uttag av bränsle

Enligt huvudregeln är uttag ur näringsverksamhet skattepliktigt. Uttag av bränsle för uppvärmning är dock undantaget från skatteplikt om fastigheten är taxerad som lantbruksenhet (22 kap.
9 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL). Skatteutgiften avser skatt på inkomst av näringsverksamhet och särskild löneskatt.

utgiften utgörs av ränteeffekten på den omedelbara avskrivningen och avser skatt på inkomst av
näringsverksamhet och särskild löneskatt.
Skogsavdrag

Vid avyttring av skog får fysisk person under
innehavstiden avdrag med högst 50 procent av
anskaffningsvärdet, medan avdraget för juridiska
personer är begränsat till 25 procent. Vid taxeringen för ett visst beskattningsår får avdrag
göras med högst halva den avdragsgrundande
skogsintäkten (21 kap. 4–19 §§ IL). Syftet med
avdragsrätten är att undanta rena kapitaluttag
från beskattning. Å andra sidan saknas anledning
att ge avdrag när värdeökningen på skogstillväxten överstiger gjorda uttag. Skatteutgiften
uppkommer genom den schablon som är vald
för beräkning av avdragets storlek och avser
inkomstskatt och särskild löneskatt.
Nedsatt energiskatt på uppvärmningsbränslen
inom växthus- och jordbruksnäringen

Enligt 6 a kap. 1 § 10 och 11 LSE gäller energiskattebefrielse med 70 procent för användning
av fossila bränslen för annat ändamål än drift av
motordrivna fordon vid yrkesmässig växthusodling eller i annan jordbruks-, skogsbruks- eller
vattenbruksverksamhet. Normen utgörs av full
energiskattesats på bränsle.

Avverkningsrätt till skog

Enligt god redovisningssed uppkommer intäkten
när bindande avtal träffas. Enligt gällande lagstiftning tillämpas dock i detta fall kontantprincipen, vilket innebär att beskattningen skjuts
upp, varför en räntefri kredit uppstår i näringsverksamhet (21 kap. 2 § IL). I princip borde
räntan på krediten utgöra underlag för skatt på
inkomst av näringsverksamhet och särskild löneskatt.
Anläggning av ny skog m.m.

Nedsatt koldioxidskatt för uppvärmning växthusoch jordbruksnäringen

Enligt 6 a kap. 1 § 10 och 11 lag om skatt på
energi (1994:1776), LSE, gäller koldioxidskattebefrielse med 70 procent för användning av
fossila bränslen för annat ändamål än drift av
motordrivna fordon vid yrkesmässig växthushållning eller i annan jordbruks-, skogsbruks
eller vattenbruksverksamhet. Normen utgörs av
full koldioxidskatt. Riksdagen har beslutat att
skattebefrielsen sänks till 40 procent fr.o.m.
2015.

Utgifter för anläggning av ny skog och dikning
som främjar skogsbruk ska kostnadsföras direkt.
Utgifter för inköp samt plantering av träd och
buskar för frukt- eller bärodling får dras av
direkt (21 kap. 3 § och 20 kap. 17 § IL). Skatte15
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Särskild nedsättning av koldioxidskatt för
uppvärmning inom växthus- och
jordbruksnäringen

Enligt 9 kap. 9 § LSE medges energiintensiva
företag inom jordbruks-, skogsbruks- och
vattenbruksnäringarna nedsättning av koldioxidskatten, utöver den generella nedsättningen,
om koldioxidskatten överstiger 1,2 procent av
det enskilda företagets försäljningsvärde. För det
överskjutande beloppet sätts skatten ned till
24 procent. EU:s minimiskattesatser måste dock
alltid respekteras. Normen utgörs av full koldioxidskattesats. Riksdagen har beslutat att slopa
den särskilda nedsättningsregeln fr.o.m. 2015.
Skatteutgiften upphör därmed.
Nedsatt energiskatt på el som används inom
växthus- och jordbruksnäringen

El som används vid yrkesmässig växthusodling
eller i annan jordbruks., skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet beskattas med 0,5 öre/kWh
(11 kap. 3 § respektive 11 kap. 12 § LSE).
Normen utgörs av normalskattesatsen på el.
Nedsatt koldioxidskatt för diesel till
arbetsmaskiner inom jord- och
skogsbruksnäringen

Enligt 6a kap. 2 a § LSE gäller nedsatt koldioxidskatt för diesel som används i arbetsmaskiner i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller
vattenbruksverksamhet. Nedsättningen motsvarar en återbetalning med 2,10 kronor/liter.
Normen utgörs av full koldioxidskattesats.
Riksdagen har beslutat att begränsa återbetalningen till 1,70 kronor 2013 och 0,90 kronor
2015.

2.4

Mål

-

Vidare finns för skogspolitiken två jämställda
mål, beslutade av riksdagen (prop. 1992/93:226,
bet. 1992/93:JoU15, rskr. 1992/93:252 och prop.
2007/08:108, bet. 2007/08:MJU18, rskr.
2007/08:244).
Regeringens förslag: Nuvarande mål för utgifts-

området kompletteras med ett mål avseende det
internationella arbete som bedrivs inom utgiftsområdet med följande lydelse:
-

Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald.

-

De gröna näringarna är miljö- och resurseffektiva och har en nyckelroll i Sveriges
energiproduktion.

16

De gröna näringarna bidrar till en globalt
hållbar utveckling.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen bedriver inom utgiftsområdet, i tillägg till det
omfattande EU-relaterade arbetet, även omfattande verksamhet på den internationella/multilaterala arenan. Det handlar framför
allt om arbete inom FN:s, OECD:s och WTO:s
ramar som går att härleda till skog, fiske och
jordbruk. För att tydligare kunna följa resultatet
av verksamheten bör ett nytt mål med internationell inriktning införas.

2.5

Resultatredovisning

Regeringen lämnar i budgetpropositionen för
2012 resultatredovisningen för 2010 för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt regeringens vision bruka utan att
förbruka. Visionen är indelad i tre övergripande
mål, som även utgör strukturen för regeringens
redovisning och uppföljning:
-

Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald.

-

De gröna näringarna är miljö- och resurseffektiva och har en nyckelroll i Sveriges
energiproduktion.

Målen för utgiftsområdet är:
-

De gröna näringarna utmärks av omtanke,
ansvarstagande och hög etik.

De gröna näringarna utmärks av omtanke,
ansvarstagande och hög etik.
Regeringen redovisar nedan uppnådda resultat
och effekter av gjorda insatser. En årligt återkommande dialog förs med Miljö- och jordbruksutskottet om utvecklingen av resultatredo-
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visningen. År 2010 är det andra året som myndigheterna rapporterat till regeringen enligt
bruka utan att förbruka.
Skogspolitikens två jämställda mål, beslutade
av riksdagen (prop. 1992/93:226, bet.
1992/93:JoU15, rskr. 1992/93:252 och prop.
2007/08:108, bet. 2007/08:MJU18, rskr.
2007/08:244), redovisas i avsnitt En skogspolitik
i takt med tiden.
2.5.1

Ett dynamiskt och
konkurrenskraftigt näringsliv i hela
landet som präglas av öppenhet och
mångfald

De gröna näringarnas konkurrenskraft

Indikatorer
För att mäta resultatet för målet används följande indikatorer
-

Prisutveckling: avräkningspriser för vegetabilier och animalier, priser för jordbrukets
insatsvaror, priser på jordbruksmark, jordbrukets investeringar i maskiner och redskap.

-

Strukturutveckling: antalet sysselsatta inom
jordbruket, jordbruksföretagens inkomst,
antalet mjölkkor, mjölkinvägning, antalet
mjölkföretag,
besättningsstorlek
för
mjölkföretag, antalet slaktsvin och smågrisar, besättningsstorlek för företag med
slaktsvin, areal åkermark, spannmålsareal
och vallareal, spannmålsskörd och oljeväxtskörd.

-

Företagande och utrikeshandel: antalet
jordbruksföretag, export av jordbruksvaror.

-

Administration: andel utbetalda stöd och
ersättningar inom innevarande stödår.

Resultat
Regeringen arbetar för ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet, med
ambitionen att svenska jordbrukare ska ha likvärdiga konkurrensförhållanden jämfört med
jordbrukare i övriga EU. Resultat om konkurrenskraft för områdena landsbygd, fiske och
skog finns under avsnitten Landsbygdsprogrammet, Fiskeprogrammet och En skogspolitik i takt med tiden.

Prisutveckling
Under senare delen av 2010 ökade världsmarknadspriserna på jordbruksprodukter samtidigt
som de senaste årens kraftiga prisvariationer
kvarstår. Mellan februari 2010 och februari 2011
ökade avräkningspriserna med i genomsnitt
19 procent. Störst var ökningen för spannmål där
priserna steg med 99,8 procent. För vegetabilier
ökade priserna i genomsnitt med 38 procent. För
animalieproduktionen steg priserna i genomsnitt
med 7 procent under perioden. Det finns dock
stora variationer inom animalieproduktionen,
priserna för fjäderfä ökade med 12 procent
medan priserna för gris sjönk med 21 procent.
Mellan februari 2010 och februari 2011 noterades en ökning av priserna på jordbrukets
insatsvaror med 7 procent. Priset ökade framförallt för energi, gödsel- och jordförbättringsmedel
samt djurfoder. Priset på jordbruksmark har
ökat kontinuerligt sedan Sveriges EU-inträde
1995. Priset låg under 2009 på samma nivå som
2008 års priser.
Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap har uppskattats till 6,1 miljarder kronor
2009, vilket är en ökning med 19 procent sedan
2006 men en minskning med 10 procent jämfört
med närmast föregående år.
Strukturutveckling
Antalet sysselsatta inom jordbruket minskade
med cirka 20 000 under perioden 1997–2007,
vilket motsvarar cirka 10 procent. Enligt Jordbruksverket uppgick antalet sysselsatta i jordbruket 2010 till 177 400 personer varav 59 procent var män och 41 procent kvinnor. Det är
första gången sedan 1960-talet som andelen
kvinnor överstiger 40 procent.
Enligt prognoser från Jordbruksverket beräknas jordbrukssektorns inkomster öka med
25 procent jämfört med 2009.
Antalet mjölkkor minskade mellan 1995–2010
med 28 procent. Ökad produktivitet har dock
medfört att mjölkinvägningen under samma
period endast har minskat med 13 procent.
Under samma period minskade antalet mjölkföretag med 68 procent. Den genomsnittliga
besättningsstorleken för företag med mjölkkor
ökade från 52 till 62 mjölkkor mellan 2007 och
2010. Då mjölkkvoterna är under avveckling
genom årliga ökningar av de nationella kvoterna
är det inte lägre relevant att mäta utvecklingen
inom mjölksektorn i termer av kvotuppfyllelse.
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Tabell 2.5 Antal mjölkkor, slaktsvin och smågrisar i svenskt
jordbruk

Mjölkor
Slaktsvin
Smågrisar

1995

2003

2007

2010

482 100

402 500

369 600

348 100

1 299 800

1 127 400

1 015 400

936 900

768 300

567 300

479 500

427 000

Källa: Statens Jordbruksverk JO 20 SM 1101.

År 2010 fanns det 936 900 slaktsvin och 427 000
smågrisar i svenskt jordbruk. Detta är en minskning med 17 respektive 25 procent sedan 1995.
Den genomsnittliga besättningsstorleken hos
företag med slaktsvin har mer än tredubblats
under samma tidsperiod, från 157 slaktsvin per
besättning 1995 till 664 per besättning 2010.
Den totala arealen åkermark har minskat med
4 procent mellan 1999 och 2010. Spannmålsarealen minskade under 2010 med 7 procent till
970 000 hektar. Samtidigt ökade vallarealen med
2 procent. Den totala skörden av spannmål blev
under 2010 drygt 4,3 miljoner ton, vilket är
17 procent lägre än 2009 års skörd. Den totala
skörden av oljeväxter uppgick till 278 600 ton,
vilket är 7 procent mindre än 2009 men 16 procent mer än genomsnittet för de fem senaste
åren.
Tabell 2.6 Åkermarkens användning
Hektar
1999

2003

2007

2010

Spannmål

1 153 200

1 153 900

990 100

962 800

Baljväxter

39 700

38 800

28 600

46 100

Vall och
grönfoderv.

980 200

965 000

1 127 600

1 194 700

Potatis

32 800

30 500

28 400

27 200

Sockerbetor

59 900

50 100

40 700

37 900

Raps och rybs

75 900

58 600

87 800

110 200

405 300

371 600

344 600

254 500

2 746 900

2 668 600

2 647 700

2 633 500

Övrigt, inkl
träda
Summa
åkermark

Källa: Statens Jordbruksverk JO 10 SM 1101.

Företagande
Antalet jordbruksföretag uppgick 2010 enligt
Jordbruksverket till nära 71 000 vilket är en
minskning med cirka en fjärdedel jämfört med
för 20 år sedan. I statistiken ingår företag med
minst 5 hektar jordbruksmark.
Exporten av jordbruksvaror redovisas under
avsnittet Sverige – det nya matlandet.
Under 2010 inrättade Jordbruksdepartementet en högnivågrupp för att diskutera åtgärder
för att stärka lönsamheten och konkurrenskraf18

ten i jordbrukets primärproduktion i Sverige.
Gruppen bestod av representanter för intresseorganisationer, företag och myndigheter kopplade till jordbrukets primärproduktion. Syftet
med gruppen var att få en god bild av situationen
och den framtida utvecklingen i sektorn. Gruppen var enig om att den enskilt viktigaste faktorn
för att vända trenden inom sektorn är attityden
och framtidstron. Gruppen kom även fram till
att kunskaperna hos konsumenter, beslutsfattare
och myndigheter om hur jordbruk bedrivs kan i
många fall vara svaga och gemensamma åtgärder
bör vidtas för att få en större förståelse och förankring i samhället.
Konkurrensverket fick under 2010 i uppdrag
att göra en analys av konkurrensen i livsmedelskedjan. Uppdraget visar att det går att förbättra
konkurrensen. Uppdraget visar också att det
svenska jordbruket har upp till tio procents lägre
marginaler jämfört med jordbruk i ett genomsnitt av länderna EU-15.
Administration
Under 2010 genomförde Jordbruksverket och
länsstyrelserna på regeringens uppdrag ett
projekt för att förbättra styrningen och hanteringen av stödverksamheten. Syftet med projektet var att förbättra Jordbruksverkets styrning
av stödverksamheten och att länsstyrelserna
skulle följa Jordbruksverkets styrning. Detta
skulle möjliggöra att gårdsstöd, kompensationsbidrag och miljöersättningar i så hög utsträckning som möjligt kunde betalas ut före årsskiftet, samt öka korrektheten i hanteringen av stöd.
Som resultat av Jordbruksverkets och länsstyrelsernas arbete kunde 96 procent av gårdsstödet
betalas ut redan den första december vilken är
första möjliga dag att betala ut stöd, vilket var
den högsta andelen utbetalda stöd inom EU.
Före årsskiftet hade 98 procent av brukarna fått
gårdsstöden utbetalda. Även kompensationsbidragen och miljöersättningarna blev i högre
grad än tidigare utbetalda under 2010 till följd av
projektet.
Jordbruksverket genomförde, tillsammans
med länsstyrelserna, en uppdatering av den s.k.
blockdatabasen, den databas med kartmaterial
och arealuppgifter som används vid ansökan om
gårdsstöd, kompensationsbidrag och miljöersättningar. Orsaken till uppdateringen var den
kritik som Europeiska kommissionen har riktat
mot Sverige i samband med revisionsbesök.
Jordbruksverkat har bl.a. genomfört löpande
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àjourhållning av blockdatabasen och arbetat med
att öka andelen ansökningar via internet, vilket
minskar andelen felaktiga ansökningar.
Analys och slutsatser
Det svenska jordbruket agerar på en alltmer
internationellt konkurrensutsatt marknad. För
att jordbruksnäringen ska vara framgångsrik
krävs att den är konkurrenskraftig och lönsam,
inte bara i förhållande till annan verksamhet i
Sverige och i jämförelse med andra producenter
inom EU, utan även i förhållande till en alltmer
effektiv produktion i länder utanför EU.
Under de senaste åren har både avräkningspriserna och kostnaderna för insatsvaror uppvisat stora variationer. Priserna på jordbruksprodukter har i regel haft en långsammare
ökningstakt än prisutvecklingen på insatsvaror.
Samtidigt har produktivitetsutvecklingen inte
varit hög nog för att kompensera för försämringar av priserna vilket har lett till en minskning
av produktionen. Minskningen för vegetabilier
är dock lägre än för animalieproduktionen. En
kontinuerlig strukturutveckling mot färre och
större produktionsenheter inom jordbruket har
fortgått under en längre tid. Under de senaste
åren har det skett en allmän nedgång av jordbrukets omfattning, både vad gäller sysselsättning och produktion. De stimulansåtgärder för
företag som regeringen har genomfört under de
senaste åren har varit betydelsefulla för de areella
näringarna, inte minst med anledning av den
ogynnsamma lönsamhetsutveckling som har
skett på jordbruksområdet.
Resultatet av högnivågruppen och konkurrensverkets rapport visar att det är viktigt att
fortsätta arbeta för att öka konkurrenskraften i
primärproduktionen.
Gårdsstödet och vissa stöd inom landsbygdsprogrammet har även fortsatt stor betydelse för
att upprätthålla lönsamheten inom det svenska
jordbruket. Utbetalningsnivån av gårdsstödet
2010 är nästan i nivå med den för 2009 och i och
med den tidigarelagda utbetalningen av stödet
förbättras planeringsmöjligheterna för brukarna.
Uppdateringen av blockdatabasen har lett till att
brukarna fått bättre och säkrare material att
grunda sina ansökningar om stöd och ersättningar på. Det är viktigt att denna höga kvalitet
upprätthålls genom en kontinuerlig àjourhållning av databasen och fortsatt arbete med en
korrekt hantering av stöden.

Det svenska genomförandet av jordbruksreformen inom EU från 2008, den s.k. hälsokontrollen, har bidragit till en ytterligare reformering av jordbrukspolitiken i Sverige och till
regeringens målsättning om en mer marknadsorienterad jordbrukssektor. Under 2010 har det
förberedande arbetet med den kommande europeiska jordbrukspolitiken efter 2013 fortsatt.
En frikopplad produktion leder till ökad lönsamhet för jordbruket generellt, samtidigt får
produktionsmedelsskatter och nationell lagstiftning stor betydelse för det svenska jordbrukets
konkurrenskraft.
Regelförenkling

Indikatorer
För att mäta resultatet för målet används följande indikatorer:
-

Minskning av administrativa kostnader för
jordbruksområdet,
skogsbruksområdet,
fiskeområdet och livsmedelsområdet.

Resultat
Förenkling av lagstiftningen för företag verksamma inom de areella näringarna är en prioriterad fråga för regeringen. Målsättningen är att
uppnå en märkbar positiv förändring i företagens
vardag. För Landsbygdsdepartementets områden
har målet satts till 50 procent till utgången av
2014, minskningen ska uppgå till minst 25 procent för varje lagstiftningsområde.
I regeringens skrivelse Regelförenklingsarbetet 2006–2010 (skr. 2009/10:226) lämnas en
samlad redogörelse för regeringens regelförenklingsarbete under perioden 2006–2010.
Regeringen föreslog i budgetpropositionen
för 2011 totalt 92 miljoner kronor till Jordbruksverket och Skogsstyrelsen under perioden
2011–2014 för att arbeta med minskning av den
administrativa bördan. Jordbruksverket har med
anledning av detta på regeringens uppdrag under
2010 genomfört ett förberedande arbete för att
starta en gemensam kundsupport tillsammans
med länsstyrelserna, digitalisering av dokument
och e-arkiv för lantbrukaren samt fortsatt
utveckling av Mina sidor för lantbrukaren för att
på så sätt öka tillgängligheten och överblicken.
Mina sidor är en e-tjänst som samlar en lantbrukares uppgifter på ett ställe för att ge ökad
överblick och service.
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Utöver dessa medel återfördes under 2010
även 12 miljoner kronor av skatten på handelsgödsel och bekämpningsmedel till Jordbruksverket för arbetet med förenklingar. De största
förenklingarna har skett inom djurområdet, t.ex.
införandet av elektronisk stalljournal och förenklad rapportering i stalljournalen. Jordbruksverket har även arbetat med e-tjänster för att
underlätta överföring av stödrätter mellan lantbrukare. Även SAM-internet, den internettjänst
som används för att söka gårdsstöd, kompensationsbidrag och miljöersättningar har förbättrats
under 2010. Som ett pilotprojekt på Jordbruksverkets initiativ har tre län under 2011 inte
skickat ut pappersblanketter för stödansökningar och endast erbjudit ansökningsmöjlighet
via SAM-internet. Jordbruksverket har för avsikt
att alla län fr.o.m. 2012 ska gå över till ansökningar via internet.
I tabell 2.7 presenteras Tillväxtverkets beräkningar av förändringen av de administrativa
kostnaderna t.o.m. 2009, samt en prognos för
2010.
Enligt prognosen för 2010 har de administrativa kostnaderna för Landsbygdsdepartementets
ansvarsområden minskat med drygt 40 procent
för jordbruks-, skogsbruks- och fiskeområdet
och med 36,5 procent för livsmedelsområdet.
I samband med regeringens avskaffande av
kravet på att upprätta skogs- och miljöredovisning (SMÖR) har nästan samtliga administrativa krav till följd av skogsvårdslagen upphört.
Genom riksdagens beslut om regeringens proposition Gränser i skog (prop. 2009/10:201, bet.
2009/10:MJU28, rskr. 2009/10:352) gjordes
ändringar i skogsvårdslagen när det gäller
skyddsskog, svårföryngrad skog och fjällnära
skog för att åstadkomma en regelförenkling för
skogsbruket utan att minska skyddet för andra
intressen.
De administrativa kostnaderna till följd av
livsmedelslagstiftningen har minskat framför allt
beroende på klargöranden rörande spårbarhet av
livsmedel.
På jordbruksområdet har de administrativa
kostnaderna minskat med 10,2 procent t.o.m.
2010 vilket framför allt beror på förändringar i
rapporteringskrav och höjd gräns för ansökan
om gårdsstöd.
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Under 2010 har införandet av nya omfattande
EU-förordningar inom fisket inneburit att
administrationskostnaderna varit i stort sett
oförändrade. I samband med avvecklingen av
Fiskeriverket har förvaltningen av den europeiska fiskerifonden införlivats i Statens jordbruksverk den 1 juli 2011. En gemensam
huvudman för både jordbruks- och fiskefonderna förväntas medföra positiva synergier
med minskad administration som följd.
Analys och slutsatser
Målsättningen att uppnå en minskning av företagens administrativa kostnader inom Landsbygdsdepartementets område har uppnåtts med
marginal, 36 procent. Regeringen har satt upp ett
högre mål med 50 procents minskning på
Landsbygdsdepartementets område.
För att få god effekt i regelförenklingsarbetet
är det viktigt att arbeta med EU-regelverket och
tillämpningen av detta. Det är även viktigt att de
satsningar som görs för att underlätta för brukarnas kontakter med myndigheter leder till
minskad administrativ börda.
Övergången till att endast söka stöd via internet kommer att leda till mindre fel i ansökningarna och därmed en säkrare hantering av stöd.
Risken för finansiella korrigeringar från EUkommissionen minskar när andelen fel sjunker.
Effekten för varje enskild företagare varierar
beroende på produktions- och driftsinriktning.
För företagare med djurproduktion eller livsmedelsförädling har påverkan varit mer påtaglig
jämfört med effekten för t.ex. renodlade växtodlingsföretag. Det beror bl.a. på de förenklingar
som har gjorts av t.ex. stalljournaler.
Även om målet för den förra mandatperioden
totalt sett har uppnåtts kan det konstateras att
jordbrukslagstiftningen (-10,2 procent) och
fiskelagstiftningen (oförändrad) med tillhörande
förordningar och föreskrifter inte har minskat i
önskvärd takt. Det är därför angeläget med
ytterligare satsningar speciellt inom dessa områden. Inom jordbrukslagstiftningen är det främst
på EU-området som det behövs ytterligare satsningar. Inom fiskeområdet måste dock stor hänsyn tas till den allvarliga situation som råder för
många fiskbestånd, vilket kräver tillräckliga och
effektiva kontrollåtgärder.
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Tabell 2.7 Förändring av de administrativa kostnaderna 2006–2010
Miljoner kronor
Lagstiftningsområde

Totalkostnad
2006

Totalkostnad
2007

Totalkostnad
2008

Totalkostnad
2009

Kostnad 2010
och framåt
(prognos)

Uppskattad
förändring i %
2006–2010

Jordbruk

357

340

332

329

321

-10,2

Skogsbruk

228

228

228

5

5

-98,0

23

23

23

23

23

0

609

592

583

358

349

-42,7

Livsmedel

8 400

8 400

5 400

5 333

5 333

-36,5

Totalt

9 009

8 992

5 983

5 691

5 682

-36,9

Fiske
Summa jordbruk, skogsbruk och fiske

Källa: Tillväxtverket.

Sverige – det nya matlandet

Syftet med visionen Sverige – det nya matlandet
är att skapa bättre förutsättningar för jobb och
tillväxt. Visionen är uppdelad i fem fokusområden: måltiden inom offentlig sektor, primärproduktion, förädlad mat, matturism och restaurang. Insatser för att nå visionen genomförs i
huvudsak inom ramen för anslaget en konkurrenskraftig livsmedelssektor och landsbygdsprogrammet. I budgetpropositionen för 2011
avsattes ytterligare resurser till Sverige – det nya
matlandet, 80 miljoner kronor årligen mellan
2011–2014. Dessa medel kommer bl.a. att användas för att bredda insatserna inom arbetet med
visionen, däribland insatser för jakt, fiske och
måltider inom offentlig sektor. Till arbetet med
visionen har en kommunikationsplattform tagits
fram under 2010. Arbetet leds av Visit Sweden,
Exportrådet och Jordbruksverket.
Resultat
En konkurrenskraftig livsmedelssektor
Sedan 2008 har totalt 171 projekt beviljats medel
motsvarande 93,2 miljoner kronor inom ramen
för anslaget en konkurrenskraftig livsmedelssektor. Under 2010 genomgick bl.a. 14 kommuner ett utbildningspaket inom måltidsområdet,
både upphandlingsansvariga och måltidsanställda. Även Miljöstyrningsrådet har utökat
sina insatser som ska bidra till kompetensutveckling inom offentlig upphandling av mat.
Regeringen har ökat satsningarna på åtgärder
för att öka exporten av livsmedel från cirka
5 miljoner kronor under 2007 till 20 miljoner
kronor 2010. En oberoende utvärdering från
2010 visar att 70 procent av de tillfrågade
företagen som deltagit i exportfrämjande

aktiviteter upplever regeringens exportsatsningar
som mycket positiva och 25 procent av
företagen anger att de har ökat sin export med
anledning av deltagande i regeringens
exportsatsning.
Exporten av jordbruksvaror och livsmedel
ökade med 8 procent till nära 55 miljarder kronor under 2010. Exporten av jordbruksvaror och
livsmedel uppgår nu till nästan fem procent av
den totala varuexporten, vilket är mer än en fördubbling av andelen på 15 år.
Antalet sysselsatta inom livsmedelsindustrin
har minskat från 61 000 under 2006 till cirka
54 000 under 2010. Samtidigt har antalet livsmedelsföretag ökat från nära 3 000 företag 2006
till nästan 3 200 företag 2010 enligt statistik från
SCB.
Under 2010 ledde ett trettiotal ärenden om
livsmedelsexport till att export kunde genomföras (jämfört med 19 ärenden 2007). Myndigheterna har även bedrivit ett aktivt arbete för att
underlätta export av livsmedel och jordbruksprodukter.
Under 2011 avsattes 12 miljoner kronor för
att sänka kostnaderna för köttkontroll främst
vid mindre slakterier. Medlen har även använts
för att ta bort avgiften för godkännandeprövning
av nya slakterier. Under perioden 2007–2010
ökade antalet aktiva mindre slakterier med
25 procent från 113 till 141.
Regeringen arbetar för att öka tillgänglighet av
vilt i butik bl.a. genom att öka möjligheter till en
lokal marknad för viltprodukter.
Landsbygdsprogrammet
Under 2010 påbörjades en särskild riktad satsning inom landsbygdsprogrammet på Sverige –
det nya matlandet som omfattar 160 miljoner
kronor för 2010–2013. Medlen fördelas till
21
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Tabell 2.8 Beviljat stöd inom en konkurrenskraftig livsmedelssektor och landsbygdsprogrammet för insatser inom Sverige –
det nya matlandet
Tusental kronor
Fokusområde

Offentlig mat
Primärproduktion
Förädlad mat
Matturism
Restaurang
Totalt
Antal beviljade stöd

2007

2008

2009

2010

2007–2010

54

220

6 076

10 299

16 649

5 683

6 708

5 339

33 455

51 186

29 268

108 374

79 209

104 539

321 390

6 873

26 868

29 824

58 711

122 276

645

6 481

6 034

14 538

27 698

42 523

148 651

126 482

221 543

539 199

114

323

400

456

1 293

företagsstöd såsom investeringsstöd samt projektstöd och kompetensutveckling.
Mellan åren 2007–2010 har det från landsbygdsprogrammet satsats nästan 469 miljoner
kronor inom ramen för Sverige – det nya matlandet. Under perioden har 1 166 företag eller
projekt med inriktning mot livsmedel och matturism fått stöd. Förädlad mat är det fokusområde inom visionen där det har utbetalats
störst andel stöd inom landsbygdsprogrammet.
Tabell 2.8 sammanfattar insatserna inom en
konkurrenskraftig livsmedelssektor och landsbygdsprogrammet.
Fiskeprogrammet
Inom fiskeprogrammet görs flera satsningar för
att främja Sverige – det nya matlandet Åtgärderna är av betydelse främst för visionens
fokusområden primärproduktion, förädlad mat
och matturism. Vidare har det under 2010
funnits möjligheter att söka medel till åtgärder
inom vattenbruket och beredningsindustrin.
Medlen har även gått till satsningar på fisketurism och god fiskevård vilket innebär möjligheter för turistföretagare på landsbygden.
Analys och slutsatser
Sverige – det nya matlandet är en vision om att
skapa fler jobb genom satsningar på fem
fokusområden. Det är också en vision om en
livskraftig landsbygd. Arbetet är nu inne på sitt
fjärde år. En effektmätning av de mål som är
uppställda för visionens respektive fokusområden kommer att göras under 2012. Satsningen i
budgetpropositionen för 2011 har ökat möjligheterna till insatser inom visionens samtliga
fokusområden som t.ex. måltiden inom offentlig
sektor, vilt samt fiske och vattenbruk. Regeringens bedömning är att det helhetsgrepp som
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tagits över flera branscher har bidragit till en
ökad samverkan och dialog som i sin tur leder till
nya företag över hela landet.
Livsmedelsindustrin är en viktig arbetsgivare
inom det svenska näringslivet med en spridning
över hela landet. Med en framgångsrik livsmedelsindustri förbättras även förutsättningarna
för jordbrukssektorns företag. Trots den lågkonjunktur som ekonomin genomgått har en
svag produktionsökning inom den svenska livsmedelsindustrin resulterat i att livsmedelsbranschen klarat sig relativt bra.
Trenden under de senaste åren visar på effektivare och mer innovativa svenska livsmedelsföretag med färre anställda. Samtidigt ökar antalet företag inom livsmedelssektorn med småskalig produktion och t.ex. gårdsförsäljning.
Företagen har gynnats genom ökad efterfrågan
på ekologiska produkter och mat med lokal prägel. Försäljningen av ekologiska livsmedel ökade
med 14 procent under 2009.
Turistnäringen fortsätter att växa vilket bidrar
till att stärka visionen Sverige – det nya matlandet. Närmare en fjärdedel av de pengar som
en turist spenderar i Sverige går till mat och måltider. Turistnäringen är sysselsättningsintensiv
och bidrar till många jobb på landsbygden.
Regeringens bedömning är att arbetet med
visionen bidrar till att öka medvetenheten om
svenska mervärden i mat och måltider och ger
samtidigt förutsättningar till ökad turism.
Insatserna inom arbetet med visionen har
bidragit till att bygga upp nya kontaktytor och
samarbetsmöjligheter.
Satsningen inom fiskeprogrammet med att
upprätta fiskeområden är ett led i att stärka
diversifiering och företagsamhet inom fiskerinäringen i kustområden, framför allt med koppling till besöksnäring och matrelaterad turism.
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De satsningar som görs inom ramen för en
konkurrenskraftig livsmedelssektor, landsbygdsprogrammet och fiskeprogrammet kompletterar varandra och stärker möjligheterna att
nyttja den totala potential som finns till ett
dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv
med ökat företagande, tillväxt och fler jobb i hela
landet.
Samepolitik

Resultat
Det övergripande målet för samepolitiken är att
verka för en levande samisk kultur byggd på en
ekologiskt hållbar rennäring och andra samiska
näringar. Dessutom ska Sametinget leda det
samiska språkarbetet.
I november 2010 beslutade Sverige, Norge
och Finland att utse nationella förhandlingsdelegationer och därefter inleda förhandlingar om en
nordisk samekonvention mellan de tre länderna.
Första förhandlingstillfället hölls i mars 2011.
FN:s råd för mänskliga rättigheter gav Sverige
under förhör i Genève sommaren 2010 ett antal
rekommendationer som rör hanteringen av olika
frågor som rör samerna. Även FN:s specialrapportör i urfolksfrågor har inkommit med en
rapport där ett antal frågeställningar och
rekommendationer lyfts upp gällande svensk
samepolitik. FN:s synpunkter utgör underlag för
regeringens framtida samepolitik.
Renskötselkonventionen som är tänkt att bl.a.
reglera det gränsöverskridande renbetet mellan
Sverige och Norge har ännu inte ratificerats av
länderna. Sametinget och Samernas riksförbund
har haft synpunkter på förslaget till konvention
och ärendet är under fortsatt beredning i Regeringskansliet.
Under det gångna året har genomförandet av
regeringens nya minoritetspolitiska arbete intensifierats. Kommuner och landsting inom det
samiska förvaltningsområdet har stöttats i sitt
arbete och en rad utbildnings- och informationsinsatser har genomförts. Två samiska språkcenter har dessutom etablerats och en uppföljning av efterlevnaden av lagen (2009:724) om
nationella minoriteter och minoritetsspråk har
genomförts.
Regeringen har gett ett uppdrag till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Vetenskapsrådet och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap att i sam-

verkan utforma och utlysa ett tvärvetenskapligt
forskningsprogram omfattande det samiska
urfolket, samerelaterade verksamheter och hälsa,
arbets- och livsvillkor.
Regeringens vision bruka utan att förbruka
sammanfaller till stor del med Sametingets arbete
med landsbygdsprogrammet och Sametingets
livsmiljöprogram Eallinbiras. Sametinget driver
inom programmet flera åtgärder för företagsutveckling med fokus på hållbarhet och långsiktigt hållbart nyttjande. Regeringen gav 2009
Sametinget i uppdrag att göra en översyn av
klimatanpassningsåtgärder för rennäringen samt
en analys om möjligheterna att teckna avtal om
vinterbete utanför renskötselområdet. Uppdraget har redovisats i november 2010 och
bereds för närvarande i Regeringskansliet
Eallinbiras tillfördes medel i och med antagandet av propositionen En sammanhållen
klimat- och energipolitik (prop. 2008/2009:162,
bet. 2008/09:MJU28, rskr. 2008/09:300), där
2011 är slutår för ett antal insatser. Inom landsbygdsprogrammet har Sametinget ett särskilt
genomförandeansvar och ett tematiskt ansvar
över samiska närings- och landsbygdsutvecklingsfrågor. För perioden 2007–2013 är den
sammanlagda budgeten drygt 75 miljoner kronor. Mellan 2007 och 2010 har 67 ansökningar
inkommit, varav 37 beviljats. Vid 2010 års
utgång har drygt 45 procent av medlen förbrukats.
Renhjordens storlek 2010 uppgick till cirka
250 000 djur, vilket är i nivå med föregående år.
Under senare år har antalet slaktade renar fortsatt minska samtidigt som avräkningspriset har
ökat.
Under säsongen 2009/2010 slaktades 52 632
renar. Det är en minskning med 4 procent i
jämförelse med 2008/2009 och en minskning
med 20 procent i jämförelse med säsongen
dessförinnan.
Analys och slutsatser
Det fortsatta arbetet med att utveckla och
anpassa rennäringen och de andra samiska
näringarna, bl.a. inom ramen för Sametingets
livsmiljöprogram Eallinbiras och landsbygdsprogrammet, utgör delar i att nå visionen bruka
utan att förbruka. En ny renskötselkonvention
mellan Sverige och Norge bedöms ge förutsättningar för en långsiktigt hållbar renskötsel över
riksgränsen. Det samiska språkets ställning i
samhället är fortsatt svag. Bedömningen är
23
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emellertid att insatserna, såsom utbildningsinsatser riktade mot kommuner och etablering
av ett samiskt språkcentrum som påbörjats
under 2010, kommer att få positiva effekter på
sikt.
Landsbygden – framtidslandet

Resultat
Befolkning, sysselsättning och företagande på
landsbygden
Sveriges landsbygder uppvisar både områden
som är expansiva och områden med problem i
form av befolkningsminskningar. Generellt har
områden i närheten av större befolkningscentra
en mer dynamisk utveckling än mer glest befolkade områden. Sveriges folkmängd ökade med
530 000 personer mellan 2000 och 2010. Av
denna ökning stod de tre storstadsregionerna för
omkring 86 procent. Det är framför allt i norra
delarna av landet och i inlandet av riket ned till
Bergslagen
som
har
en
minskande
befolkningsmängd. Tabellen nedan visar befolknings-, företags- och sysselsättningsutveckling
sedan 2000.
Tabell 2.9 Befolknings-, företags- och
sysselsättningsutveckling sedan 2000
Procent
Befolkningsutveckling,
2000–2010

Företagsutveckling,
2002–2010(tillväxt i
antal arbetsställen)

Sysselsättningsutveckling, 2000–
2009(tillväxt i antal
förvärvsarbetande)

Stadsområden

+9,9

+17,6

+8,3

Landsbygdsområden

-0,2

+10,5

+0,1

Glest befolkade
landsbygdsområden

-7,6

+5,6

0

Hela riket

+6,0

+14,4

+5,6

Genomförandet av landsbygdsprogrammet
Landsbygdsprogrammet för perioden 2007–2013
består av ett trettiotal olika åtgärder, var och en
med angivna omfattnings-, resultat- och effektmål för vilka indikatorer har definierats. Här
redovisas huvuddragen av resultaten från de fyra
första åren av genomförandet.
Landsbygdsprogrammet är uppdelat i fyra
olika åtgärdsområden, s.k. axlar. Effekten av
åtgärderna kan redovisas först efter genomförda
utvärderingar. En halvtidsutvärdering av det
svenska landsbygdsprogrammet genomfördes
under 2010 av Sveriges lantbruksuniversitet.
Utvärderingen drar slutsatsen att flera delar
inom programmet fungerar bra men att vissa
delar, framför allt inom axel 1 (förbättra jordoch skogsbrukssektorns konkurrenskraft) och
axel 3 (diversifiering och förbättrad livskvalitet
på landsbygden), inte når upp till de mål som
föresatts inom programmet.
Under 2010 genomfördes en större ändring av
landsbygdsprogrammet. Ändringen var bl.a. ett
led i genomförandet av den s.k. hälsokontrollen
av den gemensamma jordbrukspolitiken 2009.
Ytterligare medel tillfördes därmed programmet
från direktstöden. Ökade medel tillfördes också
programmet som ett led i den europeiska ekonomiska återhämtningsplanen. Sammantaget
tillfördes programmet cirka 1 100 miljoner
kronor. De tillförda medlen har använts för
satsningar på klimat, förnybar energi, vattenhushållning, biologisk mångfald, omstrukturering av mjölksektorn samt bredband. Därutöver
gjordes ändringar i programmet för att öka
måluppfyllelsen av flera av miljöersättningarna
samt ökade satsningar på Sverige – det nya
matlandet.
Tabell 2.10 Beviljat stöd till särskilda utmaningar

Källa: SCB:s databas RAps-RIS (uttag 2011-05-26)

Tabellen bygger på Jordbruksverkets indelning
av kommuner. I skrivelsen En strategi för att
stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder
(skr. 2008/09:167) slog regeringen fast att
Sveriges landsbygd är en viktig resurs för hela
landets utveckling och hållbara tillväxt samt att
arbetet med landsbygdsfrågor ska bedrivas fortlöpande inom alla politiska områden. Genom en
förbättrad samordning av arbetet med landsbygdsfrågor inom Regeringskansliet har landsbygdsperspektivet stärkts och tydliggjorts inom
ett stort antal politiska områden.
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Budget, mnkr
2010–2013

Utfall 2010

Budgetutnyttjande, %

Klimat

138 000

48 100

19

Förnybar energi

306 000

57 600

35

Vattenkvalitet

186 000

27 800

15

Biologisk
mångfald

243 000

243 000

100

15 000

540

4

191 000

91 000

48

1 079 000

468 100

43

Omstrukturering
mjölk
Bredband
Summa

Källa: Sammanställning av statistik från Jordbruksverket.

Vid ett jämnt budgetutnyttjande per år under
programperioden bör 53 procent av hela
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programmets budget vara utnyttjad vid utgången
av 2010, dvs. efter fyra av sju år. Resultaten av
åtgärder med syftet att förbättra miljön och
landskapet (axel 2) redovisas under avsnitt 2.5.2
De gröna näringarna är miljö- och resurseffektiva och har en nyckelroll i Sveriges energiproduktion.
Förbättra jord- och skogsbrukssektorns
konkurrenskraft (axel 1)
Det övergripande målet för åtgärderna är att de
gröna näringarna ska vara miljö- och resurseffektiva och ha en nyckelroll i Sveriges energiproduktion. Målgruppen för åtgärderna är företagare inom de areella näringarna och livsmedelsföretagare. Åtgärderna syftar till att stärka
företagens utvecklings- och konkurrenskraft
genom kompetensuppbyggnad, ny modern teknik, resurseffektiva produktionsmetoder och nya
produkter.
Tabell 2.11 Åtgärder för en förbättrad konkurrenskraft
Åtgärd

Indikator

Kompetensutveckling
– Jordbruk1
– Skog1

Antal
deltagare

Startstöd

Antal
etableringar

Investeringsstöd
jordbruk 1

Antal företag

Investeringsstöd förädlingsledet

Antal företag

Mål för hela
perioden
2007–2013

Utfall
2007–
2010

Utfall
2007–2010
i procent
av målet

435 200
93 000

280 935
86 943

65

1 100

938

85

7 300

4 232

58

700

603

86

1

Inklusive utmaningsmedel.
Källa: Sammanställning av statistik från Jordbruksverket.

Investeringsstödet är den budgetmässigt största
åtgärden inom axel 1. Antalet ansökningar till
investeringsstödet har ökat med 12 procent
under 2010, vilket tyder på att investeringsviljan
inom jordbruket har vänt efter en nedgång under
2009. Inom axel 1 har åtgärder för att öka samarbete och småskaliga infrastrukturinsatser inom
de areella näringarna en betydligt lägre anslutning än väntat. Det genomsnittliga budgetutnyttjandet för axel 1 är 60 procent hittills.
Diversifiering och förbättrad livskvalitet på
landsbygden (axel 3)
Det övergripande målet för åtgärderna är ett
dynamiskt och livskraftigt näringsliv i hela landet
som leder till fler jobb och högre tillväxt i landsbygdens ekonomi. Målgruppen för åtgärderna

inom axeln är småföretagare på landsbygden.
Åtgärderna under axel 3 ska leda till en ökad
diversifiering av landsbygdens näringsliv i syfte
att främja jobb, en hög livskvalitet för dem som
bor på landsbygden samt ett hållbart utnyttjande
av landsbygdens samlade resurser.
Tabell 2.12 Åtgärder för diversifiering och förbättrad
livskvalitet på landsbygden
Mål för
hela
perioden
2007–
2013

Utfall
2007–
2010

Utfall 2007–
2010 i procent
av målet

Antal stödda
företag/projekt

2 650

752

29

Affärsutveck
ling i mikroföretag

Antal stödda
företag/projekt

3 620

1 194

33

Främjande
av landsbygdsturism

Antal stödda
verksamheter

3 500

855

24

Grundläggan
de tjänster

Antal aktiviteter

755

247

33

Byutveckling

Omfattning,
antal byar/lokal grupper

1 200

207

17

Landsbygdens naturoch kulturarv

Antal
aktiviteter

600

145

24

Kompetensut
veckling och
information

Antal deltagare

105 000

34535

33

Åtgärd

Indikator

Diversifiering i jordbruksföretag

Källa: Sammanställning av statistik från Jordbruksverket.

Inom axel 3 kan särskilt satsningarna på Sverige
– det nya matlandet och insatsen för att öka tillgång på bredband nämnas. Efterfrågan på medel
inom dessa områden har varit mycket stor under
2010. Det genomsnittliga budgetutnyttjandet var
53 procent för axel 3 vid utgången av 2010. För
2009 var motsvarande budgetutnyttjandet
36 procent. Både antalet företag och projekt som
fått stöd har ökat betydligt i förhållande till föregående år.
Leader ( axel 4)
Det övergripande målet för Leader är att främja
ett effektivt genomförande av landsbygdsprogrammet genom förankring, inflytande och
samverkan på lokal nivå. Leadermetoden ska
omfatta programmets alla insatsområden med
särskilt fokus på axel 3. Målet är att minst 60
Leaderområden ska bildas under programperioden.
Under 2010 var 63 Leaderområden igång med
verksamheter över hela landet och beslutstakten
25
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för projektstöd ökar fortfarande. Totalt har
1 558 Leaderprojekt beviljats och budgetutnyttjandet för axel 4 var vid 2010 års utgång
39 procent. Det förhållandevis svaga budgetutnyttjandet i axel 4 har sin förklaring i att flera
av Leaderområdena kom igång sent i programperioden.
Analys och slutsatser
Landsbygden i Sverige uppvisar en heterogen
bild med stora variationer mellan olika områden.
Den tätortsnära landsbygden har i flera avseenden en expansiv och dynamisk utveckling. Samtidigt finns andra områden med svag befolkningsutveckling. Konjunkturnedgången 2009–
2010 präglar utvecklingen av såväl antalet arbetsställen som sysselsättningen på landsbygden.
Den ökning i sysselsättning som landsbygden
upplevt under åren före konjunkturnedgången
försvann i stor utsträckning i samband med den
omfattande avmattningen i ekonomin. Dock
förefaller det, enligt tillgänglig statistik över
sysselsättning och arbetsställen, som att ekonomin återhämtade sig under 2010. Detta visar att
landsbygdsområdena ger förutsättningar för fler
jobb och företag, trots att folkmängden på
landsbygden minskat totalt sett sedan 2000.
För att tillvarata och stärka landsbygdernas
utvecklingskraft krävs insatser av många aktörer
på olika samhällsnivåer. Regeringens inriktning
är därför att, i de frågor där det är relevant, fortsatt verka för att införliva landsbygdsperspektivet som en naturlig del i alla politiska områden
och att skapa mervärden genom samverkan
mellan olika områden. Från och med januari
2011 kommer detta fortsatta arbete att samordnas av Landsbygdsdepartementet.
Landsbygdsprogrammet är ett viktigt verktyg
för jobb och tillväxt såväl som för ett hållbart
resursutnyttjande på landsbygden och omfattande insatser genomförs nu inom alla axlarna.
Målet för budgetutnyttjande i axel 1 är helt
uppfyllt och för axel 3 och 4 är målet i huvudsak
uppfyllt. Dock finns inom programmet vissa
åtgärder som fortfarande har ett lågt utnyttjande,
trots riktade informationsinsatser från både
Jordbruksverket och länsstyrelserna. Regeringen
kommer under 2011 att pröva om justeringar är
nödvändiga för att öka programmets effektivitet.
Den halvtidsutvärdering som genomfördes
under 2010 kommer att utgöra ett underlag inför
den programändring som regeringen avser att
göra under hösten 2011. Flera av slutsatserna i
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utvärderingen är dock av mer långsiktig karaktär
och utvärderingen utgör därmed också ett viktigt underlag inför utformning av framtida
landsbygdsprogram.
Efterfrågan har varit god under 2010 på de
medel som tillfördes programmet som ett resultat av den s.k. hälsokontrollen av CAP till
särskilda utmaningar klimat, förnybar energi,
vatten och biologisk mångfald. Även efterfrågan
på de medel som tillkom genom den finansiella
återhämtningsplanen inom EU för ökad tillgång
till bredband har varit mycket stor.
Jordbruk och livsmedelsförädling i norra Sverige

Resultat
Villkoren för stöd till jordbruket i norra Sverige
regleras i Sveriges anslutningsfördrag med EU.
Den produktion som är stödberättigande har
successivt minskat sedan 1995. Det är i de mest
glesbygdsdominerade inlands- och skogsområdena som tillbakagången är störst. I dessa områden minskar såväl antalet jordbruksföretag som
jordbruksproduktionen. Jordbruksföretagen är
mer livskraftiga i bygder med något bättre
naturgivna förutsättningar.
Under 2010 genomfördes höjningar av ersättningsnivåerna. Detta medförde att summan av
utbetalda stöd uppgick till 277 miljoner kronor
under 2010, vilket är en ökning med cirka
6 miljoner kronor jämfört med 2009.
Analys och slutsatser
I juli 2010 godkände kommissionen Sveriges förslag om förändringar av det nationella stödet till
jordbruket i norra Sverige. Förslaget innebär förenklingar och större flexibilitet i utformningen
av stödet. Trots en höjning av ersättningsnivåerna under 2010 sjönk den samlade produktionsvolymen i norra Sverige för alla jordbruksprodukter och särskilt för mjölk. Den tidigare
oberoende utvärderingen har dock visat att
stödet är betydelsefullt för jordbruket och
landsbygden i norra Sverige och dess möjligheter
att övervinna naturgivna nackdelar och medverkar till att bevara odlingslandskapet och dess
miljövärden. Regeringen avser även, i samband
med det nya regelverket för EU:s jordbrukspolitik efter 2013, göra en översyn som kan
föranleda förändringar inom det nationella
stödet.
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Fiskeprogrammet

Resultat
Programmet för fiskerinäringen i Sverige 2007–
2013 började genomföras under våren 2008 och
har som mål att bl.a. minska flottkapaciteten,
öka lönsamheten för fiskerinäringen, minska
miljöbelastningen orsakad av svensk fiskerinäring och förbättra förutsättningarna för naturliga bestånd. Fram till i maj 2011 hade 275 miljoner kronor beviljats till olika insatser, vilket
motsvarar cirka 56 procent av programbudgeten
av EU-medel för sjuårsperioden. De områden
där mest medel för åtgärder beviljats är
skrotning av fiskefartyg, utveckling av
vattenbruk och fiskehamnar, skydd och
utveckling av den akvatiska faunan och floran
samt pilotprojekt om förädlingsvärde hos
sillprodukter.
För att komma tillrätta med överkapaciteten
inom svenskt fiske har Fiskeriverket under 2010
slutfört en skrotningskampanj för bottentrålare
där skrotningsstödet uppgick till 92,7 miljoner
kronor uppdelat på 24 fartyg. De två genomförda skrotningskampanjerna under 2009 och
2010 har inneburit att segmentets totala bruttotonnage minskat med omkring 25 procent.
Samtliga tillstånd kopplade till de skrotade fartygen har återgått till Fiskeriverket och har under
2011 fördelats till de kvarvarande fartygen med
en förväntad lönsamhetsökning som följd.
Under året har även fem ytterligare fiskeområden inrättats. Med fiskeområde avses ett
geografiskt område där ett antal åtgärder inom
fiskeprogrammet skapar fler arbetstillfällen, särskilt med koppling till fisketurism. Totalt är vid
2010 års utgång 14 fiskeområden inrättade.
Fiskeriverket har under 2010 presenterat en
rapport om det småskaliga kustfisket, som redogör för vad som präglar ett småskaligt kustfiske,
dess problem samt vilka åtgärder som skulle
kunna bidra till att stärka detta fiske. Regeringen
arbetar vidare med att fortsatt stärka detta fiske
då småskaligt fiske bidrar till ett levande kustsamhälle.
Analys och slutsatser
En ökning av måluppfyllelsen av fiskeprogrammet kan ses i relation till en generell ökning av
beslut och utbetalningar. Det finns en fortsatt
hög efterfrågan på projektmedel och totalt
40 procent av utbetalningarna var i maj 2011
genomförda. Efter genomförd skrotnings-

kampanj förväntas de ekonomiska förutsättningarna för de fiskeföretag som är kvar i den demersala flottan ha förbättrats.
Vattenbruk, fritidsfisket och fritidsfiskebaserat
företagande

Resultat
Vattenbruk
Under 2010 fanns det, enligt Statistiska centralbyrån (SCB) 88 producerande odlingsanläggningar av matfisk och 76 odlingsanläggningar
som producerade utsättningsfisk (s.k. sättfisk)
för fiskevårdande åtgärder. Matkräftor och sättkräftor producerades i 30 respektive 8 anläggningar. På västkusten bedrevs musselodling i
12 anläggningar. Matfiskeproduktionen har ökat
med 28 procent jämfört med 2009. Den uppgick
till 7 851 ton slaktvikt och värdet uppskattas till
254 miljoner kronor, vilket är en ökning med
20 procent från föregående år. Merparten av
matfiskproduktionen utgjordes av regnbåge som
uppgick till 6 673 ton slaktvikt till ett värde av
cirka 216 miljoner kronor följd av röding, ål och
lax/öring. Under 2010 sysselsatte det svenska
vattenbruket cirka 399 personer, varav 11 procent var kvinnor.
Tabell 2.13 Produktion, omsättning och antalet sysselsatta i
vattenbruk

Produktion i ton

2010

2009

2008

11 719

8 218

7 952

Omsättning i mnkr

334

280

316

Antal sysselsatta

399

424

379

Källa: Statistiska centralbyrån.

För att underlätta utvecklingen av vattenbruket i
Sverige har regeringen bl.a. förstärkt medfinansieringen i fiskeprogrammet. I och med att Jordbruksverket per den 1 juli 2011 övertar ansvaret
för främjandet av vattenbruksnäringen har också
myndigheten fått i uppdrag att skapa en gemensam myndighetsingång för vattenbruksföretagare och att utarbeta en handlingsplan för
sektorns utveckling. Vidare har Sveriges
lantbruksuniversitets arbete med avel av odlad
fisk förstärkts.
Fritidsfiske och företagande inom fisketurism
År 2010 fick Fiskeriverket i uppdrag att stärka
fritidsfisket och genomföra insatser för att öka
27
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och sprida kunskaper till gagn för ett långsiktigt
hållbart fritidsfiske och fisketurism. Ungefär en
miljon svenskar i åldern 16–74 bedriver fritidsfiske minst en gång om året och det sammantagna antalet fiskedagar uppgår till cirka
13,8 miljoner. Enligt SCB har fångsten under
mätperioden 1996–2009 minskat med 25 kilo per
år till 15 kilo per fritidsfiskare och år. Jordbruksverket fick från den 1 juli 2011 då Fiskeriverket
avvecklades överta det övergripande operativa
ansvaret för främjandefrågor inom fritidsfiske
och företagande inom fisketurism.
Analys och slutsatser
Det svenska vattenbruket har visat på ökad
omsättning och en relativt stabil sysselsättningsgrad under de senaste tre åren. Regeringen gör
bedömningen att det finns en fortsatt potential
för vattenbruket i Sverige. Det framgår också av
betänkandet SOU 2009:26 Det växande vattenbrukslandet.
Både inhemsk och utländsk fisketurism växer
och är en viktig del av den naturbaserade turism
som bl.a. regeringen satsar på i Sverige – det nya
matlandet. Fisketurismföretagande har en framtida potential på landsbygden, i kustområden
och våra insjöar.
Jakt- och viltförvaltning

Resultat
Vildsvin
En nationell förvaltningsplan för vildsvin har
tagits fram under 2010 och utgör en kunskapsbas vid länsstyrelsernas arbete med regionala
planer för vildsvin. Avskjutningen av vildsvin
2009/2010 blev cirka 65 000 djur, vilket indikerar
att stammen har fördubblats på tre år, till
omkring 150 000 djur.
Regeringen ordnade i november 2010 ett
möte med landshövdingar, berörda myndigheter
och intresseorganisationer i syfte att utgöra
avstamp för en kontrollerad förvaltning av vildsvinsstammarna på kort och lång sikt.
Älg
Riksdagen har beslutat om en ny älgförvaltning i
enlighet
med
regeringens
proposition
2009/10:239
Älgförvaltningen
(bet.
2010/11:MJU6, rskr. 2010/2011:49). Beslutet
innebär att den nuvarande organisationen av
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jakten efter älg ändras med syfte att skapa en
ekosystembaserad älgförvaltning lokalt. Älgskötselområdenas uppgifter och utformning
ändras i jaktlagen samtidigt som nuvarande
bestämmelser om licensområden, s.k. A-, B- och
E-områden, förenklas. En ny form av övergripande förvaltningsområden för samordning av
älgjakten inrättas. Bestämmelserna om den nya
älgförvaltningen träder i kraft den 1 januari 2012.
Eftersök av trafikskadat vilt
Antalet viltolyckor ökade under 2010 med
7 procent till 47 475. Mest ökade trafikolyckorna
där älg och rådjur var inblandade. Databasen för
trafikeftersök har utvecklats bl.a. genom att varje
viltolycka nu har en exakt geografisk platsangivelse. Vid årsskiftet låg den genomsnittliga
uppklarandegraden vid eftersök på cirka 80 procent. Eftersom databasen till stora delar är
tillgänglig för allmänheten kan den som vill se
var viltolyckorna inträffar i sitt närområde. Detta
bedöms vara en stor tillgång i det fortsatta arbetet med att förebygga viltolyckor.
Viltförvaltningsdelegationer
I syfte att främja och stärka den regionala och
lokala delaktigheten i förvaltningen av viltet har
regeringen beslutat inrätta en viltförvaltningsdelegation vid varje länsstyrelse. Sedan den
15 februari 2010, då beslut om skyddsjakt
delegerades
från
Naturvårdsverket
till
länsstyrelserna, beslutar de flesta länsstyrelser
själva om skyddsjakt på stora rovdjur i län med
reproducerande stammar av rovdjuren.
En integrerad viltövervakning
Naturvårdsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt lämnade den 1 april 2010 ett
förslag till regeringen om ett viltövervakningsprogram som integrerar populations- och
hälsoövervakning av vilt. Förslaget bereds i
Regeringskansliet.
Analys och slutsatser
Regeringens arbete med att regionalisera viltförvaltningen har fortsatt genomförts genom att
beslut om skyddsjakt på stora rovdjur har delegerats till länsstyrelserna. Det regionala ansvaret
för förvaltningen av vildsvinen har tydliggjorts,
vilket ökar förutsättningarna för en förbättrad
kontroll av stammen.
Den nya älgförvaltningen syftar till en bättre
styrning och samordning av älgjakten genom en
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lokal ekosystembaserad adaptiv förvaltning.
Målet är en livskraftig älgstam av hög kvalitet
som är i balans med betesresurserna och en produktionsanpassad älgjakt. Hänsyn måste därmed
tas till både förutsättningarna för skogsproduktion och den biologiska mångfalden. En anpassning måste även ske till förekomsten av rovdjur
för vilka älgen är bytesdjur.
Antalet trafikolyckor där viltet varit inblandat
har ökat markant på senare år och samhällets
kostnader för viltolyckor överstiger en miljard
kronor årligen. Ett utvecklat datastöd har medfört förbättrade möjligheter att förebygga viltolyckor och bör leda till en ökad kvalitet och
effektivitet inom eftersöksorganisationen, vilket
är viktigt såväl för djurskyddet som kostnadsbilden.

svenska anläggningar för export har lösts och
skapat ytterligare möjligheter för export av
svenska livsmedelsprodukter.
Livsmedelsstrategin, fiskeprogrammet och
landsbygdsprogrammet kompletterar varandra
och stärker möjligheterna att nyttja den totala
potential som finns till ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv med ökat företagande,
tillväxt och fler jobb i hela landet.
Sammantaget bedömer regeringen att de
redovisade insatserna under 2010 bidragit till att
nå målet om ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av
öppenhet och mångfald.
2.5.2

De gröna näringarna är miljö- och
resurseffektiva och har en nyckelroll
i Sveriges energiproduktion

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen
De gröna näringarnas klimatarbete

Ett av de övergripande målen inom visionen
bruka utan att förbruka är Ett dynamiskt och
konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som
präglas av öppenhet och mångfald. Ett flertal
insatser under 2010 har ingått i regeringens
strävan att nå målet.
De stimulansåtgärder för företag som regeringen har genomfört under de senaste åren har
varit betydelsefulla för de areella näringarna.
Resultatet av högnivågruppen och konkurrensverkets rapport visar att det är viktigt att
fortsätta arbeta för att öka konkurrenskraften i
primärproduktionen.
Åtgärder för att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft har skett. Företagens
administrativa kostnader inom de areella näringarna har minskat ytterligare och under perioden
2006–2010 är minskningen med god marginal
uppnådd mot det uppsatta målet. Förbättringen
av styrningen och hanteringen av stödverksamheten har lett till både snabbare utbetalningar
och säkrare material för jordbrukarna.
Att skapa fler jobb och en livskraftig landsbygd sker bl. a. genom visionen Sverige – det nya
matlandet. Ökad samverkan och dialog kan i sin
tur leda till nya företag över hela landet. Regeringens satsning på insatser för innovation,
kompetens, logistik och mat med mervärde är
viktig för att uppnå målsättningarna inom livsmedelsstrategin, något som den utvärderingen
som gjordes under 2010 visar på. Fler exportrelaterade problem som t.ex. godkännande av

Indikatorer
För att mäta resultatet för målet används följande indikatorer:
-

Utsläpp av växthusgaser från jordbruksmark

-

Skog och skogsmarks nettoupptag av växthusgaser uttryckt som koldioxidekvivalenter

Resultat
År 2009 hade utsläppen av växthusgaser från
jordbruket minskat med drygt 11 procent i
jämförelse med 1990, och med drygt 1 procent i
jämförelse med 2008.
Under 2009 genomfördes en större programändring av landsbygdsprogrammet som ett led i
genomförandet av hälsokontrollen (se avsnittet
Landsbygden – framtidslandet). En del av programändringen gjordes i syfte att dels minska
jordbrukets utsläpp av växthusgaser, dels anpassa
jordbruket till ett förändrat klimat samt öka
skogsbrukets kompetens kring klimatrelaterade
frågor. Under våren 2010 infördes ett ekonomiskt stöd till företag för en energikartläggning
av företagens verksamheter och anläggningar,
inklusive förslag på åtgärder.
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produkter och den potential som finns att öka
substitutionen av fossila bränslen. Under 2010
nåddes en överenskommelse om ett ramverk för
åtgärder i utvecklingsländer för att minska
avskogning och öka arealen hållbart brukad
skogsmark i syfte att minska utsläppen av växthusgaser. Inom klimatkonventionen har även
diskussionerna kring framtida regelverk för hur
i-länder ska bokföra kolförrådsförändringar
inom skog och mark utvecklats i positiv riktning
under året, bl.a. finns samsyn om att i framtiden
inkludera träprodukters kollagrande funktion.

Diagram 2.2 Utsläpp av växthusgaser från jordbruket
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Källa: Naturvårdsverket, National Inventory Report 2011 (exklusive nettoupptag
av CO2 i jordbruksmark).

Under 2010 har regeringen gjort ytterligare satsningar för att tillvarata skogsbrukets roll för
minskad klimatpåverkan. Skogsstyrelsen har
fortsatt att utveckla sin rådgivning i syfte att höja
skogsbrukets kunskapsnivå dels om metoder för
en långsiktigt hållbar ökning av tillväxten i
skogen, dels om möjliga anpassningsåtgärder.
Skog och skogsmark hade 2009 ett nettoupptag på cirka 46 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket innebär en liten minskning (3 procent)
jämfört med 1990 men en ökning med 16 procent jämfört med 2008. Anledningen till den
kraftiga ökningen beror till stor del på en minskad avverkning under 2009. Under 2010 hade
avverkningsnivån dock återhämtat sig.
Diagram 2.3 Nettoupptag av växthusgaser inom skogsbruket
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Källa: Naturvårdsverket, National Inventory Report 2011 (exklusive upplagring i
träprodukter).

Sverige har fortsatt att driva skogens betydelse
för minskad klimatpåverkan i såväl de internationella klimatförhandlingarna som inom EU,
i syfte att hitta en lämplig balans mellan möjligheten att lagra kol i växande skog och skogs30

Analys och slutsatser
Minskningen av jordbrukets utsläpp av växthusgaser beror till stor del på en fortsatt lägre
användning av mineralgödsel, minskade volymer
stallgödsel samt en minskad åkerareal. Användningen av mineralgödsel har haft en svag nedåtgående trend de senaste åren. Dessutom kan
noteras att antalet nötkreatur har minskat med
2 procent 2010 jämfört med 2008 vilket leder till
minskade utsläpp av växthusgasen metan.
Nettoutsläppen av växthusgaser från jordbruksmark samt övrig markanvändning ligger
jämförelsevis stabilt totalt sett, men kan variera
mellan olika marker.
Mätosäkerheten kring upptag och utsläpp från
jord- och skogsbruk är stor. Metoder för att
mäta jordbrukets och skogsbrukets upptag och
utsläpp av växthusgaser har dock utvecklats
under 2010. Inom skogsbruket inkluderas nu
bl.a. det kol som finns kvar i stubbar. Tidigare
antogs att allt kol släpptes ut i atmosfären som
koldioxid när träden avverkades. Sammantaget
innebär förändringarna att den rapporterade
kolsänkan ökat. Förändringarna gäller hela tidserien, även bakåt i tiden, vilket innebär att även
tidigare års upptag har ökat.
I landsbygdsprogrammet för perioden 2007–
2013 ingår ett antal åtgärder för att minska jordbrukets utsläpp av växtnäringsämnen. Ett flertal
av dessa åtgärder har även en positiv effekt för
klimatet. Särskilt kan nämnas ersättning för
odling av fånggrödor, vilket minskar utsläppen
av kväve till vatten och därmed lustgasavgången
från det utlakade kvävet. De medel som öronmärktes för klimatåtgärder i landsbygdsprogrammet förväntas minska utsläppen av
växthusgaser med cirka 650 000 ton koldioxid till
2013.
Regeringen drar slutsatsen att de gröna näringarnas klimatarbete bidrar till minskade
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utsläpp av växthusgaser och en mer hållbar produktion och konsumtion.
Energibesparingar är med all sannolikhet den
åtgärd som på kort sikt får störst effekt på
utsläpp av växthusgaser i förhållande till insats.
Genom att öka medvetandet hos den enskilde
företagaren inom de areella näringarna kan energibesparingar göras.

åtgärder för energieffektivisering. Rapporten
bereds inom Regeringskansliet. I diagram 2.4
visas energianvändningen för respektive sektor.
Diagram 2.4 Total energianvändning i de areella näringarna
GWh
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Resultat
Bioenergi från den gröna sektorn svarar i dagsläget för nästan en tredjedel av den svenska energianvändningen. I dag utgör produktionen av
bioenergi från jord och skog cirka en femtedel av
Sveriges totala tillförda energi. Tillförseln av bioenergi för energiproduktion har ökat med cirka
32 procent sedan 2004. Mellan 2009 och 2010
ökade tillförseln med hela 20 TWh, från
124 TWh till 144 TWh. Ungefär 90 procent av
bioenergin kommer från skogssektorn och till
stor del från industrins biprodukter. I skogsindustrin eldas restprodukter som bark, rötskadad ved och svartlut för interna processbehov
men också för att producera el, värme och
biodrivmedel. Jordbruket bidrar med en till två
procent av Sveriges bioenergiproduktion.
Nyplantering av fleråriga energigrödor på
ungefär 107 hektar har skett under 2010. Den
totala arealen som nyplanterats med etableringsstöd under perioden 2007–2010 är 982 hektar.
I december 2010 hade 23 biogasanläggningar
beviljats investeringsstöd om ett totalt belopp
om cirka 39 miljoner kronor. Befintlig statistik
pekar på att många fler biogasanläggningar är på
väg att beviljas stöd under 2011.
Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Energimyndigheten redovisade den 31 augusti 2010
ett regeringsuppdrag om en sektorsövergripande
biogasstrategi. Strategin spänner över allt från
insamling av matavfall, samhällets avfallsströmmar, styrmedel i energipolitiken och växtnäringsåterföring till Sveriges transportinfrastruktur.
Mot bakgrund av det nationella målet på
20 procent effektivare energianvändning till 2020
fick Energimyndigheten, Skogstyrelsen, Jordbruksverket, Fiskeriverket och Sametinget 2009 i
uppdrag att kartlägga de areella näringarnas
energianvändning och ge förslag på möjliga

1500
1 495

1000
500
0
Jordbruk (2008)

Skogsbruk (2008)

448

32

Fisk (2007)

Rennäringen (2008)

Källa: Energimyndigheten.

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag
att ta fram ett förslag till rådgivningssystem för
jordbruket som kompletterar Energimyndighetens energikartläggningscheckar.
Jordbruksverket har tillsammans med Vägverket (numera Trafikverket) och Skogsstyrelsen utarbetat en handlingsplan för att främja
sparsam körning av större dieseldrivna arbetsmaskiner inom bygg- och anläggningsbranschen,
jordbruket och skogsbruket.
Analys och slutsatser
Medvetenheten om behovet av att minska beroendet av fossil energi genom effektiv och hållbar
energianvändning har ökat i de gröna näringarna.
En kontinuerlig dialog mellan myndigheter och
de gröna näringarna är mycket viktig för att
finna förnybara och energieffektiva lösningar
som bidrar till att minska fossilberoendet i den
gröna sektorn. Att öka kunskapen om hur det är
möjligt att hushålla med energin i den dagliga
verksamheten och sedan ändra beteendet i enlighet med detta, är ett första steg till att effektivisera energianvändningen. Regeringen avser att
fortsatt arbeta med effektiviseringar.
Energiproduktion från biomassa ökar och det
beror till stor del på en ökad produktion och
användning inom skogssektorn. Trenden är att
jordbruksprodukter såsom halm, blast och
gödsel alltmer används till bioenergiproduktion.
Satsningen på investeringsstöd inom landsbygdsprogrammet för biogasproduktion har
ökat intresset för att producera biogas på gårdsnivå och en stadig uppgång av ansökningar note31
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ras. De senaste årens relativt höga spannmålspriser har medfört att intresset att övergå till
Salix, som är en flerårig energigröda, minskat.
Många analyser visar att det är brist på aktuell
information och kunskap om fleråriga energigrödor framför allt i lantbrukarledet. Mot denna
bakgrund har Jordbruksverket under hösten
2010 påbörjat arbetet med en förstärkt informationssatsning om Salix och andra fleråriga energigrödor.
I den tvärsektoriella biogasstrategin identifieras olika gemensamma prioriteringar och flaskhalsar. Åtgärdsförslagen i biogasstrategin bereds
för närvarande i Regeringskansliet.
Förbättra miljön och landskapet

Resultat
I detta avsnitt behandlas de delmål i miljömålssystemet där jordbruket har ett utpekat sektorsansvar. Tabellen nedan sammanfattar ett antal
genomförda insatser under 2010.

till en resurseffektiv och hållbar produktion med
minskad miljöpåverkan. Den strategiska inriktningen är att
-

skapa helhetssyn på landskapet som resurs
för boende, rekreation, utveckling och hållbar tillväxt och som bärare av ett natur- och
kulturarv,

-

främja aktivt brukande av jordbruksmark i
områden med naturgivna nackdelar,

-

stärka utvecklingen av brukningsmetoder
som minskar negativ miljöpåverkan.

Axel 2 består till övervägande del av miljöersättningar. Dessa är femåriga åtaganden för att sköta
mark eller djur efter särskilda villkor. Inom axeln
finns också miljöinvesteringar för exempelvis
anläggning av våtmarker. Budgetutnyttjandet
inom axel 2 är 57 procent, vilket är helt i linje
med prognostiserat utnyttjande efter fyra av
programmets sju år.
Tabell 2.15 Miljöersättningar
Hektar

Tabell 2.14 Genomförda insatser under 2010
Miljökvalitetsmål

Åtgärder under 2010

Ingen övergödning

– Förstärkt lagstiftning rörande gödselhantering
– Utvidgning av projektet Greppa näringen från 12
till 17 län.
– Höjda ersättningsnivåer inom vattenåtgärderna
(axel 2 i landsbygdsprogrammet)

Ett rikt
odlingslandskap

– Ökad information och rådgivning riktad mot
slättbygden
– Höjda ersättningar för hävd av ängs- och
betesmarker (axel 2).

Giftfri miljö

– Effektivitetsbedömningar av 45
bekämpningsmedel.
– Utformning av anvisningar och regler för
tillämpning av EUs direktiv för hållbar användning
av bekämpningsmedel.

Myllrande
våtmarker

– Höjda ersättningar för anläggning av våtmarker
(axel 2)

Begränsad
klimatpåverkan

– Kartläggning av de areella näringarnas
energiförbrukning.
– Utredning om sparsam körning av
arbetsmaskiner.
– Handlingsprogram för minskade växtnäringsoch växthusgasutsläpp.
– Framtagande av biogasstrategi.
– Utökning av projektet Greppa näringen till att
omfatta klimat.

Källa: Sammanställning av statistik från Jordbruksverket.

Genomförandet av axel 2 i landsbygdsprogrammet
Det övergripande målet för insatserna i axel 2 i
landsbygdsprogrammet är utveckling och
bevarande av ett attraktivt landskap och en
levande landsbygd. Insatser inom axel 2 ska bidra
32

Åtgärd

Mål

Utfall 2009

Utfall 2010

Utfall 2010
i procent
av målet

Skötsel av
ängs- och
betesmarker

500 000

445 740

440 632

88

Certifierad
ekologisk
produktion

610 000

385 064

438 878

72

9 000

4 949

10 117

112

240 000

120 322

143 340

60

Skyddszoner
Minskat
kväveläckage

Källa: Sammanställning av statistik från Jordbruksverket.

Tabell 2.16 Miljöinvesteringar
Hektar
Åtgärd

Mål för
programperioden
2007–2013

Utfall 2010

Utfall
2007–2010

Utfall 2010
i procent
av målet

Anläggning av
våtmarker

6 000

459

1 693

28

Restaurering
av ängs- och
betesmarker

18 000

1 556

5 810

32

Källa: Sammanställning av statistik från Jordbruksverket.

Analys och slutsatser
Fler av delmålen under miljökvalitetsmålen Ett
rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Giftfri
miljö och Myllrande våtmarker bedöms i huvudsak eller delvis vara uppfyllda. Miljöåtgärder och
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miljöövervakning blir fortsatt viktiga för att
miljökvalitetsmål ska nås. Måluppfyllelsen för
målet om Begränsad klimatpåverkan är svårt att
bedöma då målet inte är nedbrutet för jordbruket (se utgiftsområde 20 Allmän miljö- och
naturvård för ytterligare beskrivning av miljökvalitetsmålen).
Landsbygdsprogrammet har en hög miljöambition med insatser som medverkar till att
nationella miljökvalitetsmål och internationella
åtaganden med anknytning till jord- och skogsbruket samt till landskapets natur- och kulturvärden kan uppfyllas. Åtgärder inom programmet är i flera fall avgörande för att miljökvalitetsmålen ska kunna nås.
Under 2010 genomfördes tre större ändringar
av landsbygdsprogrammets axel 2. Ytterligare
medel tillfördes axel 2 för perioden 2010–2013
som ett led i genomförandet av hälsokontrollen
(se avsnitt 2.5.1 Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av
öppenhet och mångfald). Dessa medel har
riktats mot insatser för att förbättra vattenkvaliteten, bl. a. genom att öka anläggningen av våtmarker. Därtill har 243 miljoner kronor för
perioden 2010–2013 överförts från direktstöden
till landsbygdsprogrammet. Dessa medel riktas
mot insatser för att stärka den biologiska mångfalden i landets mest värdefulla ängs- och betesmarker. Trots detta minskade totalarealen ängsoch betesmarker något under 2010. En förklaring är de ändrade definitionerna av ängs- och
betesmarker till följd av EU:s revision 2007 samt
att gamla åtaganden som har löpt ut under 2009
inte har förnyats av brukarna. Utöver dessa två
ändringar höjdes flera av ersättningsnivåerna
inom axel 2 genom omprioriteringar mellan
programmets insatser.
Resultatet för 2010 visar att anslutningen till
de flesta miljöersättningar ökar. Regeringen
bedömer att måluppfyllelsen överlag är god
inom axel 2.
SLU:s halvtidsutvärdering av programmet,
vilken genomfördes under 2010, ger ytterligare
underlag för att bedöma programmets effektivitet. Halvtidsutvärderingen visar att åtgärderna i
axel 2 bidragit till ökad biologisk mångfald, bevarande av jordbruksmark med höga naturvärden och förbättrad vatten- och markkvalitet.
Regeringen kommer under 2011 pröva om
ytterligare åtgärder eller justeringar är nödvändiga för att nå de uppsatta målen.

En skogspolitik i takt med tiden

Indikatorer
För att mäta resultatet för målet används följande indikatorer:
-

Virkesförråd och återväxt,

-

Röjning och avverkning,

-

Skog och vilt i balans,

-

Miljöhänsyn,

-

Skydd av skogsmark och

-

Skydd mot skadeinsekter m.m.

Resultat
Virkesförråd och återväxt
Genom inventeringar (Polytax) har Skogsstyrelsen mätt och bedömt hur väl skogsbruket lever
upp till krav på återväxt och miljöhänsyn vid
föryngringsavverkning, baserat på skogsvårdslagens intentioner.
Drygt hälften av Sveriges totala landareal är
produktiv skogsmark. Sedan 1920-talet har
virkesförrådet i Sveriges skogar ökat med mer än
80 procent och är nu omkring 2,9 miljarder m3sk
(skogskubikmeter). Den årliga tillväxten på produktiv skogsmark är cirka 111 miljoner m3sk.
Medelvirkesförrådet på produktiv skogsmark är
130 m3sk/ha och medelboniteten (medelvärdet
på skogens virkesproducerande förmåga) på
produktiv skogsmark är 5,3 m3sk/hektar och år.
Återväxten har förbättrats successivt sedan slutet
av 1990-talet, men har sedan mitten av 2000-talet
planat ut.
Röjning och avverkning
Arealen utförd röjning i Sverige har ökat från
början av 2000-talet. Ökningen har dock avstannat något under senare år och det föreligger
ett omedelbart röjningsbehov på cirka 1,5 miljon
hektar.
Enligt Riksskogstaxeringen avverkades (slutavverkning, gallring och röjning) 902 000 hektar
skog under 2009. Under 2010 handlades 70 000
avverkningsärenden, vilket är 25 procent mer än
ett normalår och kopplas till bättre konjunkturläge. Bruttoavverkningen 2009 uppgick till
80,1 miljoner m3sk och prognosen för 2010 är
86 miljoner m3sk. Det kan jämföras med Skogsstyrelsens bedömning att en årlig avverkning på
95–100 miljoner m3sk är långsiktigt hållbar.
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Diagram 2.5 Areal med omdelbart röjningsbehov fördelat på
3-årsmedelvärden
Tusen hektar
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År 2010 initierades det femåriga samverkansprogrammet ”Kompletterande metoder för
skydd av natur” (Komet) mellan myndigheter
och markägare i fem län. Syftet är att på ett
bättre sätt ta tillvara markägarnas engagemang i
arbetet med skydd av natur.
Gemensamma riktlinjer för naturvårdsavtal
har tagits fram av Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Skåne län. Behovet av
att skydda värdefull skog för naturvårdsändamål
under miljöbalken beskrivs under utgiftsområde
20 Allmän miljö- och naturvård.
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Källa: Sammanställning av statistik från Skogsstyrelsen.

Skog och vilt i balans
Älgbetning påverkar möjligheten till föryngring
med framför allt tall och lövträd vilket påverkar
produktionen av virke och den biologiska
mångfalden. Regionala och lokala inventeringar
som gjorts av Skogsstyrelsen 2010 pekar på
ökande skadenivå. I Götaland verkar dock
skadorna ha minskat under flera år, från mycket
hög nivå (23 procent skada på tall) till en nivå
jämförbar med andra delar av landet (12 procent). Som ett led i att finna balans mellan vilt
och skog samtidigt som tallföryngring på lämpliga marker ökar har Skogsstyrelsen initierat ett
projekt med detta syfte.
Miljöhänsyn
Skogsstyrelsens inventering av miljöhänsyn vid
avverkning visar på höga ambitioner inom
skogsbruket men även på brister. Enligt Skogsstyrelsens bedömning har miljöhänsynen inte
nått upp till en acceptabel nivå vid 37 procent av
arealen föryngringsavverkning vilket är en försämring jämfört med tidigare.
Vid 25 procent av föryngringsavverkningarna
är miljöhänsynen dock betydligt bättre än
Skogsstyrelsens krav. Arealen gammal skog,
arealen äldre lövskog samt volymen död ved har
ökat vilket ur miljösynpunkt är positivt.
Skydd av skogsmark
En viktig skyddsåtgärd i skog är bevarandet av
nyckelbiotoper. Totalt har cirka 82 000 nyckelbiotoper (cirka 380 000 hektar) registrerats hos
Skogsstyrelsen. De frivilliga avsättningarna
täcker 1,2 miljoner hektar.
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Skydd mot skadeinsekter m.m.
En viktig fråga vad gäller skydd av skog är
skadeinsekter och hur insektsangrepp kan motverkas. Skogsstyrelsens bedömning är att cirka
300 000 m3 granskog har dödats av granbarkborren under 2010 inom bekämpningsområdet i
södra Sverige. I mellersta Norrland noteras
omfattande skador från granbarkborre. Röda
tallstekeln orsakade under 2010 omfattande
kalätning av tall i östra Småland.
Snytbaggeskadorna ligger på en låg nivå i
södra Sverige men i delar av Norrland är situationen dock mer problematisk.
I EU-arbetet har Sverige verkat aktivt i översynen av den gemensamma fytosanitära lagstiftningen samt särskilt för att hindra spridningen av
tallvedsnematoden.
Analys och slutsatser
Utvecklingspotential och nya jobb
Med bas i skogsråvaran finns goda förutsättningar för innovation och förädling och därmed
ökad sysselsättning. Export av skog- och skogsindustriprodukter genererade cirka 128 miljarder
kronor under 2010 vilket utgör 11 procent av
den totala exporten. Det finns cirka 360 000
skogsägare i landet och 200 000 personer arbetar
inom skogsindustrin inklusive underleverantörer. Skogsnäringen är också en viktig arbetsgivare inom det svenska näringslivet med en
spridning över hela landet. Efterfrågan på bioenergi förutspås stiga markant på längre sikt,
framför allt beroende på EU:s målsättning om
20 procent förnybar energi senast 2020.
Den genomsnittliga tillväxten på produktiv
skogsmark är dock högre än den genomsnittliga
bruttoavverkningen. Det är angeläget att fortsätta utveckla och sprida kunskap om skötselmetoder som kan öka råvaruproduktion och
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uttag utan att negativt påverka skogsmiljön, den
biologiska mångfalden eller kulturmiljövärden.
Baserat på de valda indikatorerna drar regeringen slutsatsen att det finns en stor utvecklingspotential så att nya arbetstillfällen kan
skapas med skogen som bas.
Utvecklad skogsskötsel och rådgivning
Skogsstyrelsens årliga bedömning av miljöhänsyn vid föryngringsavverkning visar att det
finns fortsatt behov av insatser i form av tillsyn,
ökad rådgivning och information om ett hållbart
skogsbruk. Avsaknad av planering under
barmarkssäsongen bidrar till försämrat resultat
och bedöms till stor del bero på informationsbrist.
Skogsbrukare och virkesköpare har ett stort
ansvar för att tillräcklig miljöhänsyn tas. Det
finns behov av förtydliganden och Skogsstyrelsen har en viktig roll att följa upp resultatet och
föra en dialog med aktörerna om vilka krav som
ställs och vilken hänsyn som bör prioriteras.
Den positiva utvecklingen av återväxten sedan
slutet av 1990-talet beror till stor del på att
plantering som föryngringsmetod successivt har
ökat. Ett orosmoment är dock att dagens skadenivå på grund av viltbetning medför att det i
delar av landet är svårt att få en tillfredsställande
föryngring av tall vilket också är i strid med den
riskspridning som är önskvärd ur klimatsynpunkt. En annan fråga att bevaka är röjningsintensiteten som skulle behöva öka. En
förutsättning för detta är att skogsnäringen tar
sitt fulla ansvar. När det gäller skadeinsekter så
har insatser som gjorts haft en dämpande effekt
på skadeutvecklingen i de stormdrabbade områdena i södra Sverige. Den svenska skogspolitiken ger skogsbruket stor frihet och stort ansvar
för att nå de högt ställda skogspolitiska målen.
God kunskapsförmedling och rådgivning har
varit av mycket stor betydelse för att uppnå
positiva resultat som bidrar till måluppfyllelsen.
Baserat på de indikatorer som valts för att följa
utvecklingen drar regeringen slutsatsen att
kraftfulla rådgivningsinsatser är viktiga.
Internationella frågor
Det svenska skogsbruket påverkas av vad som
händer på den internationella arenan. EU-lagstiftning påverkar direkt eller indirekt även om
det inte finns en gemensam skogspolitik i EU.
Som exempel kan nämnas det s.k. förnybarhetsdirektivet som reglerar förnybar energi, förord-

ningen om tillbörlig aktsamhet vid handel med
skogsprodukter och ramdirektivet för vatten. En
fråga som varit aktuell på paneuropeisk nivå
gäller den framtida inriktningen på det regionala
skogssamarbetet ”Forest Europe” och ett eventuellt utarbetande av ett legalt bindande avtal.
Skogens roll för klimatet samt förnybar energi
redovisas under avsnitten De gröna näringarnas
klimatarbete, respektive De gröna näringarna har
en nyckelroll i Sveriges energiproduktion.
Ett resurseffektivt och miljömässigt hållbart fiske

Indikatorer
Följande indikatorer har använts för att bedöma
måluppfyllelsen: kunskapsstatus för värdefulla
bestånd, förädlingsvärdet och antal bestånd
under förvaltningsplaner samt överskridande av
fiskekvoter och kvotutnyttjande.
Resultat
Fiskeripolitiska insatser
Ett hållbart fiske är förutsättningen för att nå
regeringens mål att den svenska fiskerinäringen
ska producera fisk och fiskeprodukter som
efterfrågas av konsumenterna och bidrar till att
skapa arbete, välfärd och levande kust- och insjösamhällen. Ett långsiktigt hållbart fiske förutsätter en balans mellan tillgängliga fiskeresurser
och flottans kapacitet. För detta krävs olika förvaltningsbeslut såväl nationellt som inom EU
som resulterar i god beståndsstatus hos våra fiskresurser och som samtidigt ger möjlighet till
nyttjande. Regeringen har under 2010 fortsatt
arbeta för ett hållbart fiske där långsiktiga planer
och biologisk rådgivning varit ledord. Under året
kunde den Europeiska kommissionen i sitt årliga
policymeddelande om kvoter konstatera att
antalet bestånd som fiskas på maximalt hållbara
uttagsnivåer har ökat och att antalet överutnyttjade bestånd minskat. Det är dock ett faktum att
ett flertal av EU: s gemensamma fiskbestånd
fortfarande bedöms vara överutnyttjade. Ytterligare ett problem är att dålig lönsamhet präglar
stora delar av det svenska yrkesfisket.
Kunskapsstatusen för arter av betydelse för
svenskt yrkesfiske, fritidsfiske och fisketurism
har ökat varje år sedan 2004. Under 2010 har
totalt 82 bestånd bedömts och utvärderats. År
2010 är också det första år då det inte saknas data
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för bedömning för någon av de kommersiellt
nyttjade fisk- och skaldjursbestånden.
En viktig del i förvaltningsarbetet, är att
alltfler av för Sverige viktiga fiskbestånd regleras
genom långsiktiga förvaltnings- respektive återhämtningsplaner. Resultaten av regeringens
utökade arbete med datainsamling, beståndsoch ekosystemanalys under 2010 har därför varit
viktiga komponenter för de förvaltningsbeslut
som fattats under året. Flera beslut har fattats
inom EU under 2010. Enighet nåddes om ökat
skydd för känsliga djuphavsarter såsom hajar,
skoläst, atlantisk soldatfisk m.fl. Vidare fattades
för Sverige viktiga beslut om kvoter i Östersjön
och Västerhavet. I samband med kvoterna i
Västerhavet antogs på svenskt initiativ en deklaration som innebär att man ska utarbeta regler
för hur nya hittills oreglerade fisken ska etableras. Positivt är också att EU:s kommitté för
handel med vilda djur och växter beslutat att det
från den 6 december 2010 råder export- och
importförbud av europeisk ål. Exportförbudet
förväntas öka tillgången på glasål för utsättning i
bevarandesyfte. Sverige tog även initiativ till att
utöka samarbetet kring ålen i Östersjöregionen.
Tabell 2.17 Antal bestånd under förvaltningsplaner
År

Antal
kvoterade
bestånd

Antal
förvaltningsplaner av de
kvoterade
bestånden

Antal återhämtningsplaner av de
kvoterade
bestånden

Procentuell
andel f.p.
samt å.p

2008

42

12

3

36 %

2009

42

14

3

40 %

2010

42

14

3

40 %

Källa: Fiskeriverket.

Fortfarande är utkast av fisk ett utbrett problem
och ett slöseri med havets resurser. En nyckelfaktor för att komma till rätta med utkastproblematiken är framtagandet och nyttjandet av
selektiva fiskredskap och en förbättrad kontroll.
Under 2010 påbörjades arbetet med att sätta upp
en tidsplan för att eliminera utkast i Östersjön.
EU fortsätter även projektet med fullt dokumenterat fiske genom kameraövervakning inom
ramen för avtalet med Norge. Även nationellt
påbörjades under 2010 försök med kameraövervakning. Inom ramen för Norge-avtalet enades
också EU och Norge på svensk begäran om att
tillsätta en arbetsgrupp med syfte att se över
kontrollen och de tekniska regleringarna i
Skagerrak under 2011 bl.a. med syfte att eliminera utkasten.
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Kvoter och kontroll
Svenskt fiske hade under 2010 tillgång till
58 kvoter vilka uppgick till 247 466 ton samt
82 240 stycken laxar. Fiskeriverket administrerar
byten av fiskemöjligheter med andra medlemsstater som en del av kvotförvaltningen. Under
2010 genomfördes 117 kvotbyten med andra
länder, främst Danmark och Nederländerna men
också Finland och Tyskland. Kvotbyten genomförs framför allt för att skapa bättre fiskemöjligheter genom att omfördela mellan
områden. Under 2010 överskreds inga svenska
kvoter. Förbrukningen av alla kvoter var nära
100 procent.
Tabell 2.18 Överskridna kvoter och kvotutnyttjande
År

Antal överskridna kvoter

Kvotutnyttjande i
stoppade fisken i %

2005

0

99,6

2006

0

97,0

2007

0

98,0

2008

0

98,6

2009

0

99,0

2010

0

99,8

Källa: Fiskeriverket.

Den relativa andelen anmärkningar efter kontroll
har ökat jämfört med 2009, från 7,2 procent
2009 till 11,5 procent under 2010. Men andelen
anmärkningar är fortfarande lägre än under både
2007 och 2008. Ökningen bedöms till stor del
bero på ett mer riktat kontrollurval än att efterlevnaden skulle ha minskat, samt att antalet
faktorer som kontrolleras vid varje tillfälle ökat.
Under 2010 genomfördes ett fåtal kontroller i
handelsled där handlare av fisk kontrolleras.
Kontrollerna syftar till att verifiera samstämmighet i de olika handelsleden vad gäller uppgifter
om mängder per art men också att verifiera
informationen per art i de fångstintyg som
medföljer sådana importer som omfattas av EU:s
förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande
av ett gemenskapssystem för att förebygga,
motverka och undanröja olagligt, orapporterat
och oreglerat fiske (IUU-förordningen).
Förordning (EG) nr 1224/2009 om införande
av ett kontrollsystem i gemenskapen för att
säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, som antogs i
oktober 2009 innebär betydande förändringar
och hårdare kontrollregler för hela EU. Vissa
bestämmelser i förordningen trädde ikraft den
1 januari 2010. Tillämpningsföreskrifterna till
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kontrollförordningen vilka reglerar det mer
tekniska utförandet antogs i mars 2011.
Kontrollförordningen innebär att kontrollen
utökas till att omfatta alla led så att man ska
kunna spåra fisken från fångst till tallrik. Nytt är
även att fritidsfisket regleras genom ett saluföringsförbud för fisk som fångas i havet och att
fångster inom fritidsfisket som omfattas av återhämtningsplaner ska kartläggas. Kommissionen
får också större möjligheter att agera mot medlemsstater som inte följer reglerna med exempelvis indragning av ekonomiskt stöd eller av fiskemöjligheter.
Fiskeriverket och Kustbevakningen för ett
fortsatt nära operativt samarbete nationellt. En
gemensam tillsynsplan för 2011 har utarbetats.
Myndigheterna har även samarbetat vid sjöövervakning och landningskontroll, vid övervakning
av stängda områden samt vid utveckling och
förvaltning av gemensamma it-stöd.
Analys och slutsatser
Flera förvaltningspolitiska beslut togs inom
fiskeområdet under 2010. Vidare görs bedömningen att flera av de beslut som fattats under
året, både på nationell och internationell nivå,
sammantaget förväntas påverka utkastproblematiken i positiv riktning. Dock finns det fortfarande mycket kvar att göra vad gäller utkast.
Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken
kommer förhoppningsvis att leda till ett mer
resurseffektivt och miljömässigt hållbart fiske.
Genom de beslutade förordningarna på fiskerikontrollens område ställer den gemensamma
fiskeripolitiken ökade krav på förbättrad teknik
och måluppfyllelse. IUU-förordningen innebär
att regeringen via myndigheten fortsätter att
bygga upp verksamhet för att hantera den
export/importkontroll som följer av förordningen. Målet om att antalet anmärkningar inte
skulle överstiga 5 procent under 2010 uppnåddes
inte, sannolikt beroende till stor del på ett mer
riktat kontrollurval samtidigt som antalet faktorer som kontrolleras vid varje tillfälle ökat vilket
också påverkar utfallet.

Utbildning och forskning

Resultat
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utbildar,
forskar och bedriver miljöanalys om människans
förvaltning och hållbara nyttjande av de biologiska naturresurserna. Det övergripande målet är
att utbildning och forskning ska hålla en internationellt sett hög kvalitet och bedrivas effektivt.
Uppföljning av verksamheten görs genom ett
antal indikatorer, såsom antal helårsstudenter,
forskarexamina, examinationsfrekvens samt
vetenskaplig produktion och publicering.
För perioden 2009–2011 har SLU ett utbildningsuppdrag om minst 10 700 helårsstudenter.
Under perioden har SLU hittills uppnått
7 780 helårsstudenter. Tabellen nedan redovisar
utvecklingen av antalet helårsstudenter sedan
2008.
Tabell 2.19 Helårsstudenter
År

Kvinnor

Män

Totalt

2008

2 314

1 216

3 529

2009

2 440

1 353

3 793

2010

2 562

1 425

3 987

Källa: SLU:s årsredovisning.

Flera utbildningsprogram är mycket populära
bland de sökande såsom program med djuranknytning, landskapsarkitekt och jägmästare.
En tredjedel av programmen fyller dock inte sina
platser. Som exempel kan nämnas livsmedelsprogrammet vilket ställdes in på grund av för få
sökande.
Tabell 2.20 Antal sökande och antal antagna
År

2008 behöriga sökande
varav antagna
2009 behöriga sökande
varav antagna
2010 behöriga sökande
varav antagna

Totalt antal

Kvinnor

Män

3 652

72 %

28 %

942

67 %

33 %

5 253

75 %

25 %

999

68 %

32 %

5 152

76 %

24 %

989

66 %

34 %

Källa: SLU:s årsredovisning.

Examinationsfrekvensen är högst på de korta
utbildningsprogrammen och på utbildningar
som leder till legitimationsyrken. Kostnaderna
per prestation har hållit sig konstant de senaste
åren.
Antalet beräknade examina på forskarnivå har
sjunkit från i snitt 120 examina per år till cirka
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100 examina per år. Målet för perioden 2009–
2012 är 415 examina. Den genomsnittliga
studietiden för att bli examinerad som doktor är
cirka en termin längre än den nominella studietiden om fyra år. Cirka 70 procent av SLU:s
forskarstudenter har doktorandanställning.
Rekrytering sker genom utlysning och cirka en
tredjedel rekryteras från andra länder.
Även den vetenskapliga publiceringen har
ökat kontinuerligt sedan mitten av 2000-talet.
I enlighet med de rekommendationer som
gavs av den utvärdering av SLU:s forskning som
presenterades 2009 (Kvalitet och Nytta, KoN)
har SLU gjort vissa strategiska förstärkningar till
ett antal forskningsområden. Som exempel kan
nämnas dels kompetensområden av bredare
karaktär såsom ekonomi och landsbygdsföretagande, dels områden som definieras som starka
forskningsmiljöer såsom ekologi, skoglig genetik
och växtfysiologi samt områden som har strategisk betydelse för SLU:s samhällsuppdrag såsom
renskötsel och landskapsarkitektur. KoN pekade
även på vikten av samverkan mellan forskningen
och näringen och SLU satsar aktivt på att
utveckla sin omvärldssamverkan.
Forskning inom Landsbygdsdepartementets
ansvarsområden är betydelsefull för att klara de
globala utmaningarna som t.ex. klimatförändringen, omställningen till en bioekonomi, livsmedelsförsörjningen och smittsamma djursjukdomar. För att bättre kunna möta dessa har
SLU inrättat fyra fakultetsövergripande plattformar; Framtidens skog, Framtidens lantbruk,
Framtidens djurhälsa och välfärd samt Människan i framtidens miljöer. Alla dessa behandlar
frågor är i linje med målen för bruka utan att förbruka. SLU är också engagerade i tre av de
forskningsprogram som bildats som ett resultat
av regeringen strategiska forskningssatsningar. I
ett av dessa, ”Trees and crops for the future”, är
SLU huvudansvarig.
Genom riksdagens beslut med anledning av
regeringens proposition En sammanhållen
klimat- och energipolitik – Klimat (prop.
2008/09:162, bet. 2008/09:MJU28, rskr.
2008/09:300) anvisades 45 miljoner kronor till
fortlöpande miljöanalys vid SLU. Härigenom
har en vidareutveckling av datainsamling av
betydelse för miljöövervakning kunnat ske.
Huvudsakligen har medlen tillförts projekt inom
de olika miljöanalysprogrammen med koppling
till miljökvalitetsmålen. Medel har också avsatts
för fjärranalys som är en övergripande verksam38

het för stöd till alla miljöanalysprogram samt för
utveckling av vissa dataplattformar. Centrum för
kemiska bekämpningsmedel (CKB) har i en
utvärdering bedömts på ett utmärkt sätt fylla en
viktig roll i samhället och fått mycket goda
omdömen.
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande (Formas) har ansvar för den
långsiktiga kunskapsuppbyggnaden inom miljöområdet, för de areella näringarna och för samhällsbyggande. En resultatredovisning av den
forskning som finansieras av Formas görs även
under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och
naturvård. Cirka hälften av rådets forskningsmedel anvisas över Landsbygdsdepartementets
budget. Resterande medel anvisas över Miljödepartementets budget.
Formas har vid sidan av den fria utlysningen
bl.a. haft en särskild satsning på starka forskningsmiljöer som omfattar totalt 90 miljoner
kronor för perioden 2010–2012. För samma
period har dessutom initiativ tagits till ett antal
riktade satsningar däribland ett forskningsprogram inom livsmedelsområdet (TvärLivs)
tillsammans med näringen totalt omfattande
22,5 miljoner kronor. I en samverkan mellan
Formas och Handelns utvecklingsråd (HUR)
avsätts 17,6 miljoner kronor från vardera parten
som stöd till forskning för att främja ny kunskap
och nya lösningar för ökad social, ekonomisk
och ekologisk hållbarhet i handeln.
Formas har haft regeringens uppdrag att analysera och utvärdera den forsknings- och kunskapsförsörjande verksamheten inom Fiskeriverket. Verksamheten, som bedömdes hålla en
god kvalitet, överfördes den 1 juli 2011 till SLU.
För de gröna näringarnas kunskapsförsörjning
finansieras dessutom forskning av tillämpad
karaktär av Stiftelsen Lantbruksforskning
huvudsakligen med medel från återföring av
handelsgödselskatten, vilken upphör fr.o.m.
2012.
Analys och slutsatser
Utbildning och forskning inom Landsbygdsdepartementets ansvarsområde utgör, tillsammans med den fortlöpande miljöanalysen vid
SLU, medel för att uppnå regeringens vision
bruka utan att förbruka. Hög kompetens och nya
forskningsrön är av högsta vikt för att visionen
ska kunna uppnås.
Regeringen bedömer att målen avseende
utbildningsuppdraget för utbildning och forsk-
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ning inom Landsbygdsdepartementets områden
och regeringens förväntningar på verksamheten
är uppfyllda. Ansökningssiffror för SLU de
senaste två åren pekar på ett ökat intresse för
utbildning inom de gröna näringarna. Flera
utbildningar, angelägna för den nationella kompetensförsörjningen, är dock små och har
fortfarande få sökande. De åtgärder SLU har
vidtagit för att bli synligt och attrahera fler
sökande har gett resultat. Den forskning som
bedrivs är av stor betydelse för den långsiktiga
kunskapsuppbyggnaden för en hållbar samhällsutveckling.
Mot bakgrund av de nationella miljökvalitetsmålen och de ökande kraven som ställs från
EU avseende miljötillståndet i landet är den
utveckling som skett av den fortlöpande miljöanalysen angelägen för att få tillförlitliga underlag. Regeringen ser positivt på det ökade internationella samarbetet och konstaterar att SLU
arbetar för en större integration av den fortlöpande miljöanalysen i både utbildning och
forskning bl.a. i syfte att bibehålla och förnya
kompetensen inom området.
Det internationella samarbetet inom forskningen är viktigt och både SLU och Formas är
aktiva och deltar på olika sätt både inom och
utanför Europa.
Regeringen bedömer att utbildning och
forskning inom de areella näringarna ligger väl i
tiden för att möta globala utmaningar som t.ex.
klimatfrågan, livsmedelsförsörjningen och smittsamma djursjukdomar samt det ökade behovet
av en hållbar produktion av biomassa för energi
och förnybara råvaror.
Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen

Ett av de övergripande målen inom visionen
bruka utan att förbruka är att de gröna näringarna
är miljö- och resurseffektiva och har en nyckelroll i Sveriges energiproduktion.
Produktionen av bioenergi från jord och skog
utgör cirka en femtedel av Sveriges totala tillförda energi. Ungefär 90 procent av bioenergin
kommer från skogssektorn och till stor del från
industrins biprodukter.
Energiproduktion från biomassa ökar och det
beror till stor del på en ökad produktion och
användning inom skogssektorn. Jordbruket levererar alltmer produkter till bioenergiproduktion.
Satsningen på investeringsstöd inom lands-

bygdsprogrammet för biogasproduktion har
ökat intresset för att producera biogas på gårdsnivå och en stadig uppgång av ansökningar noteras.
Landsbygdsprogrammet tillfördes ytterligare
medel för perioden 2010–2013, bl.a. för att förbättra vattenkvaliteten genom att öka anläggningstakten av våtmarker samt stärka den biologiska mångfalden i landets mest värdefulla ängsoch betesmarker. Resultatet har blivit att arealen
ängs- och betesmarker har ökat något sedan
2009. Dessutom höjdes ersättningsnivåerna
inom axel 2 genom omprioriteringar mellan
programmets insatser.
Resultatet för 2010 visar att anslutningen till
de flesta miljöersättningar ökar och regeringen
bedömer att måluppfyllelsen överlag är god
inom axel 2.
SLU:s halvtidsutvärdering av programmet
visar att åtgärderna i axel 2 bidragit till ökad
biologisk mångfald, bevarande av jordbruksmark
med höga naturvärden och förbättrad vattenoch markkvalitet.
Skogen brukas med de jämställda skogspolitiska målen för produktion och miljö som grund.
Gällande produktionsmålet noteras goda resultat
och att den genomsnittliga tillväxten på produktiv skogsmark överstiger den genomsnittliga
bruttoavverkningen. Förbättring bör dock ske
bl.a. gällande återväxt och röjning. För miljömålet finns positiva resultat bl.a. för skydd av
skog samt ökad andel lövskog och död ved, men
regeringen noterar att det finns vissa brister i
miljöhänsyn vid föryngringsavverkning varför
rådgivningsinsatser på området är viktiga.
Regeringen drar slutsatsen att det med bas i en
hållbart producerad skogsråvara finns goda förutsättningar för ökad sysselsättning i hela Sverige.
Genom de beslutade förordningarna på fiskerikontrollens område ställer den gemensamma
fiskeripolitiken ökade krav på förbättrad teknik
och måluppfyllelse. IUU-förordningen innebär
att regeringen via myndigheten fortsätter att
bygga upp verksamhet för att hantera den
export/importkontroll som följer av förordningen. Målet om att antalet anmärkningar inte
skulle överstiga 5 procent under 2010 uppnåddes
inte, sannolikt beroende till stor del på ett mer
riktat kontrollurval samtidigt som antalet faktorer som kontrolleras vid varje tillfälle ökat vilket
också påverkar utfallet.
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Utbildning och forskning inom de areella
näringarna är väsentligt för att möta globala
utmaningar som t.ex. klimatfrågan, livsmedelsförsörjningen och smittsamma djursjukdomar
samt det ökade behovet av en hållbar produktion
av biomassa för energi och förnybara råvaror.
Regeringen bedömer att målen för utbildning
och forskning inom Landsbygdsdepartementets
områden och regeringens förväntningar på verksamheten är uppfyllda.
Sammanfattningsvis bedömer regeringen att
de redovisade insatserna under 2010 bidragit till
ökad måluppfyllelse för att De gröna näringarna
är miljö- och resurseffektiva och har en nyckelroll i Sveriges energiproduktion.
2.5.3

De gröna näringarna utmärks av
omtanke, ansvarstagande och hög
etik

Indikatorer
För att mäta måluppfyllelsen redovisas bl.a. följande indikatorer inom de olika delområdena
under målet:
-

antal utbrott av smittsamma djursjukdomar, kalvdödlighet och antibiotikaresistens i djurhållning,

-

hur många djurskyddskontroller som länsstyrelserna genomfört och hur stor andel av
dessa som var gjorda utifrån en riskvärdering,

-

andel allvarliga avvikelser vid datorbaserade
inspektioner.

Indikatorerna avseende djurhälsa med behandlingsstatistik påvisar resultatet av regeringens
förebyggande åtgärder. Genomförda djurskyddskontroller och andel av dessa gjorda
utifrån en riskvärdering avspeglar måluppfyllelse
inom djurskyddet. Livsmedelssäkerhet och konsumentinformation mäts genom indikatorerna
inom området. Flera indikatorer är nya för 2011
och har utvecklats med avsikten att ge en tydligare bild av uppnådda resultat.
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Sverige ska vara pådrivande för sund djurhållning
och friska djur i EU

Resultat
Djurhälsa och folkhälsa
Målen om sund djurhållning och friska djur är
uppfyllda eller i huvudsak uppfyllda, gällande
djurhälsa och smittbekämpning samt tillgång till
rikstäckande djurhälsovård.
Den vaccinationskampanj mot blåtunga som
genomförts under 2008–2010 har varit framgångsrik. I december 2010 kunde Sverige, efter
omfattande övervakning, som första land inom
EU friförklaras från sjukdomen. Kostnaderna
för bekämpning och friförklaring har totalt uppgått till 173 miljoner kronor. Av Jordbruksverkets årsredovisning framgår att i de beräkningar som gjorts skulle kostnaden för Sveriges
lantbruk uppgå till 60 miljoner kronor årligen
om smittan fick spridas fritt. Dessutom
tillkommer uppskattade årliga kostnader om
65 miljoner kronor för anslutande näringar om
sjukdomen etableras. Antalet utbrott av epizootiska sjukdomar var under 2010 endast fyra
vilket är i nivå med 2009 och betydligt lägre än
åren dessförinnan.
Tabell 2.21 Antal fall/besättningar med epizootisk sjukdom
2006–2010
Sjukdom

2006

2007

2008

2009

Newcastlesjuka,
fjäderfä

1

3

1

1

BSE (galna
kosjukan)

1

0

0

0

Atypisk scrapie
(NOR)

8

2

0

2

Fågelinfluensa,
fjäderfä

11

0

0

0

PRRS

0

7

0

0

0

Blåtunga

0

0

68

0

0

Mjältbrand

0

0

1

0

0

11

12

70

3

4

Totalt

2010

0
0
4
0

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt, årsredovisning 2010.
1
Avser viltfågel för utsättning. Ytterligare 63 fall noterades på vilda fåglar och
ett fall på vild mink.

Under våren 2011 har de första fallen av rävens
dvärgbandmask konstaterats i Sverige. Denna
parasit kan i sällsynta fall smitta till människa
och då orsaka allvarliga skador på inre organ,
främst levern.
Antalet nyinfektioner av salmonella hos livsmedelsproducerande djur har de senaste åren
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uppvisat en puckel med bl.a. förekomst av
salmonella i vissa delar av Skåne. Under 2010 är
antalet nyinfektioner tillbaka på 2006 års nivå.
För att på sikt åstadkomma en billigare och
effektivare bekämpning av salmonella har
utvecklingsarbete och utbildningar genomförts.
I endast ett fåtal fall har salmonella hittats i
färdigt foder. Fodret stoppades innan det nådde
producenterna.
Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA)
och Jordbruksverkets kunskap och löpande
analysarbete bidrar till en effektiv spårning och
bekämpande av dessa smittor. Myndigheterna
har under 2010 fortsatt fokuserat på salmonellaarbetet och har bl.a. förstärkt samrådet mellan
näringen och myndigheterna om strategier i
salmonellakontrollprogrammen
genom
att
inrätta en salmonellanämnd för dessa frågor.
Tabell 2.22 Nyinfektion av salmonella i djurbesättningar
och anläggningar 2006–2010
Salmonella påvisad i
besättning

2006

2007

2008

2009

Tabell 2.23 Antal behandlingar per djurslag inom den
rikstäckande djurhälsovården 2008–2010
Djurslag

2008

2009

2010

Lantbrukets djur

153 230

142 707

142 976

Häst

105 290

98 961

93 218

Sälskapsdjur

214 385

214 294

214 662

5 345

3 246

3 339

478 250

459 208

454 195

Ej angivet djurslag

2010

Totalt

Källa: Statens jordbruksverk, årsredovisning 2010.

Nötkreatur

9

5

21

19

7

Svin

5

11

8

3

4

Får

0

0

5

1

2

Häst

3

2

4

8

1

Broiler

7

14

8

4

17

Värphöns

6

4

5

3

2

Kalkon

0

1

2

6

0

Gäss, ankor, struts

4

8

0

6

2

34

45

53

50

35

Totalt

Rikstäckande djurhälsovård har funnits att
tillgå. Den 1 januari 2010 infördes en ny organisation för den veterinära servicen, med syfte att
skapa en ökad konkurrens samtidigt som ett
gott smitt- och djurskydd bibehålls i hela landet.
Intresset hos de privata veterinärerna att delta i
de offentliga upphandlingarna på det veterinära
området har varit svagt. Trenden att andelen
behandlingar inom den rikstäckande djurhälsovården som rör lantbrukets djur minskar
har planat ut under 2010 då det numera görs fler
behandlingar per förrättning.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt, årsredovisning 2010.

Kalvdödlighet är en indikator som på ett tydligt
sätt speglar det övergripande hälsoläget i besättningarna. Uppgiften avser andelen levande födda
kalvar som dör inom en månad. Dödligheten
varierar mellan olika raser och kön. För 2010 var
kalvdödligheten totalt 2,4 procent vilket är på
ungefär samma nivå som närmast föregående
fem år då dödligheten varierat mellan 2,1 och
2,3 procent.
Övervakningen av antibiotikaresistens bland
bakterier från djur och livsmedel visar att läget i
Sverige är generellt gott och bättre än i de flesta
andra länder. Dock har MRSA (metithillinresistenta Staphylococcus aureus) och tarmbakterier som producerar ESBL (extended
spectrum
beta-lactamases)
påvisats
hos
livsmedelsproducerande djur i Sverige under
2010.

Den 1 januari 2010 trädde en ny lag om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård i kraft
som bl.a. innebär att fler yrken inom djurens
hälso- och sjukvård behörighetsregleras. I februari 2011 beslutades om EU-gemensamma regler
avseende TSE-kontroll i normalslakten. Förändringarna föranleds av ett bättre hälsoläge inom
EU och innebär att betydligt färre djur behöver
kontrolleras.
Djurskydd
I syfte att förbättra djurskyddet och öka likvärdigheten i kontrollen överfördes ansvaret för
djurskyddskontrollen den 1 januari 2009 från
kommunerna till länsstyrelserna. Samtidigt
bestämdes att länsstyrelsernas kontroll skulle
finansieras med allmänna medel, tidigare kunde
kommunerna välja hur de ville finansiera
kontrollen. Regeringen bedömer att delar av
målen med överföringen av kontrollansvaret till
länsstyrelserna har nåtts. De kontroller som
utförs förefaller vara mer träffsäkra och riktas
mot de ärenden där det finns stora djurskyddsproblem. Vidare förefaller kontrollerna nu vara
mer likvärdiga över landet än tidigare. Dock har
kontrollen präglats av en hög andel anmälningsärenden, av övergångsproblem och av stora ingående ärendebalanser från den tidigare kommunala kontrollen. Sammantaget har detta lett till
att antalet genomförda kontroller i länsstyrelser41
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nas regi är betydligt lägre än önskvärt. Under
2010 genomfördes totalt 12 800 kontroller, varav
27 procent avsåg kontrollobjekt som valts
utifrån riskvärderingskriterier. Detta är en för låg
andel men ändock en avsevärd förbättring jämfört med de 13 procent som uppnåddes 2009.
Jordbruksverket och länsstyrelserna har
genomfört särskilda insatser för att åstadkomma
en effektiv och likvärdig djurskyddskontroll.
Sedan den 1 juni 2010 finns ett krav på att
veterinärer ska fylla i en djurskyddsdeklaration i
samband med villkorad läkemedelsanvändning i
grisbesättningar. Detta innebär att djurskyddet
för grisar i svenska besättningar stärks. Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att
medverka i utvecklingen av teknik och system
som gör att man kan undvika att kastrera smågrisar utan föregående bedövning. Jordbruksverket har genom föreskriftsändringar gjort det
möjligt även för lekmän att utföra bedövning i
samband med kastrering av smågrisar. SLU har
även utvärderat en metod som innebär vaccinering mot galtlukt. Användningen av en sådan
metod kan på sikt bidra till att kirurgisk kastrering inte behöver göras. Det finns även andra
metoder för att undvika kirurgisk kastrering, De
har alla sina för- och nackdelar. Exempel på
sådana metoder är uppfödning av intakta hangrisar, särskild noggrannhet vid gruppering,
skötsel och utfodring.
Djurskyddsforskning finansieras av Formas,
Vetenskapsrådet och Jordbruksverket. Vid Sveriges lantbruksuniversitet bedrivs djurskyddsforskning inom ramen för universitetets anslag.
Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW)
samordnar och utvecklar sedan 2008 verksamhet
inom djurskyddsområdet, särskilt avseende lantbrukets djur och försöksdjur. Nätverk av experter anlitas för att säkerställa att aktuell vetenskaplig kunskap tas till vara och sprids. Under
året har SCAW t.ex. anordnat utbildningar om
djurskyddskontroll och inlett ett projekt om
indikatorer för djurvälfärd hos mjölkkor. SCAW
har utsetts till nationell kontaktpunkt för validering av alternativ till djurförsök. SCAW har
under åren 2010 och 2011 tilldelats sammanlagt
10 miljoner kronor för att utveckla samordningen av djurskyddsarbetet inom EU. Regeringen stöder inrättandet av ett centrum för
djurskydd inom EU och verkar för att det ska
förläggas till SCAW och Sverige.
Flera viktiga framsteg för djurskyddet har
gjorts inom EU. I november 2010 trädde Euro42

paparlamentets
och
rådets
direktiv
(2010/63/EU) om skydd av djur som används
för vetenskapliga ändamål i kraft. Det nya direktivet innebär att djurskyddet för försöksdjuren
inom EU stärks betydligt.
I november 2010 antog rådet slutsatser om
hundar och katters välbefinnande. I slutsatserna
konstateras att det finns stora skillnader mellan
olika nationella och regionala bestämmelser i
fråga om hundars och katters välbefinnande och
att det skulle kunna leda till djurskyddsproblem,
risk för zoonoser och bedrägerier mot medborgare som köper djur med eventuella dolda
sjukdomar.
Analys och slutsatser
Med utgångspunkt i bl.a. de indikatorer som
valts drar regeringen slutsatsen att det goda
djurhälsoläget i Sverige bibehållits under 2010.
På senare år har fallen av salmonella ökat
vilket lett till ökade kostnader för bekämpande
arbete. Förhoppningsvis innebär nedgången i
antalet nyinfektioner under 2010 ett trendbrott.
De insatser som gjorts har varit särskilt angelägna eftersom salmonella kan smitta mellan djur
och människa och stora utbrott snabbt kan
medföra stora kostnader och lidande.
Tack vare ökad kunskap och medvetet arbete
minskade antibiotikaanvändningen kraftigt
under 1990-talet i Sverige och är nu tämligen
konstant men minskar gällande förskrivning till
hundar. Antibiotikaresistenta bakterier är trots
detta ett växande problem inom humanmedicinen och medför ett ökat antal svårbehandlade
infektioner. Sådana resistenta bakterier kan
också infektera djur. För att motverka denna
utveckling är det viktigt att vidareutveckla det
goda samarbetet mellan myndigheter som ansvarar för folkhälsa och djurhälsa, t.ex. genom att
utveckla riktlinjer för hanterandet av multiresistenta bakterier hos sällskapsdjur.
Reformen av djurskyddskontrollen visar tydliga förbättringar 2010, men har blivit mer utdragen än förväntat genom omställningsproblem
och oväntat många anmälningsärenden. De indikatorer som valts för att följa arbetet pekar också
på flera allvarliga brister. Regeringen följer aktivt
den fortsatta utvecklingen och har även gett
Statskontoret i uppdrag att utvärdera reformen.
Jordbruksverket har även tillförts extra resurser
för att stärka stödet till länsstyrelserna för att
uppnå en bra kontroll.

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 23

För att uppnå sund djurhållning och friska
djur är det av stor vikt att samarbeta inom EU
och internationellt eftersom frågorna ofta är av
gränsöverskridande karaktär.
Konsumenter ska ha verktyg och förutsättningar
att välja

Resultat
Lagstiftningen inom livsmedelsområdet ålägger
företagen ett långtgående ansvar för att de livsmedel som släpps ut på marknaden är säkra.
Livsmedlen ska även vara korrekt märkta och
vara det de utges för att vara. Denna senare del
benämns redlighet i livsmedelshanteringen.
Livsmedelsverket är den centrala myndigheten
inom detta område. I Livsmedelsverkets
ansvarsområde ingår även att verka för bra matvanor i befolkningen.
Kontrollen inom livsmedelskedjan ska bedrivas enligt principen från jord till bord. Den
utförs av en rad olika myndigheter på lokal,
regional och central nivå och ska vara riskbaserad. I vilken utsträckning riskbaserade kontroller
genomförs varierar mellan kommunerna. Antalet
verksamma livsmedelsinspektörer understiger
det faktiska behovet. Detta beror huvudsakligen
på att det råder brist på utbildade livsmedelsinspektörer, vilket också framgår av kommunernas årliga rapportering till Livsmedelsverket. De
senaste årens ökningstakt av antalet inspektörer
tycks ha avtagit. Antalet registrerade livsmedelsanläggningar i leden efter primärproduktionen
ökade under 2010 och är nu cirka 79 000, jämfört
med 70 000 året innan. Den stora ökningen
beror främst på allt mer korrekt registrering av
anläggningar.
Europeiska kommissionens kontor för livsmedel och veterinära frågor har under 2010 och
2011 genomfört en revision av den svenska
offentliga kontrollen i livsmedelskedjan. På det
stora hela har betyget blivit tämligen gott men
det påtalades brister bl.a. i samordningen, av
kontrollen inom och mellan kontrollmyndigheterna, genomförandet, uppföljningen och revisionen av kontrollen samt brister i utbildningen
av inspektörerna. De berörda kontrollmyndigheterna har inlett insatser för att komma till rätta
med de påtalade bristerna. Gällande frågan om
revision av kontrollen överlämnade Revisionsutredningen i mars 2011 sitt slutbetänkande
Revision av livsmedelskedjans kontrollmyndig-

heter (SOU 2011:23) till regeringen. Betänkandet bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Indikatorn för säker mat har förändrats
fr.o.m. 2010 men är ändå jämförbar mellan åren.
Avvikelser fanns inom kontrollområdena
HACCP-baserade (faroanalys och kritiska
kontrollpunkter) förfaranden, temperatur och
utbildning medan det var ovanligare med avvikelser för personlig hygien och information
om hälsorisker.
Tabell 2.24 Andel allvarliga avvikelser vid offentlig kontroll

Antal
rapporterande
kommuner
Antal rapporterade inspekterade
kontrollpunkter
Andel allvarliga
avvikelser (%)

2006

2007

2008

2009

2010

22

42

30

27

134

16 005

29 672

81 705

84 321

65 909

10

14

11

9

10

Källa: Livsmedelsverkets årsredovisning 2010.

Ett annat sätt att få en uppfattning om säkerheten hos livsmedlen är konsumenternas uppfattning huruvida maten de äter är säker eller
inte. En mycket hög andel, nio av tio konsumenter, anser i en undersökning utförd på uppdrag av Livsmedelsverket under 2010, att maten
är mycket eller ganska säker i Sverige.
Ytterligare ett sätt att få en uppfattning om
säkerheten hos livsmedlen är att studera den
kemiska säkerheten. En källa till sådan information är hur ofta kontrollen finner att gränsvärden
för bekämpningsmedelsrester i frukt och grönt
eller främmande ämnen i animaliska livsmedel
överskrids. Endast i ett fåtal fall överskrids de
fastställda gränsvärdena för främmande ämnen i
animaliska livsmedel, medan gränsvärdena för
bekämpningsmedelsrester överskrids betydligt
oftare. Vid överskridanden återkallas eller
stoppas produkterna redan innan de når marknaden. I sådana fall är det också vanligt att beslut
fattas om riktad kontroll av efterföljande partier.
Livsmedlen i Sverige kan bedömas som säkra.
Trots detta konstateras ibland problem med
olika livsmedel som potentiellt kan komma till
Sverige. Ett exempel från 2010 är förekomst av
dioxin i foder till tysk svinproduktion. Genom
ett välutbyggt samarbete inom EU med system
för snabb informationsspridning mellan medlemsstaterna, fungerande system hos företagen
och kontroll från de svenska myndigheterna kan
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dessa problem hanteras snabbt och korrekt så att
de felaktiga produkterna kan avlägsnas från
marknaden.
Under 2010 och 2011 har två större utbrott av
vattenburen smitta ägt rum. I såväl Östersund
som Skellefteå har ett stort antal människor
smittats av parasiten Cryptosporidium med
magsjuka som följd. Berörda myndigheter
genomför studier av vilka kostnader utbrottet i
Östersund har orsakat samhället.
För att konsumenterna ska ha möjlighet att
göra medvetna val mellan olika livsmedel är det
viktigt att märkningen av livsmedlen är korrekt
och inte vilseleder konsumenten om varans
beskaffenhet. Det kan gälla näringsinnehåll,
sammansättning, produktinnehåll (t.ex. djurart),
vikt och volym, ursprung, produktionssätt (t.ex.
genmodifierade eller ekologiska livsmedel) eller
hur livsmedlet exponeras i butiken. EU har
gemensam lagstiftning för hur livsmedel ska
märkas. Utifrån lagstiftningen har Livsmedelsverket utvecklat vägledningar till kontrollmyndigheter och information till företag.
Genom olika kartläggande undersökningar tar
verket reda på om det finns brister i redligheten.
Resultatet används som underlag för riktad,
offentlig kontroll. Livsmedelsverket arbetar även
i projektform tillsammans med kommuner och
länsstyrelser för att kontrollera redligheten i
livsmedelshanteringen.
Ett annat område där det är angeläget med
goda förutsättningar för medvetna val är de personliga matvanorna. Felaktiga kostvanor och de
följdsjukdomar som kan uppstå är ett större
folkhälsoproblem än förekomsten av gifter i
maten. Många svenskar äter fortsatt en kost som
inte är i enlighet med näringsrekommendationerna. Både matvanor och hälsa är starkt
kopplade till utbildningsnivå. Skillnaderna i hälsa
mellan grupper med hög respektive låg utbildning har ökat under hela 1990- och 2000-talet.
Ökningen av fetma tycks dock ha avstannat hos
både barn och vuxna, men ligger fortfarande på
ohälsosamt höga nivåer. Under 2010 har Livsmedelsverket publicerat råd om mat för flera
grupper bl.a. inom äldreomsorgen.
Analys och slutsatser
Livsmedelskontrollen i Sverige bedöms tillfredsställande men det finns vissa brister. Dessa är
vanligast på lokal nivå där kontrollernas
utförande kan variera stort mellan kommunerna.
Bristerna består främst i att kontrollen utförs på
44

olika sätt av olika kontrollmyndigheter och att
det i många kommuner finns för få livsmedelsinspektörer. Arbetet med att skapa likvärdighet
och ytterligare riskbasera livsmedelskontrollen
måste fortsätta för att upprätthålla det relativt
höga förtroende som finns för livsmedlen i Sverige.
Livsmedelsverkets stickprovskontroller av
bekämpningsmedelsrester
och
främmande
ämnen är riskbaserad och av betydelse för att
säkerställa att de livsmedel som konsumeras i
Sverige är säkra.
Redlighetsfrågorna i livsmedelshanteringen
blir allt viktigare i takt med att fler och fler
produkter märks på olika sätt. Mot den bakgrunden är det viktigt att de regler som finns
inom området efterlevs och att konsumenterna
inte vilseleds.
De livsmedel som konsumeras i Sverige är i
allmänhet säkra. Felaktiga kostvanor med följdsjukdomar är en betydligt större riskfaktor för
befolkningen än förekomsten av gifter i maten.
Global livsmedelsförsörjning

Resultat
Inom ramen för olika internationella organisationer arbetar regeringen för en öppnare och mer
marknadsanpassad handel på jordbruks-, fiskeoch livsmedelsområdet, klimathänsyn, en hållbar
produktion i jordbruks-, fiske- och skogsnäringen och säkra livsmedel. Ett fortsatt starkt
svenskt engagemang i internationella skogsfrågor är också viktigt liksom värnandet om
växt- och husdjursgenetiska resurser på global
nivå.
Under sommaren 2010 började de internationella priserna på jordbruksråvaror och jordbruksprodukter stiga ännu en gång. Priserna
fortsatte stiga under hösten och vintern 2010. I
februari 2011 noterade FAO genom sitt prisindex den högsta nivån någonsin.
Sverige deltog i genomförandet av FAO:s
kommitté för tryggad livsmedelsförsörjning
(CFS) som ägde rum i oktober 2010. Resultatet
blev att CFS under 2011 ska arbeta vidare med
tre övergripande teman: 1) Prisvolatilitet, 2)
Sociala säkerhetssystem och 3) Klimatförändringarnas påverkan på global livsmedelsförsörjning.
Europeiska kommissionen presenterade våren
2011 ett meddelande med titeln Råvaror och
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råvarumarknader: Att möta utmaningarna. Meddelandet som beslutades av kommissionen den
2 februari 2011 omfattar fysiska och finansiella
marknader för olika typer av råvaror och samband mellan dessa för att uppnå fungerande och
transparenta marknader. I denna behandlades
bl.a. kommissionens syn på problemen med
prisvolatilitet och livsmedelsförsörjning. Finansmarknadens regler konstateras ha en viktig roll.
Ytterligare arbete krävs enligt kommissionen för
att förstå sambandet mellan fysiska och
finansiella marknader. På den globala nivån
kommer arbetet att fortsätta inom G20. Även
inom råvaruområdet har dessa frågor behandlats
återkommande under våren och utgjort en viktig
del i EU:s ståndpunkter i en rad mellanstatliga
råvaruorganisationer.
Under 2010 och 2011 har också arbetet med
att se över struktur och finansiering av den
Gemensamma Råvarufonden (CFC) fortsatt.
Målsättningen är att kunna fatta nödvändiga
beslut i slutet av 2011.
Frankrike var under 2011 ordförande för G20
och valde att göra frågor rörande global livsmedelsförsörjning (med fokus på prisvolatiliteten) till en av de högst prioriterade frågorna.
Arbetet kring sanitära och fytosanitära standarder i internationell handel fortsätter. Den
fråga som fick mest uppmärksamhet i arbetet är
den kring privata standarder. Ett flertal u- och
tillväxtländer upplever att den internationella
handeln hämmas av de krav och standarder som
ställs från privata företag och vill begränsa dessa
möjligheter.
Analys och slutsatser
Trots de fortsatt stigande livsmedelspriserna
kunde FAO under 2010 konstatera att antalet
hungrande i världen minskade från drygt en
miljard till 925 miljoner. Ett fortsatt starkt samarbete inom det internationella samfundet är
nödvändigt för att fortsätta denna påbörjade
minskning och för att finna lösningar på de
strukturella problem som orsakar att antal hungrande inte minskar i snabbare takt. Mer information om regeringens arbete med utvecklingsmålen, de s.k. milleniemålen, redovisas under
utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen

Ett av de övergripande målen inom visionen
bruka utan att förbruka är att De gröna näringarna utmärks av omtanke, ansvarstagande och
hög etik. Ett flertal insatser under 2010 har
ingått i regeringens strävan att nå målet.
Det goda djurhälsoläget i Sverige har bibehållits under 2010.
På senare år har fallen av salmonella ökat
vilket lett till ökade kostnader för bekämpande
arbete. Förhoppningsvis innebär nedgången i
antalet nyinfektioner under 2010 ett trendbrott.
Genom kunskap och medvetet arbete minskade antibiotikaanvändningen kraftigt under
1990-talet i Sverige och är nu tämligen konstant.
Antibiotikaresistenta bakterier är trots detta ett
växande problem inom humanmedicinen och
medför ett ökat antal svårbehandlade infektioner. För att motverka denna utveckling är det
viktigt att vidareutveckla samarbetet mellan
myndigheter som ansvarar för folkhälsa och
djurhälsa, t.ex. genom att utveckla riktlinjer för
hanterandet av multiresistenta bakterier hos sällskapsdjur.
Reformen av djurskyddskontrollen har blivit
mer utdragen än förväntat genom omställningsproblem och oväntat många anmälningsärenden.
Regeringen följer utvecklingen inom området
och har även gett Statskontoret i uppdrag att
utvärdera reformen.
Livsmedlen som konsumeras i Sverige är i allmänhet säkra. Vad gäller livsmedelskontrollen
bedöms den som tillfredsställande men det finns
vissa brister främst på lokal nivå där kontrollernas utförande kan variera stort mellan kommunerna. Det är viktigt att arbetet med att likrikta
och ytterligare riskbasera livsmedelskontrollen
fortsätter för att upprätthålla det relativt höga
förtroende som finns för livsmedlen i Sverige.
Felaktiga kostvanor med följdsjukdomar är en
betydligt större riskfaktor för befolkningen än
förekomsten av gifter i maten.
Sammanfattningsvis bedömer regeringen,
baserat på myndigheternas rapportering och med
de indikatorer som valts att insatserna bidragit
till god måluppfyllelse för målet De gröna näringarna utmärks av omtanke, ansvarstagande och
hög etik.
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2.6

Politikens inriktning

Regeringens övergripande mål är att skapa förutsättningar för fler jobb samt fler och växande
företag i Sverige, för att därigenom bryta utanförskapet.
De gröna näringarna med binäringar är betydelsefulla för Sveriges tillväxt och utveckling,
framför allt på landsbygden. Regeringen vill därför inom ramen för ett hållbart nyttjande av
naturresurserna skapa goda förutsättningar för
livskraftiga företag i hela landet, såväl på landsbygden som i städerna. Regeringen vill utnyttja
den potential som finns för hållbar produktion
av råvaror till energi-, skogs- och livsmedelsindustrin samt för utvecklingen av turism,
friluftsliv, naturupplevelser, biologisk mångfald
och ekosystemtjänster. Med de gröna näringarna
avses jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, fiske
och vattenbruk, rennäring med binäringar samt
livsmedelsförädling. De gröna näringarna spelar
en avgörande roll för utvecklingen av en biobaserad ekonomi som minskar behovet av klimatpåverkande fossila råvaror.
De särskilda och attraktiva natur- och kulturmiljöer samt kulturresurser som finns i många
landsbygder utgör en stor utvecklingspotential
och en värdefull resurs för hela landet. De
tätortsnära landsbygderna är många gånger särskilt viktiga för växande stads- och storstadsregioners attraktivitet genom att de ger möjligheter till boende och rekreation i tätorternas
närområden.
Visionen för politiken inom utgiftsområde
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel är
bruka utan att förbruka med fyra övergripande
mål:
-

Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald.

-

De gröna näringarna är miljö- och resurseffektiva och har en nyckelroll i Sveriges
energiproduktion.

-

De gröna näringarna utmärks av omtanke,
ansvarstagande och hög etik.

-

De gröna näringarna bidrar till en globalt
hållbar utveckling.

Goda företagsvillkor är grundförutsättningen för
de fyra övergripande målen men det är även viktigt att kompetensförsörjning och kunskaps-
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utveckling tryggas genom utbildning, forskning
och innovation.
En grundbult i svenskt livsmedelsföretagande
är att konsumenternas förtroende för det
svenska djurskyddet är starkt. Djurskydd är
också en fråga där medborgarna har stort engagemang. Att stärka svenskarnas förtroende för
vårt goda djurskydd är därför ytterligare en
viktig prioritering för regeringen.
Regeringens vision genomsyrar även det
internationella arbete som bedrivs inom ramen
för utgiftsområdet. Regeringens agerande i
globala frågor såsom tryggad livsmedelsförsörjning, ett hållbart brukande och bevarande av den
biologiska mångfalden och naturresurserna, samt
hantering av klimatutmaningarna bidrar till att
uppfylla visionen.
2.6.1

Ett dynamiskt och
konkurrenskraftigt näringsliv i hela
landet som präglas av öppenhet och
mångfald

Det ska vara enkelt, självklart och lönsamt att
starta och driva företag för både inrikes och utrikes födda kvinnor och män.
Företag inom de gröna näringarna utgör
byggstenar för att skapa och upprätthålla en
levande landsbygd och hållbar tillväxt i hela
landet. Regeringens politik ska skapa förutsättningar för att företag på landsbygden ska kunna
vara lönsamma och konkurrenskraftiga och för
att landsbygden ska vara attraktiv för människor
att bo, leva och verka i.
För att de gröna näringarna ska kunna
utvecklas positivt är det viktigt att konkurrensförhållandena är likvärdiga gentemot motsvarande näringar i övriga EU.
Det är centralt att EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP) reformeras så att en mer
öppen och marknadsanpassad handel på jordbruks- och livsmedelsområdet kan uppnås. Sveriges allmänna och långsiktiga målsättning för
framtida reformer av GJP är en avreglerad,
marknadsorienterad och konkurrenskraftig jordbrukssektor styrd av konsumenters efterfrågan
och med hänsyn till klimat, miljö och djurskydd.
Detta inkluderar slopade utbudsbegränsningar
och marknadsprisstöd och en utfasning av
direktstöd. Inom ramen för väsentligt lägre
utgifter för jordbrukspolitiken i EU vill Sverige
lägga ett ökat relativt fokus på åtgärder för
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landsbygdsutveckling, huvudsakligen i form av
åtgärder som bidrar till att tillhandahålla
gränsöverskridande kollektiva nyttigheter.
De gröna näringarnas konkurrenskraft

De gröna näringarna är viktiga för livsmedelsproduktion, sysselsättning, en levande landsbygd, biologisk mångfald och öppna landskap.
Regeringen arbetar för ett dynamiskt och
konkurrenskraftigt näringsliv med ambitionen
att de gröna näringarna ska ha likvärdiga
konkurrensförhållanden inom EU. En positiv
utveckling av de gröna näringarna är avgörande
för att behålla och utveckla sysselsättning i
efterföljande förädlingsled och skapar jobb och
tillväxt i hela landet.
De gröna näringarna är landsbygdens ryggrad.
De står för tre procent av Sveriges BNP och i en
tiondel av landets 290 kommuner är minst
18 procent sysselsatta inom den gröna sektorn.
För att skapa fler jobb och företag i hela Sverige
har de gröna näringarna en viktig roll.
Det är också viktigt att arbeta vidare med att
förändra attityden inom och gentemot sektorn
genom att se möjligheterna inom jordbruket och
ta till vara dem. Resultatet av den högnivågrupp
som inrättades 2010 för att diskutera åtgärder
för att stärka lönsamheten och konkurrenskraften i jordbruket, samt Konkurrensverkets
rapport om konkurrensen i livsmedelskedjan,
visar att det är viktigt att fortsätta arbeta för att
öka konkurrenskraften i primärproduktionen.
Det moderna lantbruksföretaget är mer kapitalintensivt och kräver större investeringar än
tidigare. Den ekonomiska politiken är därför
viktig för viljan att investera.
Genom insatser inom ramen för landsbygdsprogrammet finns förutsättningar för strukturomvandling och diversifiering vilket kan ge förbättrad konkurrensförmåga för de gröna näringarna med binäringar. Samtidigt ger landsbygdsprogrammet förutsättningar för ett diversifierat
och småskaligt företagande.
Regeringen presenterade i budgetpropositionen för 2011 ett konkurrenskraftspaket för de
gröna näringarna som bygger på sänkta kostnader och fortsatta regelförenklingar. Regeringen
föreslår att detta paket utökas i årets budgetproposition med en ny satsning på nedsättning
av avgifter för köttkontroll.

Avgiften för köttkontrollen bör sänkas och
delvis finansieras med allmänna medel. Kontrollen är ett statligt åtagande i enlighet med gällande
EU-förordningar. Det är viktigt att Sverige som
har en hög livsmedelskvalitet också har en väl
fungerande livsmedelskontroll. Att minska
kostnaderna är avgörande för att kunna upprätthålla konkurrenskraften i näringen och därmed
tillgången på jobb i hela landet.
Tidigare satsningar på slakteribranschen har
gett positiva effekter på antalet jobb och företag.
Effekterna har dock varit störst för de minsta
slakterierna. Satsningarna behöver dock utökas
så att även medelstora och stora slakterier kan
öka sin konkurrenskraft vilket också ger bättre
förutsättningar för primärproducenterna. Fler
slakterier leder även till kortare transporter vilket
är positivt ur djurskyddssynpunkt.
Under de senaste åren har Livsmedelsverket
utvecklat sin köttkontroll på ett konkret sätt,
t.ex. genom att vissa arbetsuppgifter har överförts till företagen. Livsmedelsverket planerar
dessutom för fler förändringar för en moderniserad köttkontroll. Inom ramen för den översyn
som pågår i EU arbetar regeringen aktivt för att
få på plats en moderniserad kontrollagstiftning.
Ambitionen är att detta arbete på sikt ska leda
till förändringar som kan effektivisera verksamheten ytterligare och medföra reducerade
kontrollkostnader och att livskraftiga slakterier
kan etableras ute på landsbygden. Sverige är på
detta sätt ett föregångsland inom EU.
Hanteringen av jordbruksstöd ska karakteriseras av effektivitet, snabbhet och korrekthet.
Regeringen har under de senaste åren satsat stora
resurser på att uppdatera den s.k. blockdatabasen, som innehåller kartmaterial och arealuppgifter som används vid ansökan och kontroll av
stöd. Det är viktigt att upprätthålla den höga
kvaliteten i databasen för att hanteringen av
stöden ska vara korrekt och för att underlätta för
företag när de söker stöd.
En delmängd i arbetet för att öka konkurrensoch innovationskraften i jordbruks- och landsbygdsföretag är att utveckla en kunskapsnivå i
världsklass. Systemet bör utformas så att forskningsresultat genom en innovationskedja snabbt
kan komma användarna till del och tillämpas av
företagen för att skapa jobb och såväl ökad som
hållbar tillväxt på landsbygden.
Regeringen har gett en särskild utredare i
uppdrag att föreslå en möjlighet för parterna vid
jordbruksarrende att knyta avgiften till resultatet
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i jordbruket eller till en eller flera resultatanknutna faktorer. Det är viktigt att ge parterna
goda möjligheter att sluta avtal som motsvarar
deras behov och främjar ett rationellt och lönsamt jordbruk.
Förenkling för företagen

Regeringens arbete med förenklingar ska leda till
en märkbar positiv förändring i vardagen för
företagarna. Ambitionen är att ytterligare sänka
de administrativa kostnaderna för de gröna
näringarna. Detta gör att företagarna kan fokusera på verksamheten och på utvecklingen av det
egna företaget.
Regeringens mål att sänka företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler
med 25 procent till 2010 förlängdes till 2012
(rskr. 2009/10:226 Regelförenklingsarbetet
2006–2010). För Landsbygdsdepartementets
ansvarsområden har målet med 25 procents lägre
administrativa kostnader uppnåtts. Därför har
ett nytt mål satts upp, att företagens administrativa kostnader ska minska med 50 procent till
utgången av 2014 jämfört med 2006.
I regeringens arbete med att nå en effektiv
fiskeriförvaltning nationellt och på EU-nivå är
regelförenkling central. Detta blir särskilt viktigt
att uppmärksamma i den reformeringsprocess av
den gemensamma fiskeripolitiken som ska vara
avslutad senast i slutet av 2012, liksom i översynen av den svenska fiskelagen. Detsamma
gäller arbetet med jordbrukspolitiken efter 2013
eftersom regelförenklingen på jordbruksområdet
är beroende av ändringar i EU:s regelverk.
Jordbruksverket tog den 1 juli 2011 över
ansvaret för arbetet med vattenbrukets utveckling och har i uppdrag att skapa en gemensam
myndighetsingång för företagare inom vattenbruket i syfte att underlätta sektorns kontakter
med myndigheterna.
Fortsatta förenklingar inom livsmedelsområdet är angelägna, inte minst för att uppnå regeringens vision Sverige – det nya matlandet. En
viktig fråga som regeringen jobbar vidare med är
att minska regelbördan, särskilt för företag som
vill bredda sin verksamhet samt för små kombinationsföretag som exempelvis jobbar med mat,
turism och övernattningar.

Sverige – det nya matlandet

Regeringen arbetar vidare med visionen Sverige –
det nya matlandet. Syftet är att uppnå regeringens långsiktiga mål om att Sverige ska bli det
ledande matlandet i Europa.
Det finns en stor potential i att utveckla och
koppla samman livsmedelsproduktion, livsmedelsförädling och gastronomi med landsbygdens unika natur- och kulturmiljövärden,
turism och måltidsupplevelser. Därmed främjas
lokal och regional matkultur och det kan skapas
fler jobb och ökad tillväxt i hela landet. Livsmedelsindustrin är den fjärde största industrisektorn i Sverige sett till antalet sysselsatta och
är utbredd över hela landet och därmed viktig för
sysselsättning och tillväxt.
Utredningen om vissa alkoholfrågor har
presenterat ett delbetänkande avseende gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker (2010:98).
Frågan bereds inom Regeringskansliet.
Genom insatser i kommunikationsstrategin
för Sverige – det nya matlandet kommer visionen att lanseras internationellt. Riktade satsningar kommer att presentera svensk gastronomi
och livsmedelsproduktion och därmed visa vad
Sverige har att erbjuda. Sverige ska tydligare förknippas med matupplevelser i världsklass.
En stark, miljöanpassad, hållbar och konkurrenskraftig primärproduktion är en förutsättning för förverkligandet av visionen. Regeringen förfogar över flera verktyg som kan
användas i arbetet för att nå visionen, inte minst
genom ett bättre utnyttjande av landsbygdens
resurser. Det är regeringens ambition att det ska
finnas förutsättningar för att de företag som vill
också ska ha möjlighet att växa och bli större.
Arbetet med Sverige – det nya matlandet
kommer även fortsättningsvis att främja en ökad
innovationsgrad och kompetensutveckling inom
livsmedelssektorn och stärka livsmedelsexporten.
Påbörjade satsningar för att integrera fisket
tydligare i Sverige – det nya matlandet kommer
att fortgå. Arbetet med Sverige – det nya matlandet bidrar till att skapa samverkan mellan
berörda näringar.
Urfolket samerna och Sametinget

Genom samernas ställning som urfolk har
Sametinget och samerna en särskild ställning i
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samhället. Det är viktigt att de samiska språkens
användning i samhället säkerställs och att det
finns ett starkt och utvecklat samiskt konst- och
kulturliv. Som urfolk har samerna rätt till självbestämmande i ett antal frågor.
Regeringen fortsätter arbetet med att utveckla
samepolitiken genom närmare dialog med
Sametinget. Även en dialog med den parlamentariska kommittén om den framtida samepolitiken
som Sametinget tillsatt, planeras genomföras
under 2012.
Rennäringen med jakt, fiske och duodji
(sameslöjd) är en bärande del av det samiska
kulturarvet. Regeringen eftersträvar en levande
samisk kultur och en konkurrenskraftig rennäring som ger försörjning på ett långsiktigt
ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt i
enlighet med de samiska kulturvärdena. Politiken ska också bidra till ett starkt och utvecklat
samiskt näringsliv och rennäringsföretag med
framtidstro. Statligt stöd till samisk kultur
lämnas även inom utgiftsområde 17 Kulturpolitik.
Konventionen om den gränsöverskridande
renskötseln mellan Sverige och Norge bereds i
Regeringskansliet och avsikten är ett ikraftträdande senast 2013. Konventionen ger ett
stabilt ramverk för den gränsöverskridande renskötseln.
I delar av renskötselområdet bedrivs rennäring
och skogsbruk parallellt. Genom att redan i ett
tidigt stadium via utökad regional dialog och
samverkan hantera potentiella konflikter och
sammanföra de två näringarna, kan en långsiktig
plan för markanvändning utvecklas. Därmed kan
hinder för entreprenörskap och tidsödande konflikter undanröjas. Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att under perioden 2010–
2013 främja och stödja lokala initiativ till dialog
och samverkan mellan rennäring och skogsbruk.
Stärkt utvecklingskraft i Sveriges landsbygder

Landsbygder med stark utvecklingskraft är en
resurs för hela Sveriges utveckling och tillväxt,
inte minst i utmaningen att skapa ett hållbart
samhälle.
Den svenska landsbygden är rik på biologisk
mångfald och naturresurser vilka utgör grunden
för en biobaserad samhällsekonomi.
Det finns en stor potential att ytterligare
utveckla entreprenörskap och företagande på

landsbygden, inte minst inom energisektorn,
upplevelse- och turistsektorn och genom fortsatt
vidareförädling av produkter från jord-, skogsoch vattenbruk och fiske.
Mångfald ger möjligheter. Ett ökat företagande, inte minst bland kvinnor och utrikes
födda, bidrar till utvecklingspotential i alla delar
av landet. Vidare är det centralt att ungdomars
engagemang, intressen och kunskaper tas till
vara.
Den regionala tillväxtpolitiken och politiken
för landsbygdens utveckling ger de grundläggande målen, prioriteringarna och en rad
verktyg för det strategiska arbetet med landsbygdsfrågor. Men det krävs insatser från politiken inom flera områden för att omvandla landsbygdernas resurser till tillväxt och sysselsättning.
I regeringens skrivelse 2008/09:167 angavs att
landsbygdsperspektivet bör där det är relevant
införlivas som en naturlig del i flera politikområden, och arbete pågår på Närings- och Landsbygdsdepartementen för att uppnå denna målsättning.
Landsbygdsprogrammet

Ett viktigt instrument för landsbygdsutveckling
inom utgiftsområdet är landsbygdsprogrammet
för Sverige 2007–2013. Programmet stärker förutsättningarna för jobb på landsbygden, förbättrad arbetsmiljö, en hållbar produktion av livsmedel och attraktiva miljöer för boende och
besökande på landsbygden och bygger på
grundläggande hänsyn till regionala och lokala
förutsättningar. En hög miljöambition ska bidra
till att flera av de nationella miljökvalitetsmålen
och Sveriges internationella åtaganden ska kunna
uppnås. Lokalt engagemang ska stödjas och ett
brett deltagande från många grupper i arbetet för
landsbygdens utveckling ska eftersträvas och
uppmuntras.
En helhetssyn på landsbygdens näringsliv är
särskilt motiverad med hänsyn till de utmaningar
som följer av stora geografiska avstånd.
Målgrupper för programmets åtgärder
omfattar dels företag inom de gröna näringarna,
livsmedelsförädling och turistnäringen, dels
mikroföretag i andra branscher på landsbygden
och även grupper av företag, organisationer och
föreningar.
Efter fyra år av programtiden kan regeringen
konstatera att programmet har en stor spridning,
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såväl geografiskt över landet som inom landsbygdens näringsliv och organisationer och att
efterfrågan på programmets insatser är stor.
I den halvtidsutvärdering som genomfördes
under 2010 drogs slutsatsen att vissa delar inom
programmet fungerar väl, men att andra delar,
framför allt inom axel 1 (ökad konkurrenskraft
inom de areella näringarna) och axel 3 (diversifiering av landsbygdens näringsliv) inte i tillräcklig omfattning har bidragit till de uppställda
målen. Regeringen avser att beakta slutsatserna i
halvtidsutvärderingen av programmet i arbetet
med utformningen av kommande program efter
2013. Redan nu kraftsamlar dock regeringen,
genom den programförändring som genomförs
under hösten 2011, kring ett par områden.
Tillgången till god it-infrastruktur är väsentlig
för företagsutvecklingen i landets glesbefolkade
områden. De medel som i dag finns tillgängliga
inom landsbygdsprogrammet i syfte att öka
tillgängligheten på bredband, har snabbt
intecknats samtidigt som efterfrågan på och
behovet av bredbandsutbyggnad fortfarande är
stort. Regeringen föreslår därför att landsbygdsprogrammet ska stärkas med 300 miljoner
kronor för att öka tillgängligheten till bredband
på landsbygden samt att Post- och telestyrelsen
tillförs totalt 75 miljoner kronor för offentlig
medfinansiering (se vidare utgiftsområde 22
Kommunikationer, avsnitt 4.6.5).
Därutöver kommer regeringen att se över
möjligheterna att stärka djurvälfärden i svensk
grisnäring med hjälp av insatser inom programmet. En stärkt djurvälfärd kommer också att leda
till förbättrad konkurrenskraft inom grisnäringen och skapa mervärden för konsumenterna. Nya satsningar inom ramen för landsbygdsprogrammet föreslås även som en del av
Skogsriket. Det gäller bl.a. ökad kompetensutveckling med inriktning på miljö och skog.
Regeringen pekar också på företagens möjlighet
att använda landsbygdsprogrammet för stöd till
vidareförädling. Ändringarna av landsbygdsprogrammet kommer att förändra balansen
mellan programmets axlar. Den indikativa axelbalansen är att 16 procent av landsbygdsprogrammets budget fördelas till axel 1, till
axel 2 (miljö och landskap) fördelas 66 procent
och 15 procent till axel 3. Axel 4 (Leader)
genomförs inom samtliga axlar. Programmets
administration utgör 3 procent av budgeten.
Således kommer miljöinsatserna även fortsättningsvis att dominera programmet.
50

Under 2011 fick Jordbruksverket och Skogsstyrelsen i uppdrag att påbörja förberedelserna
med nästa landsbygdsprogram för perioden
2014–2020. En översyn kommer att göras av
programmets strategiska inriktning inför nästa
programperiod.
Fiskeprogrammet

Målen för det svenska programmet för Europeiska fiskerifonden under perioden 2007–2013,
är att förbättra fiskbestånden, anpassa fiskeflottans kapacitet till befintliga resurser och bidra
till stärkt sysselsättning inom fiskesektorn. De
projekt och åtgärder som kan finansieras genom
programmet ska främja och komplettera övriga
beslut och förändringar för en långsiktigt hållbar
fiskeriförvaltning. Målgruppen för åtgärder i
programmet är huvudsakligen företag och organisationer med koppling till yrkesfisket, vattenbruket och beredningsindustrin.
I och med en ökande investeringsvilja inom
näringen, vilken kan utläsas av ett ökande antal
ansökningar, och regeringens förstärkning av
medfinansieringen av programmet är genomförandegraden hög. I juni 2011 färdigställdes en
halvtidsutvärdering av programmet som visar att
programmet har nått sin målgrupp och att det
finns goda förutsättningar att fördela de resterande medlen. Möjlighet till förbättring har dock
identifierats, bl.a. vad gäller effektivisering av
handläggning av ansökningar. Med utvärderingen som bas blir det viktigt att se över
programmet och genomföra eventuella revideringar för att finansieringen av projekt fortsatt
ska bidra till att på bästa sätt uppnå de övergripande målen. Regeringen prioriterar fortsatta
åtgärder inom programmet som bidrar till förbättringar i havsmiljön. Exempel på sådana
åtgärder är förbättrade förutsättningar för naturliga
fiskbestånd,
restaurering
och
utvecklingsarbete, särskilt avseende förbättrad
redskapsselektivitet för att minska bifångster
och utkast. I och med reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik menar regeringen att det är
prioriterat att ta bort sådana stöd som kan vara
produktionsdrivande och därmed leder till en
överkapacitet inom fisket.
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Vattenbruk, fritidsfiske och fisketurism

Sverige har mer än tvåhundra mil kust, tusentals
mil av vattendrag och drygt hundratusen sjöar.
Detta skapar stora möjligheter för såväl vattenbruk som fritidsfiske och fisketurism. Regeringen ser en stor utvecklingspotential inom den
svenska vattenbruksnäringen. Däremot identifierar regeringen fortfarande ett antal hinder för
fortsatt utveckling, däribland problem med
kapitalförsörjning, bristande samordning samt
ett komplicerat regelverk.
Fritidsfiske är en utbredd och uppskattad
friluftsaktivitet i Sverige enligt den senaste
enkätundersökningen som gjorts av Statistiska
centralbyrån och Fiskeriverket 2009. Regeringen
anser att det är angeläget att de ansvariga myndigheterna utifrån en långsiktig plan fortsätter
att utveckla och stärka fritidsfisket och fisketurismen. Detta sker dels genom stärkta bestånd
dels genom att öka och sprida kunskaper kring
sambanden mellan fisken och fisket. Den efterfrågan på ytterligare fisketillfällen som finns
måste balanseras mot de problem som ett ökat
fisketryck i populära vatten för fritidsfiske kan
medföra.
En fortsatt god och ändamålsenlig fiskeriförvaltning och fiskevård i kustnära områden och i
inlandet stärker arbetet med att utveckla dessa
landsbygdsnäringar och förutsättningarna för en
god möjlighet till rekreation för allmänheten.
I och med avvecklingen av Fiskeriverket har
Jordbruksverket den 1 juli 2011 övertagit det
övergripande operativa ansvaret för främjandefrågor inom fritidsfiske och företagande inom
fisketurism samt främjandefrågor gällande
vattenbruket.
En god jakt- och viltförvaltning ger bättre
förutsättningar för företagande på landsbygden

Regeringen anser att personer som är bosatta på
landsbygden och som bedriver verksamhet där
ska kunna göra det med goda förutsättningar
även när rovdjursstammarna ökar. Ökningen av
antalet rovdjur inklusive säl kan medföra oönskade konsekvenser främst för rennäring, lantbruk och det småskaliga fisket. För att gagna
fortsatt företagande behöver därför skador
orsakade av rovdjur och säl förebyggas och
kompenseras.

Regeringen avser att mot bakgrund av ökande
rovdjursstammar analysera rennäringens situation i syfte att stärka rennäringens ställning.
Toleransnivåer för rennäringen bör kunna
utformas så att de i framtiden kan utgöra ett
angeläget redskap i förvaltningen av stora rovdjur. Ersättningar till samebyarna för björnars
predation på renkalv bör ses över utifrån ny kunskap.
En god förvaltning av jaktbara vilda arter
kännetecknas av en acceptabel balans mellan
skador och nytta av vilt inom ramen för ett hållbart nyttjande. Strategiska beslut om förvaltning
av vilt bör bygga på helhetsbedömningar av det
komplexa samspelet mellan rovdjur och bytesdjur samt viltets effekter på näringsverksamhet
och biologisk mångfald. En välutvecklad viltförvaltning skapar ökade möjligheter för jaktupplevelser och främjar därigenom turistnäringen på
landsbygden.
2.6.2

De gröna näringarna är miljö- och
resurseffektiva och har en nyckelroll
i Sveriges energiproduktion

Regeringens målsättning är att Sverige ska vara
en aktiv och ledande förebild med ett hållbart
jord- och skogsbruk som är miljöanpassat och
bygger på tillvaratagande av förnybara resurser.
Om det öppna landskapet hotas försvinner flera
biotoper som är viktiga för många växt- och
djurarters överlevnad. De gröna näringarna ska
ge en uthålligt god avkastning genom att naturresurserna brukas utan att förbrukas.
De gröna näringarna måste bli än mer miljöoch resurseffektiva och beredskapen för att möta
klimatförändringar måste förbättras. Svenskt
företagande ska hålla en hög miljöprofil i ett
internationellt perspektiv, samtidigt som näringarna ges förutsättningar att vara fortsatt konkurrenskraftiga. Ett modernt och hållbart jord-,
skogsbruk och fiskerinäring värnar den biologiska mångfalden och minimerar negativ miljöpåverkan för att bidra till att miljökvalitetsmålen
nås och att ekosystemens förmåga att leverera
olika ekosystemtjänster vidmakthålls och stärks.
Utvecklingen av en biobaserad samhällsekonomi, som förs fram i bl.a. Europa 2020strategin, kräver ökat fokus på ett hållbart
nyttjande av naturresurserna. Utbildning och
forskning har stor betydelse för de gröna näringarnas fortsatta utveckling och bidrar till att öka
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kunskapen om de globala utmaningarna klimat
och miljö.
De gröna näringarnas klimatarbete

De satsningar som regeringen genomfört inom
ramen för regeringens proposition En skogspolitik i takt med tiden (prop. 2007/08:108)
kommer på sikt att förstärka de gröna näringarnas bidrag till klimatarbetet med syfte att minska
utsläppen av växthusgaser. Genom en ökad
produktion av biomassa kan ett ökat upptag av
koldioxid åstadkommas. Biomassan kan
antingen lagras i skogen eller ersätta andra mer
energikrävande material samt utnyttjas som
energikälla istället för fossilbaserad energi. Även
skogsmarken påverkar klimatet genom upptag
och utsläpp av växthusgaser, vilket måste beaktas
när man bedömer skogsbruksåtgärder för ökad
tillväxt. Det är viktigt att den biologiska mångfalden bevaras vid ökad produktion av biomassa.
Det finns även stor potential att minska negativ
klimatpåverkan genom att minska den pågående
avskogningen och omföring av skogsmark till
annan markanvändning vilket sker i många uländer. Regeringen avser att fortsätta arbeta
inom jord- och skogsbruket för att minska de
globala klimatförändringarna, bl. a. genom minskade utsläpp av växthusgaser och förbättrade
förutsättningar för produktion av grön energi
samt biobaserade produkter. Satsningar på kunskapsutbyggnad, utsläppsreducerande åtgärder
och förnybar energi kommer att vara allt viktigare framöver.
Ett förändrat klimat ställer krav på växtmaterial som är anpassat till miljön. Satsningen på
skogsträdsförädling fortsätter för att möta dessa
behov.
De gröna näringarna har en nyckelroll i Sveriges
energiproduktion

Mot bakgrund av de globala utmaningar som
klimatförändringen utgör krävs både effektivare
och minskad energianvändning. Dessutom krävs
en ökad produktion och användning av biomassa
för energiändamål.
Det är viktigt att en ökad produktion av biomassa för bioenergiändamål kan uppnås samtidigt som miljökvalitetsmålen nås.
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Den nya lagen om hållbarhetskriterier för
biodrivmedel och flytande biobränslen som
trädde i kraft 1 januari 2011, skapar incitament
och förutsättningar för de gröna näringarna att
tillhandahålla hållbart producerade biobränslen
från jord- och skogsbruket.
Potentialen för energieffektivisering i de
gröna näringarna är stor. Jord- och skogsbruket
producerar råvaror till grön energi men är i sig en
energikrävande sektor. Regeringen verkar därför
kontinuerligt för att minska energianvändningen
inom de gröna näringarna. För att främja
utveckling av innovativa lösningar för biogas
tillför regeringen medel till anslaget för energiteknik under 2012 och 2013 för att förlänga
stödet för utökad produktion, distribution och
användning av biogas och andra förnybara gaser
(se vidare utgiftsområde 21 Energi).
Miljöarbete genom landsbygdsprogrammet

Ett av de övergripande målen för Landsbygdsprogrammet 2007–2013 är att medverka till att
bevara och utveckla ett attraktivt natur- och
kulturlandskap och att stimulera omställningen
till en resurseffektiv och hållbar produktion med
minskad miljöpåverkan. Detta bidrar även till att
öka landsbygdens attraktionskraft för boende
och turism. Det är av stor vikt att kontinuerligt
arbeta för att bevara ekosystemtjänster och hållbart nyttja den biologiska mångfalden för att
bidra till att uppfylla såväl nationella miljökvalitetsmål som internationella åtaganden. Genom
åtgärder i landsbygdsprogrammet ges många
landsbygdsföretag möjlighet att utveckla verksamhet inom t.ex. naturvårdsentreprenad och
andra miljörelaterade verksamheter. Därigenom
görs avgörande insatser för att miljökvalitetsmålen som rör skogs- och odlingslandskapen ska
kunna uppnås. I programmets strategiska mål
ingår att ett aktivt brukande av jordbruksmarken
ska främjas i mindre gynnade områden, att produktionen av kollektiva nyttigheter såsom ett
varierat landskap och biologisk mångfald, ska
stimuleras och att utvecklingen av brukningsmetoder som minskar jordbrukets negativa
miljöpåverkan ska stärkas. Under 2011 har
Landsbygdsdepartementet inbjudit berörda
myndigheter och organisationer till en diskussion om hur en ny definition av ersättningsberättigade betesmarker bör utformas. Projektet
är ett viktigt led i arbetet med att skapa goda
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förutsättningar för att bevara och stärka
odlingslandskapets variation och mångfald
genom ett långsiktigt hållbart nyttjande och en
kontinuerlig hävd av Sveriges betesmarker.
En reducering av jordbrukets tillförsel av
näringsämnen är betydelsefull för Östersjön.
Landsbygdsprogrammet är ett viktigt instrument för att genom riktade åtgärder åstadkomma nödvändiga utsläppsminskningar samtidigt som förutsättningarna för ett konkurrenskraftigt jordbruk bibehålls. Regeringen kommer
att genomföra en programändring under hösten
2011 vilken bl.a. omfattar en översyn av vattenåtgärderna.
Vidare har regeringen haft mål för ekologisk
produktion och konsumtion som sträckte sig
t.o.m. 2010. De medel som avsätts för att stimulera den ekologiska produktionen finansieras
huvudsakligen via landsbygdsprogrammet som
gäller fram t.o.m. 2013. Regeringen avser att
vidare analysera behov och utformning av nya
mål för den ekologiska produktionen inför det
kommande Landsbygdsprogrammet 2014–2020.
En skogspolitik i takt med tiden – Skogsriket

Skogen är en nationell tillgång och en förnybar
resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en
god avkastning, samtidigt som biologisk mångfald bibehålls och miljöintressen värnas. Vid
skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna
intressen.
Skogspolitiken kännetecknas av sina två jämställda mål: ett produktionsmål och ett miljömål.
(prop. 1992/93:226, bet. 1992/93:JoU15, rskr.
1992/93:252). Målen ligger i linje med regeringens vision bruka utan att förbruka. I En skogspolitik i takt med tiden (prop. 2007/08:108, bet.
2007/08:MJU18, rskr. 2007/08:244) slår regeringen och riksdagen fast att grunderna för
skogspolitiken, med jämställda produktions- och
miljömål, ska ligga fast och betonar tydligare än
tidigare att skogen är en förnybar resurs.
Skogsriket är en bred satsning som regeringen
nu lanserar. Syftet är att skapa förutsättningar
för nya arbetstillfällen med anknytning till skog
och därigenom bidra till utveckling och tillväxt
på landsbygden och i Sveriges småorter.
Skogen är en av Sveriges viktigaste industrigrenar. Skogsnäringens totala exportvärde uppgick 2010 till 128 miljarder kronor och utvecklingspotentialen är stor. Med bas i skogen och

skogsråvaran finns goda förutsättningar för
innovation och förädling, och därmed ökad
sysselsättning på landsbygden. För att öka antalet arbetstillfällen på landbygden bör så många
led som möjligt i förädlingskedjan finnas kvar
nära råvaruutaget. Viktiga områden för utveckling och innovation är t.ex. grön energi, nya
material, träbaserade produkter och träbyggande
samt ny teknik. Det finns också stor potential
att vidareutveckla upplevelsebaserade näringar
inom bl.a. viltvård, jakt, sportfiske och samisk
turism.
En handlingsplan har tagits fram för Skogsriket. Från och med 2012 kommer aktörer kunna
söka finansiering för projekt som bidrar till
företagsutveckling, diversifiering och nyetablering samt nya jobb och ekonomisk tillväxt med
skogen som bas. Huvudsakliga målgrupper är
små och medelstora företag.
Satsningen Skogsriket sätter också fokus på
ett antal jobbskapande åtgärder som anknyter till
skogsbrukets kärna. Inom ramarna för skogspolitikens jämställda miljö- och produktionsmål
anser regeringen att skogens tillväxt bör öka och
att det finns en god potential för detta. Den
sammanlagda efterfrågan på virke bedöms stiga i
takt med bioenergisektorns fortsatta utbyggnad
varför fortsatta insatser för ökad tillväxt är
viktiga. Det är av stor vikt att skogsägarnas
kunskaper stärks om åtgärder som leder till den
önskade ökningen av hållbar tillväxt. Den
svenska skogspolitiken ger skogsbruket stor
frihet och stort ansvar för att nå de skogspolitiska målen. Utifrån dessa utgångspunkter
anser regeringen att den statliga rådgivningen
liksom dialogen med skogsbruket bör förstärkas.
Förstärkningen avser rådgivning för att få
effektiv och funktionell miljöhänsyn samt förbättrad skogsskötsel. Åtgärderna förväntas bidra
till att skapa nya arbetstillfällen på landsbygden.
Vid sidan av miljöhänsynen vid skötsel av
skog bedömer regeringen att det behövs ett fortsatt långsiktigt arbete med att skydda värdefulla
skogsmiljöer för att nå skogspolitikens mål,
bevara den biologiska mångfalden, nå miljökvalitetsmålen samt uppfylla internationella åtaganden. Regeringen anser att skyddsformen
naturvårdsavtal i många fall är ett instrument
som bör användas i arbetet. Detta eftersom
naturvårdsavtal tydligt tar till vara markägarnas
intresse, kunskap och egna förutsättningar på ett
positivt sätt samtidigt som äganderätten lyfts
fram. Regeringen bedömer också att Komet53
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programmet har förutsättningar att bidra positivt. Skydd av skogar under miljöbalken
behandlas inom utgiftsområde 20 Allmän miljöoch naturvård.
För en konkurrenskraftig skogsnäring med en
verksamhet som karaktäriseras av jämställdhet,
öppenhet och mångfald är det viktigt att kvinnor
och män har samma rättigheter och möjligheter
att arbeta och driva företag inom skognäringen.
Skogsbrukssektorn har ansvar för genomförandet av sektorns jämställdhetsstrategi och regeringen verkar för att den får fullt genomslag.
Kompetensbehovet inom skogssektorn ska
också tillgodoses genom regeringens initiativ för
att få fler ungdomar intresserade av skogliga
utbildningar.
I samband med den pågående översynen av
EU:s skogsbruksstrategi från 1998 avser regeringen att följa kommissionens arbete och generellt verka för att EU:s insatser på skogsområdet
även fortsättningsvis är begränsade. Regeringen
anser att unionssamarbetet på skogsområdet ska
koncentreras till områden där samarbetet har ett
tydligt mervärde, t.ex. insatser för att hindra
spridning av växtskadegörare (fytosanitärt
arbete). Gemensamma stödprogram som kan
snedvrida konkurrensen på marknaden ska undvikas. För åtgärder inom unionspolitiken som
berör skog och skogsbruk är det viktigt att konsekvenser för skogsnäringen inkluderas i
beslutsunderlag samt att subsidiaritetsprincipen
respekteras och tillämpas.
Ett resurseffektivt och miljömässigt hållbart fiske

Förutsättningen för att nå regeringens mål, att
den svenska fiskerinäringen ska producera fisk
och fiskeprodukter som efterfrågas av konsumenterna och bidrar till att skapa arbete, välfärd
och levande kust- och insjösamhällen, är att allt
fiske bedrivs resurseffektivt och miljömässigt
hållbart.
Endast för en mindre andel av EU:s gemensamma fiskbestånd kan dock nyttjandet anses
vara hållbart och stora delar av yrkesfisket kämpar med dålig lönsamhet. Det innebär att fiskeflottans kapacitet måste anpassas till beståndssituationen genom ändamålsenliga regleringar.
Samtidigt menar regeringen att näringens eget
ansvar behöver tydliggöras. Stöden inom den
gemensamma fiskepolitiken behöver långsiktigt
minska.
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Utkast av fisk är ett utbrett problem, ett
slöseri av havets resurser och en förlust av en
viktig livsmedelskälla. Sverige arbetar med att
motverka utkast och förespråkar att ett utkastförbud införs inom EU så snart som möjligt.
Nyckelfaktorer för att ytterligare komma tillrätta med denna problematik är utvecklandet
och nyttjandet av effektiva fiskredskap och en
förbättrad kontroll. Sverige ligger långt framme i
arbetet avseende selektiva redskap och fortsätter
att vara drivande i EU:s arbete med att verka för
mer skonsamma fiskeredskap.
Dessa konkreta åtgärder ligger helt i linje med
den förändring och utveckling av den gemensamma fiskeripolitiken som regeringen arbetar
för i samband med reformen av densamma som
ska vara genomförd till 2013.
Kommissionens förslag om en reform av den
gemensamma fiskeripolitiken presenterades den
13 juli 2011. I reformarbetet kommer Sverige
bl.a. att driva frågorna om en ökad prioritering
av en ekosystembaserad förvaltning, ett stegvis
infört utkastförbud, en ökad regionalisering och
ett upphörande av subventioner till skrotning av
fartyg. Vidare anser regeringen att EU ska bli
bundet till hållbart fiske även för bestånd utanför
EU:s vatten och i utformningen av fiskeavtal
med tredje land. I dessa sammanhang kommer
regeringen även fortsättningsvis att lyfta fram
vikten av respekt för mänskliga rättigheter samt
att arbeta för att ersättningarna från fiskeavtalen
kommer berörda folk till del. I dessa sammanhang kommer regeringen även fortsättningsvis
att lyfta fram vikten av respekt för mänskliga
rättigheter. Ersättningarna från fiskeavtalen ska
komma berörda folk till del.
Det är också av största vikt att Sverige bevakar
kommissionens förslag så att det inte urvattnas
under förhandlingarnas gång. Arbetet med
reformen av den gemensamma fiskeripolitiken
kommer att fortgå fram till slutet av 2012.
Under tiden är det därför också viktigt att ett
kontinuerligt förbättringsarbete sker parallellt.
Regeringen anser att en ökad kunskap inom
fiskeriförvaltningen är nödvändig, i synnerhet
för att ytterligare tillämpa ekosystemansatsen i
förvaltningsbesluten. Sverige arbetar därför
kontinuerligt för en förstärkning och utveckling
av Internationella Havsforskningsrådet (ICES),
vars vetenskapliga rådgivning utgör en grund för
de politiska besluten. För att långsiktigt säkra
den marina kunskapsinhämtningen och leva upp
till EU:s krav anser regeringen vidare att till-
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gången till svenskt undersöknings- och forskningsdata behöver tryggas. Regeringen avser att
återkomma i frågan. En långsiktigt hållbar fiskeriförvaltning förutsätter även en balans mellan
tillgängliga fiskeresurser och flottans kapacitet.
För detta krävs olika förvaltningsbeslut såväl
nationellt som internationellt och som resulterar
i god beståndsstatus hos våra fiskresurser. Därför är det fortsatta arbetet med att ta fram nya
förvaltningsplaner samt att de redan antagna
planerna följs av största vikt för Sverige. Prioriterat från svensk sida är att EU snarast utformar
en långsiktig förvaltningsplan för lax i Östersjön,
liksom att arbetet med att underlätta vandring
och förbättra uppväxtmöjligheterna för all vandringsfisk fortsätter. Dessa arter är av betydelse
för såväl turism som arbetstillfällen, inte minst i
norra Sverige.
Regeringen är positiv till ökad regional förvaltning inom EU och aktiv i det fortsatta arbetet med Östersjöstrategin, som kan komma att
spela en viktig roll i den framtida fiskeriförvaltningen i regionen.
Fiskerikontrollen är en av hörnpelarna i den
gemensamma fiskeripolitiken och genom de
beslutade EU-förordningarna på fiskerikontrollens område ställer den gemensamma fiskeripolitiken ökade krav på förbättrad teknik och
måluppfyllelse. Detta innebär bl.a. ökade krav på
kontroll i alla led av leveranskedjan, att man
därmed ska kunna spåra fisken från fångst till
tallrik, vilket främjar konsumentperspektivet.
Den 1 juli i år inledde Havs- och vattenmyndigheten, under utgiftsområde 20 Allmän
miljö- och naturvård, sin verksamhet. Myndighetens uppgift att ta ett helhetsgrepp över både
sötvattens- och havsfrågor, inklusive fisket, ge
ökade förutsättningar för att arbeta kraftfullt
och fokuserat med havs- och vattenmiljöfrågor
utifrån ett ekosystemperspektiv och att effektivisera förvaltningen.
2.6.3

De gröna näringarna utmärks av
omtanke, ansvarstagande och hög
etik

Sverige är pådrivande för sund djurhållning och
friska djur i EU

Det är regeringens målsättning att de gröna
näringarna utmärks av omtanke och ansvarstagande för miljö och djur och av hög etik. Som

en del av detta fortsätter regeringen att arbeta
nationellt, inom EU och internationellt för en
god djur- och folkhälsa samt för ett gott djurskydd.
Utbrott av allvarliga smittsamma djursjukdomar kan i vissa fall innebära risker för folkhälsan
och även orsaka stora förluster för lantbrukare i
drabbade områden. Smittspridning är gränsöverskridande och för att Sverige ska kunna upprätthålla goda förhållanden inom landet är vi beroende av att andra regioner i EU och världen gör
detsamma. Därför finns det ett europeiskt mervärde i att samarbeta i EU. Sverige ska bidra till
den pågående översynen av EU:s djurhälsopolicy, med syftet att förenkla och effektivisera
lagstiftningen samt att se till att de ekonomiska
resurserna används på bästa sätt.
Sverige har ett mycket gott smittskydd, bl.a.
därför att vi aktivt och långsiktigt har arbetat
med att förebygga och bekämpa smittsamma
djursjukdomar. Genom förebyggande åtgärder
undviker vi ett scenario som skulle inneburit
större kostnader för samhället. Det har också
inneburit att Sverige har en unikt låg antibiotikaanvändning inom jordbruket. Redan 1986
förbjöd Sverige inblandning av tillväxtbefrämjande antibiotika i foder och Sverige ligger
också bakom en stor del av det framgångsrika
påtryckningsarbete som ledde till att samma
förbud infördes inom EU 2006.
Resistensläget är bättre bland svenska djur
än i många andra länder. Läget för antibiotikaresistens övervakas aktivt och kontinuerligt
både i Sverige och inom EU. Den rättsliga
grunden till att samla in jämförbara data på
EU-nivå finns i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/99/EG om övervakning
av zoonoser och zoonotiska smittämnen.
Sverige deltar aktivt i arbetet med att förhindra
utveckling och spridning av antibiotikaresistens både nationellt och internationellt.
Inom ramen för Codex alimentarius, en
mellanstatlig organisation bildad av FN-organen FAO och WHO i syfte att ta fram internationella regler för säkra livsmedel, har
svenska experters kunnande vunnit stort gehör
när en internationellt accepterad standard för
riskanalys av antibiotika resistens via livsmedel
arbetades fram.
På nationell nivå arbetar Strategigruppen för
rationell antibiotikaanvändning och minskad
antibiotikaresistens (Strama VL) med samord55
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ning av strategier mot antibiotikaresistens
inom området veterinärmedicin och livsmedel.
Gruppen initierades när SVA genom riksdagsbeslut (2005/06:50) fick i uppdrag att stärka
detta viktiga arbete.
Sverige ska fortsätta arbeta för en restriktiv
antibiotikaanvändning, och det är mycket angeläget att fortsätta arbetet även på EU och internationell nivå.
Om en sjukdom brutit ut är det viktigt med
ett effektivt bekämpande. På senare år har kostnaden för bekämpandet av smittsamma husdjurssjukdomar ökat i Sverige. Bland annat har
sjukdomarna blåtunga, Newcastlesjuka och
mjältbrand påvisats de senaste åren. Regeringen
fortsätter under 2012 att arbeta för att hålla tillbaka salmonella och bekämpa olika smittsamma
djursjukdomar. Utredningsbetänkandet SOU
2010:106 Folkhälsa – Djurhälsa bereds fortsatt
inom Regeringskansliet.
Med anledning av att rävens dvärgbandsmask
under 2011 påvisades i Sverige anser regeringen
det angeläget att kartlägga parasitens utbredning
och öka informationen om riskerna.
Regeringen arbetar för att värna ett gott djurskydd i Sverige och inom EU. Djurskyddslagstiftningen ses för närvarande över av en särskild
utredare i syfte att modernisera och vidareutveckla den (dir. 2009:57). Utredarens förslag
ska redovisas till regeringen senast den 30 november 2011.
Den 1 januari 2009 tog länsstyrelserna över
ansvaret för djurskyddskontrollen från kommunerna. Huvudsyftet med åtgärden var att åstadkomma en effektiv, likvärdig och rättssäker djurskyddskontroll i hela landet. Trots många stora
vinster med överflyttning till länsstyrelserna,
bl.a. att träffsäkerheten och likvärdigheten i
kontrollen har stärkts betydligt, kvarstår ett
behov av att öka antalet kontroller och effektivisera arbetet.
De tillfälliga tillskott som gjorts under två år
har varit betydelsefulla, men för att länsstyrelserna ska kunna bygga upp en långsiktigt hållbar
organisation för djurskyddskontrollen tillför
regeringen medel för att behålla dagens nivå.
Regeringen avser att noggrant följa resursbehovet och återkomma i frågan.
Regeringen prioriterar fortsatt EU-arbetet
inom djurskyddsområdet och anser att det är
viktigt att EU:s framtida djurskyddsstrategi ska
hålla en hög djurvälfärdsnivå. Regeringen arbetar
för att det EU-centrum för djurskydd som
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planeras inom strategin ska förläggas till Sverige.
Djurvälfärd har under lång tid varit en politiskt
prioriterad fråga som Sverige drivit i EU. Vidare
finns hög vetenskaplig kompetens på området i
Sverige. Inom många områden krävs djurförsök
för att säkerställa olika substansers säkerhet för
människors hälsa och för miljön innan de får
säljas på marknaden. Det rör sig t.ex. om läkemedel, vaccin och kemikalier.
Det är viktigt att allmänheten har förtroende
för och accepterar användandet av försöksdjur, i
de fall det är nödvändigt för att rädda liv och
minska mänskligt lidande. Regeringen kommer
även fortsättningsvis lyfta fram betydelsen av att,
i de fall där det är möjligt, utveckla och validera
alternativ till djurförsök.
Regeringen avser även att ge Formas ett ökat
ansvar i fråga om djurskyddsforskning av
behovsmotiverad karaktär.
Konsumenten har verktyg och förutsättningar
att välja

De livsmedel som säljs ska vara sunda och säkra.
Konsumenten har rätt att känna sig trygg med
den mat han/hon äter. Konsumenterna ska också
kunna lita på att de livsmedel som de konsumerar är vad de utges för att vara. Redligheten i livsmedelshanteringen ska därför vara god, exempelvis när det gäller märkning och hantering.
Märkningen är ett viktigt redskap för att konsumenten ska kunna välja bra, hälsosam och
miljömässigt hållbar mat efter sina önskemål och
behov.
Vid en översyn av EU-regelverket om livsmedelshygien och kontroll och i arbetet med att
utforma gemensamma tolkningar av reglerna är
det en genomgående ambition från svensk sida
att uppnå enklare och mindre kostsamma regler
utan att livsmedlens säkerhet äventyras.
Problematiken med ökad förekomst av övervikt och fetma och därtill relaterade följdsjukdomar i befolkningen leder både till stora kostnader för samhället och till lidande för enskilda
individer. Fortsatta åtgärder för att förbättra
kunskapen om kostens och måltidernas betydelse ska genomföras rörande bl.a. måltider i
skolan och inom äldreomsorgen.
Att ha tillgång till bra, friskt och prisvärt
vatten är av stor betydelse för såväl den enskilde
konsumenten som företag och behövs för en
konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. Det
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senaste årets stora utbrott av vattenburna
smittor visar hur snabbt allvarliga händelser kan
uppstå och varför god samordning behövs för att
dra lärdom av vad som inträffat.
Den samordning av dricksvattenfrågorna på
nationell nivå som Livsmedelsverket leder är
viktig för att samhället ska kunna fortsätta upprätthålla en bra dricksvattenförsörjning.
Europeiska kommissionen har föreslagit att ge
Sverige fortsatt undantag från gränsvärden för
dioxiner och PCB i viss fisk. En viktig grund för
ett sådant undantag är att konsumenterna har
kunskap. Livsmedelsverket ska därför ta fram en
kommunikationsstrategi för att förstärka informationen om kostråden om fisk.
2.6.4

De gröna näringarna bidrar till
en globalt hållbar utveckling

Regeringens arbete med visionen bruka utan att
förbruka upphör inte vid landets gränser utan är i
hög grad en global angelägenhet. Sverige kan
som ett föregångsland bidra till mindre utvecklade länders omställning till en hållbar utveckling.
Inom ramen för olika internationella organisationer och processer driver regeringen frågan
om en öppnare och mer marknadsanpassad
handel på jordbruks-, fiske- och livsmedelsområdet, klimathänsyn, hållbar produktion i
jordbruks-, fiske- och skogsnäringen och säkra
livsmedel. Ett fortsatt starkt svenskt engagemang i internationella skogs- och fiskefrågor är
också viktigt liksom värnandet om genetiska
resurser på regional och global nivå.
Inom EU verkar regeringen inom Standing
Committe on Agricultural Research (SCAR) för
att påverka utvecklingen av samarbetet inom
EU:s jordbruksforskning.
En trygg global livsmedelsförsörjning

Regeringen fortsätter att prioritera FN:s
Millenniemål. Världen ser ut att kunna nå det
första millenniemålet om halverad fattigdom.
Höga matpriser, krigsutbrott, torka och
översvämningar gör dock att målet om att
halvera hungern släpar efter. Därför är det än
mer angeläget att vidta relevanta och effektiva
insatser. Sverige deltar i FAO-arbetet som är
centralt för att främja en globalt tryggad livs-

medelsförsörjning. Regeringen kommer att
fortsätta driva på den pågående reformeringen av
organisationen för att den ska maximera sin
effektivitet och genomslagskraft. Regeringen
välkomnar G20-arbetets fokus på livsmedelsförsörjning och betydelsen av ökad satsning på
jordbrukssektorn i utvecklingsländer. Viktigt här
är att uppmärksamma betydelsen av hållbarhetsfrågor samt den påverkan exempelvis klimatförändringar kan ha på livsmedelsförsörjning och
globala livsmedelspriser. För att minska prisvariationer på jordbruksprodukter har FAO tillskrivits en större roll såväl vad gäller förbättrad
statistik, som forum för högnivådialog vid kriser
och som övervakare av G20-åtagandena, vilket
regeringen stödjer.
Hållbart fiske är viktigt för den globala livsmedelsförsörjningen. Internationellt fiskerisamarbete sker huvudsakligen inom multilaterala och
regionala organisationer samt inom ramen för
EU:s fiskeavtal med 3:e land. Regeringens mål är
tillämpning av försiktighetsansatsen och ett
gradvist införande av ekosystemansatsen. Med
hänsyn till situationen för många bestånd, såväl i
EU som globalt, är regeringens prioritering
inriktad på de faktorer som främjar återuppbyggnaden av hotade bestånd.
De gröna näringarna bidrar till lösningen av det
globala miljö- och klimatarbetet

Sverige har genom sin höga kunskapsnivå och
långa skogliga tradition en hög trovärdighet
internationellt vad gäller skogsbruket och
skogens produktions- och miljövärden. Sverige
ska fortsätta att förmedla kunskap om detta och
exportera sitt teknologiska kunnande. Regeringen avser att upprätthålla Sveriges framträdande roll avseende skogsfrågor på den europeiska arenan liksom i det övriga internationella
arbetet. Ett hållbart nyttjande av världens skogar
bidrar till utveckling och fattigdomsbekämpning.
De initiativ som tagits under FN:s internationella skogsår 2011, bl.a. om människans centrala
roll i hållbart bruk och bevarande av skogsresursen, kommer att följas upp.
Det finns stor potential att minska negativ
klimatpåverkan genom att minska den pågående
avskogningen och omföringen av skogsmark till
annan markanvändning vilket sker i många
utvecklingsländer.
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I arbetet inom det Nordiska Ministerrådet för
fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och
skogsbruk är miljö- och klimatfrågorna högt
prioriterade.
En öppen global ekonomi

För den långsiktiga konkurrenskraften för EU:s
jordbrukare är globala jordbrukspolitiska reformer av stor vikt. Det kvarstår som en prioritet
för regeringen att avsluta Doharundan inom
ramen för världshandelsorganisationen WTO
där bl.a. ett reviderat jordbruksavtal ingår. Nya
ramar för WTO-medlemmarnas jordbrukspolitiska åtgärder innebär betydande sänkningar av
tullar och handelsstörande stöd och eliminering
av exportstöd.
Regeringen har som mål att skapa en dynamisk och öppen global ekonomi på jordbruksoch livsmedelsområdet Åtgärder som syftar till
att värna människors, djur och växters liv och
hälsa bör vara rättvisa och proportionerliga samt
bygga på överenskomna riktlinjer, rekommendationer och standarder. Genom WTO finns ett
multilateralt regelverk som säkerställer detta.
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3 Budgetförslag

3.1

Budgetförslag

Tabell 3.3 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

3.1.1

1:1 Skogsstyrelsen

Uppdragsverksamhet

Tabell 3.1 Anslagsutveckling

Utfall 2010

Tusental kronor

2010

Utfall

346 130

2011

Anslag

362 063

2012

Förslag

371 621

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

(varav tjänsteexport)

7 805
362 618

(varav tjänsteexport)

Budget 2012

2013

Beräknat

381 254

2

2014

Beräknat

388 738

3

2015

Beräknat

387 170

4

(varav tjänsteexport)

1
Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 373 963 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 373 483 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 362 425 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Skogsstyrelsens förvaltningskostnader. Anslaget får användas för att
medfinansiera insatser enligt rådets förordning
(EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005
om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 3.2 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Prognos 2011

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Utfall 2010

-

183

183

0

Prognos 2011

-

175

160

15

Budget 2012

-

220

170

50

Resultat
(intäkt kostnad)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

163 491

166 337

-2 846

5 612

5 646

-34

179 000

179 000

0

2 300

1 800

500

183 725

187 725

-4 000

2 325

1 825

500

Skogsstyrelsens offentligrättsliga verksamhet
utgörs av avgifter som erhålls för handel med
skogsodlingsmaterial (kontroll av frö- och
planthandel) från statliga myndigheter och
affärsverk. Skogsstyrelsen bedriver uppdragsverksamhet som i huvudsak finansieras genom
avgifter. Undantag är vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Avgiftsintäkterna får disponeras av Skogsstyrelsen.
Regeringens överväganden
Som en del av satsningen Skogsriket förstärks
den statliga rådgivningen i skogsbruket med
syfte att skapa effektiv och funktionell miljöhänsyn samt förbättrad skogsskötsel. Åtgärden
förväntas skapa ökad sysselsättning på landsbygden. För att genomföra satsningen ökas
anslaget med 10 miljoner kronor per år 2012–
2015.
Regeringen föreslår att 371 621 000 kronor
anvisas under anslaget 1:1 Skogsstyrelsen för
2012. För 2013 beräknas anslaget till
381 254 000 kronor,
för
2014
till
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388 738 000 kronor
387 170 000 kronor.

och

för

2015

till

Tabell 3.4 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:1 Skogsstyrelsen
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

362 563

362 563

362 563

362 563

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

3 823

10 966

18 788

28 838

Beslut

4 734

6 826

6 969

-4 659

501

899

418

429

371 621

381 254

388 738

387 170

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

3.1.2

1:2 Insatser för skogsbruket

Tabell 3.5 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

371 868

2011

Anslag

223 070

2012

Förslag

234 737

2013

Beräknat

234 868

2014

Beräknat

236 373

2015

Beräknat

227 873

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

59 957
265 323

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för att täcka kostnader för
statsbidrag enligt förordningen (1993:555) om
statligt stöd till skogsbruket och finansierar
bidrag till sådant ädellövskogsbruk som regleras
särskilt i skogsvårdslagen (1979:429) och vissa
natur- och kulturmiljövårdsåtgärder. Anslaget
används också för att täcka kostnader för biotopskydd och naturvårdsavtal.
Anslaget används vidare för att täcka kostnader för statsbidrag enligt förordning (2006:171)
om bidrag till anläggning av skog på områden
med stormfälld skog samt statliga insatser för att
övervaka och bekämpa skadeinsektspopulationen i de stormdrabbade områdena i södra
Sverige.
Anslaget används även till att upprätta renbruksplaner och till att medfinansiera skogsträdsförädling.
Vidare får anslaget användas för vissa administrationskostnader hos Skogsstyrelsen.
Särskilt bemyndigande om ekonomiska
åtaganden
I hanteringen av vissa bidrag och ersättningar till
skogsägare och för att skapa goda förutsättningar för fleråriga naturvårdsprojekt behöver
ekonomiska förpliktelser kunna ingås som
medför utgifter under kommande år. Regeringen
bör därför bemyndigas att under 2012 för anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket ingå ekonomiska
förpliktelser som, inklusive tidigare ingångna
förpliktelser, medför behov av framtida anslag på
högst 36 000 000 kronor 2013 och högst
34 000 000 kronor 2014–2016.

Tabell 3.6 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

14 178

14 418

41 340

11 612

38 618

49 660

-11 372

-11 696

-21 000

Utestående åtaganden

14 418

41 340

70 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

65 000

85 000

70 000

Infriade åtaganden
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Beräknat
2013

Beräknat
2014–

-36 000

-34 000

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 23

Regeringens överväganden
Skogsriket är en ny satsning med huvudsyfte att
skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen med
anknytning till skog. Små och medelstora företag inom skogssektorn bereds möjlighet att söka
finansiering till projekt med inriktning på kompetensutveckling, stimulans för kreativt företagande och entreprenörskap samt innovation
och förädling. Stödet ska även underlätta nyetablering av verksamheter med denna inriktning. För att genomföra satsningen ökas anslaget
med 10 miljoner kronor per år 2012–2015.
Regeringen föreslår att 234 737 000 kronor anvisas under anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket
för 2012. För 2013 beräknas anslaget till
234 868 000
kronor,
för
2014
till
236 373 000 kronor
och
för
2015
till
227 873 000 kronor.

frågor inom Östersjöregionen samt nordiskt
samarbete. FN:s skogssamarbete i form av
främst FN:s skogsforum, skogens roll i klimatkonventionen och FAO (FN:s jordbruks- och
livsmedelsorganisation) belastar också anslaget.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 1 397 000 kronor anvisas
under anslaget 1:3 Internationellt skogssamarbete
för 2012. För 2013, 2014 och 2015 beräknas
anslaget till 1 397 000 kronor för respektive år.
Tabell 3.9 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:3 Internationellt skogssamarbete
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

1 397

1 397

1 397

1 397

1 397

1 397

1 397

1 397

Förändring till följd av:
Tabell 3.7 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:2 Insatser för skogsbruket

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

223 070

223 070

223 070

223 070

11 500

13 000

4 500

Övrigt

Förändring till följd av:
Beslut

11 500

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

167

298

303

303

3.1.4

Förslag/
beräknat
anslag

234 737

234 868

236 373

227 873

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

1:4 Statens veterinärmedicinska
anstalt

Tabell 3.10 Anslagsutveckling
Tusental kronor

3.1.3

1:3 Internationellt skogssamarbete

Tabell 3.8 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

1 247

2011

Anslag

1 397

2012

Förslag

1 397

2013

Beräknat

1 397

2014

Beräknat

1 397

2015

Beräknat

1 397

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

150
1 368

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används bl.a. för det alleuropeiska
skogssamarbetet, närområdessamarbete i skogs-

2010

Utfall

117 342

2011

Anslag

117 547

2012

Förslag

112 047

2013

Beräknat

114 438

2

2014

Beräknat

116 620

3

2015

Beräknat

119 580

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 512
114 650

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 112 047 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 111 890 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 111 890 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA) förvaltningskostnader. SVA är veterinärmedicinskt expert- och
serviceorgan åt myndigheter och enskilda och

61

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 23

utreder bl.a. uppkomst, orsak och spridningssätt
av sjukdomar hos djur.

3.1.5

1:5 Bidrag till veterinär
fältverksamhet

Tabell 3.13 Anslagsutveckling

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tusental kronor

2010

Utfall

104 102

2011

Anslag

99 617

Resultat
(intäkt –
kostnad)

2012

Förslag

105 966

2013

Beräknat

109 141

2

2014

Beräknat

111 107

3

2015

Beräknat

113 649

4

Tabell 3.11 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Utfall 2010

188 001

190 671

-2 670

(6 453)

(5 612)

(841)

(varav tjänsteexport)

Prognos 2011

Kostnader

173 000

-1 500

(5 000)

(4 700)

(300)

170 000

172 000

-2 000

(4 500)

(4 300)

(200)

(varav tjänsteexport)

Budget 2012

174 500

(varav tjänsteexport)

Avgiftsintäkterna får disponeras av Statens veterinärmedicinska anstalt.
Regeringens överväganden
Anslaget föreslås minska med 1 miljon kronor
2012–2015 för att tillföras 1:9 Statens jordbruksverk.
Regeringen föreslår att 112 047 000 kronor
anvisas under anslaget 1:4 Statens veterinärmedicinska anstalt för 2012. För 2013 beräknas
anslaget till 114 438 000 kronor, för 2014 till
116 620 000 kronor
och
för
2015
till
119 580 000 kronor.
Tabell 3.12 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:4 Statens veterinärmedicinska anstalt

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
99 617

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 105 966 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 105 820 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 105 821 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för statens bidrag till veterinär
fältverksamhet och för att minska avlägset
boende djurägares veterinärkostnader avseende
livsmedelsproducerande djur. Jordbruksverket är
chefsmyndighet för distriktsveterinärerna.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 3.14 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

Utfall 2010

4 398

-4 398

0

Prognos 2011

4 400

-4 400

0

Budget 2012

4 400

-4 400

0

Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

118 047

118 047

118 047

118 047

Beslut

1 215

3 760

6 257

9 412

-7 215

-7 369

-7 520

-7 711

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

112 047

114 438

-164

-168

116 620

119 580

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
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Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Tabell 3.15 Uppdragsverksamhet

Utfall 2010

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

519 027

-511 649

7 378

Prognos 2011

524 800

-531 606

-6 806

Budget 2012

525 000

-525 000

0

Av tabellerna framgår distriktveterinärernas
avgiftsbelagda verksamhet. Större delen av
verksamheten är avgiftsfinansierad.
Jordbruksverket får disponera avgiftsintäkterna.
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Regeringens överväganden

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 105 966 000 kronor anvisas under anslaget 1:5 Bidrag till veterinär fältverksamhet för 2012. För 2013 beräknas anslaget
till 109 141 000 kronor, för 2014 till
111 107 000 kronor
och
för
2015
till
113 649 000 kronor.

Regeringen föreslår med anledning av ovanstående att 12 933 000 kronor anvisas under
anslaget 1:6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder för 2012. För 2013 beräknas anslaget till 12 933 000 kronor, för 2014 till
14 708 000 kronor
och
för
2015
till
14 708 000 kronor.

Tabell 3.16 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:5 Bidrag till veterinär fältverksamhet

Tabell 3.18 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder

Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

104 617

104 617

104 617

104 617

Tusental kronor

Anvisat 2011

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

4 524

6 643

9 188

2015

12 933

12 933

12 933

12 933

1 775

1 775

14 708

14 708

Övrigt

105 966

109 141

-153

-156

111 107

113 649

1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

Förslag/
beräknat
anslag

3.1.7

2011

Anslag

12 933

2012

Förslag

12 933

2013

Beräknat

12 933

2014

Beräknat

14 708

2015

Beräknat

14 708

1

1:7 Bekämpande av smittsamma
husdjurssjukdomar

Tusental kronor

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

12 933

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Tabell 3.17 Anslagsutveckling

14 714

12 933

1

Tabell 3.19 Anslagsutveckling

1:6 Djurhälsovård och
djurskyddsfrämjande åtgärder

Utfall

2014

Överföring
till/från andra
anslag

Övrigt

2010

2013

Beslut

Överföring
till/från andra
anslag

3.1.6

2012

Förändring till följd av:
1 349

Beslut

Förslag/
beräknat
anslag

1

-6
12 578

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för djurhälsovård i form av
förebyggande hälsokontroll och djursjukdatasystem. Insatser ska begränsa skadeverkningarna
av djursjukdomar och förebygga spridning av
smittsamma djursjukdomar som kan överföras
till både djur och människor.

2010

Utfall

217 209

2011

Anslag

172 349

2012

Förslag

127 349

2013

Beräknat

124 349

2014

Beräknat

124 349

2015

Beräknat

124 349

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

26 484
176 072

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för bekämpande av och beredskap mot smittsamma husdjurssjukdomar varvid
ersättning
lämnas
enligt
epizootilagen
(1999:657), zoonoslagen (1999:658) eller med
stöd av i lagarna meddelade föreskrifter.
Vidare används anslaget för bidrag till obduktionsverksamhet, för utveckling och genomförande av sjukdomskontroller och för genomförande av EG-lagstiftningen om djurskydd,
djurhälsa, foder och livsmedel.
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Anslaget används för nationell medfinansiering av kontroller för TSE (BSE och scrapie)
som Sverige enligt EU:s krav är skyldig att göra.
Regeringens överväganden
I och med att rävens dvärgbandmask påträffats i
Sverige finns ett utökat behov av information
om och övervakning av förekomsten av rävens
dvärgbandmask. För detta ändamål föreslås
anslaget tillföras 3 miljoner kronor för 2012.
Regeringen föreslår mot bakgrund av ovanstående att 127 349 000 kronor anvisas under
anslaget 1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar för 2012. För 2013, 2014 och
2015 beräknas anslaget till 124 349 000 kronor
för respektive år.

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 47 778 000 kronor anvisas under anslaget 1:8 Ersättningar för viltskador m.m. för 2012. För 2013, 2014 och 2015
beräknas anslaget till 37 778 000 kronor för
respektive år.
Tabell 3.22 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:8 Ersättning för viltskador m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

47 778

47 778

47 778

47 778

-10 000

-10 000

-10 000

37 778

37 778

37 778

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

Tabell 3.20 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

Förslag/
beräknat
anslag

Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

124 349

124 349

124 349

124 349

Förändring till följd av:
Beslut

3 000

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

127 349

124 349

124 349

124 349

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

3.1.8

1:8 Ersättningar för viltskador m.m.

Tabell 3.21 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

41 845

2011

Anslag

47 778

2012

Förslag

47 778

2013

Beräknat

37 778

2014

Beräknat

37 778

2015

Beräknat

37 778

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

5 051
47 778

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för att förebygga skada av vilt
och ersättning för sådan skada. Rätten till ersättning regleras i viltskadeförordningen (2001:724).
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47 778

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Viltvårdsfonden
Jägare är enligt 49 § jaktförordningen (1987:905)
skyldiga att betala viltvårdsavgift på 300 kronor
per år till Viltvårdsfonden. Medlen ur fonden
används för att främja viltvården och andra liknande ändamål som är förenliga med jaktlagens
syfte. Jaktåret omfattar tiden den 1 juli–den 30
juni. Merparten av viltvårdsavgifterna betalas till
fonden i början av jaktåret medan utgifterna är
fördelade över kalenderåret.
Mot denna bakgrund föreslås att regeringen
bemyndigas låta Kammarkollegiet ha tillgång till
en särskild kredit för Viltvårdsfonden i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 5 000 000
kronor för 2012.
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3.1.9

1:9 Statens jordbruksverk

Tabell 3.25 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Tabell 3.23 Anslagsutveckling

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

Vatten
Utfall 2010

12780

-12438

342

Prognos 2011

11100

-11900

-800

Budget 2012

11400

-11400

0

4546

-4546

0

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2010

Utfall

392 927

2011

Anslag

440 387

2012

Förslag

496 588

2013

Beräknat

457 689

2

2014

Beräknat

466 745

3

Tillsyn
Utfall 2010

466 199

4

Prognos 2011

4350

-4350

0

Budget 2012

4400

-4400

0

Utsäde
Utfall 2010

27062

-25508

1554

Prognos 2011

25700

-24925

775

Budget 2012

25000

-24800

200

2015

Beräknat

1

9 285
440 583

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 449 325 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 448 752 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 436 579 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Statens jordbruksverks
förvaltningskostnader, Tullverkets särkostnader
för exportbidragskontroller m.m.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 3.24 Offentligrättslig verksamhet

Jordbruksverket får disponera intäkterna från
avgifter som utgörs av vattenhushållning, köttklassificering, laboratorieundersökningar av
utsäde, kvalitetsanalyser och andra undersökningar av utsäde och växtsorter samt kvalitetsanalys av foder- och kvarnspannmål.

Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

Tillsyn
Utfall 2010

24361

-24711

-350

Prognos 2011

28475

-28947

-472

Budget 2012

28300

-27500

800

Djur
Utfall 2010

25554

-25885

-331

Prognos 2011

25671

-26205

-534

Budget 2012

24900

-24500

400

Växt
Utfall 2010

15432

-14064

1368

Prognos 2011

12669

-12788

-119

Budget 2012

12400

-12700

-300

Utsäde
Utfall 2010

7785

-7754

31

Prognos 2011

7900

-7800

100

Budget 2012

7900

-7800

100

Jordbruksverket får disponera intäkterna från
avgifter inom områdena Tillsyn, Djur, Växt och
Utsäde.

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 5 miljoner kronor tillförs
anslaget årligen för 2012–2015 för arbetet med
àjourföring av blockdatabasen.
Europeiska kommissionen har i ett formellt
meddelande förslagit Sverige finansiella korrigeringar om cirka 870 miljoner kronor för åren
2005–2008 på grund av felaktiga utbetalningar av
jordbruksstöd föranledda av brister i blockdatabasen och definitionen av betesmark. Regeringen
föreslår därför att anslaget tillförs 45,3 miljoner
kronor för arbete med återkrav av utbetalda
stöd.
Jordbruksverket har fått utökat miljötillsynsvägledningsansvar i samband med den nya
miljötillsynsförordningen. Samtidigt har Naturvårdsverkets ansvar minskat. Med anledning av
detta förs 500 000 kronor från Naturvårdsverket
till Jordbruksverket.
I samband med avvecklingen av Fiskeriverket
övertog Jordbruksverket den 1 juli 2011 ansvaret
för hanteringen av strukturfonderna inom den
gemensamma fiskeripolitiken samt frågor avseende främjande av fiskerinäringen, marknad,
handel och konsumentfrågor m.m. För de nya
uppdragen ökas anslaget med 17 miljoner kronor
fr.o.m. 2012.
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Regeringen anser att Jordbruksverkets insatser i rollen som central kontrollmyndighet måste
stärkas för att ännu bättre stödja länsstyrelserna i
djurskyddskontrollen. Regeringen föreslår därför att anslaget tillförs 5 miljoner kronor årligen
för 2012–2015.
Regeringen föreslår att 496 588 000 kronor
anvisas under anslaget 1:9 Statens jordbruksverk
för 2012. För 2013 beräknas anslaget till
457 689 000
kronor,
för
2014
till
466 745 000 kronor
och
för
2015
till
466 199 000 kronor.
Tabell 3.26 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:9 Statens jordbruksverk

Regeringens överväganden

Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

441 387

441 387

441 387

441 387

4 340

12 637

22 211

34 581

41 945

-5 417

-5 531

-18 679

8 916

9 082

9 273

9 521

-595

-611

466 745

466 199

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

åtgärder, akuta skyddsåtgärder, marknadskontroller, inventeringar m.m. mot karantänskadegörare finansieras också med detta anslag
liksom undersökningar av växtprover som av
Jordbruksverkets växtinspektion överlämnas för
laboratoriemässig diagnostisering. Åtgärder för
ett behovsanpassat växtskydd i ett förändrat
klimat omfattas. Vidare belastar delar av kostnaderna för växtinspektionens internationella
engagemang anslaget. Slutligen används anslaget
för kostnader för verifiering av de svenska skyddade zonerna.

Tidigare satsningar för att anpassa växtskyddet
till ett förändrat klimat avslutas i och med
utgången av 2011.
Regeringen föreslår att 5 000 000 kronor anvisas under anslaget 1:10 Bekämpande av växtsjukdomar för 2012. För 2013, 2014 och 2015
beräknas anslaget till 5 000 000 kronor respektive år.
Tabell 3.28 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:10 Bekämpande av växtsjukdomar
Tusental kronor

496 588

457 689

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

Anvisat 2011
Beslut

Förslag/
beräknat
anslag
1

2011

Anslag

8 000

2012

Förslag

5 000

2013

Beräknat

5 000

2014

Beräknat

5 000

2015

Beräknat

5 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

8 000

8 000

8 000

8 000

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

22
7 833

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för kostnader för åtgärder mot
växtskadegörare
enligt
växtskyddslagen
(1972:318) samt för vissa förluster till följd av
sådana åtgärder. Kostnader för beredskaps66

2015

Övrigt

Tusental kronor

7 978

2014

Överföring
till/från andra
anslag

Tabell 3.27 Anslagsutveckling

Utfall

2013

Förändring till följd av:

3.1.10 1:10 Bekämpande av
växtsjukdomar

2010

2012
1
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3.1.11 1:11 Gårdsstöd och djurbidrag
m.m.

Tabell 3.30 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.
Tusental kronor
2012

2013

2014

2015

6 599 000

6 599 000

6 599 000

6 599 000

-27 100

-334 100

-423 100

-425 000

11 100

11 100

11 100

11 100

6 583 000

6 276 000

6 187 000

6 185 100

Tabell 3.29 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Anvisat 2011

2010

Utfall

7 119 408

2011

Anslag

6 599 000

2012

Förslag

6 583 000

2013

Beräknat

6 276 000

2014

Beräknat

6 187 000

2015

Beräknat

6 185 100

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

Förändring till följd av:

1 134 107

Beslut

6 374 000

Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring
till/från andra
anslag

1
Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Övrigt

Från anslaget utbetalas gårdsstöd, handjursbidrag, stöd för kontrakterad stärkelsepotatis,
samt stöd för kvalitetscertifiering. Stöden är
gemensamma för hela EU och finansieras från
EU-budgeten. För att få gårdsstöd måste brukarna förutom att bruka marken även ha stödrätter för motsvarande areal jordbruksmark. Ett
villkor för fullt utbetalt stöd är att de s.k. tvärvillkoren är uppfyllda. Bidragen är begränsade i
takbelopp i euro på nationell nivå.
Anslaget används även för bidrag från EU för
bekämpande av djursjukdomar.

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

3.1.12 1:12 Intervention och exportbidrag
för jordbruksprodukter
Tabell 3.31 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Regeringens överväganden
Nivån på anslaget justerades fr.o.m. 2011 på
grund av ny beräkningsmetod för anslaget.
Beräkningsmetoden tar hänsyn till bl.a. förändringar i valutakursen.
Regeringen föreslår att 6 583 000 000 kronor
anvisas under anslaget 1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. för 2012. För 2013 beräknas anslaget
till 6 276 000 000 kronor. För 2014 beräknas
anslaget till 6 187 000 000 kronor och för 2015
till 6 185 100 000 kronor.

2010

Utfall

471 165

2011

Anslag

342 374

2012

Förslag

322 097

2013

Beräknat

272 400

2014

Beräknat

271 900

2015

Beräknat

271 900

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

536 337
253 176

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för kostnader för intervention,
stöd i form av produktions-, konsumtions- och
marknadsföringsbidrag, exportbidrag, fiberberedning samt omstruktureringsstöd för
sockersektorn. Anslaget finansieras från EUbudgeten. Vissa s.k. tekniska kostnader till följd
av offentlig lagring regleras dock under anslaget
1:13 Finansiella korrigeringar m.m.
Regeringens överväganden
Nivån på anslaget justerades från och med 2011
på grund av ny beräkningsmetod för anslaget.
Beräkningsmetoden tar hänsyn till bl.a. förändringar i valutakursen.
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Regeringen föreslår att 322 097 000 kronor
anvisas under anslaget 1:12 Intervention och
exportbidrag för jordbruksprodukter för 2012. För
2013 beräknas anslaget till 272 400 000 kronor.
För 2014 och 2015 beräknas anslaget till
271 900 000 kronor för respektive år.

Dessutom får anslaget belastas med s.k. tekniska
kostnader för offentlig lagring i den mån som
ersättning inte erhålls från EU-budgeten.

Tabell 3.32 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter

Medelsbehovet på anslaget kan variera mycket
mellan olika år. Det beror huvudsakligen på de
eventuella finansiella korrigeringar som beslutas
av Europeiska kommissionen.
Europeiska kommissionen har i ett formellt
meddelande förslagit Sverige finansiella korrigeringar om cirka 870 miljoner kronor för åren
2005–2008 på grund av felaktiga utbetalningar av
jordbruksstöd föranledda av brister i blockdatabasen och definitionen av betesmark. Regeringen
föreslår därför att anslaget ökas med 335 miljoner kronor 2012 och med 115 miljoner kronor
2013. För att bidra till finansieringen minskas
anslag 1:21 Åtgärder för landbygdens miljö och
struktur med 110 miljoner kronor 2012 och med
115 miljoner kronor 2013. Den ökade utgiften
finansieras även genom återkrav av tidigare
felaktigt gjorda utbetalningar, vilka beräknas
uppgå till 300 miljoner kronor, samt med befintliga medel på anslaget.
För 2012 anvisas 410 472 000 kronor under
anslaget 1:13 Finansiella korrigeringar m.m. För
2013 beräknas anslaget till 190 472 000 kronor.
För 2014 och 2015 beräknas anslaget till
75 472 000 kronor för respektive år.

Tusental kronor
2012

2013

2014

2015

342 374

342 374

342 374

342 374

-40 874

-81 874

-84 374

-84 374

Volymer

20 597

11 900

11 400

11 400

Överföring
till/från andra
anslag

-2 500

-2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

322 097

272 400

271 900

271 900

Anvisat 2011

1

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

3.1.13 1:13 Finansiella korrigeringar m.m.
Tabell 3.33 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Regeringens överväganden

10 184

Tabell 3.34 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:13 Finansiella korrigeringar m.m.

73 893

Tusental kronor

2010

Utfall

40 289

2011

Anslag

75 472

2012

Förslag

410 472

2013

Beräknat

190 472

2014

Beräknat

75 472

Förändring till följd av:

2015

Beräknat

75 472

Beslut

1

Anvisat 2011

1

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Överföring
till/från andra
anslag

Anslaget används för eventuella finansiella korrigeringar och straffavgifter som Europeiska
kommissionen kan komma att ålägga Sverige
efter granskning av Sveriges utnyttjande av EU:s
jordbruksfonder och EU:s fiskefond. Vidare får
anslaget användas för eventuella räntekostnader,
rättegångskostnader, revisions- och kontrollkostnader förknippade med Jordbruksverkets
inbetalningar till den europeiska gemenskapen.
Anslaget får även användas till skadestånd.

Övrigt
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Förslag/
beräknat
anslag
1

2012

2013

2014

2015

75 472

75 472

75 472

75 472

75 472

75 472

335 000

115 000

410 472

190 472

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
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3.1.14 1:14 Strukturstöd till fisket m.m.
Tabell 3.35 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

42 577

2011

Anslag

28 000

2012

Förslag

18 482

2013

Beräknat

9 518

2014

Beräknat

30 400

2015

Beräknat

17 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

20 345
27 771

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används framför allt för nationellt stöd
till åtgärder som medfinansieras av EU inom
ramen för strukturåtgärder inom fiskerinäringen.
Anslaget kan även användas för medfinansiering
av andra projekt som ligger i linje med strukturprogrammen.
Särskilt bemyndigande om ekonomiska
åtaganden
Regeringen bör bemyndigas att under 2012 avseende anslaget 1:14 Strukturstöd till fisket m.m.
godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 9 500 000 kronor 2013 och högst
20 500 000 kronor 2014.
Tabell 3.36 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Ingående åtaganden

29 413

22 564

32 000

Nya åtaganden

24 000

12 436

15 000

-30 849

-3 000

-17 000

Utestående åtaganden

22 564

32 000

30 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

23 000

32 000

30 000

Infriade åtaganden

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

-9 500

-20 500

Beräknat
2015–
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Regeringens överväganden
Det svenska programmet för fiskerinäringen avseende perioden 2007–2013, Europeiska fiskerifonden, EFF, började genomföras under 2008.
Finansieringen från EFF uppgår till totalt närmare 55 miljoner euro. Över sjuårsperioden blir
den genomsnittliga årliga budgetramen cirka
7,8 miljoner euro. För att få hela Sveriges tilldelning från EU-budgeten måste nationell medfinansiering med motsvarande belopp, dvs.
50 procent nationell offentlig medfinansiering,
tillföras programmet, vilket ger programmet en
total årlig budget på cirka 140 miljoner kronor.
Regeringen avser att återkomma i budgetpropositionen för 2013 med fördelning av återstående medel i programperioden. Då anslagsnivåer för programperioden 2014–2020 ännu inte
kan fastställas med säkerhet inför kommande
förhandlingar inom EU, avser regeringen att
återkomma till riksdagen angående beräknade
belopp för berörda anslag.
Regeringen föreslår att 18 482 000 kronor
anvisas under anslaget 1:14 Strukturstöd till fisket
m.m. för 2012. För 2013 beräknas anslaget till
9 518 000 kronor, för 2014 till 30 400 000 kronor
och för 2015 till 17 000 000 kronor.
Tabell 3.37 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:14 Strukturstöd till fisket m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

28 000

28 000

28 000

28 000

-9 518

-18 482

2 400

-11 000

18 482

9 518

30 400

17 000

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
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3.1.15 1:15 Från EU-budgeten
finansierade strukturstöd till fisket
m.m.
Tabell 3.38 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

101 571

2011

Anslag

70 000

2012

Förslag

66 263

2013

Beräknat

70 000

2014

Beräknat

75 000

2015

Beräknat

40 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

101 470
66 089

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslagets ändamål är att finansiera det belopp
som motsvarar EU:s medfinansiering av strukturstöd till fisket m.m. som redovisas under
anslaget 1:14 Strukturstöd till fisket m.m. Sverige
har tilldelats närmare 55 miljoner euro från
Europeiska fiskerifonden under programperioden 2007–2013.
Särskilt bemyndigande om ekonomiska
åtaganden
Regeringen bör bemyndigas att under 2012 avseende anslaget 1:15 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. godkänna stöd
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 70 000 000
kronor 2013 och högst 30 000 000 kronor under
2014.
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Tabell 3.39 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Ingående åtaganden

74 877

83 613

98 200

Nya åtaganden

70 000

24 587

68 000

Infriade åtaganden

-61 264

-10 000

-66 200

Utestående åtaganden

83 613

98 200

100 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

97 000

98 200

100 000

Beräknat
2013

Beräknat
2014

-70 000

-30 000

Regeringens överväganden

3.1.16 1:16 Livsmedelsverket

Nationell medfinansiering sker under anslaget
1:14 Strukturstöd till fisket m.m.
Regeringen avser att återkomma i budgetpropositionen för 2013 med fördelning av återstående medel i programperioden. Då anslagsnivåer för programperioden 2014–2020 ännu inte
kan fastställas med säkerhet inför kommande
förhandlingar inom EU, avser regeringen återkomma till riksdagen angående beräknade
belopp för berörda anslag.
Regeringen föreslår att 66 263 000 kronor
anvisas under anslaget 1:15 Från EU-budgeten
finansierade strukturstöd till fisket m.m. för 2012.
För 2013 beräknas anslaget till 70 000 000 kronor, för 2014 till 75 000 000 kronor och för 2015
till 40 000 000 kronor.

Tabell 3.41 Anslagsutveckling

Tabell 3.40 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:15 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket
m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

70 000

70 000

70 000

70 000

5 000

-30 000

75 000

40 000

Förändring till följd av:
Beslut

-3 737

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

66 263

70 000

Beräknat
2015–

Tusental kronor

2010

Utfall

191 005

2011

Anslag

204 517

2012

Förslag

287 794

2013

Beräknat

293 621

2

2014

Beräknat

299 441

3

2015

Beräknat

304 518

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

13 446
206 121

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 287 794 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 287 539 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 285 038 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Livsmedelsverkets förvaltningskostnader. Livsmedelsverket ska som
central förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor i konsumenternas intresse arbeta aktivt
för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor.
Anslaget används även för att bekosta delar av
kostnaderna för den officiella kontroll som görs
vid slakterier i enlighet med Europaparlamentets
och rådets förordning (EG)nr 854/2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av
animaliskt ursprung avsedda att användas som
livsmedel.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 3.44 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:16 Livsmedelsverket

Tabell 3.42 Offentligrättslig verksamhet

Tusental kronor
2012

2013

2014

2015

205 017

205 017

205 017

205 017

2 139

6 333

10 714

16 296

80 638

82 271

83 976

83 478

-266

-273

299 441

304 518

Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Utfall 2010

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

194 379

186 931

Anvisat 2011

Resultat
(intäkt –
kostnad)

1

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

7 448

Prognos 2011

198 383

202 604

-4 221

Beslut

Budget 2012

112 500

115 500

-3 000

Överföring
till/från andra
anslag

Tabell 3.43 Uppdragsverksamhet

Övrigt

Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2010

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

9 509

8 502

1 007

(varav tjänsteexport)

(3 082)

(3 065)

(17)

Prognos 2011

10 239

9 344

894

(varav tjänsteexport)

(3 315)

(3 105)

(210)

Budget 2012

10 500

9 500

1 000

(varav tjänsteexport)

(3 500)

(3 300)

(200)

Avgiftsintäkterna får disponeras av Livsmedelsverket.

Förslag/
beräknat
anslag

293 621

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

3.1.17 1:17 Livsmedelsstatistik
Tabell 3.45 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Regeringens överväganden

2011

Regeringen anser att kostnaderna för den officiella kontrollen vid slakterierna bör sänkas, för att
stärka livsmedelsföretagarnas konkurrenskraft.
För detta ändamål föreslår regeringen att
90 miljoner kronor tillförs anslaget. Anslaget
föreslås minska med 2 miljoner kronor per år
under 2012–2015 för att tillföras 1:9 Statens
jordbruksverk.
Regeringen föreslår att 287 794 000 kronor
anvisas under anslaget 1:16 Livsmedelsverket för
2012. För 2013 beräknas anslaget till 293 621 000
kronor, för 2014 till 299 441 000 kronor och för
2015 till 304 518 000 kronor.
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287 794

1

Utfall

24 943
1

Anslag

23 287

2012

Förslag

23 587

2013

Beräknat

24 195

2

2014

Beräknat

24 646

3

2015

Beräknat

25 244

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

320
23 113

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
22
Motsvarar 23 587 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 23 555 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 23 554 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för statistik inom jordbruksområdet, inklusive kostnader för en statistisk
årsbok inom jordbruks- och livsmedelsområdet
samt sammanställningar av statistik i senare led i
livsmedelskedjan. Anslaget används även för statistik inom vattenbruksområdet. I anslaget ingår
även framtagandet av statistik över prisutvecklingen i konsument- och producentleden på
jordbruksprodukter.
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Regeringens överväganden

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 23 587 000 kronor anvisas under anslaget 1:17 Livsmedelsstatistik för
2012. För 2013 beräknas anslaget till
24 195 000 kronor, för 2014 till 24 646 000 kronor och för 2015 till 25 244 000 kronor.

Regeringen föreslår att 7 356 000 kronor anvisas
under anslaget 1:18 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EU-budgeten för 2012.
För 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till
7 356 000 kronor för respektive år.

Tabell 3.46 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:17 Livsmedelsstatistik

Tabell 3.48 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:18 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EUbudgeten

Tusental kronor

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

23 287

23 287

23 287

23 287

Tusental kronor

Anvisat 2011

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

300

908

1 393

1 992

-34

23 587

24 195

24 646

-35

25 244

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

7 356

7 356

7 356

7 356

Förslag/
beräknat
anslag

7 356

7 356

7 356

7 356

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

3.1.19 1:19 Konkurrenskraftig
livsmedelssektor
Tabell 3.49 Anslagsutveckling

3.1.18 1:18 Jordbruks- och
livsmedelsstatistik finansierad från
EU-budgeten

Tusental kronor

Tabell 3.47 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Anslag

2015

Övrigt

1

2011

2014

Överföring
till/från andra
anslag

Övrigt

Utfall

2013

Beslut

Överföring
till/från andra
anslag

2010

2012

Förändring till följd av:

Beslut

Förslag/
beräknat
anslag

1

7 356
7 356

2012

Förslag

7 356

2013

Beräknat

7 356

2014

Beräknat

7 356

2015

Beräknat

7 356

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2010

Utfall

51 690

2011

Anslag

100 410

2012

Förslag

88 660

2013

Beräknat

88 660

0

2014

Beräknat

88 660

6 364

2015

Beräknat

15 160

1
Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för EU:s finansiering av jordbruks- och livsmedelsstatistik och EU:s årliga
bokföringsundersökning och strukturstatistik.
Enligt rådets förordning (EG) nr 1166/2008 av
den 19 november 2008 ska i varje medlemsland
särskilda undersökningar om företagsstrukturen
i jordbruket genomföras 2010, 2013 och 2016.

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

17 785
98 309

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för åtgärder inom livsmedelsområdet, främst för att främja exporten av
svenska livsmedel och för regional utveckling av
livsmedelsförädling. Anslaget används även till
stöd för marknadsföring och deltagande i mässor
samt stöd till projektverksamhet med syfte att
öka kompetens och utveckla produkter, processer, teknik och logistiklösningar med anknytning
till livsmedelsförädling enligt förordningen
(2008:80) om stöd till insatser på livsmedelsområdet. Anslaget finansierar åtgärder inom
ramen för Sverige – det nya matlandet. Vidare får
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anslaget användas för kommunikationsinsatser
och för satsningar för mat inom offentlig sektor.
Regeringens överväganden
Anslaget föreslås öka med 250 000 kronor för
arbete inom nätverket Ekologiskt Forum. Medlen överförs från anslaget 1:29 Skogs- och lantbruksakademien.
Regeringen föreslår att 88 660 000 kronor
anvisas under anslaget 1:19 Konkurrenskraftig
livsmedelssektor för 2012. För 2013 beräknas anslaget till 88 660 000 kronor, för 2014 till
88 660 000 kronor och för 2015 till
15 160 000 kronor.
Tabell 3.50 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:19 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

103 410

103 410

103 410

103 410

-15 000

Överföring
till/från andra
anslag

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 41 866 000 kronor anvisas under anslaget 1:20 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. för 2012. För
2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till
41 866 000 kronor för respektive år.
Tabell 3.52 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:20 Bidrag till internationella organisationer m.m.
Tusental kronor

Förändring till följd av:
Beslut

kostnaden för Sveriges medlemskap i FAO,
FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation.
Anslaget används även för kostnader i samband med obligatoriskt deltagande i vissa internationella möten och konferenser. En del av
anslaget avser kostnader för EU:s regionala rådgivande nämnder inom fiskeripolitiken, nordiskt
samarbete samt bilateralt forskarutbyte med
länder i Central- och Östeuropa, utvecklingsoch Newly Industrialised Countries-länder.

-15 000

-15 000

2012

2013

2014

2015

42 866

42 866

42 866

42 866

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

41 866

41 866

41 866

41 866

-88 500
Anvisat 2011

1

Förändring till följd av:
250

250

250

250

Beslut

Övrigt

Överföring
till/från andra
anslag

Förslag/
beräknat
anslag

88 660

88 660

88 660

15 160

Övrigt

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Förslag/
beräknat
anslag
1

3.1.20 1:20 Bidrag till vissa internationella
organisationer m.m.

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Tabell 3.51 Anslagsutveckling

3.1.21 1:21 Åtgärder för landsbygdens
miljö och struktur

Tusental kronor

2010

Utfall

43 658

2011

Anslag

42 866

2012

Förslag

41 866

2013

Beräknat

41 866

2014

Beräknat

41 866

2015

Beräknat

41 866

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

208
39 163

Tabell 3.53 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslagets ändamål är huvudsakligen att finansiera kostnader för medlemskap i internationella
organisationer inom Landsbygdsdepartementets
ansvarsområde. Den dominerande posten är
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1

Utfall

3 017 692

2011

Anslag

3 374 698

2012

Förslag

3 123 451

2013

Beräknat

2 540 018

2014

Beräknat

3 012 009

2015

Beräknat

2 467 869

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 045 445
3 308 822

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
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Anslaget används för nationell medfinansiering
av åtgärder inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram 2007–2013. Anslaget används även för
det nationella stödet till jordbruket i norra
Sverige enligt förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige. Slutligen
används anslaget för medfinansiering av EU:s
program för stöd till biodling för perioden 2011–
2013.
Särskilt bemyndigande om ekonomiska
åtaganden
Huvuddelen av åtgärderna som finansieras under
anslaget är ersättningsformer som bygger på
fleråriga förpliktelser om utbetalningar. Det
innebär att staten åtar sig framtida ekonomiska
förpliktelser som inte ryms inom ramen för de
av riksdagen årligen anvisade anslagsmedlen.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2011 för ramanslaget 1:21 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
2 213 000 000 kronor 2013, högst 325 000 000
kronor 2014 och högst 272 000 000 kronor 2015
och 2016.
Tabell 3.54 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Ingående åtaganden

3 576 621

3 948 620

4 604 500

Nya åtaganden

2 143 119

2 202 500

535 000

-1 771 120

-1 546 620

-2 329 500

Utestående åtaganden

3 948 620

4 604 500

2 810 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

4 000 000

4 604 500

2 810 000

Infriade åtaganden

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015–

-2 213 000

-325 000

-272 000
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Regeringens överväganden

Tabell 3.55 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:21 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

Sverige har från Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling tilldelats totalt cirka
1 953 miljoner euro för landsbygdsprogrammet
för perioden 2007–2013. Landsbygdsprogrammet medfinansieras nationellt inom ramar som
anges i EU:s landsbygdsförordning nr
1698/2005 och som preciseras i programmet.
Under resterande år av programperioden
kommer en ytterligare satsning på bredbandsutbyggnad på landsbygden att genomföras inom
ramen för landsbygdsprogrammet. Denna
satsning ska komplettera andra offentliga
bredbandssatsningar. Regeringen föreslår därför
att 300 miljoner kronor tillförs anslaget under
2012–2014.
Då anslagsnivåer för programperioden 2014–
2020 ännu inte kan fastställas med säkerhet inför
kommande förhandlingar inom EU, avser
regeringen att återkomma till riksdagen angående beräknade belopp för berörda anslag.
Sverige har från Europeiska jordbruksfonden
tilldelats totalt cirka 730 000 euro för stöd för
biodling för perioden 2011–2013. Programmet
medfinansieras till hälften nationellt.
Tidigare återföring av skatt på handelsgödsel
till näringen har skett med två års förskjutning.
Från 2012 sker ingen återföring eftersom regeringen beslutade att avskaffa skatten den 1 januari 2010.
För 2012 minskas anslaget med 110 miljoner
kronor och 2013 minskas anslaget med 115 miljoner kronor för att tillföras anslaget 1:13 Finansiella korrigeringar m.m. respektive år.
Regeringen föreslår att 3 123 451 000 kronor
anvisas under anslaget 1:21 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur för 2012. För 2013
beräknas anslaget till 2 540 018 000 kronor, för
2014 3 012 009 000 kronor och för 2015 till
2 467 869 000 kronor.

Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

3 380 698

3 380 698

3 380 698

3 380 698

-210 000

-215 000

2 028 162

1 484 022

-1 775

-1 775

-47 247

-625 680

-2 395 076

-2 395 076

3 123 451

2 540 018

3 012 009

2 467 869

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

3.1.22 1:22 Från EU-budgeten
finansierade åtgärder för
landsbygdens miljö och struktur
Tabell 3.56 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

2 376 941

2011

Anslag

3 242 895

2012

Förslag

2 985 447

2013

Beräknat

2 780 043

2014

Beräknat

2 499 468

2015

Beräknat

2 172 314

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 408 523
3 074 502

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för åtgärder inom ramen för
Sveriges landsbygdsprogram 2007–2013 motsvarande EU:s finansiering av detta program.
Finansiering sker via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Anslaget
används även för EU:s program för stöd till
biodling. Programmet finansieras av Europeiska
jordbruksfonden.
Särskilt bemyndigande om ekonomiska
åtaganden
Huvuddelen av åtgärderna som finansieras under
anslaget är ersättningsformer som bygger på
fleråriga förpliktelser om utbetalningar. Detta
innebär att staten åtar sig framtida ekonomiska
förpliktelser som inte ryms inom ramen för de
av riksdagen årligen anvisade anslagsmedlen.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
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Tabell 3.57 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Ingående åtaganden

3 659 986

4 116 011

4 902 500

Nya åtaganden

2 284 403

2 600 000

555 500

Infriade åtaganden

-1 828 378

-1 813 511

-2 455 500

Utestående åtaganden

4 116 011

4 902 500

3 002 500

Erhållet/föreslaget bemyndigande

4 324 500

4 902 500

3 002 500

2011 för ramanslaget 1:22 Från EU-budgeten
finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och
struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 2 352 500 000 kronor 2013,
högst 400 000 000 kronor 2014 och högst
250 000 000 kronor 2015 och 2016.

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015–

- 2 352 500

-400 000

-250 000

Tabell 3.58 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:22 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för
landsbygdens miljö och struktur
Tusental kronor

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

3 242 895

3 242 895

3 242 895

3 242 895

-81 359

-3 387 946

-3 715 100

-2 500

-2 500

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Regeringens överväganden
Sverige har från Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling tilldelats totalt cirka
1 953 miljoner euro för landsbygdsprogrammet
för perioden 2007–2013.
Sverige har från Europeiska jordbruksfonden
tilldelats totalt cirka 730 000 euro för stöd för
biodling för perioden 2011–2013.
Då anslagsnivåer för programperioden 2014–
2020 ännu inte kan fastställas med säkerhet inför
kommande förhandlingar inom EU, avser
regeringen att återkomma till riksdagen angående beräknade belopp för berörda anslag.
Regeringen föreslår att 2 985 447 000 kronor
anvisas under anslaget 1:22 Från EU-budgeten
finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och
struktur för 2012. För 2013 beräknas anslaget till
2 780 043 000
kronor,
för
2014
till
2 499 468 000 kronor och för 2015 till
2 172 314 000 kronor.

Övrigt

-257 448

-381 493

2 647 019

2 647 019

Förslag/
beräknat
anslag

2 985 447

2 780 043

2 499 468

2 172 314

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

3.1.23 1:23 Miljöförbättrande åtgärder i
jordbruket
Tabell 3.59 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

24 378

2011

Anslag

24 330

2012

Förslag

30 330

2013

Beräknat

29 330

2014

Beräknat

27 830

2015

Beräknat

22 830

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

903
23 821

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för försöks- och utvecklingsverksamhet och andra insatser i syfte att styra
utvecklingen inom jordbruket och trädgårdsnäringen mot minskat växtnäringsläckage, minskad ammoniakavgång, säkrare och minskad
användning av växtskyddsmedel, bevarande av
biologisk mångfald och tillvaratagande av
kulturvärden, för ekologisk produktion samt för
77
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klimat- och energiinsatser inom de areella
näringarna.
Vidare får anslaget användas för uppföljning
och utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitiken liksom för effekterna av de verksamheter som finansieras under anslaget.

3.1.24 1:24 Stöd till jordbrukets
rationalisering m.m.
Tabell 3.61 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Regeringens överväganden
Resultaten från verksamheten ligger bl.a. till
grund för rådgivning, information och utbildning riktad till jordbrukare, lagstiftning på
området samt framtagande och utveckling av
insatser inom ramen för landsbygdsprogrammet.
Av de 18 miljoner kronor som i budgetpropositionen för 2011 föreslogs för en omställningspremie från fossila till icke-fossila bränslen
i jord- och skogsbrukets arbetsmaskiner föreslår
regeringen att 7 miljoner kronor i stället används
till genomförandet av ramdirektivet för hållbar
användning av bekämpningsmedel under 2012–
2014.
Regeringen föreslår att 30 330 000 kronor
anvisas under anslaget 1:23 Miljöförbättrande
åtgärder i jordbruket för 2012. För 2013 beräknas
anslaget till 29 330 000 kronor, för 2014 till
27 830 000 kronor och för 2015 till
22 830 000 kronor.
Tabell 3.60 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:23 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket

2010

Utfall

4 116

2011

Anslag

4 116

2012

Förslag

2 616

2013

Beräknat

2 616

2014

Beräknat

2 616

2015

Beräknat

2 616

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
4 116

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Från anslaget betalas bidrag till jordbrukets yttre
och inre rationalisering enligt förordningen
(1978:250) om statligt stöd till jordbrukets
rationalisering (omtryckt 1988:999). Från och
med 2006 disponeras anslaget helt för vissa
omarronderingsprojekt i Dalarnas, Västra Götalands samt delar av Värmlands län.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 2 616 000 kronor anvisas
under anslaget 1:24 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. för 2012. För 2013, 2014 och 2015
beräknas anslaget till 2 616 000 kronor för respektive år.

Tusental kronor

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

26 830

26 830

26 830

26 830

2 500

1 000

-4 000

Tabell 3.62 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:24 Stöd till jordbrukets rationalisering
Tusental kronor

Förändring till följd av:
Beslut

3 500

Anvisat 2011

1

Överföring
till/från andra
anslag

Förändring till följd av:

Övrigt

Överföring
till/från andra
anslag

Förslag/
beräknat
anslag

2012

2013

2014

2015

2 616

2 616

2 616

2 616

2 616

2 616

2 616

2 616

Beslut

30 330

29 330

27 830

Övrigt

22 830

Förslag/
beräknat
anslag

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
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3.1.25 1:25 Stöd till innehavare av
fjällägenheter m.m.

3.1.26 1:26 Främjande av rennäringen
m.m.

Tabell 3.63 Anslagsutveckling

Tabell 3.65 Anslagsutveckling

Tusental kronor

Tusental kronor

2010

Utfall

1 681

2011

Anslag

1 529

2012

Förslag

2013

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-152

2010

Utfall

102 299

1 377

2011

Anslag

115 915

1 029

2012

Förslag

107 915

Beräknat

1 029

2013

Beräknat

107 915

2014

Beräknat

1 029

2014

Beräknat

107 915

2015

Beräknat

1 029

2015

Beräknat

107 915

1

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-1 155
112 355

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används i huvudsak för bidrag till
underhåll, upprustning och investeringar i byggnader och andra fasta anläggningar på fjällägenheter. Vidare ska anslaget dessutom täcka
avvecklingsbidrag och avträdesersättning till
arrendatorer m.m.
Frågor om nedläggning av fjällägenheter
prövas av Jordbruksverket medan upplåtelser
beslutas av länsstyrelsen.

Anslaget används även till åtgärder för att främja
rennäringen i form av:
-

underhåll eller rivning av vissa riksgränsstängsel och renskötselanläggningar som
staten har underhållsansvar för,

-

statens del av kostnaderna för redovisning
av markanvändningen, riksintressen och
marker som är värdefulla för renskötseln,
natur- och kulturmiljövården,

-

utveckling av företagsregistret för rennäringen,

-

bidrag enligt 35 b § rennäringsförordningen
(1993:384),

-

prisstöd till rennäringen enligt förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött,

-

ersättning till följd av Tjernobylolyckan
enligt förordningen (1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster
med anledning av Tjernobylolyckan,

-

kostnader för medling m.m. i tvister mellan
samebyar och jordbrukare när det gäller
konflikter på grund av renbetning på åkermark,

-

katastrofskadeskydd enligt 35 a § rennäringsförordningen och

-

åtgärder för anpassning till ändrade klimatförhållanden samt övriga åtgärder för främjande av rennäringen.

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 1 029 000 kronor anvisas
under anslaget 1:25 Stöd till innehavare av fjälllägenheter m.m. för 2012. För 2013, 2014 och
2015 beräknas anslaget till 1 029 000 kronor för
respektive år.
Tabell 3.64 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:25 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

1 029

1 029

1 029

1 029

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

1 029

1 029

1 029

1 029

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
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Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 107 915 000 kronor anvisas under anslaget 1:26 Främjande av rennäringen m.m. för 2012. För 2013, 2014 och 2015
beräknas anslaget till 107 915 000 kronor för
respektive år.
Tabell 3.66 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:26 Främjande av rennäringen m.m.

-

skog, skogsbruk och förädling av skogsråvaran,

-

landsbygdsutveckling, rekreation och fritid
samt

-

landskapsplanering och markanvändning i
tätorter och tätortsnära miljöer.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tusental kronor

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

117 915

117 915

117 915

117 915

-10 000

-10 000

-10 000

Övrigt

107 915

107 915

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

-10 000

Överföring
till/från andra
anslag

Förslag/
beräknat
anslag

Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Förändring till följd av:
Beslut

Tabell 3.68 Uppdragsverksamhet

107 915

107 915

Utfall 2010

498 337

496 371

1 966

(varav tjänsteexport)

(26 564)

(26 564)

(0)

Prognos 2011

516 000

516 000

0

(varav tjänsteexport)

(30 000)

(30 000)

(0)

Budget 2012

540 000

540 000

0

(varav tjänsteexport)

(30 000)

(30 000)

0

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

3.1.27 1:27 Sveriges lantbruksuniversitet

Avgiftsintäkterna disponeras av SLU. Avgiftsintäkterna avser bl.a. forskningsuppdrag samt
djursjukvård.

Tabell 3.67 Anslagsutveckling

Regeringens överväganden

Tusental kronor

2010

Utfall

1 624 296

2011

Anslag

1 648 913

2012

Förslag

1 632 269

2013

Beräknat

1 662 229

2

2014

Beräknat

1 694 113

3

2015

Beräknat

1 733 964

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
1 648 913

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 1 628 815 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 626 560 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 623 066 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för att finansiera högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och
forskarnivå, forskning, och fortlöpande miljöanalys. Verksamheten bedrivs utifrån en sektorsroll som preciseras av fem ansvarsområden och
där varje ansvarsområde omfattar hela kedjan,
från råvaruproduktion till färdig produkt på
marknaden:
-

livsmedelsproduktion på land och i vatten,
livsmedelskvalitet och -säkerhet,

-

djurhållning, djurhälsa och djurskydd,
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I enlighet med regeringens proposition Ett lyft
för forskning och innovation (prop. 2008/09:50,
bet. 2008/09: UbU4, rskr. 2008/09:160) föreslås
anslaget för 2012 öka för forskning och forskarutbildning dels för strategiska forskningsområden med 11,3 miljoner kronor, dels om en
förstärkning av basresursen med 19,8 miljoner
kronor. Anslaget föreslås dessutom minska med
0,2 miljoner kronor som en följd av omfördelning mellan lärosätena baserat på kvalitetsindikatorerna externa medel samt vetenskapliga
publikationer och citeringar.
Med anledning av att Fiskeriverkets FoUverksamhet överförts till Sveriges lantbruksuniversitet föreslås att 6 miljoner kronor överförs från utgiftsområde 20 anslaget 1:17 Havsoch vattenmyndigheten till SLU fr.o.m. 2012.
Regeringen föreslår vidare att anslaget minskas med 30 miljoner kronor per år under åren
2012–2015 , varav 5 miljoner kronor överförs till
anslaget 1:9 Statens jordbruksverk, och
25 miljoner kronor överförs till utgiftsområde 1
Rikets styrelse anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m.
för djurskyddskontroller.
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Anslaget ökas vidare med 1 miljon kronor
2012 och med 2 miljoner kronor 2013 och 2014
för inrättandet av en skoglig behörighetsgivande
förutbildning.
Regeringen föreslår att 1 632 269 000 kronor
anvisas under anslaget 1:27 Sveriges lantbruksuniversitet för 2012. För 2013 beräknas anslaget
till 1 662 229 000 kronor, för 2014 till
1 694 113 000 kronor och för 2015 till
1 733 964 000 kronor.
Tabell 3.69 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:27 Sveriges lantbruksuniversitet
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

1 653 413

1 653 413

1 653 413

1 653 413

16 005

50 251

85 337

130 070

-62 705

-67 515

-68 906

-74 411

25 790

26 319

26 861

27 552

-234

-239

-2 593

-2 659

1 632 269

1 662 229

1 694 113

1 733 964

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

3.1.28 1:28 Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och
samhällsbyggande: Forskning och
samfinansierad forskning

Anslagets används för stöd till grundforskning
och behovsmotiverad forskning om de areella
näringarna samt projektrelaterade kostnader i
anslutning till sådan forskning som utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor
och seminarier samt informationsinsatser.
Anslaget används också till att finansiera med
näringen samfinansierad forskning som omfattar
jordbruksteknisk forskning, viss skogsforskning,
trädgårdsforskning samt växtförädling. Förvaltningsanslaget redovisas under utgiftsområde
20 Allmän miljö- och naturvård under anslaget
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande: Förvaltningskostnader och
anslaget för forskning inom områdena miljö och
samhällsbyggande redovisas under anslaget 2:2
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande: Forskning under samma
utgiftsområde. En samlad resultatredovisning för
Forskningspolitiken återfinns under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.
Särskilt bemyndigande om ekonomiska
åtaganden
För att underlätta planering, utlysning och
genomförande av långsiktiga forskningsprojekt
bör regeringen bemyndigas att under detta
anslag ingå ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 400 000 000 kronor
2013, högst 400 000 000 kronor 2014 och högst
400 000 000 kronor därefter.

Tabell 3.70 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

397 447

2011

Anslag

401 758

2012

Förslag

483 284

2013

Beräknat

420 843

2

2014

Beräknat

428 209

3

2015

Beräknat

438 409

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 526
396 803

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 412 875 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 412 391 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 412 392 tkr i 2012 års prisnivå.
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Tabell 3.71 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Ingående åtaganden

699 960

668 397

1 100 000

Nya åtaganden

308 985

761 135

500 000

Infriade åtaganden
Utestående åtaganden
Erhållet/föreslaget bemyndigande

-340 548

-329 532

-400 000

668 397

1 100 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Regeringens överväganden
I enlighet med regeringens proposition Ett lyft
för forskning och innovation (prop. 2008/09:50,
bet. 2008/09: UbU4, rskr. 2008/09:160) föreslås
anslaget för 2012 öka för med 12,8 miljoner
kronor.
Anslaget minskas med 2 000 000 kronor per
år fr.o.m. 2012 för att finansiera ökad hantering
av forskningsmedel. Medlen överförs till utgiftsområde 20 anslaget 2:1 Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 483 284 000 kronor anvisas under
anslaget 1:28 Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande: Forskning och
samfinansierad forskning för 2012. För 2013
beräknas anslaget till 420 843 000 kronor, för
2014 till 428 209 000 kronor och för 2015 till
438 409 000 kronor.
Tabell 3.72 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:28 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning
Tusental kronor
2012

2013

2014

2015

401 758

401 758

401 758

401 758

5 183

13 037

20 792

30 857

Beslut

78 343

8 087

8 238

8 434

Överföring
till/från andra
anslag

-2 000

-2 039

-2 077

-2 126

-502

-514

428 209

438 409

Anvisat 2011

1

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

483 284

420 843

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
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Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015–

-400 000

-400 000

-400 000

3.1.29 1:29 Bidrag till Skogs- och
lantbruksakademien
Tabell 3.73 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

1 427

2011

Anslag

1 427

2012

Förslag

1 177

2013

Beräknat

1 177

2014

Beräknat

1 177

2015

Beräknat

1 177

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
1 427

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens
(KSLA) uppgift är att med stöd av vetenskap
och praktisk erfarenhet till samhällets gagn
främja jordbruk och skogsbruk samt därtill
knuten verksamhet.
Anslaget används för att finansiera verksamheten vid akademien.
Regeringens överväganden
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)
fungerar som diskussionsplattform för ledande
företrädare inom den gröna sektorn. Under året
har KSLA bedrivit en omfattande konferensoch seminarieverksamhet inom för de areella
näringarna angelägna områden. Akademien fyller
en viktig funktion som länk mellan forskning,
näringsliv, övriga samhällsorgan och ideella
organisationer.
De medel under anslaget som tidigare har
finansierat arbetet inom nätverket Ekologiskt
Forum överförs till anslaget 1:19 Konkurrenskraftig livsmedelssektor. Anslaget minskas därför
med 250 000 kronor.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 1 177 000 kronor anvisas under ansla-
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get 1:29 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien för 2012. För 2013, 2014 och 2015
beräknas anslaget till 1 177 000 kronor för
respektive år.
Tabell 3.74 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:29 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

1 427

1 427

1 427

1 427

-250

-250

-250

-250

1 177

1 177

1 177

1 177

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

3.1.30 Sametinget
Sametingets förvaltningsanslag redovisas under
utgiftsområde 1 Rikets styrelse anslaget
3:1 Sametinget.

83

Näringsliv
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

2.

3.

4.

bemyndigar regeringen att avveckla
Preaktio AB genom likvidation (avsnitt
3.6.1),
bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 2 500 000 000 kronor 2013–2017
(avsnitt 3.8.2),
bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m.
besluta om bidrag som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 650 000 000 kronor 2013–
2015 (avsnitt 3.8.5),
bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning besluta
om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 9 000 000 kronor 2013–2015
(avsnitt 3.8.9),

5.

bemyndigar regeringen att under 2012 besluta om kapitaltillskott på högst
1 000 000 000 kronor till Ersättningsmark i
Sverige AB (avsnitt 3.8.19),

6.

bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet
besluta om bidrag som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida

anslag på högst 20 000 000 kronor 2013–
2014 (avsnitt 4.6.3),
7.

bemyndigar regeringen att under 2012
ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av 500 000 000 000 kronor för
exportkreditgarantier (avsnitt 4.6.7),

8.

bemyndigar regeringen att under 2012
ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av 10 000 000 000 kronor för investeringsgarantier (avsnitt 4.6.7),

9.

bemyndigar regeringen att under 2012
besluta att Exportkreditnämnden får
obegränsad upplåningsrätt i Riksgäldskontoret för skadeutbetalning. (avsnitt 4.6.7)

10. bemyndigar regeringen att under 2012 besluta om lån till Aktiebolaget Svensk
Exportkredit intill ett belopp av
100 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.8),
11. bemyndigar regeringen att under 2012 besluta om en kreditgaranti till Aktiebolaget
Svensk Exportkredit intill ett belopp av
250 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.8),
12. för budgetåret 2012 anvisar anslagen under
utgiftsområde 24 Näringsliv enligt följande
uppställning:
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Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
1:10
1:11
1:12
1:13
1:14
1:15
1:16
1:17
1:18
1:19
1:20
1:21
1:22
2:1
2:2
2:3
2:4
2:5
2:6

Anslagstyp

Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader
Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
Institutens strategiska kompetensmedel m.m.
Tillväxtverket
Näringslivsutveckling m.m.
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Turistfrämjande
Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet
m.m.
Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning
Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m.
Patentbesvärsrätten
Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer
Bidrag till terminologisk verksamhet
Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien
Konkurrensverket
Konkurrensforskning
Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen
Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag
m.m.
Kapitalinsatser i statliga bolag
Avgifter till vissa internationella organisationer
Finansiering av rättegångskostnader
Bidrag till kommersialisering av kunskap och innovation m m.
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet
Kommerskollegium
Exportfrämjande verksamhet
Investeringsfrämjande
Avgifter till internationella handelsorganisationer
Bidrag till standardiseringen

Summa

10

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

169 341
2 018 458
472 941
367 312
649 022
79 621
140 035

Ramanslag

217 194

Ramanslag

5 746

Ramanslag

8 571

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

18 547
7 952
4 244
8 327
132 754
13 516
26 510

Ramanslag

41 550

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

1 001 000
17 780
18 000
135 000
22 997
80 651
245 889
56 920
21 317
30 719
6 011 914
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2 Näringsliv

2.1

Omfattning

Utgiftsområde
24
Näringsliv
omfattar
näringspolitik samt utrikeshandel, handels- och
investeringsfrämjande.

2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Miljoner kronor
Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

7 182

4 345

4 281

5 553

4 487

4 539

4 136

Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande

410

429

440

458

461

464

389

Äldreanslag

886

702

707

0

0

0

0

8 478

5 475

5 428

6 012

4 948

5 003

4 525

Näringspolitik

Totalt för utgiftsområde 24 Näringsliv
1

Utfall
2010

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

Regeringen föreslår att 6 012 miljoner kronor
anvisas till utgiftsområde 24 Näringsliv för 2012.
Den högre anslagsnivån jämfört med 2011
förklaras huvudsakligen av de medel som
föreslås tillföras anslaget 1:19 Kapitalinsatser i
statliga bolag inom området Näringspolitik i
denna proposition. En annan större förändring
som påverkar anslagsnivån är överföringen av de
ändamål och verksamheter som avser
Rymdstyrelsen, från utgiftsområde 24 Näringsliv
till utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning, och som beslutades i
samband
med
2011
års
ekonomiska
vårproposition (prop. 2010/11:100, bet.
2010/11:FiU20, rskr. 2010/11:319).

För 2013 beräknas anslagsnivån till 4 948
miljoner kronor, för 2014 till 5 003 miljoner
kronor och för 2015 till 4 525 miljoner kronor.
I tabell 2.2 redovisas förändringen av
anslagsnivån för perioden 2012–2015 jämfört
med statens budget för 2011 fördelat på olika
komponenter.
Den
årliga
prisoch
löneomräkningen
av
anslagen
för
förvaltningsändamål som görs för att
kompensera myndigheterna för pris- och
löneökningar utgör en del av den föreslagna
anslagsförändringen.
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2.3

Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2012–2015.
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Miljoner kronor

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

5 449

5 449

5 449

5 449

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från
andra utgiftsområden
Övrigt
Ny ramnivå

44

108

175

267

1 132

2

-5

-568

-614

-615

-617

-624

0

4

1

1

6 012

4 948

5 003

4 525

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

Av tabell 2.3 framgår utgiftsområdets ram för
2012 realekonomiskt fördelad på transfereringar,
verksamhetskostnader samt investeringar.
Tabell 2.3 Ramnivå 2012 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Miljoner kronor
2012

Transfereringar

1

Verksamhetskostnader
Investeringar 3
Summa ramnivå

3 165
2

2 836
11
6 012

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2010 samt kända förändringar
av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller
någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

12

Skatteutgifter

Samhällets stöd till företag och hushåll inom
utgiftsområde 24 Näringsliv redovisas normalt i
huvudsak på budgetens utgiftssida. Vid sidan av
dessa stöd finns det även stöd på budgetens
inkomstsida i form av avvikelser från en
likformig beskattning, s.k. skatteutgifter.
Avvikelser från en likformig beskattning utgör
en skatteförmån om t.ex. en viss grupp av
skattskyldiga omfattas av en skattelättnad i
förhållande till en likformig beskattning och som
en skattesanktion om det rör sig om ett
”överuttag” av skatt. Många av skatteutgifterna
har införts, mer eller mindre uttalat, som medel
inom specifika områden som t.ex. konjunktur-,
bostads-, miljö- eller arbetsmarknadspolitik.
Dessa skatteutgifter påverkar budgetens saldo
och kan därför jämställas med stöd på budgetens
utgiftssida. En utförlig beskrivning av
redovisningen av skatteutgifterna har redovisats i
regeringens
skrivelse
Redovisning
av
skatteutgifter 2011 (skr. 2010/11:108).
Av tabell 2.4 framgår de nettoberäknade
skatteutgifterna som är att hänföra till
utgiftsområde 24 Näringsliv.
Tabell 2.4 Skatteutgifter inom utgiftsområde 24 Näringsliv,
netto
Miljoner kronor

Näringspolitik
Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande
Totalt för utgiftsområdet

Prognos
2011

Prognos
2012

18 920

20 360

0

0

18 920

20 360
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3 Näringspolitik

3.1

Omfattning

Inom näringspolitiken ryms insatser för att
skapa
goda
ramvillkor
för
företag,
företagsutveckling,
främjande
av
entreprenörskap, arbete för att stärka
innovationskraften, arbete för att förenkla för
företagen,
konkurrensfrämjande
arbete,
turistfrämjande
samt
immaterialoch
associationsrättsliga frågor. Vidare ingår
undersökning av och information om landets
geologi och mineralhantering samt tillstånd och
tillsyn enligt minerallagen (1991:45) samt
miljösäkring. Därutöver ingår bidrag till
forskning och utveckling inom bl.a. metrologi,
stöd till svenska standardiseringsorganisationen
samt ansvar för säkerhetsfrågor inom elområdet.
Myndigheter
som
verkar
inom
näringspolitiken
är
Verket
för
innovationssystem (Vinnova), Tillväxtverket,
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar
och analyser, Sveriges geologiska undersökning
(SGU), Patentbesvärsrätten (PBR), Patent- och
registreringsverket
(PRV),
Patentombudsnämnden,
Bolagsverket,
Konkurrensverket,
Elsäkerhetsverket
och
Revisorsnämnden.

Rymdstyrelsen, som tidigare redovisats under
näringspolitiken, flyttas fr.o.m. 2012 till
utgiftsområde
16
Utbildning
och
universitetsforskning.
Statligt ägda bolag och stiftelser m.m. som
berörs i det följande är Almi Företagspartner AB
(Almi), VisitSweden AB, AB Göta kanalbolag,
RISE – Research Institutes of Sweden,
Innovationsbron
AB
samt
Sveriges
Standardiseringsråd
(SSR),
Stiftelsen
Industrifonden
och
Stiftelsen
Svensk
Industridesign (SVID).
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3.2

Utgiftsutveckling

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom område Näringspolitik
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

138

143

144

169

157

160

165

Näringspolitik
1:1 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader

1 877

1 938

1 912

2 018

2 049

2 078

2 121

1:3 Institutens strategiska kompetensmedel m.m.

468

468

468

473

482

492

505

1:4 Tillväxtverket

367

359

355

367

373

372

306

1:5 Näringslivsutveckling m.m.

567

638

600

649

590

588

257

1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

80

79

77

80

80

83

85

1:7 Turistfrämjande

150

140

140

140

90

91

92

1:8 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk
undersökningsverksamhet m.m.

173

180

180

217

222

226

232

1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning

6

6

6

6

6

6

6

1:10 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av
oljelagringsanläggningar, m.m.

9

9

8

9

14

14

14

1:11 Patentbesvärsrätten

18

18

17

19

19

19

20

1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer

1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

10

11

10

8

8

8

8

1:13 Bidrag till terminologisk verksamhet

4

4

4

4

4

4

5

1:14 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien

5

8

8

8

8

8

8

124

128

125

133

131

134

137

1:16 Konkurrensforskning

13

14

14

14

14

14

14

1:17 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av
kanalen

20

20

20

27

25

25

25

1:15 Konkurrensverket

1:18 Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt
ägda företag m.m.

34

43

59

42

42

42

22

3 063

1

1

1 001

1

1

1

1:20 Avgifter till vissa internationella organisationer

6

18

16

18

18

18

18

1:21 Finansiering av rättegångskostnader

0

10

5

18

18

18

18

1:19 Kapitalinsatser i statliga bolag

50

110

110

135

136

137

77

7 182

4 345

4 281

5 553

4 487

4 539

4 136

668

258

268

0

0

0

0

2011 1:25 Avgifter till internationella organisationer

0

443

433

0

0

0

0

2011 1:26 Bolagsverket

0

1

1

0

0

0

0

204

0

0

0

0

0

0

1:22 Bidrag till kommersialisering av kunskap och innovation m m.
Summa Näringspolitik
Äldreanslag
2011 1:15 Rymdverksamhet

2010 1:24 Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft
2010 1:26 Avvecklingsanslag för Nutek, ITPS och Glesbygdsverket

14

0

5

0

0

0

0

2009 1:4 Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader

0

0

0

0

0

0

0

2009 1:6 Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader

0

0

0

0

0

0

0

886

702

707

0

0

0

0

8 068

5 047

4 988

5 553

4 487

4 539

4 136

Summa Äldreanslag
Summa område Näringspolitik
1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
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För 2011 prognostiseras de totala utgifterna för
området uppgå till 4 988 miljoner kronor, vilket
är något mindre jämfört med tilldelade medel.
Regeringens förslag till anslag 2012 för
näringspolitiken innebär att 5 553 miljoner
kronor anvisas. Den högre anslagsnivån jämfört
med 2011 förklaras huvudsakligen av de medel
som föreslås tillföras anslaget 1:19 Kapitalinsatser
i statliga bolag i denna proposition. En annan
större förändring som påverkar anslagsnivån är
överföringen av de ändamål och verksamheter
som avser Rymdstyrelsen, från utgiftsområde 24
Näringsliv till utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning, och som beslutades i
samband
med
2011
års
ekonomiska
vårproposition (prop. 2010/11:100, bet.
2010/11:FiU20, rskr. 2010/11:319).
För 2013 beräknas anslagsnivån till 4 487
miljoner kronor, för 2014 till 4 539 miljoner
kronor och för 2015 till 4 136 miljoner kronor.

3.3

Skatteutgifter

Skatteutgifterna inom utgiftsområde 24
Näringsliv samt en definition av begreppet
redovisas i avsnitt 2.3. I tabell 3.2 nedan följer en
redovisning av de nettoberäknade skatteutgifter
som kan hänföras till näringspolitikens område. I
anslutning till tabellen ges en kortfattad
beskrivning av respektive skatteutgift.

Utdelning och kapitalvinst på andelar i oäkta
bostadsrättsföreningar

20

30

-

-

250

270

90

100

1 770

1 840

Inga socialavgifter för anställda som är födda
1937 eller tidigare

220

220

Transport i skidliftar

170

190

1 940

2 080

840

870

13 050

13 730

150

150

70

70

Nedsatt koldioxidskatt för uppvärmningsbränslen
inom industrin utanför EU:s system för handel
med utsläppsrätter

890

910

Nedsatt koldioxidskatt för diesel i gruvindustriell
verksamhet

120

120

Särskild nedsättning av koldioxidskatt för
uppvärmning inom industrin

10

10

Skattereduktion för sjöinkomst

80

80

Fastighetsskatt på lokaler

-4 470

-4 540

Fastighetsskatt på industri- och
elproduktionsenheter

-3 860

-3 860

Totalt för näringspolitik

18 920

20 360

Ersättning skiljemannauppdrag
Nedsatta socialavgifter för egenföretagare som
fyllt 65 år och är födda 1938 eller senare
Inga socialavgifter för egenföretagare som är
födda 1937 eller tidigare
Nedsatta socialavgifter för anställda som fyllt 65
år och som är födda 1938 eller senare

Rumsuthyrning
Nedsatt energiskatt på uppvärmningsbränslen
inom industrin
Nedsatt energiskatt på el som används inom
industrin
Befrielse från energiskatt på el vid deltagande i
program för energieffektivisering inom industrin
Nedsatt energiskatt för diesel i gruvindustriell
verksamhet

”-” betyder att utgiften inte kunnat kvantifieras.

Tabell 3.2 Skatteutgifter inom näringspolitiken, netto
Miljoner kronor
Prognos
2011

Prognos
2012

Löneunderlaget i fåmansaktiebolag

-

-

Kapitalvinst på kvalificerade andelar

-

-

Underskott i aktiv näringsverksamhet m.m.

20

30

Sjöinkomstavdrag

150

150

Sänkt skatt för utländska nyckelpersoner

200

210

Utjämning av småföretagares inkomst

-

-

2 360

2 550

Matching-credit-klausuler i olika
dubbelbeskattningsavtal

-

-

Koncernbidragsdispens

-

-

Rabatter och liknande från ekonomiska
föreningar

-

-

620

650

4 230

4 500

-

-

Kapitalvinst på näringsfastigheter

Utdelning och kapitalvinst på aktier i onoterade
bolag
Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade aktier
Utdelning av aktier

Löneunderlaget i fåmansaktiebolag
Enligt 57 kap. 11 § jämfört med 16–19 §§
inkomstskattelagen tillkommer vid tillämpning
enligt den så kallade huvudregeln ett
utdelningsutrymme baserat på företagets
lönesumma, utöver den schablonavkastning som
baseras på den s.k. klyvningsräntan och aktiernas
anskaffningsvärde. Detta gäller endast om det
s.k. lönekravet är uppfyllt, dock inte vid
tillämpning av förenklingsregeln.
En skatteutgift uppkommer i den mån
huvudregeln tillämpas och lönekravet är uppfyllt,
såvida det lönebaserade utrymmet resulterar i att
avkastning på arbete beskattas i inkomstslaget
kapital. Skatteutgiften avser skatt på inkomst av
tjänst och särskild löneskatt och består i
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skillnaden mellan dubbelbeskattad tjänste- och
dubbelbeskattad kapitalinkomst.
Kapitalvinst på kvalificerade andelar
Enligt 57 kap. 21–23 a §§ inkomstskattelagen ska
kapitalvinst på kvalificerade andelar som
överstiger gränsbeloppet tas upp till beskattning
i inkomstslaget tjänst. Under beskattningsåret
och föregående fem beskattningsår ska dock
högst 100 inkomstbasbelopp beskattas som
tjänsteinkomst. Ytterligare kapitalvinst beskattas
som kapitalinkomst. Den del av kapitalvinsten
som
överstiger
gränsbeloppet
(dvs.
utdelningsutrymmet för kapitalbeskattning)
men som på grund av 100-basbeloppsregeln ändå
beskattas som kapitalinkomst medför en
skatteutgift som avser skatt på inkomst av tjänst.
Skatteutgiften består i skillnaden i skattesats
mellan tjänste- och kapitalinkomst.
Underskott i aktiv näringsverksamhet m.m.
Underskott av aktiv näringsverksamhet får dras
av som allmänt avdrag under vissa
förutsättningar (maximalt under 5 års tid med
högst 100 000 kronor per år; restriktionerna
gäller dock inte litterär, konstnärlig eller
liknande verksamhet) (64 kap. 2–4 §§
inkomstskattelagen). Normen är annars att
underskottet får sparas och kvittas mot senare
överskott i den aktiva näringsverksamheten. Den
tidigarelagda kvittningen är en skattekredit.
Skatteutgiften utgörs av räntan på skattekrediten
och avser inkomst av tjänst.
Sjöinkomstavdrag
Skattskyldiga som har haft sjöinkomst under
hela beskattningsåret ges sjöinkomstavdrag som
uppgår till 36 000 kronor om fartyget till
övervägande del går i fjärrfart och 35 000 kronor
om det går i närfart (64 kap. 2 §
inkomstskattelagen). Om man inte har arbetat
ombord hela året ges avdrag för varje dag som
sjöinkomst uppbärs. Skatteutgiften avser skatt
på inkomst av tjänst.
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Sänkt skatt för utländska nyckelpersoner
Vissa förmåner och ersättningar till utländska
experter, forskare och andra nyckelpersoner kan
under vissa förutsättningar undantas från
beskattning (11 kap. 22 och 23 §§
inkomstskattelagen). För skattebefrielse krävs
beslut av Forskarskattenämnden (11 kap. 23 a §
inkomstskattelagen). Bland annat undantas 25
procent av lönen och vissa ersättningar för
utgifter, t.ex. avgifter för barns skolgång i grundoch
gymnasieskola,
från
beskattning.
Skatteutgiften avser skatt på inkomst av tjänst
och särskild löneskatt.
Utjämning av småföretagares inkomst
Inkomstutjämnande åtgärder i små företag, t.ex.
avsättningar till skogskonto (21 kap.
inkomstskattelagen) och periodiseringsfond (30
kap. inkomstskattelagen) samt överavskrivningar
(18 kap. inkomstskattelagen), leder till en
skatteutgift när åtgärderna medför att ägarens
marginalskatt blir olika vid avsättning och uttag.
Skatteutgiften avser skatt på inkomst av tjänst.
Kapitalvinst på näringsfastigheter
Kapitalvinst på enskildas näringsfastigheter
beskattas som kapitalinkomst (13 kap. 6 §
inkomstskattelagen). Skatteutgiften avser att en
större del av näringsinkomsten beskattas som
kapitalinkomst än vad som är normenligt. För
denna del kan skatteutgiften beräknas ur
skillnaden
mellan
skattesatsen
för
näringsinkomst (inklusive särskild löneskatt)
och kapitalinkomstskattesatsen.
Matching-credit-klausuler i olika
dubbelbeskattningsavtal
I vissa fall kan en skattskyldig få avräkning för
den skatt som skulle ha utgått i det andra
avtalslandet även om sådan skatt inte har erlagts.
Skatteutgiften avser skatt på inkomst av
näringsverksamhet.
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Koncernbidragsdispens
Regeringen kan i vissa fall medge att avdrag får
göras för lämnade bidrag trots att reglerna för
koncernbidrag inte är uppfyllda (35 kap. 8 §
inkomstskattelagen). Detta förutsätter dels att
avdraget redovisas öppet, dels att den
verksamhet som bedrivs av berörda företag ska
vara
av
samhällsekonomiskt
intresse.
Skatteutgiften avser skatt på inkomst av
näringsverksamhet.
Rabatter och liknande från ekonomiska
föreningar
Ekonomiska föreningar får, enligt 39 kap. 22 §
inkomstskattelagen, göra avdrag för rabatter,
utdelningar m.m. trots att dessa inte är
skattepliktiga hos mottagaren. Skatteutgiften
avser skatt på inkomst av näringsverksamhet.
Utdelning och kapitalvinst på aktier i
onoterade bolag
Enligt 42 kap. 15 a § inkomstskattelagen
beskattas kapitalinkomster för delägare i
onoterade bolag med skattesatsen 25 procent
istället för 30 procent, vilket är normen för
kapitalinkomster. Den lägre skattesatsen ger
upphov till en skatteutgift som avser skatt på
inkomst av kapital.
Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade
aktier
För den del av utdelning och kapitalvinst på
andelar
som
understiger
kvalificerade
gränsbeloppet tas fr.o.m. inkomståret 2006
endast 2/3 upp till beskattning enligt 57 kap. 20
och 21 §§ inkomstskattelagen. Den effektiva
skatten på kapitalavkastningen blir således 20
procent, vilket är lägre än normen för
kapitalinkomster. Skatteutgiften avser skatt på
inkomst av kapital.
Utdelning av aktier
Beskattning av aktieutdelning i form av aktier
skjuts i det fall ett antal villkor är uppfyllda upp

till dess att mottagaren säljer aktierna, se den s.k.
lex Asea, 42 kap. 16 § inkomstskattelagen.
Räntan på denna skattekredit är en skatteutgift.
Skatteutgiften avser skatt på inkomst av kapital.
Utdelning och kapitalvinst på andelar i oäkta
bostadsrättsföreningar
Andelar i oäkta bostadsrättsföreningar omfattas
av lättnadsreglerna till och med utgången av år
2011. Lättnadsreglerna motsvarar de regler i 43
kap. inkomstskattelagen som gällde för utdelning och kapitalvinst på andelar i onoterade bolag före inkomståret 2006. Lättnadsreglerna
medför en skattelättnad. 70 procent av statslåneräntan multiplicerat med ett speciellt definierat
underlag (i princip omkostnadsbeloppet för bostadsrätten) undantas från beskattning i inkomstslaget kapital. Skatteutgiften avser skatt på
inkomst av kapital.
Ersättning skiljemannauppdrag
Ersättning för skiljemannauppdrag ingår inte i
underlaget för socialavgifter om parterna är av
utländsk nationalitet enligt 2 kap. 20 §
socialavgiftslagen (2000:980). Skatteutgiften
avser särskild löneskatt.
Nedsatta socialavgifter för egenföretagare
som fyllt 65 år och är födda 1938 eller
senare
För egenföretagare som vid utgången av
taxeringsåret har fyllt 65 år och är födda 1938
eller senare, dvs. de som omfattas av det
reformerade ålderspensionssystemet, ska enbart
ålderspensionsavgiften betalas (3 kap. 15 §
socialavgiftslagen). Skatteutgiften avser särskild
löneskatt.
Inga socialavgifter för egenföretagare som är
födda 1937 eller tidigare
För egenföretagare som är födda 1937 eller tidigare, dvs. de som omfattas av det gamla ålderspensionssystemet, ska inga socialavgifter betalas
(övergångsbestämmelse 5 i socialavgiftslagen).
Skatteutgiften avser särskild löneskatt.
17
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Nedsatta socialavgifter för anställda som fyllt
65 år och är födda 1938 eller senare

Nedsatt energiskatt på
uppvärmningsbränslen inom industrin

För anställda som vid årets ingång har fyllt 65 år
och är födda 1938 eller senare, dvs. de som omfattas av det reformerade ålderspensionssystemet
ska enbart ålderspensionsavgiften betalas (2 kap.
27 § socialavgiftslagen). Skatteutgiften avser särskild löneskatt.

För industrin inom och utanför EU:s system för
handel med utsläppsrätter gäller enligt 6 a kap.
1 § 9 lagen (1994:1776) om skatt på energi
energiskattebefrielse med 70 procent för
användning
av
fossila
bränslen
i
tillverkningsprocessen. Normen utgörs av full
energiskatt på bränsle.

Inga socialavgifter för anställda som är födda
1937 eller tidigare
För anställda som är födda 1937 eller tidigare,
dvs. de som omfattas av det gamla
ålderspensionssystemet, ska inga socialavgifter
betalas
(övergångsbestämmelse
5
i
socialavgiftslagen). Skatteutgiften avser särskild
löneskatt.
Transport i skidliftar
Av 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200)
ML följer att mervärdesskatten för transport i
skidlift är nedsatt till 6 procent. Transport i
skidlift räknas som antingen idrottstjänst eller
personbefordran. Transport i skidlift sker
normalt med syfte att nyttja nedfarterna i
skidanläggningen och därmed som utnyttjande
av idrottsanläggning. I de fall den som köper en
transport i skidlift inte utnyttjar nedfarterna i
anläggningen, t.ex. då liftanläggningen är öppen
sommartid, kan transportmomentet anses vara
det dominerande, och transporten faller därför
under kategorin personbefordran. Den nedsatta
skattesatsen ger upphov till en skatteutgift
avseende mervärdesskatt.
Rumsuthyrning
Enligt 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen är
skattesatsen för rumsuthyrning nedsatt till 12
procent. Nedsättningen gäller rumsuthyrning
inom ramen för hotellrörelse eller liknande
verksamhet samt upplåtelse av campingplatser.
Den nedsatta skattesatsen ger upphov till en
skatteutgift avseende mervärdesskatt.
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Nedsatt energiskatt på el som används inom
industrin
I 11 kap. 3 § lagen om skatt på energi anges
energiskattesatserna på el. El som används i
tillverkningsprocesser inom industrisektorn
beskattas med 0,5 öre/kWh. Normen utgörs av
normalskattesatsen på el, vilket motsvarar 28,3
öre/kWh.
Befrielse från energiskatt på el vid
deltagande i program för
energieffektivisering inom industrin
För energiintensiva industriföretag, som deltar i
program för energieffektivisering gäller befrielse
från energiskatten på el (11 kap. 9 § 6 och 7 lagen
om skatt på energi). Detta innebär en ytterligare
skattenedsättning från den tidigare nedsatta
skattesatsen för el inom industrisektorn på 0,5
öre/kWh. Den ytterligare skatteutgiften uppgår
till 0,5 öre/kWh.
Nedsatt energiskatt för diesel i
gruvindustriell verksamhet
Enligt 6 a kap. 1 § 13 lagen om skatt på energi
gäller energiskattebefrielse med 84 procent för
drift av andra motordrivna fordon än
personbilar,
lastbilar
och
bussar
vid
tillverkningsprocessen
i
gruvindustriell
verksamhet.
Beskattningen
följer
den
beskattning som gäller för uppvärmningsbränsle
inom industrin. Det innebär att den procentuella
nedsättningen av skatten på diesel ger en
skattenivå som motsvarar energiskatten för
uppvärmningsolja inom industrin. Beräkningen
av skatteutgiften utgår från skattesatsen på diesel
i miljöklass 1.
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Nedsatt koldioxidskatt för
uppvärmningsbränslen inom industrin
utanför EU:s system för handel med
utsläppsrätter
För industrin utanför EU:s system för handel
med utsläppsrätter gäller enligt 6 a kap. 1 § 9 b
lagen om skatt på energi koldioxidskattebefrielse
med 70 procent för användning av fossila
bränslen i tillverkningsprocessen. Normen
utgörs av full koldioxidskattesats, dvs.
motsvarande 105 öre/kg koldioxid. Riksdagen
har även beslutat att koldioxidskattebefrielsen
sänkts till 40 procent från och med 2015.
Nedsatt koldioxidskatt för diesel i
gruvindustriell verksamhet
Enligt 6 a kap. 1 § 13 lagen om skatt på energi
gäller koldioxidskattebefrielse med 70 procent
för drift av andra motordrivna fordon än
personbilar,
lastbilar
och
bussar
vid
tillverkningsprocessen
i
gruvindustriell
verksamhet.
Normen
utgörs
av
full
koldioxidskattesats. Riksdagen har beslutat att
skattebefrielsen sänks till 40 procent från och
med 2015.
Särskild nedsättning av koldioxidskatt för
uppvärmning inom industrin
Enligt 9 kap. 9 § lagen om skatt på energi
medges
energiintensiva
industriföretag
nedsättning av koldioxidskatten, utöver den
generella nedsättningen, om koldioxidskatten
överstiger 1,2 procent av det enskilda företagets
försäljningsvärde. För det överskjutande
beloppet sätts skatten ned till 24 procent. EU:s
minimiskattesatser måste dock alltid respekteras.
Normen utgörs av full koldioxidskattesats.
Riksdagen har beslutat att slopa den särskilda
nedsättningsregeln från och med 2015.
Skatteutgiften upphör därmed.

övervägande del gått i fjärrfart och med 9 000
kronor per år om det gått i närfart. Om den
skatteskyldige haft sjöinkomst under endast en
del av året, ska reduktion medges för varje dag
som sjöinkomst innehas.
Fastighetsskatt på lokaler
Enligt 3 § lagen (1984:1052) om statlig
fastighetsskatt ska statlig fastighetsskatt betalas
för lokaler i hyreshus. Fastighetsskatten på
lokaler är en objektskatt som enbart träffar
fastighetskapital. Eftersom intäkterna beskattas
som inkomst av näringsverksamhet utgör
fastighetsskatten (som är avdragsgill mot
intäkterna), till den del den inte reducerar
inkomstskatten, en skattesanktion.
Fastighetsskatt på industri- och
elproduktionsenheter
Enligt 3 § lagen om statlig fastighetsskatt ska
statlig fastighetsskatt betalas på industri- och
elproduktionsenheter. Fastighetsskatten på
industri- och elproduktionsenheter är en
objektskatt som enbart träffar fastighetskapital.
Eftersom intäkterna beskattas som inkomst av
näringsverksamhet utgör fastighetsskatten (som
är avdragsgill mot intäkterna), till den del den
inte
reducerar
inkomstskatten,
en
skattesanktion.

3.4

Mål

Målet för näringspolitiken är att stärka den
svenska
konkurrenskraften
och
skapa
förutsättningar för fler jobb i fler och växande
företag, för att därigenom bryta utanförskapet.
De näringspolitiska insatserna ska även bidra
till att uppnå målen i EU:s gemensamma strategi
för tillväxt och sysselsättning.

Skattereduktion för sjöinkomst
Skattskyldiga med sjöinkomst under hela
beskattningsåret har enligt 67 kap. 3 §
inkomstskattelagen rätt till skattereduktion med
14 000 kronor per år om fartyget till
19
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3.5

Resultatredovisning

3.5.1

Entreprenörskap och företagande

Regeringen
arbetar
för
att
förbättra
förutsättningarna för entreprenörskap och
företagande. Under utgiftsområde 24 Näringsliv
sker det bl.a. genom generella insatser för att
förenkla för företagens kapitalförsörjning,
information och rådgivning samt olika riktade
åtgärder. I resultatredovisningen för detta
område ingår även geologisk verksamhet under
Sveriges geologiska undersökning (SGU).
Entreprenörskapsinsatser genomförs också i
stor utsträckning inom ramen för det regionala
tillväxtarbetet. För resultatet av dessa, se avsnitt
2.5.1 under utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
Arbetet med att förenkla för företagen ska
bidra till att skapa fler jobb och ökad välfärd.
Den statliga kapitalförsörjningen genom Almi
Företagspartner AB1 (Almi) och Stiftelsen
Industrifonden (Industrifonden) syftar till att,
tillsammans med bl.a. Innovationsbron AB (se
avsnitt 3.5.2), bidra till en god kapitalförsörjning
för företag i alla delar av Sverige. Informationsoch rådgivningsinsatserna sker bl.a. via Almi och
Tillväxtverket. De riktade åtgärderna omfattar
bl.a. kvinnors företagande, företagande inom
kulturella och kreativa näringar, unga
innovatörer, entreprenörskap inom vård och
omsorg, entreprenörskap på högskolor och
universitet samt arbete med turistfrågor och
turiststatistik.
Resultat 2
Regeringen redovisar resultat av arbetet med att
förbättra förutsättningarna för entreprenörskap
och företagande via insatser under utgiftsområde
24 Näringsliv då särskild information finns
tillgänglig, t.ex. i form av uppföljningar och
utvärderingar. För vissa insatser är det ännu för

1 Almi Företagspartner AB är moderbolag i en koncern med 17 regionala

dotterbolag samt bolagen Almi Invest AB och IFS Rådgivning AB.
2 Verket för näringslivsutveckling (Nutek) avvecklades den 31 mars 2009.

Den 1 april 2009 inrättades Tillväxtverket. I avsnittet nedan refereras
genomgående till Tillväxtverket i de fall Tillväxtverket har övertagit ett
uppdrag el. dyl. som regeringen ursprungligen har beslutat till Nutek.
Under vissa avsnitt redovisas 2009 års siffror inom parentes för att öka
möjligheten till jämförelser.
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tidigt att redovisa resultat. Regeringen avser att
återkomma med redovisningar av resultat från
dessa insatser. En redovisning av den allmänna
ekonomiska utvecklingen återfinns i Förslag till
statens budget för 2012, finansplan och
skattefrågor.
Förenkla för företagen

I regeringens skrivelse Regelförenklingsarbetet
2006–2010 (skr. 2009/10:226) beskriver
regeringen de viktigaste initiativen i det
kommande arbetet 2011–2014 med att förenkla
för företagen. Att förenkla vardagen för Sveriges
entreprenörer och företag kommer även under
denna mandatperiod att vara en av regeringens
viktigaste insatser för att skapa fler jobb och
ökad välfärd. Men det innebär även ett kvalitetsoch effektivitetsarbete i fråga om statlig
regelgivning och styrning. Attityder och
förhållningssätt liksom en medvetenhet och
förståelse för företagens villkor och verklighet är
av
grundläggande
betydelse
i
det
förändringsarbete som regelförenkling utgör.
Det finns fortfarande en stor potential att
skapa en märkbar positiv förändring i företagens
vardag genom samordning och översyn av regler
och tillämpningen av dessa. Ett sådant arbete
måste ha som utgångspunkt den vardag som
företagen lever i och de processer de måste följa
för att efterleva regler.
Handlingsplan för regelförenklingsarbetet 2006–
2010
Under perioden 2006–2010 har samtliga
departement samt mellan 39 och 53 myndigheter
haft regeringens uppdrag att dels ta fram
underlag till regeringens löpande handlingsplan
dels ta fram underlag för en slutredovisning av
det regelförenklingsarbete som bedrivits under
mandatperioden 2006–2010 (se närmare
skrivelse 2009/10:226). Arbetet har varit
administrativt krävande men skapat en
medvetenhet hos regelgivarna om hur regler
påverkar företag. I sin rapport ”Better
Regulation in Europe SWEDEN 2010”
understryker emellertid OECD vikten av att
arbetet med att se över existerande lagstiftning är
en ständigt pågående process.
Vid utgången av 2009 återstod drygt 560
åtgärder. Vissa av dessa bedömdes kunna
genomföras på kort sikt, medan andra måste
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analyseras vidare, utredas och eventuellt
remitteras före ett slutligt ställningstagande och
eventuellt beslut om genomförande.
Företagens administrativa kostnader beräknas
minska
Uppdatering av mätningar har genomförts 2008,
2009 och genom prognos 2010, vilket innebär att
mätningar har skett av alla förändringar i
regelverken fram till 31 december 2009 räknat
från nollbasmätningen (2006 års mätningar).
Av den prognos regeringen lät ta fram våren
2010 och som omfattar ändringar i lagar,
förordningar, myndighetsföreskrifter samt
allmänna råd och där de administrativa
kostnaderna kunnat kvantifieras per den 15
februari 2010 framgår att de administrativa
kostnaderna beräknas minska med 7,3 procent,
drygt 7 miljarder kronor.
I denna beräkning ingår dock även ändringar
som Tillväxtverket i sin prognos inte haft
möjlighet att ta hänsyn till då de tillkommit efter
den 15 februari 2010. De resultat som
framkommit genom prognosen ska tolkas
försiktigt
eftersom
samtliga
författningsändringar under 2010 inte omfattas
av prognosen.
200 informationskrav står för merparten av
kostnaderna
I mätningarna av de administrativa kostnaderna
ingår 4 600 informationskrav fördelade på elva
departement och 43 myndigheter. Ur databasen
Malin3, där resultatet av samtliga genomförda
mätningar finns samlade kan utläsas att 200
informationskrav står för cirka 92 procent av
företagens administrativa kostnader och är i
huvudsak hänförliga till åtta departement och 20
myndigheter.
Bättre konsekvensutredningar
Regelrådet överlämnade den 31 januari 2010 sin
årliga
rapport
till
Regeringskansliet
(Näringsdepartementet).4 Av rapporten framgår
att
det
är
viktigt
i
arbetet
med
konsekvensutredningar att dessa görs tidigt i
regelgivningen. De flesta avstyrkandena av
förslag till regel, har, liksom föregående år,
berott på att Regelrådet på grund av bristfälliga

konsekvensutredningar inte kunnat avgöra om
den från administrativ synpunkt lämpligaste
lösningen valts. Av rapporten går att utläsa att
det inte skett någon större förbättring i kvalitén
på konsekvensutredningar jämfört med 2009. En
av orsakerna till detta kan, enligt Regelrådet, vara
att rådet breddat och fördjupat sin granskning.
Vidare kan det vara så att många remisser med
godtagbara konsekvensutredningar behandlats
som s.k. kanslisvar.
I sina rekommendationer till regelgivarna gör
Regelrådet den reflektionen att konkreta krav i
utredningsdirektiv ökar förutsättningen för att
det kommande betänkandet innehåller en
konsekvensutredning av hög kvalitet.
Under perioden 1 januari–31 december 2010
har det kommit in 421 remisser med
författningsförslag till Regelrådet. Av dessa har
rådet yttrat sig i 171 ärenden. I cirka 56 procent
av dessa har Regelrådet avstyrkt förslagen.
Konsekvensutredningarna har i cirka 44 procent
av dessa inte ansetts vara fullständiga. Regelrådet
avgav kanslisvar i 59 procent av ärendena 2010
att jämföra med 46 procent 2009.
Åtgärder på regional och lokal nivå
På uppdrag av regeringen har Länsstyrelsen i
Kronobergs län och Tillväxtverket lämnat förslag
till insatser för att få ett ökat genomslag för
förenklingsarbetet även på regional och lokal
nivå.5
För att länsstyrelsernas arbete med att förenkla för företagen ska genomföras på ett mer
systematiskt sätt pekar Länsstyrelsen i Kronobergs län på behovet av informations- och kompetenshöjande insatser för att generellt öka kunskapen hos medarbetarna om arbetet med att
förenkla för företagen. Vidare föreslås specifikt
riktade och verksamhetsanpassade åtgärder för
särskilt utvalda prioriterade verksamhetsområden inom länsstyrelserna.
Tillväxtverket föreslår bl.a. att följande
åtgärder ska genomföras i närtid: inrättandet av
ett
sektorsövergripande
förenklingsforum,
fortsatta utbildningsinsatser i samarbete med
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och
att i samråd med näringslivet välja ut och
analysera områden där det är särskilt angeläget

3 Databasen Malin administreras av Tillväxtverket.
4 Diarienummer N2011/2876/ENT.

5 N2010/3641/MK och N2010/8069/ENT.
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att korta och tydliggöra handläggningstiden för
företag.
Kapitalförsörjning

Tillgång till kapital är en grundläggande
förutsättning för start och expansion av företag.
Marknadskompletterande finansiering via de
statliga aktörerna ska bidra till en förbättrad
finansieringssituation i skeden och segment där
den privata marknaden verkar i begränsad
utsträckning.
Minskat behov av marknadskompletterande lån
Almi ska främja utvecklingen av små och
medelstora företag. Målet för Almis verksamhet
är att fler livskraftiga företag startas och
utvecklas och att fler företag ökar sin
konkurrenskraft och tillväxt samt att fler
innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt.
Under 2010 startades 1 928 företag med hjälp av
finansiering från Almi. Ytterligare 550 företag
fick både rådgivning och finansiering, se mer om
rådgivning nedan.
Både 2008 och 2009 ökade utlåningen från
Almi kraftigt. 6 Jämfört med de mycket höga
siffrorna för 2009 har utlåningen minskat under
2010, från 3 231 miljoner kronor till 2 112
miljoner kronor, men den är fortfarande högre
än innan den globala finanskrisen. Almis
utlåning har genererat ytterligare 7 710 miljoner
kronor i lån från banker och andra finansiärer
under 2010.
Antalet företag som ägs eller leds av kvinnor
som beviljas lån har fortsatt att öka. Den totala
andelen uppgick till 33 procent 2010.7 Likaså
ökade andelen låntagare med utländsk bakgrund.
Denna grupp utgjorde 21 procent 2010.
Den årliga uppföljningen av tillväxteffekter i
Almis kundföretag visar att för de företag som
blev kunder under 2006 har omsättningen ökat

6 För att hantera effekterna av den globala finanskrisen beslutade

riksdagen i november 2008 om ett kapitaltillskott omfattande två
miljarder kronor, utökade lånemöjligheter till hela segmentet små och
medelstora företag samt möjlighet att finansiera en större andel av
kapitalbehovet (prop. 2008/09:73, bet. 2008/09:FiU17, rskr. 2008/09:47).
7 Lånebeloppen för företag som ägs eller leds av kvinnor är i genomsnitt

lägre än för företag som leds av män. Det beror bl.a. på att kvinnor, i
högre utsträckning än män, startar och driver vissa typer tjänsteföretag
som ofta har lägre kapitalbehov än andra företag.
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med 23 procent under perioden 2005–2009. I en
jämförbar kontrollgrupp var omsättningsökningen 22 procent. Liksom tidigare år har Almis
kundföretag haft en bättre sysselsättningsökning, 34 procent jämfört med kontrollgruppens
20 procent. Bland nya företag som har vänt sig
till Almi är överlevnadsgraden 53 procent, jämfört med kontrollgruppens 49 procent.
Statens avkastningskrav på Almi, att över
tiden hålla lånefonden nominellt intakt, har
uppnåtts.
Ökad efterfrågan på regionalt riskkapital
Antalet investeringar inom ramen för
verksamheten vid Almi Invest AB ökade under
2010 jämfört med föregående år. Totalt har 49
(21) investeringar om totalt 326 (140) miljoner
kronor genomförts under året, varav Almi Invest
står för cirka 136 (49) miljoner kronor. Almi
Invest AB, som består av sju regionalt baserade
riskkapitalfonder, etablerade verksamhet under
2009, se även avsnitt 2.5.1 under utgiftsområde
19 Regional tillväxt.
Investeringar för utveckling och expansion
Industrifondens verksamhet riktar sig till små
och medelstora företag som vill växa.
Industrifonden
tillhandahåller
kapital,
kompetens och nätverk.
Under verksamhetsåret 2010/11 har fonden
tecknat 42 avtal om investeringar i företag,
främst i form av aktier, om totalt cirka 409 (199)
miljoner kronor, varav cirka 245 (33) miljoner
kronor avser följdinvesteringar.
Verksamhetsåret resulterade i en vinst på cirka
737 (156) miljoner kronor. Det beror främst på
avyttringar av ett antal av fondens engagemang.
Det bokförda värdet av fondens engagemang i
form av ägande i företag uppgick vid
verksamhetsårets slut till 1 354 (1 450) miljoner
kronor fördelat på 89 (96) bolag. På balansdagen
uppgick eget kapital till 3 770 (3 033) miljoner
kronor.
Information och rådgivning

För många små och medelstora företag är
tillgången till rådgivning, nätverk och
mötesplatser m.m. av stor betydelse för
utvecklingen i företaget. Den rådgivning som
staten
tillhandahåller
bör
vara
marknadskompletterande, kostnadseffektiv, ta
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hänsyn till regionala förutsättningar samt utgå
från företagens efterfrågan.
Rådgivning för nya och växande företag
Totalt har 14 472 kunder till Almi mottagit
rådgivning under 2010 och nästan 22 000
personer har deltagit i seminarier. Bland
kunderna har andelen män uppgått till 59
procent och andelen kvinnor till 41 procent.
Andelen kunder med utländsk bakgrund var 29
procent. Cirka 25 procent av den totala
rådgivningstiden har utförts av externa
konsulter. Inräknat mentorinsatser har cirka 50
procent av rådgivningstiden utförts av externa
konsulter.
Under året startades 2 807 företag med hjälp
av rådgivning från Almi. Ytterligare 550 företag
fick både rådgivning och finansiering.
Mentorprogram bidrar till företagsutveckling
Under 2007–2009 har Almi, tillsammans med
NyföretagarCentrum,
genomfört
mentorinsatser inom ramen för programmet
”Mentor Eget Företag”. Insatserna har följts upp
av en extern utvärderare. Av utvärderingen
framgår att insatserna i huvudsak har varit
framgångsrika. Utvärderaren drar slutsatsen att
mentorskapet bl.a. har bidragit till att påverka
adepterna i deras förmåga att driva ett företag
eller möjligheter att växa i rollen som företagare.
Vidare rekommenderar utvärderaren att fortsatta
mentorinsatser bör genomföras. Dock med vissa
ändringar bl.a. avseende urval samt med mer
utvecklade mål.
För 2010 har regeringen beviljat Almi 14
miljoner
kronor
från
anslaget
1:5
Näringslivsutveckling m.m. för att vidareutveckla
och
genomföra
ett
rikstäckande
mentorprogram.8 Programmet ska bygga på
"Mentor Eget Företag", där insatserna
genomförs av Almi (befintliga företagare) och
NyföretagarCentrum (blivande företagare).
Vidare ska riktade insatser till olika målgrupper
utvecklas. De senare innefattar kvinnor,
internationalisering, kulturella och kreativa
näringar, unga innovatörer samt välfärdssektorn.
Under 2010 har Almi startat 1 132 mentorpar
och NyföretagarCentrum har startat 425

8 Regeringen har också angett att 3 miljoner kronor kan användas av det

driftsbidrag till Almi som kanaliseras av Tillväxtverket via anslaget 1:4
Tillväxtverket.

stycken. Bland adepterna har andelen kvinnor
varit högre än andelen män. Det beror i viss
utsträckning på den särskilda förstärkningen av
programmet för att öka andelen kvinnor. Av
mentorerna är en större andel män. Över åren
har dock andelen kvinnor som är mentorer ökat.
Andelen utrikes födda adepter har också ökat.
Uppföljningen av programmet visar att en
mycket stor andel av adepterna anser att möten
med en mentor bidrar till att utveckla företaget.
En mycket stor andel är nöjda med sitt
deltagande i programmet och hela 92 procent
kan tänka sig att rekommendera programmet till
en kollega eller annan företagare. Även
uppföljningen riktad till mentorerna visar att
programmet bl.a. bedöms ge snabbare
företagsutveckling, ökad förmåga att driva
företag och utveckla kontakter.
Synliggörande av kvinnors representation i
styrelser
I december 2008 lämnade regeringen bidrag till
Almi om 5 miljoner kronor från anslaget 1:5
Näringslivsutveckling m.m. för att samordna och
genomföra ett nationellt styrelseprogram för
kvinnor, Styrelsekraft.
Insatserna har dels genomförts i form av ett
särskilt mentorprogram, dels har de deltagande
kvinnorna tilldelats utbildningsstipendier på
10 000 kronor per person att använda för en
valfri styrelseutbildning. Dessutom har ett antal
nätverks- och erfarenhetsträffar genomförts.
Sammantaget
deltog
198
kvinnor.
Uppföljningen av insatserna visar att
mentorinsatserna i hög utsträckning gett
möjlighet att avhandla frågor som är viktiga i ett
styrelsesammanhang. En stor andel av deltagarna
anger också att styrelseutbildningen har gett
ökade kunskaper i styrelsearbete.
Totalt anger 47 procent att de har tillfrågats
om styrelseuppdrag under projektets gång och
42 procent har tillfrågats om ett nytt arbete eller
nya arbetsuppgifter.
Information för företagande
Tillväxtverket genomför informationsinsatser
för att förenkla processen att starta och driva
företag. Myndigheten samverkar med flera andra
myndigheter om utveckling av informationsoch vägledningstjänster till blivande och nya
företagare.
Informationsoch
vägledningsinsatserna bedrivs bl.a. i form av
”starta företag-dagar”, informationstjänsten
Startlinjen och webbportalen verksamt.se.
23
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Startlinjens syfte är att ge information och
vägledning till nya företagare. Under 2010 har
5 038 samtal och 884 e-postfrågor hanterats,
vilket är en ökning jämfört med 2009. Likt
föregående år är könsfördelningen mellan
användarna jämn. ”Starta företag-dagarna” har
haft cirka 7 000 deltagare, varav cirka 40 procent
är män och 60 procent är kvinnor. Webbportalen
verksamt.se har utvecklats gemensamt av
Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket.
Under 2010 har portalen haft cirka 520 000
unika besökare.
Vidare samordnar Tillväxtverket nätverket
Enterprise Europe Network (EEN) i Sverige,
som bl.a. har till uppgift att informera och ge råd
till företag om EU och europamarknaden, samt
underlätta företagssamarbete. Sammanlagt har
1 355 företag erbjudits rådgivning under 2010,
drygt 300 svenska företag har deltagit i olika
”matchmaking events” för företagssamarbete
och 64 avtal om företagssamarbete har tecknats.
Tillväxtverket stödjer också rådgivningsinsatser inom flera olika program och verksamheter.
Dessa utgörs bl.a. av riktade åtgärder för kooperativ utveckling, kvinnors företagande och produktutveckling. Resultat av insatserna för kvinnors företagande redovisas under rubriken
”riktade åtgärder” nedan.
Förbättrad offentlig service genom nystartskontor
Regeringen har uppdragit åt Tillväxtverket,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och
Skatteverket
att
etablera
tjänsten
Nystartskontor. Tjänsten avser individuellt
anpassad vägledning och stöd inför start och
drift av företag. Utöver kostnader för personal
etc. inom ordinarie förvaltningsanslag vid de
deltagande myndigheterna, cirka 4 miljoner
kronor, har regeringen avsatt totalt 34 miljoner
kronor från anslaget 1:5 Näringslivsutveckling
m.m. för etablerandet av tjänsten.
Etableringen av tjänsten Nystartskontoret har
dels skett i nio s.k. pilotkommuner, dels vid
gemensamma
servicekontor
mellan
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och
Skatteverket.
Tjänsten har hittills införts på 112
servicekontor och vid 109 serviceplatser.9 När

samtliga servicekontor är etablerade beräknar
myndigheterna att cirka 170 000 kunder per år
kommer besöka servicekontoren för att få
information och vägledning kring att starta och
driva företag.
De deltagande myndigheterna anger att
tjänsten bl.a. har förbättrat servicen till
kunderna, ökat möjligheten att nå sina
respektive verksamhetsmål, att myndigheternas
utvecklingsarbete inom området ”start av
näringsverksamhet” har påskyndats samt att
kompetensen hos berörda handläggare har
fördjupats avseende start och drift av företag.
Kundundersökningar visar på hög kundnöjdhet.
Genom tjänsten Nystartskontoret i de
deltagande kommunerna har man haft 35 833
personliga kontakter med målgruppen. Totalt
har 2 694 personer deltagit i individuella
vägledningssamtal,
varav
560
personer
rapporteras ha startat företag. Vidare har 2 879
personer hänvisats vidare för information och
rådgivning
via
bl.a.
Almi
och
NyföretagarCentrum.
Främjande av kooperativ utveckling
I syfte att främja kooperativ utveckling och att
säkerställa kooperativa utvecklingscentrums
verksamhet i hela landet har Tillväxtverket
medfinansierat Coompanion med 34 miljoner
kronor 2010. Under året har Coompanion
lämnat rådgivning till 1 173 grupper och till
4 875 personer. Totalt har 6 517 personer fått
utbildning och 568 nya företag har startats. En
mycket hög andel är nöjda med den rådgivning
som har finansierats via det statliga bidraget.
Riktade åtgärder

Merparten av de riktade åtgärder som regeringen
har initierat för att främja entreprenörskap och
företagande
ligger
inom
ramen
för
Tillväxtverkets ansvarsområde. Nedan redogörs
för ett antal av dessa åtgärder där resultat finns
tillgängligt, t.ex. i form av uppföljningar och
utvärderingar.
Program för personer med utländsk bakgrund
I samband med budgetpropositionen för 2008
beslutade riksdagen att öka anslaget 1:5

9 Servicekontor är etablerade av Försäkringskassan och Skatteverket. På

Arbetsförmedlingen

många platser ligger dessa i samma lokaler som Arbetsförmedlingen. På

Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. På ytterligare cirka sexton

ett

orter erbjuder kommunen motsvarande information.
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Näringslivsutveckling m.m.10 med totalt 60
miljoner kronor 2008–2010. Medlen skulle
användas för att underlätta för personer med
utländsk bakgrund att starta och driva företag.
Dessa
medel
har
regeringen
tilldelat
Tillväxtverket, totalt 20 miljoner kronor per år,
för att genomföra ett program för företagare
med utländsk bakgrund.
Programmet har genomförts med inriktning
på:
-

Attityder och kunskaper
finansiella systemet.

-

Nätverk och mötesplatser som stöd för
utveckling.

-

Kvalificerad
företag.

rådgivning

inom

för

det

etablerade

Kunskap om företag som drivs av personer
med utländsk bakgrund.
Enligt en extern utvärderare har programmet
sammantaget varit lyckat, både avseende
genomförande och resultat. I korthet har
mottagarna av insatser för attityder och
kunskaper inom det finansiella systemet t.ex.
uppgett att de kunskapshöjande insatserna i hög
utsträckning har varit relevanta och användbara.
Uppföljningen indikerar vidare bl.a. att
deltagandet i nätverk och mötesplatser har varit
till nytta för de inblandandes verksamheter.
Mottagarna av kvalificerad rådgivning anger t.ex.
att rådgivningen har gett dem ökad kunskap och
förutsättningar
att
utveckla
företaget.
Utvärderaren
drar
slutsatsen
att
kunskapsinsatserna gett förväntat resultat.
Enligt Tillväxtverket är en effektutvärdering
planerad att genomföras två år efter avslutat
program.

-

Förbättrade förutsättningar för kvinnors
företagande
I samband med budgetpropositionen för 2010
beslutade riksdagen att öka anslaget 1:5
Näringslivsutveckling m.m. med 100 miljoner
kronor 2010. Detta för att möjliggöra en
förlängning av den treåriga insats om 100
miljoner kronor per år för kvinnors företagande
som genomfördes 2007–2009.
I januari 2010 gav regeringen Tillväxtverket i
uppdrag att fortsätta genomförandet av ett

program för kvinnors företagande samt insatser i
form av ambassadörer för kvinnors företagande.
Uppföljningen för 2010 visar att programmet
har fortsatt att ligga väl till i förhållande till
utfalls- och resultatmålen. Bland annat visar
uppföljningen
för
affärsoch
innovationsutvecklingsinsatserna att de i mycket
hög utsträckning har stärkt kvinnor som redan
driver företag i deras företagande samt att de
som vill starta eller ta över ett företag har fått
ökade kunskaper inom området.
Den externe utvärderare som följer upp
insatserna konstaterar att de har bidragit till att
fler kvinnor kan tänka sig att starta företag och
att företag som drivs av kvinnor utvecklas och
växer. Vidare gör utvärderaren bedömningen att
insatserna har bidragit till ökad kunskap och
kompetens om kvinnors företagande.
Under 2010 träffade ambassadörerna för
kvinnors företagande cirka 34 000 personer för
att bidra till ökade kunskaper om vad
företagande innebär och inspirera kvinnor att se
företagande som ett möjligt val och ett sätt att
förverkliga sina idéer. Uppföljningen av insatsen
visar att den ligger mycket bra till vad gäller
resultatmålen kopplat till målgruppen, bl.a. vad
gäller hur mottagarna bedömer den information
de har fått.
Svensk–norskt samarbete för ökad handel
Programmet svensk–norskt näringslivssamarbete har drivits av Tillväxtverket och dess norska
motsvarighet Innovasjon Norge åren 2005–2010.
Målet har varit att stimulera samarbetet mellan
svenska och norska små och medelstora företag,
samt att främja handel mellan länderna. Totalt
har cirka 60 miljoner kronor avsatts från anslaget
1:5 Näringslivsutveckling m.m.
Programmet har medfinansierat 72 projekt.
Sammantaget har 389 företag deltagit i dessa
projektaktiviteter.
Av
utvärderingen
av
programmet framgår att det har bidragit till
utveckling
och
kommersialisering
av
konkurrenskraftiga varor och tjänster, men när
det gäller handelsutbytet anser utvärderaren att
det är svårt att mäta några direkta effekter av
programmet. De deltagande företagen anger att
projektet har bidragit till nya affärsrelationer och
nya nätverk. Sammantaget anser företagen att
deltagandet har varit till nytta för företaget.
Utvärderaren konstaterar dock att de
sammanlagda sysselsättningseffekterna har varit
försumbara.

10 Dåvarande beteckning 38:2 Näringslivsutveckling m.m.

25

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 24

Program för leverantörsföretag inom
fordonsindustrin
I juni 2006 gav regeringen Tillväxtverket i
uppdrag att utforma och genomföra ett program
för leverantörsföretag i fordonsindustrin 2006–
2010.11 Enligt beslutet skulle det statliga
åtagandet i programmet högst uppgå till 76
miljoner kronor under programperioden.
Utgifterna skulle belasta anslaget 1:5
Näringslivsutveckling m.m.12 Minst hälften av
den totala omfattningen av programmet ska
finansieras av näringslivet.
Programmet har hittills omfattat insatser i
form av teknikstöd för produkt- och
processutveckling, kompetensutveckling hos
företagare och företagsledningar samt strategiskt
utvecklingsstöd.
En kvalitativ extern uppföljning visar på att
insatserna har bidragit till att utveckla produkter
som sedan har nått marknaden, vilket har
bidragit till stärkt konkurrenskraft och
marknadsposition. Programmet bedöms också
bl.a. ha bidragit till ett mer utvecklat marknadsoch strategiarbete i företagen, vilket bidrar till
ökad konkurrenskraft. Övergripande anses
projekten leda till och/eller ha möjlighet att
bidra till programmets resultatmål, men
ytterligare uppföljning och utvärdering behövs
för att det ska gå att dra mer utvecklade
slutsatser om programmets resultat.
I
samband
med
propositionen
Vårtilläggsbudget
för
2010
och
budgetpropositionen för 2011 har riksdagen
beslutat
att
öka
anslaget
1:5
Näringslivsutveckling m.m. med 15 miljoner
kronor per år 2010–2012 för förstärkta
respektive fortsatta insatser inom programmet.
Turistfrågor och turiststatistik
Under året har Tillväxtverket tillsammans med
VisitSweden AB initierat ett nationellt
samordningsarbete med flera myndigheter inom
områden som transporter, infrastruktur, kultur
och natur. Samordningen syftar till att stärka
förutsättningarna för svensk turistnäring och
därmed skapa långsiktigt konkurrenskraftiga och
hållbara upplevelser för internationell turism.

11 I samband med att Tillväxtverket inrättades fördes ansvaret för

genomförandet av programmet dit.
12 Dåvarande beteckning var 38:2 Näringslivsutveckling m.m.
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Ett utvecklingscenter för turistnäringen har
etablerats under 2010. Under året har
VisitSweden
AB
marknadsfört
Sverige
internationellt. Detta arbete bedöms vara en
bidragande orsak till ökningen av utländska
övernattningar med 4 procent. År 2010 är det
bästa året någonsin för antalet utländska
övernattningar. Bolagets omsättning har under
2010 ökat från 197 miljoner kronor till 264
miljoner kronor.
För 2010 uppgick turismens exportintäkter till
87 miljarder kronor. Detta är mer än
traditionella varuområden som järn och stål,
personbilar samt trävaror. Turistnäringens andel
av BNP uppgick samtidigt till 2,9 procent enligt
statistik från Tillväxtverket. Näringen sysselsatte
samma år 162 100 årsverken, vilket var en ökning
med 1,4 procent mot föregående år (totalt cirka
24 procent sedan 2000).
Geologisk verksamhet

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har
regeringens uppdrag att bedriva behovsstyrd
insamling av geologisk information och svara för
frågor om Sveriges geologiska beskaffenhet och
mineralhantering. Myndighetens geologiska
dokumentering utgör ett komplement till
insamlingsverksamheten.
Myndigheten har under 2010 försett samhället
med
geologisk
information
för
infrastrukturplanering, naturresurshushållning,
miljöövervakning och hantering av ras, skred och
andra georisker. Resultaten har lagrats i SGU:s
databaser och gjorts tillgängliga i rapporter,
publikationer och kartor.
Myndigheten har sedan 2007 bedrivit projektet Geodigitalia. Projektet innebär digitalisering
av delar av den prospekteringsintressanta information som finns arkiverad vid myndighetens
mineralinformationskontor.
Myndigheten
har
också
bedrivit
uppdragsverksamhet
inom
kategorierna
myndighetssamverkan, sakkunnighetsuppdrag,
tillgodoseende av specifika behov av geologisk
information samt internationella uppdrag.
Uppdragsverksamheten omsatte 37 miljoner
kronor 2010. Myndighetssamverkan är den klart
dominerande
kategorin
inom
uppdragsverksamheten.
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Analys och slutsatser
Liksom tidigare menar regeringen att ett
dynamiskt näringsliv, inom vilket nya företag
startas och befintliga företag växer i alla delar av
landet, är viktigt för produktivitetstillväxten och
därmed
för
Sveriges
konkurrenskraft.
Dynamiken bidrar bl.a. till förnyelse och ökad
konkurrens. Det innebär t.ex. nedläggning av
mindre konkurrenskraftiga företag samt
tillkomst av nya företag och arbetstillfällen. Nya
företag bidrar även till att främja innovationer
och till ökad produktivitet bland etablerade
företag.
Under 2010 uppgick antalet nystartade
företag till 66 681 stycken, vilket är en ökning
med 12 procent jämfört med 2009. Av dessa
startades 32 procent av kvinnor. Andelen företag
som startades av kvinnor och män gemensamt
uppgick till 7 procent. Cirka 20 procent av de
nya företagen startades av personer med
utländsk bakgrund, en ökning med tre
procentenheter jämfört med 2009.
Antalet företag som växer tenderar att öka
över
tid.
Näringslivet
blir
alltmer
kunskapsintensivt.
Till
exempel
har
sysselsättningen
i
de
kunskapsintensiva
tjänstenäringarna ökat med knappt 83 000 sedan
2006, vilket innebär en ökning med cirka 13
procent.
För att stimulera entreprenörskap och
nyföretagande och förenkla för företagen
genomförs ett flertal åtgärder. Till exempel
insatser för att främja positiva attityder till
entreprenörskap samt insatser i form av
information, rådgivning och riktade åtgärder till
vissa grupper i syfte att öka kompetensen hos
blivande och befintliga företagare. Regeringen
vill betona sambandet mellan att förenkla för
företagen, tillväxt i ekonomin och ökad
sysselsättning. Förenklingsarbetet bidrar till fler
jobb och växande företag. Därigenom är det ett
viktigt medel för att nå regeringens övergripande
mål att bryta utanförskapet.
Förenkla för företagen

Stor potential med minskade kostnader
Den alltmer globaliserade ekonomin har lett till
stora strukturförändringar inom den svenska
ekonomin. Småföretag verksamma inom den
växande tjänstesektorn blir allt viktigare för

sysselsättning och tillväxt. Av det totala antalet
företag utgör cirka 99 procent småföretag med
0–49 anställda. Dessa företag sysselsätter
närmare 1,6 miljoner människor. Cirka 74
procent av småföretagen är enmansföretag. 13
Samtidigt är den administrativa kostnaden för
just dessa företag förhållandevis hög. Mot denna
bakgrund är det viktigt att regler utformas på ett
enkelt och ändamålsenligt sätt så att företagen
kan ägna tid och resurser till att driva och
utveckla verksamheten.
Det är inte bara de direkta kostnaderna som
påverkar
företagen.
De
indirekta
samhällsekonomiska kostnaderna i form av
konkurrensbegränsning,
tillväxthinder
och
inflexibilitet hos företagen att anpassa sig till
marknadens krav, som följer av en hög
regelbörda, är ansenliga och sannolikt mer
betydelsefulla än de direkta kostnader som
företagen har för att efterleva regler.14
Regeringen gör bedömningen att ytterligare
kunskap krävs om reglers effekter för företag för
att arbetet med att förenkla för företagen ska bli
effektivt och inte skapa tröskeleffekter eller
tillväxthinder.
Fokusering på det som ger störst förändringar i
företagens vardag
En viktig del i att skapa en märkbar positiv
förändring i företagens vardag är att identifiera
och om möjligt förändra de regler som skapar
problem för företagen. Därför genomför
Tillväxtverket ett pilotprojekt i syfte att skapa
förståelse för vilka underliggande faktorer som
krävs för att företagen ska uppleva en positiv
märkbar förändring i sin vardag. Vidare pågår det
ett arbete inom Regeringskansliet med att
klargöra förenklingspotentialen i de 200
informationskrav som står för cirka 92 procent
av
företagens
administrativa
kostnader.
Regeringen gör bedömningen att ovanstående
insatser kommer ge viktigt underlag för att på ett
mer resurseffektivt sätt gå vidare i arbetet för att
skapa märkbara förändringar.
Regeringen vill särskilt poängtera vikten av
samråd och dialog med företag och
näringslivsorganisationer för att fokusera

13 SCB, Företagsregistret 2009.
14 Tillväxtanalys, Regelbörda och ekonomisk utveckling – en

forskningsöversikt (2010:07) och Regelbördans ekonomiska effekter – en
teoretisk och empirisk analys Dnr 2010/017.
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förenklingsarbetet. För att åstadkomma
märkbara förändringar förutsätts i allmänhet ett
nära samspel med de som berörs av en regel.
Förenklingsåtgärder som genomförs eller
planeras bör, på områden där det är möjligt, vara
efterfrågade av företagen. Samråden med
näringslivet är en viktig beståndsdel i arbetet
med att förenkla för företagen. Regeringen avser
därför att vidareutveckla formerna för detta.
Åtgärder för större genomslag på regional och lokal
nivå
För att uppnå regeringens övergripande mål för
regelförenklingsarbetet att skapa en märkbar
positiv förändring i företagens vardag är det
viktigt att arbetet med att förenkla för företagen
får ökat genomslag även på regional och lokal
nivå.
Regeringen delar i huvudsak de bedömningar
som Länsstyrelsen i Kronobergs län samt
Tillväxtverket gör avseende vilka insatser som
bör genomföras. Därför har regeringen gett
Tillväxtverket i uppdrag att under en
fyraårsperiod genomföra insatser för att främja
arbetet med att förenkla för företagen på lokal
nivå.15 Länsstyrelsen i Kronobergs län har fått i
uppdrag att driva och samordna länsstyrelsernas
arbete med att förenkla för företagen samt att,
tillsammans med övriga länsstyrelser, genomföra
insatser 2011–2014 för att, inom ramen för
länsstyrelsernas verksamhet, främja arbetet på
regional nivå.16
Kontinuerlig utveckling av arbetet med att följa
kostnader och skapa enklare regler
Den breda ansatsen i arbetet med att ta fram
underlag till regeringens handlingsplan för
regelförenklingsarbetet har bidragit till att öka
medvetenheten hos regelgivarna om hur regler
påverkar företag och att regler kostar pengar.
Regeringen bedömer att det är av största vikt att
denna medvetenhet bibehålls och ökar. Utbyte
av erfarenheter och att goda exempel lyfts fram
och diskuteras är en viktig del av detta. Därför
avser regeringen att fortsätta att sprida kunskap
och information om arbetet med att förenkla för
företagen.
I rapporten ”Regulatory Management in
Selected EU Member States: Background report

on Sweden” konstaterar OECD bl.a. att det har
skett betydande framsteg i det svenska
regelförenklingsarbetet under senare år, särskilt i
fråga om verktyg och infrastruktur i
regelförenklingsarbetet. Slutrapporten innehåller
ett antal rekommendationer för det framtida
arbetet med regelreformering och hur arbetet
med dessa frågor kan stärkas mellan EU, statlig,
regional och lokal nivå. Regeringen anser att
granskningen av Sverige är ett välkommet inspel
i vidareutvecklandet av agendan med att förenkla
för
företagen,
bl.a.
avseende
konsekvensutredningar på EU-förslag, arbetet
med att förenkla för företagen på lokal och
regional nivå, och stödfunktioner i arbete med
konsekvensutredningar m.m.
Hittills har regeringen årligen uppdaterat
mätningarna av företagens administrativa
kostnader. Mätningarna har genomförts med
bl.a. intervjuer med företag och redovisat det
faktiska utfallet av en förenklad regel, dvs. angett
de företag som faktiskt tillämpar den enklare
regeln. Mätningarna säger inget om den potential
en förenklad regel har, dvs. hur mycket
kostnaden minskar om samtliga företag som
kan, faktiskt tillämpar den enklare regeln.
En årlig uppdatering av mätningen medför
betydande kostnader. Regeringen har därför valt
att avstå från årliga uppdateringar för perioden
2010–2011. En uppdatering av de administrativa
kostnaderna kommer istället att ske under första
hälften av 2013. Den kommer att avse 2010–
2012. Dessutom pågår det ett arbete inom
Regeringskansliet med att undersöka om det
finns alternativa sätt att följa företagens
administrativa kostnader.
Utgångspunkten för arbetet med att upprätta
konsekvensutredningar återfinns i förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid
regelgivning.
Arbetet
med
konsekvensutredningar har fr.o.m. juni 2008
genom olika styrdokument gjorts enhetligt vad
gäller kommittéer 17, Regeringskansliet18 och
förvaltningsmyndigheter under regeringen19. En
konsekvensutredning ska upprättas och samma
krav på innehåll och kvaliteten i en
konsekvensutredning gäller för alla regelgivare.

17 Kommittéförordningen (1998:1474).
18 Statssekreterarskrivelse med riktlinjer för arbetet med
15 N2011/4050/ENT

konsekvensutredningar i Regeringskansliet (N2008/5953/MK).

16 N2011/4051/ENT

19 Förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning.
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Genom detta arbetssätt uppnås synergieffekter,
transparens och likformighet. Regeringen gör
bedömningen
att
arbetet
med
konsekvensutredningar
måste
utvecklas
ytterligare för att de beslut och politiska
prioriteringar som görs ska bygga på ett så bra
beslutsunderlag som möjligt. Större fokus bör
läggas vid att uppdragen till kommittéerna
innehåller
tydliga
skrivningar
om
konsekvensutredningar och vad dessa bör
innehålla.
Bättre förenklingsförslag på EU-nivå
Regelförenkling var en högt prioriterad fråga
under det svenska ordförandeskapet i EU 2009
och är så även fortsättningsvis. De insatser som
Sverige gjorde under ordförandeskapet har visat
sig vara en god grund att stå på i det vidare
regelförenklingsarbetet på EU-nivå.
Sverige deltar bl.a. i en högnivågrupp som
följer upp Europeiska kommissionens arbete
Arbetet
i
med
smart
lagstiftning.20
högnivågruppen fokuserar bl.a. på att förbättra
formerna för samråd, efterhandsutvärderingar
samt att konsekvensutredningar ska göras
avseende de tillägg som görs av rådet och
Europaparlamentet. Sverige har även lämnat
bidrag till arbetet med att ta fram en rapport som
visar på goda implementeringar av EUlagstiftningen
som
den
rådgivande
högnivågruppen med representanter från
näringslivet (”Stoibergruppen”) tar fram.
Regeringen menar att det är viktigt för Sverige
att även fortsättningsvis verka för en utveckling
av regelförenklingsarbetet inom EU, bl.a. för att
nå en ökad fokusering på de viktigaste
sakfrågorna utifrån ett företagarperspektiv.
Kapitalförsörjning

Marknadskompletterande finansiering fyller sitt
syfte
Ett viktigt insatsområde är marknadskompletterande finansieringsinsatser till små och medelstora företag. Många gånger krävs extern finansiering i samband med företagsstart. Detsamma

20 KOM(2010) 543 Meddelande från kommissionen till

Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén och regionkommittén Smart lagstiftning i Europeiska

gäller i skeden av utveckling och expansion. Som
konstaterades i samband med redovisningen av
resultat ovan ska marknadskompletterande finansiering via de statliga aktörerna bidra till en
förbättrad finansieringssituation i skeden och
segment där den privata marknaden verkar i begränsad utsträckning.
De senaste åren har Almis verksamhet på ett
tydligt
sätt
visat
hur
de
statliga
marknadskompletterande insatserna kan spela en
viktig roll, t.ex. i tider av finansiell instabilitet.
Den mycket kraftigt ökade utlåningen via Almi
under 2009 berodde i hög utsträckning på
situationen inom banksektorn, där bankerna inte
kunde möta efterfrågan på krediter bland landets
nya samt små och medelstora företag. Då
situationen i banksektorn stabiliseras sjunker
också behovet av utlåning via Almi.
Regeringen gör vidare bedömningen att det
nybildade bolaget Inlandsinnovation AB
kommer att bidra till att stärka företagande i den
del
av
landet
där
behovet
av
marknadskompletterande finansieringsinsatser är
som störst.
Regeringen har tidigare informerat riksdagen
om arbetet med att se över de statliga
kapitalförsörjningsinsatserna. För en närmare
beskrivning av regeringens ambitioner i den
fortsatta utvecklingen på området, se kapitel
3.6.4 samt kapitel 3.7 nedan.
Information och rådgivning

Utvecklad statlig information och rådgivning
Regeringen har sedan tidigare konstaterat att
företagens konkurrenskraft i stor utsträckning är
beroende av förmågan att tillgodogöra sig och
tillämpa ny kunskap. Behovet av kunskap
spänner över en rad områden och för många små
och medelstora företag är bl.a. tillgången till
rådgivning, nätverk och mötesplatser av stor
betydelse för utvecklingen i företaget.
Kunskapsbehoven kan variera beroende på vilket
utvecklingsskede ett företag befinner sig i.
Generellt kan behovet, precis som när det gäller
finansiering, sägas vara särskilt stort vid start och
i skeden av utveckling, t.ex. i samband med
expansion.
De statligt finansierade informations- och
rådgivningsinsatserna till entreprenörer och
företagare har en stor bredd. De omfattar allt
från ren myndighetsservice till skapande av

unionen.
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mötesplatser och mentorskapsaktiviteter för
företagare.
Rådgivningen som staten tillhandahåller bör
vara marknadskompletterande, kostnadseffektiv,
ta hänsyn till regionala förutsättningar samt utgå
från företagens efterfrågan. En förändring av
rådgivningsverksamheten
hos
Almi
har
påbörjats. Förändringen innebär att Almi ska
upphandla rådgivare i större utsträckning och
vidareutveckla verksamheter där rådgivning sker
från
företagare
till
företagare,
t.ex.
mentorskapsinsatser. Utgångspunkten för denna
inriktning är bl.a. att stimulera den privata
rådgivningsmarknaden samt möjliggöra mer
specialiserad och skräddarsydd rådgivning till
kunderna för att bättre motsvara företagens
behov.
Utvecklad myndighetsservice
Regeringen bedriver också ett arbete för att
utveckla, samordna och förstärka den
myndighetsservice som blivande och befintliga
företagare erbjuds. Ett exempel på hur detta kan
genomföras är tjänsten verksamt.se. Regeringen
gör bedömningen att ett ökat utnyttjande av etjänster bidrar till att bättre tillgodose
företagarnas behov. Som ett led i detta har
regeringen givit Bolagsverket i uppdrag att vara
utvecklingsansvarig myndighet för e-tjänster
inom området ”företag och företagande”. I
sammanhanget bör det noteras att Bolagsverket
är en central aktör för att processen med att
starta och driva företag ska fungera. Regeringen
gör bedömningen att registreringsverksamheten
vid Bolagsverket fungerar väl och att det
ambitiösa utvecklingsarbete som bedrivs vid
verket bidrar till att anpassa tjänsterna till
företagarnas behov.
För mer information om utvecklingen av eförvaltning, se utgiftsområde 22 Kommunikationer, politiken för informationssamhället.

Sedan 2007 genomför regeringen bl.a.
omfattande insatser för att stärka kvinnors
företagande.
Som
konstaterades
i
resultatredovisningen bidrar dessa insatser till
ökat företagande bland kvinnor. De har också
bidragit till ökad kunskap och kompetens om
kvinnors företagande.
Det finns även anledning att notera behovet
av att särskilt anpassa de statliga insatserna till de
behov som finns hos företagare med utländsk
bakgrund. Regeringen konstaterar att de
särskilda insatser som har genomförts för att
underlätta för personer med utländsk bakgrund
att starta och driva företag bedöms ha varit
lyckade.
I sammanhanget vill regeringen lägga fokus på
vikten av att alla aktörer som verkar med statliga
medel inom kapitalförsörjning, information och
rådgivning ska tillvarata de särskilda behov som
t.ex. finns hos unga samt hos personer med
utländsk bakgrund, såväl kvinnor som män. För
den senare målgruppen vill regeringen särskilt
lyfta fram den lyckade integrationen av IFS
Rådgivning AB i Almis verksamhet. 21
Regeringen gör bedömningen att detta bidrar till
att ytterligare stärka möjligheterna för personer
med utländsk bakgrund att få vägledning.
De senaste åren har det svenska
fordonsklustret varit utsatt för ett stort
omvandlingstryck. Regeringen har vidtagit en
rad åtgärder för att stödja utvecklingen och
konkurrenskraften i klustret. En del i detta har
varit förstärkningen och förlängningen av
programmet
för
leverantörsföretag
i
fordonsindustrin. Programmet bedöms bl.a. ha
bidragit till ett mer utvecklat marknads- och
strategiarbete i de deltagande företagen.
Programmet är ett exempel på hur staten, i
särskilda fall och under en begränsad tidsperiod,
kan bidra till att stötta omvandling och
utveckling i en bransch.

Riktade åtgärder

Turistfrågor och turiststatistik

Riktade åtgärder bidrar till utveckling
Som ett komplement till de generella insatserna
för
kapitalförsörjning,
information
och
rådgivning genomför regeringen ett antal riktade
åtgärder för att ta tillvara hela den potential som
finns för ökat företagande och i utveckling i
befintliga företag i alla delar av landet.

Fortsatt tillväxt i turistnäringen
Staten genomför en rad insatser för att bidra till
en långsiktigt konkurrenskraftig och hållbar

21 IFS Rådgivning AB ägs till 51 procent av Almi Företagspartner AB

och till 49 procent av stiftelsen IFS Rådgivningscentrum.
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turistnäring. Turistnäringen är en basnäring som
bidrar med över 162 000 helårsarbeten och
därmed skapar tillväxt både i storstadsregionerna
och på landsbygden. Turistnäringen är
arbetskraftsintensiv vilket innebär att ökad
omsättning snabbt genererar nya arbetstillfällen.
Dessa jobb går ofta till ungdomar, invandrare
och till grupper med svagare position på
arbetsmarknaden.
Det strategiska samarbete som har startat
under 2010 mellan olika myndigheter och
näringen
samt
etableringen
av
ett
utvecklingscenter för turistnäringen, syftar till
att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för
nya turistiska produkter och tjänster av högsta
kvalitet som motsvarar den ökade efterfrågan
som finns från utländska turister.
VisitSweden
AB:s
internationella
marknadsföringsarbete har för sjunde året i rad
bidragit till rekord i antal utländska
övernattningar.
Den
statliga
anslagsförstärkningen på 50 miljoner kronor per
år för 2010–2012 bedöms hittills ha varit
framgångsrik. Förstärkningen har, utöver att
bidra till ett rekordår för turistnäringen,
inneburit en kraftig ökning av näringslivets
medfinansiering av verksamheten med hela 26
procent. Detta indikerar en markant ökad
efterfrågan på bolagets tjänster.
Resultatet av de insatser som bedrivits av
VisitSweden AB för 2010 visar att efterfrågan
från turistnäringen på bolagets insatser fortsätter
att öka och att VisitSweden AB är att ses som en
viktig nod i utvecklingen av svensk turistnäring.
Geologisk verksamhet

Geologisk information bidrar till ökad tillväxt i
hela landet
Regeringens bedömning är att kvalitetssäkrad
geologisk information är nödvändig för att
tillgodose
samhällets
behov
av
planeringsunderlag. Beslut som rör planeringsoch miljömålsarbeten, infrastruktursatsningar
liksom intresset för malmprospektering i Sverige
medför ett behov av den här typen av
information.
Sveriges geologiska undersöknings (SGU)
mätningar av grundvattennivåer och kemisk
sammansättning ger en bra bild av grundvattnets
kvalitet och status i Sverige. Kartläggningen av
berggrund och bergkvalitet ger ett bra underlag

för planering av materialförsörjning. SGU:s
kartering av prospekteringsintressanta områden
har bidragit till att skapa förutsättningar för ett
hållbart nyttjande av landets mineralresurser.
Idag har Sverige 17 gruvor och intresset för att
starta nya gruvor är stort. Det finns flera objekt
där innehavarna har ansökt och beviljats
bearbetningskoncession. Även nedlagda gruvor
som är på väg att åter tas i bruk, såsom
Dannemora i Östhammars kommun, har kunnat
göra med hjälp av den information som funnits
tillgänglig hos SGU.
Ett digitalt arkiv av prospekteringsintressant
information innebär en enklare åtkomst till data,
större användningsmöjligheter och ökad
säkerhet med avseende på förutsättningarna att
bevara materialet för framtida användning.
Ökade krav ställs idag av företag och deras
finansiärer på tillgång till modern och effektiv
geologisk information. SGU:s materiel är
mycket
efterfrågat
av
gruvoch
prospekteringsindustrin.
Tillkännagivanden

För anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. har
riksdagen gjort ett tillkännagivande till
regeringen
beträffande
Tillväxtverkets
fördelning av medel (prop. 2009/10:1, bet.
2009/10:NU1, rskr. 2009/10:146). Med
anledning av detta vill regeringen framhålla att en
stor del av Tillväxtverkets program genom
anslaget
1:5
Näringslivsutveckling
m.m.
genomförs så att insatserna mot målgruppen
sker genom externa aktörer. Det är regeringens
mening att det ligger i linje med god hushållning
med statens resurser att statliga medel, där så är
aktuellt, fördelas för ett specifikt ändamål, till
den aktör som är bäst lämpad att genomföra
insatsen för den berörda målgruppen.
Riksdagen har vidare uppmanat regeringen att
se till att en långsiktig lösning när det gäller
huvudmannaskap och basfinansiering för
Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) kommer
till stånd (prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:NU1,
rskr. 2009/10:146). Med anledning av detta
beviljade regeringen SIQ 2 miljoner kronor i
bidrag för verksamheten 2010. 22 Som villkor för

22 N2010/3756/ENT.
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bidraget har regeringen bl.a. angivit att en
verksamhetsrapport samt en ekonomisk
redovisning ska lämnas till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) senast den 31 mars
2011. Efter särskild anmodan den 5 maj 2011 har
SIQ inkommit med en verksamhetsrapport samt
en ekonomisk redovisning den 18 maj 2011.
Utöver vad som har anförts ovan avseende
god hushållning med statens medel är det vidare
regeringens ståndpunkt att de verksamheter eller
insatser som finansieras med bidrag från
regeringen ska redovisas. Det gäller såväl den
verksamhet som har bedrivits med hjälp av
bidraget som en ekonomisk redovisning av
denna verksamhet.
Den 28 april 2011 beslutade regeringen att
Tillväxtverket ska ansvara för att utse ledamöter
till styrelsen för SIQ samt övriga åtaganden som
det tidigare Nutek haft med anledning av SIQ:s
stadgar.23 Den 1 september 2011 beviljade
regeringen SIQ 2 miljoner kronor i bidrag per år
för verksamheten 2011–2013.24 I syfte att få
beslutsunderlag om en eventuell långsiktig
finansiering för SIQ avser regeringen att låta
utvärdera den verksamhet vid SIQ som har
finansierats med medel från regeringen.
3.5.2

Innovation och förnyelse

Regeringen
arbetar
för
att
stärka
innovationskraften. Denna påverkas av insatser
inom ett flertal utgiftsområden. Under
utgiftsområde 24 Näringsliv sker arbetet bl.a.
genom insatser för forskning och innovation,
kommersialisering och miljöteknik. Arbetet sker
dels genom riktade insatser, t.ex. miljöteknik,
och dels genom myndigheter och bolag såsom
Verket för innovationssystem (Vinnova),
Sveriges geologiska undersökning (SGU),
Patentoch
registreringsverket
(PRV),
Patentbesvärsrätten
(PBR),
Patentombudsnämnden (PN), Innovationsbron
AB, RISE Holding AB.

23 N2010/2575/ENT.
24 N2011/5124/ENT.
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Resultat
Strategiska utvecklingsprogram för svensk
industri

Vinnova och ett flertal andra myndigheter har
under året fortsatt arbetet med att genomföra ett
tjugotal
strategiska
utvecklingsprogram
tillsammans med berörd industri. År 2010
avslutades utvecklingsprogrammen. Resultaten
kommer att tydliggöras under kommande år.
Behovsmotiverad forskning och
innovationssystem

Vinnova har till uppgift att främja hållbar tillväxt
genom finansiering av behovsmotiverad
forskning och utveckling av effektiva
innovationssystem.
Under 2010 lämnade Vinnova totalt bidrag
om 2 117 miljoner kronor. 27 nya utlysningar
har genomförts under året. Den medfinansiering
myndigheten kräver har i genomsnitt resulterat i
att de medel Vinnova satsat växlats upp till mer
än det dubbla. En jämförelse av uppskattad
arbetstid och andra kostnader visar att
kostnaderna per utlysning ligger på en något
lägre nivå 2010 än 2009.
En effektanalys av forskningsprogram inom
material från förnyelsebara råvaror visar att
programmen har lett till nya produkter och nya
företag. Försäljning av produkterna uppgår till
minst 50 miljoner kronor per år och är ökande.
En effektanalys av Vinnovas satsning på starka
forsknings- och innovationsmiljöer, bl.a. inom
verkstad och fordon samt sjukvård och
medicinteknik, visar att satsningen har resulterat
i förbättrade och mer konkurrenskraftiga
material, processer, produkter och tjänster,
bättre beslutsunderlag vid kritiska vägval samt
nya arbetssätt i FoU-frågor. Av de
utexaminerade doktorerna från fem studerade
centra verkar i dag 78 procent inom svenskt
näringsliv. De fem studerade FoI-systemen har
tillsammans resulterat i 15 avknoppningsföretag
som 2009 tillsammans omsatte 160 miljoner
kronor och hade 130 anställda.
Vad gäller Vinnovas stöd till små och
medelstora företag (SMF) visar en studie att de
företag som fått stöd uppvisar en snabbare
tillväxt och att även mindre stödbelopp kan få en
positiv utväxling genom att hjälpa företag att
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komma över tidiga finansiella hinder och ge dem
en möjlighet att utvecklas och stimulera till ett
tidigt affärstänkande. En undersökning av
programmet Vinn Nu, som ger mindre
startbelopp till nystartade företag, i form av en
tävling om bästa affärsidé, visar att företag som
deltagit i programmet ökar sin omsättning och
anställda flera gånger om redan på ett par års
sikt. För utlysningen 2003 till exempel hade de
företag som fick finansiering i programmet en
sammanlagd omsättning på 15,8 miljoner kronor
och sammanlagt 52 anställda. År 2009 hade
samma företag en omsättning på 237,8 miljoner
kronor och 201 anställda.
Vinnova har också till uppgift att stimulera
internationellt samarbete som stärker svensk
forskning och innovation samt bidrar till nytta
för Sverige. Vinnova satsade cirka 48,6 miljoner
kronor inom det strategiska området globala
länkar under 2010. Vinnova har under året
förnyat ett samarbetsavtal med Department of
Science i Indien, vilket resulterat i tre
programsatsningar och andra utbyten. Samarbete
har initierats med aktörer i Brasilien och
kontakter har etablerats med aktörer i Sydkorea.
Även inom närområdet sker en rad samarbeten,
dels
inom
Norden
och
dels
inom
Östersjöområdet.
Vinnova
har
genomfört
en
årlig
informationsturné rörande EU:s sjunde
ramprogram för forskning och teknisk
utveckling. Under turnén har nio lärosäten på
sex orter besökts och cirka 725 personer från
universitet och högskolor, näringsliv samt
offentliga
organisationer
deltagit.
Informationsverksamheten bedrivs som ett led i
Vinnovas regeringsuppdrag att stimulera det
svenska deltagandet i EU:s ramprogram för
forskning och teknisk utveckling. Fram till
oktober 2010, motsvarade det svenska
deltagandet 3,9 procent av samtliga beviljade
medel inom EU:s ramprogram vilket betyder att
622 miljoner euro kontrakterats. Sveriges bidrag
till den totala budgeten är 2,3 procent, vilket
innebär att ramprogrammet ger ett positivt
nettobidrag till den svenska forskningens
finansiering.
Strategiska kompetensmedel vid
forskningsinstituten
Industriforskningsinstituten
under
RISE
Holding
AB
ska
vara
internationellt
konkurrenskraftiga och verka för hållbar tillväxt

i Sverige genom att stärka näringslivets
konkurrenskraft och förnyelse.
Staten finansierade RISE-gruppen i form av
strategiska kompetensmedel med 468 miljoner
kronor 2010, vilket direkt genererade 1,3
miljarder kronor i näringslivsintäkter. I
praktiken så är uppväxlingen betydligt större om
man ser till de effekter i form av nya produkter,
processer, tjänster, affärsmodeller och industriell
nytta som är resultaten från verksamheten.
Institutssektorn växer och mer än 50 procent
av den svenska institutssektorn ingår numera i
RISE. De strategiska kompetensmedlen bidrar
till att stärka institutens roll. Näringslivsintäkter
utgör numera 56 procent av intäkterna. De
dominerande branscherna är skog, livsmedel och
stålindustri. För att öka samverkan med små och
medelstora företag har ett gemensamt RISEprojekt inrättats. RISE-gruppen har nu har cirka
4 000 SMF som kunder.
RISE-instituten är samlat den sjätte största
deltagaren i Sverige i EU:s ramprogram för FoU.
Totalt kommer 23 procent av intäkterna från
internationella projekt.
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Regeringen avsätter årligen medel till IVA. IVA
är ett oberoende nätverk av beslutsfattare från
näringsliv, universitet och högskolor samt
förvaltning.
Resultatet inom projektet ”Innovation för
tillväxt”, som IVA bedriver tillsammans med
Vinnova och Tillväxtverket, är att det har samlat
aktörer regionalt och nationellt till dialog om
betydelsen av goda förutsättningar för
innovation för företag och samhället i övrigt.
Projektet har starkt bidragit till att lyfta
innovationsfrågorna på den politiska agendan
nationellt och på den regionala nivån. Olika
förslag och strategiska idéer har diskuterats, och
utmynnat i olika beslut, åtgärder och processer
från regeringen, från myndigheter, från
intresseorganisationer och från regionala aktörer.
Projektet ”Transport 2030” har resulterat i ett
stort deltagande av ett brett spektrum av
transportsystemets intressenter. Projektet har
bidragit till en samsyn bland aktörerna inom
strategiska utvecklingsfrågor för sektorn.
Geovetenskaplig forskning
SGU stöder årligen forskningsprojekt vid
universitet och högskolor kring samhällsviktiga
frågeställningar inom tillämpad geovetenskaplig
forskning
och
riktad
geovetenskaplig
33
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grundforskning. Under 2010 har 6 nya
ansökningar och 10 fortsättningsprojekt beviljats
forskningsmedel på sammanlagt 5,59 miljoner
kronor.
Inom myndigheten bedrivs också tillämpad
forskning och metodutveckling som bedöms
utifrån SGU:s övriga mål och uppgifter. Under
2010
beviljades
19
projekt
interna
forskningsmedel på totalt 2,8 miljoner kronor.
SGU har genom ett antal interna FoU-projekt
gjort fördjupade studier av den sedimentära
berggrunden i Skåne och även av den kambriska
sandstenen i södra Östersjön. Under 2010 har
SGU avslutat malmgeologiska interna och
externa forskningsprojekt i Grängesberg,
Dannemora såväl som i Garpenberg. Delar av
projekten pågår fortfarande. Resultaten av
SGU:s FoU-insatser har varit viktiga för ett
flertal processer i Sverige (se analysdelen).
Tre av SGU:s egna medarbetare har under året
adjungerats som professorer vid universitet och
högskolor.
Kommersialisering

Innovationsbron AB arbetar med att
kommersialisera kunskapsintensiva idéer oavsett
om
dessa
är forskningsbaserade
eller
erfarenhetsbaserade.
Innovationsbron AB delar upp sin verksamhet
på två huvudområden, såddfinansiering och
inkubation.
Inom såddfinansieringen har bolaget gjort 79
ägarkapitalinvesteringar, varav 47 miljoner
kronor avsett 35 nyinvesteringar och 30 miljoner
kronor följdinvesteringar. Bolaget har också ökat
fokus på att stärka sin finansiella ställning genom
att avyttra innehav: 25 försäljningar har givit
Innovationsbron AB ett kapitaltillskott på 35
miljoner kronor. När det gäller insatser inom
direkt ägarkapital är 6 procent av mottagarna
kvinnor. Inom verifiering, som också är en viktig
del av såddfinansieringsverksamheten, är 23
procent av mottagarna kvinnor.
Den andra verksamhetsgrenen är utvecklingen
av inkubatorer. Antalet anställda i företag som
sitter eller har suttit i inkubatorer uppgick vid
utgången av 2009 till cirka 3 600 personer.
Samma år omsatte dessa företag knappt 2,5
miljarder kronor. Hösten 2010 lanserades ett
utvecklat inkubatorprogram, BIG Sweden, som
sätter ytterligare fokus på inkubatorernas
34

affärsutvecklingsprocesser
och
stärkta
möjligheter att sprida väl fungerande
arbetsformer.
Även Almi Företagspartner AB (Almi, se
kapitel 3.5.1) arbetar med innovationsfrämjande
verksamhet genom finansiering och rådgivning
till både enskilda innovatörer och företag, såväl
nystartade som etablerade. Almi har som
ambition att öka kundgruppen befintliga företag
där det kan finnas behov av t.ex.
produktutveckling,
miljöanpassning
eller
modernare design för att stärka företagens
konkurrenskraft.
Av Almis utlåning går cirka 350 miljoner
kronor till företag för utveckling av nya
produkter eller tjänster, varav cirka 80 miljoner
kronor till innovationsprojekt. Utlåningen till
innovatörer fortsätter dock att minska, från 62
miljoner kronor 2009 till 49 miljoner kronor
2010. Utöver lån har också 14 miljoner kronor i
förstudiemedel tilldelats 1 835 innovatörsprojekt
för
en första
utvärdering
av
idéns
kommersialiserbarhet. Drygt 3 700 av Almis
rådgivningskunder 2010 har tagit del av
rådgivning om innovation, vilket innebär att
innovationsrådgivningen uppgick till drygt en
fjärdedel av all rådgivning som erbjöds av Almi.
Under 2010 har 563 (567) av kundernas idéer
kommersialiserats.
Inom ramen för de särskilda insatserna för
kvinnors företagande har regeringen även för
2010 förstärkt Almis innovationsfinansiering
med 7 miljoner kronor. Andelen kvinnor som
fått del av Almis innovationsfinansiering
uppgick 2010 till 30 (29) procent.
Immaterialrätt

Patent- och registreringsverket (PRV) är en
avgiftsfinansierad myndighet och ekonomiskt
mål för verksamheten är full kostnadstäckning.
Nivån på antalet inkomna nationella
patentansökningar har legat stabilt på cirka 2 650
ansökningar per år under snart en tvåårsperiod.
Tendensen är att andelen sökanden med enstaka
ansökningar har ökat, medan de större
företagen, som oftare söker ett flertal patent,
vänder sig globalt. Beviljade nationella
patentansökningar 2010 var 1 379 (2009 1 248).
Verksamhetens underskott uppgår till 12,8
miljoner
kronor,
vilket
är
en
stor
resultatförbättring jämfört med föregående år,
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som visade ett underskott på 102 miljoner
kronor. Resultatförbättringen beror både på
ökade intäkter och sänkta kostnader.
Kostnadssänkningen är framför allt en effekt av
föregående års omstruktureringsarbete, vilket
medförde att medelantalet anställda minskade
med tio procent.
Under 2010 har PRV utarbetat en strategisk
plan för perioden 2011–2013 där fokus i hög
utsträckning är lagd på information om och
tillgängliggörande av industriellt rättsskydd.
PRV arbetar kontinuerligt med att informera
och berätta om immaterialrättens betydelse. Det
görs bland annat genom ett konsekvent PRarbete, via den egna webbsidan, genom dialog i
sociala medier, i det månatliga nyhetsbrevet, på
mässor, vid företagsbesök och i samarbete med
olika vidareförmedlare på många olika platser i
Sverige, ofta i seminarieform.
En ny myndighet, Patentombudsnämnden
(PN), inrättades den 1 september 2010.
Nämnden ansvarar för auktorisation och tillsyn
av svenska patentombud. Bolagsverket utför
administrativa och handläggande uppgifter åt
nämnden. Inför bildandet av nämnden har
Bolagsverket skapat ett register för auktoriserade
patentombud. Vid bildandet av PN planerades
att cirka 500 patentombud skulle ansöka om
auktorisation det första verksamhetsåret. Under
de fyra månader som nämnden bedrivit sin
verksamhet har 85 patentombud auktoriserats.
Patentbesvärsrätten (PBR) är en fristående
specialdomstol som efter överklagande prövar
bl.a. PRV:s beslut i ärenden om patent,
varumärken och mönster samt namn och
utgivningsbevis.
PBR:s
genomsnittliga
handläggningstid minskade något under 2010
men den ligger fortfarande över det i
regleringsbrevet uppställda målet om ett år.
PBR:s tekniska ledamöter har särskilda
förordnanden att som tekniskt sakkunniga
ledamöter tjänstgöra vid Stockholm tingsrätt
och Svea hovrätt vid dessa domstolars
handläggning av patentmål. Utlåningen av
tekniska ledamöter till de allmänna domstolarna
2010 ökade något i förhållande till föregående år.
Det större engagemanget i personår räknat, i
förening med det högre kostnadsläget jämfört
med tidigare år, medförde att kostnaderna för
utlåningen ökade.

Miljödriven näringslivsutveckling

Flera myndigheter har bedrivit arbete med
genomförande
av
uppdrag
inom
miljöteknikområdet inom ramen för de medel,
150 miljoner kronor per år, som avsatts för
särskilda miljötekniksatsningar under åren 2008–
2010. Resultaten kommer att kunna tydliggöras
närmare längre fram. Ytterligare 100 miljoner
kronor har avsatts per år 2011–2014 och under
början av 2011 har myndigheter fått nya eller
fortsatta uppdrag att arbeta med och utveckla
miljöteknikområdet.
Sveriges miljöteknikråd (Swentec), vars
uppdrag sträckte sig till 31 december 2010, har
under 2010 bedrivit fortsatt arbete med analys av
den svenska miljötekniksektorn och har i sin
slutrapport redovisat ett antal förslag till
fortsatta insatser för främjande och utveckling av
svensk miljöteknik.
Tillväxtverkets
program
”Miljödrivna
marknader” har under 2010 totalt haft 15
miljoner kronor till sitt förfogande. De beslutade
projekten
representerar
en
stark
marknadskoppling vilket varit framgångsrikt för
programmets resultat. Sammanlagt har 1 155
företag nåtts direkt eller indirekt av
programmets stöd, varav 64 procent är privata
aktörer.
Regeringens satsning på att utveckla det
internationella
samarbetet
på
miljöteknikområdet har lett till ett flertal avtal
med länder viktiga för utvecklingen av svensk
miljöteknik, såsom Kina, Indien, USA, Ryssland,
Sydafrika och Brasilien. Miljötekniksektorns
andel av den totala svenska varuexporten ökade
under 2010. Miljöteknikexporten till Kina var 93
procent större för helåret 2009 än för helåret
2007. Första halvåret 2010 låg exporten kvar på
2009 års nivå. I december 2010 beslutade
regeringen om utvidgning av den särskilda
internationella miljötekniksamordningen till att
utöver Kina även omfatta Indien och Ryssland.
Myndigheten
för
tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har
fått regeringens uppdrag att analysera
förutsättningar
för
miljödriven
näringslivsutveckling. En slutrapport av
uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) i februari 2012. I en
delrapport inom Tillväxtanalys uppdrag
redovisade myndigheten i april 2011 en
litteraturöversikt med inriktning på forskning
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avseende de områden inom vilka regeringen har
riktade främjandeinsatser.
Analys och slutsatser
Strategiska utvecklingsprogram för svensk
industri

Industrin har visat ett stort intresse för att
utveckla FoU-samarbetet med staten, vilket bl.a.
uttrycks genom industrins intresse att
tillsammans med staten finansiera gemensamma
forskningsprogram.
Behovsmotiverad forskning och
innovationssystem

Effektanalyser på Vinnovas program genomförs
av externa konsulter mot betalning från
Vinnova. Analyserna görs för att värdera och
förstå långsiktiga och övergripande effekter på
samhällsekonomi och innovationssystem som
följer av investeringar i forskning, utveckling och
innovation. Under 2010 har Vinnova gjort två
effektanalyser och 14 utvärderingar.
Vinnova har dessutom gjort en genomgång
och analys av tidigare effektanalyser för att dra
lärdom av tidigare satsningar av såväl Vinnova
som dess föregångare. Denna genomgång visar
att Vinnova är en betydligt mindre forskningsoch innovationsaktör än sina föregångare
Styrelsen för teknisk utveckling (STU) och
Verket för näringslivsutveckling (Nutek), vilket
medför att Vinnova i än högre grad måste
fokusera sina medel där de kan göra störst nytta,
där potentialen för innovation är stor och där
insatserna leder till ökad konkurrenskraft.
Vinnova spelar också en viktig roll i att få
aktörer att samverka och fungera som
katalysator för innovationsprocesser.
Effektanalysen av forskningsprogram inom
material från förnyelsebara råvaror visar att
programmen
haft
stor
effekt
på
kunskapsspridning,
nätverkande
och
uppbyggnad av forskningsmiljöer. Som nämndes
i resultatdelen har programmen lett till nya
produkter och nya företag. Sammanfattningsvis
bedöms programmen i effektanalysen ha gett
tillbaka minst lika mycket som de kostat,
samtidigt som svenskt näringslivs långsiktiga
konkurrenskraft har stärkts.
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Effektanalysen av starka forsknings- och
innovationsmiljöer (se resultatdelen) konstaterar
effekter inom hela triple helix, som består av
akademi, näringsliv och offentlig verksamhet.
Regeringen bedömer att satsningen har varit
lyckad, då den bland annat har lett till
förbättrade och mer konkurrenskraftiga
material, processer, produkter och tjänster.
I ”Svart på vitt – om jämställdhet i akademin”
(SOU 2011:1) konstateras att kvinnor ofta
missgynnas när det gäller tilldelning av medel
inom excellenssatsningar. Rapporten konstaterar
dock att på Vinnova hade kvinnor 2009 en något
högre beviljandeandel än män. Vinnova ser ut att
ha lyckats väl i sina jämställdhetsambitioner,
trots att de huvudsakligen arbetar inom
teknikområdet, det område som har den lägsta
andelen kvinnor. Slutsatsen är att de har arbetat
fram en jämställdhetsprofil på sin verksamhet
som ser ut att ha givit viss effekt.
Vinnovas internationella arbete bidrar till att
skapa viktiga nätverk och samarbeten för
svenska företag och forskare, som i sin tur lett
till att såväl stora som mindre företag har
etablerat kontakter samt fått konkreta
affärsmöjligheter med internationella partners.
En positiv effekt av Vinnovas stöd och
satsningar på små och medelstora företag,
inklusive programmet Vinn Nu, är att de SMF
som fått stöd eller deltagit i program uppvisar en
snabbare tillväxt.
Sammanfattningsvis bedömer regeringen att
Vinnovas arbete bidrar till att utveckla effektiva
och starka innovationssystem som är viktiga för
utvecklingen av Sveriges konkurrenskraft.
Strategiska kompetensmedel vid
forskningsinstituten
Industriforskningsinstituten är en forskningsoch innovationsaktör som har en stor betydelse
för Sveriges utveckling och framgång.
Instituten har länge arbetat strategiskt med
näringslivet. De har ingått partnerskap och
skrivit ramavtal med viktiga industriella företag.
För att klara av en ökad efterfrågan från
näringslivet planerar ett flertal av instituten för
en expansion. Redan nu är en av de största
utmaningarna
att
klara
av
kompetensförsörjningen.
Instituten har möjlighet att använda de
strategiska medlen till att medfinansiera
deltagande i EU:s ramprogram. Denna möjlighet
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har utnyttjats av alla instituten, vilket har lett till
att de är framgångsrika i EU:s ramprogram.
Regeringen bedömer att instituten bidrar till
förnyelse och ökad konkurrenskraft för
industrin.
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Det har 2010 skett ett förstärkt utbyte mellan
Regeringskansliet och IVA. Bland annat bidrog
IVA i arbetet med regeringens strategi för ökad
tjänsteinnovation.
Regeringen
bedömer
att
projektet
”Innovation för tillväxt” har ökat kunskapen om
och uppmärksamheten på förutsättningarna för
innovation i Sverige.
Projektet ”Transport 2030” bidrar till en bild
av hur framtidens transportsystem kan skapas
och en förstärkning av samarbetet och samsynen
mellan olika aktörer kring strategiska
utvecklingsfrågor.
Det är regeringens bedömning att IVA:s
verksamhet, genom bland annat seminarier,
projekt och svar på remisser, bidrar med viktiga
underlag för utveckling av politiken för tillväxt,
innovation och forskning. IVA:s nätverk
möjliggör kunskapsutbyten och dialog med
breda kontaktytor mot nationell och
internationell
forskning,
näringsliv
och
förvaltning i viktiga samhällsfrågor.
Geovetenskaplig forskning
Utifrån resultat i interna FoU-projekt och
resultat från externa FoU-studier finansierade av
SGU
(se
resultatdelen)
har
bl.a.
geotermiprojekten i Köpenhamn och Malmö
samt Citytunneln i Malmö kunnat få modernt
geologiskt underlag i samband med förstudier
och projekteringsarbeten. I vissa fall har även
kunskap framtagen inom FoU-verksamheten
varit till stöd i samband med geologiska tvister i
större infrastrukturprojekt som Citytunneln och
Hallandsåstunneln. Resultaten från ett internt
FoU-projekt om den kambriska sandstenen i
södra Östersjön har haft stor betydelse för en
rapport om möjliga lagringsområden för
koldioxid i djupa akvifärer. Pågående och
avslutade malmgeologiska interna och externa
forskningsprojekt i Grängesberg, Dannemora
såväl som i Garpenberg har signifikant bidragit
till bättre förståelse av malmprovinsen
Bergslagen. Viktig geologisk information från
dessa projekt kan användas i uppbyggnaden av
konceptuella modeller för områdena, som i sin
tur är väsentliga för prospektering av djupt

liggande malmer och för framtida försörjning av
råmaterial.
Att tre av myndighetens medarbetare blivit
adjungerade som professorer vid universitet och
högskola stärker på ett tydligt och bra sätt
kontakterna mellan myndigheten och lärosätena.
Det är regeringens bedömning att SGU:s stöd
till universitet och högskolor har en positiv
betydelse för den geovetenskapliga forskningen.
Utvecklandet och användandet av nya kunskaper
och metoder inom geologin tillfredställer på ett
bra sätt samhällets behov och verkar för en
hållbar utveckling.
Kommersialisering

Utveckling
av
nya
eller
växande
kunskapsbaserade företag är av grundläggande
betydelse
för
Sveriges
konkurrenskraft.
Innovationsbron AB bedöms ha bidragit till att
uppfylla detta under året, med god balans mellan
olika
insatser
rörande
såddfinansiering,
affärsutveckling inklusive inkubatorer och
verifiering. Innovationsbron AB har tydligt
uttryckt vikten av att fortsätta verka lokalt,
regionalt och nationellt för att uppfylla ovan
nämnda mål.
Med anledning av att Innovationsbron AB:s
såddfinansiering når en relativt liten andel
kvinnor (se resultatdelen), ska bolaget utvärdera
och senast i årsredovisningen för verksamhetsår
2011 redovisa om det finns särskilda hinder för
kvinnors möjligheter att delta i den verksamhet
som bolaget finansierar och hur bolaget avser att
utveckla produkter och processer för att
kvinnliga entreprenörer i ökad utsträckning ska
kunna ta del av verksamheten.
Almi erbjuder såväl rådgivning som
finansiering till enskilda innovatörer och
befintliga
företag.
Kundundersökningar
avseende verksamheten visar på hög nöjdhet,
t.ex. kan 85 procent av kunderna tänka sig att
rekommendera Almi till andra. Det är
regeringens
bedömning
att
Almis
innovationsverksamhet visar gott resultat och
bidrar till att idéer kommersialiseras i nya eller
befintliga företag, vilket i sin tur bidrar förnyelse
och tillväxt i ekonomin.

37

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 24

Immaterialrätt

Under 2010 har måluppfyllelsen vad gäller
PRV:s handläggningstider ytterligare förbättrats,
trots att en neddragning av personalresurser
skett jämfört med 2009.
År 2010 har präglats av efterdyningar av den
ekonomiska krisen, vilket bedöms starkt ha
påverkat efterfrågan på patent under 2009.
PRV har en mycket viktig roll på
immaterialrättsområdet eftersom immateriella
rättigheter är ett viktigt konkurrensmedel för
svenskt näringsliv samt att kunskap och
kännedom om detta ligger på låga nivåer i delar
av näringslivet, främst hos SMF. PRV har en
mycket viktig uppgift i att förbättra förståelsen
av den roll som immaterialrätten har för
värdeskapande, tillväxt och samhällsekonomisk
effektivitet.
PRV drabbades hårt av den ekonomiska
krisen under 2009. Krisen sammanföll i tid
dessutom med ett antal andra omvärldshändelser
som påverkade PRV:s ekonomi negativt. PRV
agerade genom att öka ansträngningarna på
marknadsföring för att hålla intäktsmassan uppe
samt att minska kostnaderna i hela
organisationen. En av de mest påtagliga
åtgärderna var att minska personalresurserna
med nästan 15 procent. Detta förändringsarbete
har fortsatt under 2010.
Merparten av de resultatförbättringar som
måste genomföras ligger i ytterligare
effektiviseringar och rationaliseringar av
verksamheten. Den viktigaste frågan för PRV
inför framtiden är hur myndigheten ska kunna
uppnå en ekonomi i balans och att myndigheten
därmed också ska kunna spela en fortsatt viktig
roll på immaterialrättens område.
Patentbesvärsrätten (PBR) prövar mål som i
stor utsträckning kräver särskild kompetens på
det tekniska området. Behovet av att domstolen
kan upprätthålla sin specialistkompetens är stort.
De regelverk som omgärdar PBR behöver
uppdateras för att stå i överensstämmelse med de
förändringar som skett i övrigt inom Sveriges
Domstolar vad gäller domstolens organisation
och lönesättning av chef. Med anledning av detta
och i syfte att kunna underlätta och effektivisera
domstolens ärendehantering har regeringen
påbörjat en översyn av domstolens organisation.
Både beredningen och avgörandet av PBR:s
mål fordrar numera större resurser än tidigare.
Domstolen har under senare år på flera sätt
38

effektiviserat beredningen. Många uppgifter i
den
rutinmässiga
handläggningen
har
överlämnats
till
kansliet.
En
särskild
beredningsorganisation
med
lagfarna
föredragande har inrättats. It-funktionerna har
fortlöpande utvecklats i syfte att stödja främst
beredningsarbetet.
Den huvudsakliga anledningen till att PBR
inte nådde sitt mål vad gäller handläggningstider
(se resultatdelen) är att PBR under det gångna
året mer konsekvent än tidigare inriktat sig på att
avgöra de äldsta målen som inkommit under
2008 och 2009. Att PBR under 2009 och 2010
inte haft full bemanning av lagfarna ledamöter
har också haft betydelse för handläggningstiden.
Miljödriven näringslivsutveckling

Miljödriven näringslivsutveckling innehåller ett
brett spektrum av möjligheter där företag kan
använda såväl sitt interna miljöarbete som en
produkts miljöpåverkan under produktionen
eller den slutliga produkten eller tjänsten, som
en affärsmöjlighet.
Det sker i dag en global omställning till ett
mer resurseffektivt samhälle och Sverige ligger
långt framme när det gäller att ställa om system
och produktion. När det gäller att dra nytta av
omställningen i form av kommersialisering och
export finns det dock mer att göra.
En slutsats från programmet ”Miljödrivna
marknader”
(se
resultatdelen)
är
att
affärspotentialen på de miljödrivna marknaderna
är betydligt bredare och större än traditionell
miljöteknik. Programmet har visat ett stort
behov hos framför allt små företag av att
samverka med andra företag för att skapa ett
gemensamt
kunderbjudande
genom
att
”paketera” en färdig systemlösning. Detta behov
är särskilt tydligt inför en exportsatsning.
Svenska företag har stor kunskap på ett flertal
områden, t.ex. kring hållbar stadsutveckling och
systemlösningar. Små och medelstora företag har
sällan egna resurser att genomföra en grön
omställning och det är därför bra att
satsningarna anpassas för denna målgrupp.
Företag i miljö- och energisektorn opererar på
marknader som i stor utsträckning regleras och
omregleras. De exponeras därför i stor
utsträckning för ett högt risktagande vid
investeringar. En förutsägbar och långsiktig
politik underlättar privata investeringar.
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3.5.3

Ramvillkor för företag och
konkurrens

Resultat
Ramvillkor

Goda ramvillkor för företag och företagande – för
att skapa tillväxt och sysselsättning
Grunden för arbete, tillväxt och välfärd läggs via
fri företagsamhet. Goda ramvillkor för företag
och företagande är därför av central betydelse
för utvecklingen i landet. Genom öppna
marknader med väl fungerande konkurrens
skapas förutsättningar för ett livskraftigt,
innovativt och dynamiskt näringsliv som kan
anpassa sig till nya förutsättningar.
Med ramvillkor för företag och företagande
avses generella system och regelverk som anger
villkor och förutsättningar för att starta, driva
och utveckla företag. Dessa villkor påverkar
därför i hög grad företagens vardag och dess
närmare utformning kan vara avgörande för
centrala beslut i företagen om t.ex. investeringar,
lokalisering och anställning. Det är därför viktigt
med en så bred och tydlig förankring med
näringslivet som möjligt. Genom kontakter och
dialog
med
företag,
olika
näringslivsorganisationer och andra företrädare
för näringslivet arbetar regeringen för att
identifiera problem och hinder i lagstiftning och
regelverk samt otydliga och administrativt
betungande bestämmelser som motverkar ett
gynnsamt och dynamiskt företagsklimat. Sådana
förslag och probleminventeringar ligger senare
till grund vid översyn av regelverk, både på
nationell och internationell nivå, inom sådana
områden som berör företag och företagande och
bidrar även till att en helhetssyn kan
upprätthållas. Syftet är att regelverken ska vara så
enkla, tydliga och ändamålsenliga som möjligt
inom det område regelverket avser att reglera.
Ramvillkor är dock mer än bara rättsliga
regelverk. Det kan även handla om
administrativa system som företagen har att
hantera i sin vardag för att t.ex. sköta betalningar
och fakturering samt hantera blanketter och
deklarationer. Det kan också handla om graden
av offentlig kontroll och tillsyn över företagens
verksamhet eller produktion. Möjligheten för
företagen att få tillgång till information och
service som krävs för verksamheten kan också i
hög grad påverka förutsättningar att starta och

driva företag. Myndigheternas tillgänglighet och
service har därför stor betydelse när det gäller att
skapa goda ramvillkor för företag. Dessutom
påverkar naturligtvis faktorer som omfattningen
av det offentliga åtagandet, graden av statlig
styrning och reglering samt hur stor del av
marknaden som är öppen för konkurrens.
Sådana system bör inte ge upphov till
omotiverade administrativa bördor eller andra
hinder för företagen, utan i stället i mesta
möjliga mån utformas för att stödja och
underlätta för företagen. Att främja sådana
åtgärder är ytterligare ett viktigt led i regeringens
arbete med att skapa goda ramvillkor för företag
och företagande.
Exempel på områden som har stor betydelse
när det gäller ramvillkor för företag och
företagande
är
skatterätt,
arbetsrätt,
associations- och bolagsrätt, handelsrätt,
miljörätt, regler om finansiering samt ekonomisk
redovisning och revision. Nedan följer ett urval
av åtgärder som regeringen har vidtagit på
områden som har stor betydelse för företag.
Åtgärder för att skapa goda ramvillkor för företag
och företagande
Skattesystemets utformning har stor betydelse
för incitamenten att starta och driva företag i
Sverige. Genom goda skattemässiga villkor för
företagande och investeringar i Sverige skapas
tillväxt i hela landet, vilket tryggar sysselsättning
och skapar välfärd.
Regeringen tillsatte vid årsskiftet 2010/2011
en företagsskattekommitté (dir. 2011:1) med
uppdrag att se över företagsbeskattningen. Syftet
är att beskattningen ska utformas så att
företagande, investeringar och sysselsättning
gynnas. Kommittén ska undersöka olika
möjligheter att minska beskattningen av
riskkapital i bolagssektorn och göra villkoren
mer lika för finansiering med eget kapital
respektive med lån. Kommittén ska också föreslå
regeländringar för att skydda den svenska
bolagsskattebasen i en allt mer globaliserad värld.
Kommittén kommer att behandla flera
skattefrågor som är viktiga för företagen bl.a. att
få till stånd en konkurrenskraftig bolagsskatt
och skatteincitament för forskning och
utveckling samt för riskkapital.
Regeringen tillsatte den 10 mars i år en
utredning som ska se över möjligheten att införa
ett system med skattelättnader för företag i
särskilt utsatta områden, s.k. nystartszoner (dir.
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2011:18). Ett sådant system kan bidra till att
minska utanförskapet och öka sysselsättningen i
områden där bl.a. sysselsättningsgraden avsevärt
understiger det nationella genomsnittet.
Regeringen föreslår att mervärdesskattesatsen
för restaurang- och cateringtjänster (exkl.
alkohol) sänks från 25 till 12 procent. Förslaget
innebär att samma skattesats, 12 procent,
kommer att vara tillämplig på restaurang- och
cateringtjänster som på livsmedel och
rumsuthyrning i hotellrörelse. Förslaget
förväntas leda till positiva effekter både på
sysselsättningen och för företagen i form av
minskade administrativa kostnader. Förslaget
beräknas
långsiktigt
ge
en
positiv
sysselsättningseffekt på 6 000 helårarbetskrafter,
där den större delen kan hänföras till
nyanställning
inom
restaurangoch
cateringbranschen.
De
administrativa
kostnaderna för företagen beräknas minska med
i storleksordning 0,2 miljarder kronor årligen
genom förslaget, på grund av att företagen i
betydligt högre utsträckning kan tillämpa en och
samma skattesats. Eftersom många företag i
restaurang- och cateringbranschen är små och
medelstora företag är förslaget särskilt gynnsamt
för sådana företag.
I
dag
finns
bestämmelser
om
skatteförfarandet utspridda i många olika lagar,
t.ex. i taxeringslagen (1990:324) och i
skattebetalningslagen (1997:483). Regeringen
beslutade den 8 september att överlämna
proposition 2010/11:165 till riksdagen med ett
förslag till en ny samlad skatteförfarandelag.
Med en lag blir regelverket lättare att överblicka
och tillämpa. Dubbelregleringar försvinner och
onödiga begrepp tas bort. Obefogade skillnader i
sak mellan bestämmelser i samma ämne
försvinner också. Detta bidrar till att den
administrativa kostnaden för att sätta sig in i
regelverket minskar betydligt för företag, andra
enskilda, domstolar och andra myndigheter samt
till att stärka de skattskyldigas ställning.
Regeringen lämnar flera viktiga förslag för att
minska de administrativa kostnaderna och för att
stärka rättssäkerheten för de skatteskyldiga.
Bland förslagen kan nämnas att t.ex. dagens
regler för F-skatt ska bli enklare samt att
juridiska personer, förutom dödsbon, ska kunna
lämna deklaration vid fyra tidpunkter under året.
Regeringen
föreslår
också
att
alla
deklarationsskyldiga ska kunna använda
deklarationsombud, för både skattedeklarationer
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och inkomstdeklarationer. Den nya lagen
föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.
Miljölagstiftningen skapar förutsättningar och
villkor för att etablera, driva och utveckla företag
i ett flertal branscher samt karaktäriseras av en
hög förändringstakt genom nytillkommande
lagstiftning eller förändring av existerande regler.
Det är därför viktigt med ett tydligt regelverk
som är enkelt att tillämpa både för företag och
myndigheter.
Den 21 oktober 2010 beslutades om att
tillsätta en utredning om Reglering av
industriutsläpp (dir. 2010:11), som ska föreslå
hur direktivet om industriutsläpp ska
genomföras i svensk rätt. Utgångspunkten är att
det är viktigt att skapa ett tydligt och enkelt
regelverk, genom bland annat ett effektivt
system för omprövning av miljöfarliga
verksamheter. Uppdraget ska redovisas senast
den 31 december 2011.
Avfallslagstiftningen berör ett stort antal
företag och näringslivet har framfört synpunkter
på att reglerna behöver förenklas och
tydliggöras. EU:s nya ramdirektiv för avfall
(2008/98/EG) utgör en viktig grund för
avfallslagstiftningen och i propositionen om
Nedskräpning
(prop.
2010/11:125,
bet.
2010/11:MJU24, rskr. 2010/11:276) föreslås
förändringar i svensk rätt som krävs för att
genomföra direktivet. Vidare har regeringen
beslutat om att tillsätta en särskild utredare för
att göra en översyn av avfallsområdet (dir.
2011:66). Översynen ska ta sin utgångspunkt i
att avfallshanteringen ska ske på ett
resurseffektivt och miljömässigt sätt, vara
effektiv för samhället och enkel för konsumenter
och andra användargrupper. Uppdraget ska
redovisas senast den 1 juni 2012.
De associationsrättsliga regelverken är liksom
regelverken gällande ekonomisk redovisning och
revision av stor betydelse för företagen. Det är
därför viktigt att regelverken är ändamålsenliga,
tydliga och enkla att tillämpa.
Den 1 april 2010 trädde en ändring i
aktiebolagslagen (2005:551) i kraft som innebar
att gränsen för lägsta tillåtna aktiekapital för
privata aktiebolag sänktes från 100 000 kronor
till 50 000 kronor (prop. 2009/10:61, bet.
2009/10:CU12, rskr. 2009/10:188). Ändringen
syftade till att göra aktiebolagsformen mer
tillgänglig och därmed främja företagande,
särskilt inom tjänstesektorn.
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I lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
finns
regler
gällande
formerna
för
näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av
utländska företag och utomlands bosatta svenska
eller
utländska
medborgare.
Ytterligare
bestämmelser finns i förordningen (1992:308)
om utländsk näringsverksamhet i Sverige. Under
2011
har
ändringar
genomförts
i
filiallagstiftningen, bl.a. syftande till att förenkla
regelverket så att bestämmelser om filialer ska
stå i bättre överensstämmelse med vad som gäller
för andra associationsformer, främst aktiebolag
(prop. 2010/11:87, bet. 2010/11:NU19, rskr
2010/11:270).
Den 1 november 2010 trädde nya regler i
aktiebolagslagen om revision av små privata
aktiebolag i kraft (prop. 2009/10:204, bet.
2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368). Små privata
bolag får efter lagändringen välja om de ska ha en
revisor eller inte. Syftet med reformen är att
aktiebolagen så långt som möjligt ska få avgöra
vilka tjänster de behöver för sin verksamhet.
Sammantaget
uppgår
den
möjliga
kostnadsbesparingen för berörda företag till
nästan 2,9 miljarder kronor.
Den 1 januari 2011 trädde vissa ändringar, i
bl.a. årsredovisningslagen (1995:1554) och
bokföringslagen (1999:1078), i kraft som
innebar att reglerna om årsredovisning,
årsbokslut, löpande bokföring och arkivering
blev enklare (prop. 2009/10:235, bet.
2010/11:CU3, rskr 2010/11:39). Ändringarna
syftade till att förenkla för företagen och sänka
företagens administrativa kostnader.
På det associationsrättsliga området bereds för
närvarande förslag till en ny modernare
föreningslag (SOU 2009:37 och SOU 2010:90)
och förslag till ytterligare förenklingar av
aktiebolagsrätten (SOU 2009:34).
Europaparlamentets och rådets direktiv
(2011/7/EU) av den 16 februari 2011 om
bekämpande
av
sena
betalningar
vid
handelstransaktioner är en omarbetning av
direktivet (00/35/EG) om bekämpande av sena
betalningar vid handelstransaktioner, som
tidigare har genomförts i svensk rätt (prop.
2001/02:132). Direktivet syftar till att komma åt
sena betalningar vid handelstransaktioner och att
främja särskilt de små och medelstora företagens
konkurrenskraft. Det framhålls att sena
betalningar vid handelstransaktioner fortfarande
är ett allmänt problem för företag i EU.
Direktivet innehåller nya bestämmelser om bl.a.

ränta vid sen betalning, betalningstider,
betalningsplaner för avbetalning, ersättning vid
sen
betalning
och
verkan
av
vissa
betalningsvillkor. Medlemsstaterna ska ha
genomfört direktivet senast den 16 mars 2013.
Regeringen beslutade i kommittédirektiv (dir.
2011:30) den 31 mars 2011 att en särskild
utredare ska föreslå hur det nya direktivet ska
genomföras i svensk rätt.
Konkurrens

Konkurrens – ett viktigt medel
Konkurrens är ett viktigt medel för tillväxt och
ökad sysselsättning.
Genom ökad konkurrens ökar effektiviteten,
produktiviteten och konkurrenskraften hos
företagen. Öppna och väl fungerande marknader
skapar förutsättningar för fler och växande
företag där kreativitet, nytänkande och
kommersialisering av nya affärsmöjligheter
stimuleras. En effektiv konkurrens kommer
konsumenterna till del genom lägre priser, högre
kvalitet på produkter och ökade valmöjligheter.
Samhällsekonomiska effekter uppnås när fler
innovativa företag i konkurrens kan utveckla nya
produkter och tjänster vilket skapar nya
branscher med ökad sysselsättning och
ekonomisk tillväxt.
Moderna regler på konkurrensområdet
Moderna och tydliga regelverk är en förutsättning för att undanröja hinder för en effektiv
konkurrens och för att kunna skapa väl fungerande marknader. Konkurrenslagstiftningen är
av central betydelse för att uppnå detta.
För att avhålla företag från att begå
överträdelser måste tillsynen kunna bedrivas
effektivt. Förfarandereglerna måste vara
utformade så att såväl myndighetens förfarande
som domstolsprocesserna kan bedrivas snabbt,
effektivt och rättssäkert. Konkurrensreglerna
måste
också
innehålla
tillräckliga
sanktionsmöjligheter.
En stor del av konkurrenslagstiftningen utgör
en anpassning till motsvarande regler inom EUrätten. Det är ofta eftersträvansvärt att det råder
rättslikhet i materiellt hänseende mellan
nationella och EU-rättsliga konkurrensregler.
Det underlättar och minskar kostnaderna när
företagen ska etablera sig eller konkurrerar på
olika geografiska marknader.
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I vissa fall kan det vara aktuellt att under en
begränsad tid införa särskilda sektorsspecifika
regleringar för att komma till rätta med specifika
problem på en marknad och öka möjligheterna
till marknadstillträde. Så har skett exempelvis
inom området för elektronisk kommunikation.
Även andra lagregler kan behöva anpassas för att
inte skapa inträdeshinder för nya aktörer som
vill etablera sig på en marknad. Det gäller särskilt
för marknader som omregleras eller öppnas upp.
Den 1 januari 2011 trädde lagen (2010:1350)
om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och
konkurrensförhållanden i kraft. Den ersätter
lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande
pris- och konkurrensförhållanden som gällt i
princip oförändrad i över femtio år. Den nya
lagen syftar till att lättare tillgodose behov av
uppgifter
om
konkurrensoch
marknadsförhållanden som Konkurrensverket
har för att främja en effektiv konkurrens i privat
och offentlig verksamhet samt en effektiv
offentlig upphandling. Lagen ska inte tillämpas
vid utredning i enskilda ärenden enligt
konkurrenslagen
(2008:579)
eller
upphandlingslagstiftningen.
Det har även gjorts anpassningar till
revideringar
i
EU-kommissionens
gruppundantagsförordningar. Ikraftträdande har
skett av ändringar i lagen (2008:585) om
gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande
avtal inom försäkringssektorn, lagen (2008:581)
om
gruppundantag
för
vertikala
konkurrensbegränsande avtal, lagen (2008:584)
om vertikala konkurrensbegräsande avtal inom
motorfordonssektorn, lagen (2008:582) om
gruppundantag för konkurrensbegränsande
specialiseringsavtal och lagen (2008:583) om
gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal
om forskning och utveckling. Härigenom
kommer samma materiella regler att gälla för
bedömningen av konkurrensbegränsande avtal
oavsett om svensk eller EU:s konkurrensrätt är
tillämplig i det enskilda fallet.
En effektiv konkurrensmyndighet
En effektiv tillsyn är en förutsättning för
konkurrensreglernas
genomslag.
Konkurrensverket är generell tillsynsmyndighet
inom konkurrensområdet. Att tillsynen bedrivs
effektivt även av andra myndigheter som har
ansvar för särskilda sektorer är av stor betydelse
för tillskapandet av en effektiv konkurrens.
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Konkurrensverket inriktar sina resurser
främst på lagtillämpning och fortsatt
kartellbekämpning. Prioriterat är även att ingripa
mot privata och offentliga aktörer som
missbrukar sin dominerande ställning på
marknaden. Under året har särskilda insatser
gjorts inom sektorerna energi, transporter,
elektronisk kommunikation, livsmedel och
apoteksmarknaden. Inom tillsynen av den
offentliga upphandlingen har införandet av
rättsmedel och att komma till rätta med otillåten
direktupphandling varit en högt prioriterad
uppgift.
Under 2010 fattade Konkurrensverket 162
beslut med tillämpning av konkurrenslagen
(2008:579) eller artiklarna 101 och 102 i EUFfördraget.
58
beslut
rörde
företagskoncentrationer och 32 beslut rörde
ärenden om konkurrensbegränsande offentlig
säljverksamhet. Konkurrensverket fattade 42
tillsynsbeslut
med
tillämpning
av
upphandlingslagarna. I sin tillsyn enligt lagen
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) fattade
verket fyra tillsynsbeslut.
Konkurrensverket beslutade under 2010 att ge
in två stämningsansökningar. Den ena rör ett
misstänkt konkurrensbegränsande samarbete i
samband med anbudsgivning i offentliga
upphandlingar av däck och däckservice. Den
andra rör ett misstänkt prissamarbete och
uppdelning av marknader mellan företag som
säljer paketresor med buss. Konkurrensverket
lämnade även in fem yttranden till kammarrätter
som
begärt
synpunkter
i
pågående
upphandlingsmål.
Under 2011 har Konkurrensverket lämnat in
fyra stämningsansökningar om utdömande av
upphandlingsskadeavgift. Tre rör fråga om
otillåten direktupphandling inom byggområdet
och
en
rör
upphandling
av
biljetthanteringssystem
inom
länstrafik.
Ärendena som Konkurrensverket tar till
domstol är de första efter att den nya sanktionen
upphandlingsskadeavgift infördes i juli 2010.
Konkurrensverket har under 2011 lämnat in tre
stämningsansökningar med stöd av de nya
reglerna
i
konkurrenslagen
om
konkurrensbegränsande
offentlig
säljverksamhet. Stämningsansökningarna rör
utbildningsverksamhet inom räddningstjänsten,
busslinjeverksamhet och bredbandsleveranser.
Sedan tidigare ligger ytterligare ett mål i
Stockholms tingsrätt. I mål rörande missbruk av
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dominerande ställning på marknaden för
återförsäljarprodukter för ADSL meddelade
EU-domstolen förhandsavgörande efter att detta
begärts av Stockholms tingsrätt 2009.
Konkurrensverket har beslutat om åläggande
förenat med vite i två fall. Det ena rörde
inkoppling av el till gatu- och vägbelysningsnät i
Haparanda och det andra rörde möjligheterna
för de som har tävlings- eller funktionärslicens
från Svenska Bilsportförbundet att verka vid
andra klubbar än de som är anslutna till
förbundet.
I flera av Konkurrensverkets tillsynsärenden
har parterna ändrat sitt beteende eller undanröjt
konkurrensproblemet
under
ärendenas
handläggning. Genom tillsynsbesluten med stöd
av upphandlingsreglerna har upphandlande
myndigheter ändrat sina upphandlingar så att de
inte längre står i strid med lagen. Otillåtna
direktupphandlingar
har
också
kunnat
undanröjas.
Som ett led i lagtillämpningen ger Konkurrensverket ut föreskrifter och allmänna råd som
ger generella anvisningar om verkets syn på tilllämpningen av vissa bestämmelser i konkurrenslagen. Under 2010 gavs allmänna råd om
näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna ut. Inom området för företagskoncentrationer slutfördes en översyn av Konkurrensverkets
föreskrifter
om
anmälan
om
företagskoncentrationer enligt konkurrenslagen.
Det allmänna rådet för tillämpningen av förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor
i upphandlingskontrakt uppdaterades också under året.
I tillsynen enligt de nya reglerna i
konkurrenslagen om konkurrensbegränsande
offentlig säljverksamhet har Konkurrensverket
angivit att självrättelse och förebyggande arbete
har utgjort en viktig del för att åstadkomma en
bättre konkurrenssituation. Införandet av de nya
reglerna har lett till att flera kommuner och
statliga myndigheter sett över sina verksamheter
och
upphört
med
eller
sålt
sådan
näringsverksamhet som riskerat att vara
konkurrenssnedvridande.
Utöver arbetet med lagtillämpning har
Konkurrensverket
genomfört
informationsinsatser för att främja en enhetlig
tillämpning
av
de
nationella
upphandlingsreglerna och sprida kunskap om
denna tillämpning till upphandlare och
leverantörer. Särskild vikt har lagts vid åtgärder

för att underlätta för små och medelstora företag
att
delta
i
offentliga
upphandlingar.
Informationsåtgärder har även vidtagits inom
områdena för konkurrensbegränsande offentlig
säljverksamhet och lagen (2008:962) om
valfrihetssystem (LOV).
Konkurrensverket har inom området för
förbättringsåtgärder presenterat sammanlagt fyra
slutrapporter av regeringsuppdrag. I rapporten
Omregleringen
av
apoteksmarknaden
(Konkurrensverkets
rapportserie
2010:4)
presenterades en analys av förändringarna på
apoteksmarknaden
18
månader
efter
omregleringen. I rapporten Uppföljning av
Vårdval i primärvården – Valfrihet, mångfald och
etableringsförutsättningar
(Konkurrensverkets
rapportserie 2010:3) presenteras en analys av
införandet av vårdvalet i primärvården baserad på
landstingens och vårdgivarnas erfarenheter. Båda
rapporterna visar på en positiv utveckling till
följd av reformerna men föreslår åtgärder som
bör vidtas för att ytterligare förbättra
konkurrensen. Konkurrensverket har fått ett
förnyat regeringsuppdrag att följa och analysera
införandet av vårdval i primärvården som ska
slutredovisas 2012. Konkurrensverkets uppdrag
att analysera konkurrensen och andra
marknadsförhållanden i livsmedelskedjan som
helhet har redovisats i två rapporter Mat och
marknad – från bonde till bord samt Mat och
marknad
–
offentlig
upphandling
(Konkurrensverkets rapportserie 2011:3 och
2011:4) under 2011. Konkurrensverkets
sammantagna bedömning är att konkurrensen i
livsmedelskedjan i det stora hela fungerar
effektivt medan det finns problem inom
offentlig upphandling av livsmedel. Inom båda
områdena finns dock vissa förhållanden och
regleringar som försämrar konkurrensen och där
förändringar kan vara aktuella.
Det särskilda anslaget för konkurrensforskning som 2010 uppgick till cirka 13 miljoner
kronor fördelades på sex nya projekt inom konkurrensområdet och ett inom upphandlingsområdet samt på tio pågående projekt. De nya
forskningsprojekten rör allmännyttiga tjänster i
privat regi, bankområdet, risk och konkurrens,
nödvändiga nyttigheter, enskildas ställning och
rättigheter till följd av konkurrensmyndigheternas utredningsbefogenheter och prisnivån efter
en kartell.
Inom EU-området och det internationella
området deltar Konkurrensverket i EU-kommis43
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sionens lagstiftningsarbete och handläggning av
ärenden, i formellt informationsutbyte med
andra europeiska konkurrensmyndigheter inom
European Competition Network (ECN) och
erfarenhetsutbyten med andra konkurrensmyndigheter. Konkurrensverket bidrar också till den
internationella utvecklingen inom området genom deltagande i diskussioner inom Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) och International
Competition Network (ICN).
För artonde året i rad har Konkurrensverket,
genom TNS SIFO, genomfört mätningar
avseende
måluppfyllelse,
kvalitetsnivå,
prestationer och effekter bland dem som berörs
av verkets arbete. Bland nästan alla
intressegrupper
ökar
förtroendet
för
Konkurrensverket. Flertalet anser också att
konkurrenslagen har bidragit till att få väl
fungerande marknader. Uppfattningen om att
aktörer medvetet bryter mot lagen har minskat
kraftigt i år bland de flesta intressegrupper.

Fler apotek
Under 2009 upphörde apoteksmonopolet att
gälla och det blev även möjligt att sälja vissa
receptfria läkemedel på andra platser än apotek.
Regeringen tog initiativ till att omreglera
apoteksmarknaden för att öka tillgängligheten
till läkemedel genom fler apotek med längre
öppettider och bättre service. Ett annat mål med
omregleringen var låga läkemedelskostnader till
nytta för konsumenten och det offentliga. Enligt
Konkurrensverkets
slutredovisning
av
regeringsuppdraget att följa omregleringen är
etableringsintresset stort och i dag finns det mer
än 20 nya apoteksaktörer på marknaden. Cirka
200 nya apotek har etablerats och det fanns 1124
apotek i drift i december 2010. Omregleringen
har också inneburit att apotek har etablerats på
platser där det tidigare inte funnits något apotek.
Även öppettiderna har ökat på många av de
apotek som fanns innan omregleringen.
Receptfria läkemedel finns tillgängliga på mer än
6 000 försäljningsställen.

Öppna och väl fungerande marknader
En effektiv konkurrens är av väsentlig betydelse
för väl fungerande marknader och för att
positiva effekter för konsumenterna, företagen
och samhället ska inträda. På en väl fungerande
marknad ska företag kunna konkurrera på
likvärdiga villkor både med privata och offentliga
företag. Konkurrenssituationen påverkas av ett
stort antal faktorer som offentliga regleringar,
legitimationskrav, patent, in- och utträde av
företag,
produktivitetsutveckling
och
förändringar i konsumtionen. En god
kundrörlighet är en viktig faktor för väl
fungerande marknader.
Under
ett
antal
år
har
olika
marknadslösningar införts i den offentliga
sektorn och på marknader som varit statliga eller
offentliga monopol. Verksamheter som tidigare
enbart bedrevs av stat, kommuner eller landsting
har konkurrensutsatts och antalet privata aktörer
har ökat. Eftersom Sverige har en jämförelsevis
stor offentlig sektor finns det, enligt
Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), betydande vinster med
att öka konkurrensen i produktionen av
offentligt finansierade tjänster. Genom att
konkurrensutsätta sådana tjänster erhålls
effekter i termer av ökad valfrihet, tillgänglighet,
entreprenörskap
och
mer
effektiv
resursanvändning.

Valfrihetssystem
I januari 2009 trädde lagen (2008:962) om
valfrihetssystem (LOV) i kraft. När det gäller
socialtjänsten
finns
ett
intresse
från
kommunerna att införa LOV inom de områden
kommunerna ansvarar för. Under perioden
2008–2010 har över 200 kommuner ansökt om
statliga medel för att undersöka möjligheterna
att upprätta valfrihetssystem. I april 2011 hade
cirka 90 kommuner ett valfrihetssystem på plats
och ytterligare ett 70-tal kommuner hade fattat
beslut om att införa valfrihetssystem.
Sedan januari 2010 är landstingen skyldiga att
införa vårdvalssystem som ger allmänheten rätt
att välja privat eller offentlig vårdcentral.
Konkurrensverket har i slutredovisning av
regeringsuppdraget att följa denna marknad
konstaterat att möjligheten att välja vårdcentral
har stärkts och att andelen privata
vårdmottagningar har ökat från 28 till 37
procent. Totalt har antalet vårdmottagningar
ökat med 233 stycken, eller 23 procent.
Vårdmottagningarna har utökat sina öppettider,
tillgängligheten för patienterna har förbättrats
och vårdgivarna tycks ha blivit bättre på att
tillgodose patienternas behov.
Sedan december 2010 är det obligatoriskt för
Arbetsförmedlingen att ha valfrihetssystem för
etableringslotsar för nyanlända invandrare.
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Konkurrensutsatt fordonsbesiktning
Från och med juli 2010 är fordonsbesiktningen i
Sverige konkurrensutsatt. Regeringen har bedömt att en omreglerad bilbesiktningsmarknad
sammantaget kommer att leda till bättre tillgänglighet för konsumenter och brukare. På en
omreglerad marknad finns också incitament för
besiktningsorganen att effektivisera sin verksamhet och en möjlighet för dem att i större
omfattning anpassa servicen efter kundernas
önskemål och behov. I och med detta kan också
fler arbetstillfällen på besiktningsmarknaden
skapas. Rollfördelningen mellan myndighet och
utförare har tydliggjorts genom att vad som bör
vara det statliga åtaganden i form av myndighetsuppgifter (regelgivning och tillsyn) har klargjorts. Alla besiktningsföretag måste vara ackrediterade av Styrelsen för ackreditering och
teknisk kontroll (Swedac). För närvarande har
fyra företag ansökt om ackreditering hos
Swedac, varav två har ackrediterats. Regeringen
har aviserat att staten har ingått ett avtal med övriga ägare i Aktiebolaget Svensk Bilprovning
som gör det möjligt för bolaget att förbereda en
försäljning av delar av bolagets stationsnät.
Postområdet
Genom det s.k. tredje postdirektivet försvinner
det monopoliserade området på den europeiska
postmarknaden. I september 2010 trädde en ny
postlag (2010:1045) i kraft. Regelverket ger
tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen
(PTS) tydligare och mer långtgående
befogenheter i tillsynen enligt postlagen, bland
annat vad gäller prissättning och redovisning.
För att förbättra förutsättningarna på
postmarknaden har regeringen genom en
ändring i myndighetens instruktion givit PTS i
uppdrag att arbeta för att främja en effektiv
konkurrens på postområdet. Detta uppdrag
motsvarar det uppdrag myndigheten sedan
tidigare har på området för elektronisk
kommunikation.
Konkurrensutsatt persontrafik på järnväg
Från och med oktober 2010 öppnades
marknaden för persontrafik på järnväg helt
(prop. 2008/09:176 Konkurrens på spåret, bet.
2008/09:TU18, rskr. 2008/09:293). Syftet är att
utbudet av resor ska bli större och mer varierat.
Prisvärda tågresor skapar fler resealternativ.
Under våren 2011 inträffade nästa möjlighet för
järnvägsföretag att ansöka om järnvägskapacitet.
Det innebär att marknadsöppningen i praktiken

kommer att vara genomförd i december 2011 då
en ny tåglägesperiod påbörjas. Trafikanalys har
fått regeringens uppdrag att utvärdera effekterna
av reformen för resenärer, näringsliv och
samhälle. Slutredovisning ska ske i december
2014.
Kollektivtrafiklag
I juni 2010 antog riksdagen en proposition
(prop. 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag, bet.
2009/10:TU21, rskr. 2009/10:379). Den nya
lagstiftningen innebär att kollektivtrafikföretag
fritt och inom alla geografiska marknadssegment
får etablera kommersiell kollektivtrafik. Syftet
med den nya lagen är att öka dynamiken på
kollektivtrafikmarknaden vilket kan bidra till ett
större utbud av kollektivtrafik och ökat resande.
För resenärerna kommer den nya regleringen att
kunna leda till ett större antal resealternativ och
ökad valfrihet. Den nya lagen föreslås träda i
kraft den 1 januari 2012. Trafikanalys har fått
regeringens uppdrag att utvärdera effekterna av
reformen för resenärer, näringsliv och samhälle.
Slutredovisning ska ske i december 2014.
Konkurrensförbättrande åtgärder på
energimarknaden
Den 29 april presenterade Utredningen om
tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten sitt
betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU
2011:44). Förslaget innebär i korthet att samtliga
fjärrvärmenät öppnas för tillträde för andra
aktörer än nätägaren. För att konkurrensen ska
bli effektiv samtidigt som kunderna skyddas mot
oskälig prissättning föreslår utredningen att krav
på åtskillnad mellan de olika verksamheterna
distribution, produktion och handel införs samt
att prisreglering av distributionen av fjärrvärme
införs.
Regeringen har i juni 2011 överlämnat
propositionen Stärkt konsumentroll för utvecklad
elmarknad och uthålligt energisystem (prop.
2010/11:153)
till
riksdagen.
Regeringen
konstaterar att det har skett stora förändringar
på elmarknaden sedan omregleringen 1996.
Marknaden kännetecknades inledningsvis av ett
överskott på elproduktionskapacitet och mycket
låga elpriser. Därefter har marknaden
omstrukturerats och det har skett en ökad
koncentration av ägandet. En gemensam nordisk
marknad har vuxit fram. Regeringens
bedömning är att kundernas ställning på
elmarknaden bör stärkas. Kunderna bör i högre
utsträckning än i dag få möjlighet att kunna
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påverka sin elförbrukning och sina elkostnader.
En väl fungerande marknad för energitjänster
har stor betydelse för energieffektivisering hos
konsumenterna, varför konkurrenssituationen
på denna marknad bör utredas.
Fortsatt arbete med att skapa likvärdiga
förutsättningar inom privat och offentlig sektor
Införandet av de nya reglerna om förbud mot
konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet
har lett till att flera kommuner och statliga
myndigheter sett över sina verksamheter och
upphört med eller sålt näringsverksamhet som
riskerar att vara konkurrenssnedvridande. Enligt
Konkurrensverket har de översyner som har
gjorts lett till förbättrad konkurrens.
Regeringen har i den förvaltningspolitiska
propositionen Offentlig förvaltning för demokrati,
delaktighet och tillväxt (prop. 2009/10:175)
uttalat att statliga myndigheter inte bör bedriva
säljverksamhet på marknaden. Mot denna
bakgrund har regeringen genomfört en översyn
av de statliga myndigheternas instruktioner i
syfte att tydliggöra vilken säljverksamhet som
myndigheterna bör bedriva på marknaden samt
för att förbättra möjligheten till kontroll och
styrning av sådan verksamhet.
I september 2010 öppnades den lokala
flygtrafikledningstjänsten
för
konkurrens
(Luftfartens lagar prop. 2009/10:95, bet.
2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295). De nya
reglerna innebär att exempelvis en kommunal
flygplats
ska
kunna
upphandla
lokal
flygtrafikledningstjänst i flygplatsens närområde
från andra aktörer än Luftfartsverket och
därigenom sänka sina kostnader. Alla som ägnar
sig åt flygtrafikledning måste dock uppfylla de
säkerhetskrav som gäller.
För att främja en mer likvärdig konkurrens på
bostadshyresmarknaden och minska risken för
förekomsten av otillåtet statsstöd trädde en ny
lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag i kraft den 1 januari 2011. De
nya reglerna innebär att allmännyttiga
kommunala bostadsaktiebolag ska bedriva
verksamheten enligt affärsmässiga principer och
åläggas marknadsmässiga avkastningskrav.
Bolagiseringar
För att säkerställa konkurrensneutralitet på
marknaden och minska risken för korssubventionering har regeringen genomfört flera bolagiseringar. Riksdagen har antagit regeringens proposition
Ändrad
verksamhetsform
för
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Lantmäteriets division Metria (prop. 2010/11:53,
bet. 2010/11:CU10, rskr. 2010/11:188). Lantmäteriets division Metria, som ansvarar för
Lantmäteriets uppdragsverksamhet, överfördes i
maj 2011 till ett aktiebolag som ägs av staten.
Det nya bolaget ska leverera tjänster och produkter inom områdena geografisk information,
fastighetsinformation och geografisk informationsteknik.
Undantag från upphandlingsskyldighet
År 2009 beslutade regeringen att tillkalla en
särskild utredare med uppdrag att analysera om
det finns ett behov av undantag från
upphandlingsskyldighet när stat, kommuner
eller landsting anskaffar varor eller tjänster från
företag som de helt eller delvis innehar eller är
medlemmar i. I april 2011 lämnade utredningen
sitt betänkande Offentlig upphandling från eget
företag?! – och vissa andra frågor (SOU 2011:43).
Utredningen
föreslår
att
permanenta
bestämmelser ska införas i lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling i enlighet med EUdomstolens praxis. Utredningen föreslår också
att bestämmelserna om kommunala företag i
kommunallagen (1991:900) ska kompletteras
genom att fullmäktige bl.a. får skyldighet att se
till att det kommunala ändamål som fastställts
för verksamheten liksom de kommunala
befogenheter som gäller för denna regleras i
bolagsordningen för kommunala aktiebolag.
Styrelsens uppsiktsplikt över kommunala
aktiebolag föreslås också kompletteras med bl.a.
en skyldighet att i årliga beslut för varje bolag ta
ställning till om verksamheten varit förenlig med
fastställt kommunalt ändamål och de
kommunala befogenheterna. Utredningens
förslag skulle innebära bättre förutsättningar för
granskning av att kommunala företag agerar
inom ramen för de kommunalrättsliga
principerna. En ökad följsamhet med principerna
hos de kommunala företagen är positiv för
privata företag. Bestämmelserna föreslås träda i
kraft i januari 2013. Se även utgiftsområde 2
Samhällsekonomi och finansförvaltning.
Plan- och bygglagstiftning
Plan- och bygglagstiftningen berör företagen på
flera olika sätt och utgör ett viktigt instrument
bland annat för att främja en effektiv
konkurrens. I maj 2011 trädde den nya plan- och
bygglagen (2010:900) i kraft, som innebär en
tydligare
lagstiftning
med
en
ökad
förutsägbarhet och likabehandling av företag och
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enskilda. En åtgärd som bedöms kunna bidra till
en effektiv konkurrens är införandet av en
möjlighet för företag och enskilda att begära
planbesked om huruvida kommunen avser att
anta
eller
ändra
detaljplan
och
områdesbestämmelser. I plan- och bygglagen
finns också uttryckliga bestämmelser som
innebär att tillväxt- och konkurrensaspekter ska
beaktas vid kommunernas planläggning.
Ökad konsumentrörlighet

I samband med att många tidigare offentligt

utförda tjänster, inom bl.a. vård, omsorg och
utbildning, har öppnats för konkurrens krävs
det att konsumenter kan bedöma och jämföra
olika erbjudanden på marknaderna utifrån sina
förutsättningar för att kunna fatta väl avvägda
beslut. Rapporter som regeringen har tagit emot
från Konsumentverket Rationella och hållbara
val på fem marknader – Del 1: Hur konsumenter
söker information (Konsumentverkets rapport
2010:14) och Rationella och hållbara val på fem
marknader – Del 2: Förslag på åtgärder
(Konsumentverkets rapport 2010:24) under
2010 visar bl.a. att konsumenter har svårt att
hitta oberoende information om tillgängliga
leverantörer och att jämföra olika leverantörer
och deras produkter. Uppdraget omfattade
marknaderna för telekommunikation, bank,
försäkring och tandvård. I samband med
uppdraget fick Konsumentverket också ett annat
uppdrag om en fördjupad studie av elmarknaden
för konsumenter. Slutsatserna gäller även denna.
Mot bakgrund av Konsumentverkets rapport
har regeringen tillsatt utredningen Framtidens
stöd till konsumenter (dir. 2011:38).
Utredningen ska bl.a. se över det stöd som ges
till konsumenter när det gäller val av produkter
på konsumentmarknaderna.
Statsstöd

Reglerna om statligt stöd är en central del av
EU-rättens konkurrensregler och av stor
betydelse för den inre marknadens funktionssätt.
Den grundläggande statsstödsbestämmelsen är
artikel 107.1 i EUF-fördraget, vilken stadgar att
statligt stöd som snedvrider konkurrensen
genom att gynna vissa företag eller viss
produktion, är oförenligt med den inre
marknaden om det påverkar handeln mellan
medlemsstaterna. Huvudprincipen är att

offentligt stöd till näringslivet är förbjudet, men
det finns ett antal undantag.
Under den finansiella och ekonomiska krisen
har statsstödsfrågorna fått ett ökat fokus bl.a. på
grund av de tillfälligt utökade möjligheterna att
medge statligt stöd till banker och företag i kris
men även p.g.a. den viktiga roll som reglerna har
för att hindra en statsstödstävlan mellan EU:s
medlemsstater. De tillfälliga statsstödsreglerna
har gradvis trappats ner och avsikten är att de ska
upphöra att gälla den 31 december 2011.
I skuggan av krisåtgärderna pågår en
omfattande översyn av många av de riktlinjer
och regelverk som kommissionen har antagit på
statsstödsområdet. Såväl kommissionen som
Sverige arbetar för målet – ”mindre men bättre
riktat statligt stöd”. Detta innebär bland annat
att kommissionen ökat kraven på att
medlemsstater som vill ge statligt stöd ska kunna
visa att nyttan av stödet uppväger den skada på
konkurrensen och samhandeln som stödet kan
medföra. I linje med den allmänna målsättningen
och inom ramen för gällande statsstödsregler
driver regeringen en linje för att för att rikta
stödgivningen inom EU mot uttalade
marknadsmisslyckanden.
Regeringen har under 2010 bland annat
arbetat för att de särskilda statsstödsreglerna för
stöd till kolproduktion ska avvecklas så snabbt
som möjligt och för att undantaget för stöd i
syfte att rädda eller omstrukturera företag i
svårigheter ska vara restriktivt.
Kommissionen
hanterar
ett
flertal
statsstödsklagomål som rör medlemsstaten
Sverige. Merparten av klagomålen avser påstått
olagligt statligt stöd från kommuner till företag.
En statlig utredning ska den sista oktober
2011 lämna förslag på nya processuella regler för
att säkerställa att reglerna för statligt stöd får ett
effektivt genomslag i Sverige (dir. 2010:9).
Under 2011 fortsätter arbetet med översynen
av ett flertal av de regelverk som kommissionen
har beslutat om på området för statligt stöd.
Översynen kommer bl.a. att avse reglerna för
ersättning för tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse, reglerna för kompensation för
merkostnader inom utsläppshandelssystemet,
varvsstödsriktlinjerna samt reglerna för att rädda
och omstrukturera företag i svårigheter.
Exempelvis förs ett mycket proaktivt arbete
för att minska koldioxidutsläppen genom att
bl.a. öka andelen förnybara energikällor. Då
utvecklingen av sådana är förenade med stora
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kostnader och risker har regeringen valt att anslå
statliga stöd till bl.a. demonstrationsanläggningar
avseende andra generationens biodrivmedel samt
investeringsstöd för vindkraft och solenergi. Det
övergripande syftet är att snabba på utvecklingen
mot ett fossilfritt energisystem. Ett annat
prioriterat område för statliga stödinsatser är
forskning, utveckling och innovation där
regeringen funnit behov av att tillföra statliga
stöd på grund av brist på finansiering av sådana
insatser.
Regeringen anser att Sverige och näringslivet
är beroende av ändamålsenliga statsstödsregler
och av att Europeiska kommissionen fortsätter
att säkerställa en enhetlig tillämpning av detta
regelverk inom hela EU. Utan kommissionens
strikta granskning skulle sannolikheten för
snedvriden konkurrens öka genom en
statsstödsspiral där medlemsstaterna för att
säkerställa nationell konkurrenskraft stöder
ineffektiva företags konkurrenskraft. En sådan
statsstödsspiral
skulle
skada
europeisk
konkurrenskraft på lång sikt och på kort sikt
vara särskilt skadlig för mindre exportberoende
medlemsstater som Sverige.
En viktig del av statsstödsreglerna är att
öppenhet kring beviljade stöd föreligger. I slutet
av varje år publicerar kommissionen uppgifter
om hur mycket statligt stöd varje medlemsstat
lämnat närmast föregående år i enlighet med
EU:s statstödsregler. Enligt data som
kommissionen publicerade hösten 2010 har
Sverige för 2009 rapporterat att statligt stöd till
ett värde av 2 640 000 000 euro (motsvarande 0,9
procent av Sveriges BNP) lämnats i enlighet med
EU:s statsstödsregler. Detta exkluderar dock de
särskilda åtgärder som vidtagits med anledning
av den finansiella krisen, t.ex. bankgarantier.
Merparten av det svenska statliga stödet avser
stöd för miljöfrämjande åtgärder, främst inom
energiskatteområdet. Betydande satsningar har
även gjorts för att stödja regionalutveckling samt
forskning, utveckling och innovation inom
näringslivet.
Tillsyn och viss förvaltning m.m.

Minerallagen, miljökvalitetsmål och miljösäkring
Sveriges geologiska undersöknings (SGU:s)
mineralinformationskontor i Malå har som
huvuduppgift
att
ge
service
till
prospekteringsbranschen. Inom myndigheten
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finns också det särskilda beslutsorganet
Bergsstaten som har till uppgift att handlägga
ärenden som rör prospektering och utvinning av
mineral
enligt
minerallagen
(1991:45).
Bergsstaten beviljade 174 undersökningstillstånd
och fyra bearbetningskoncessioner under året.
Antalet gruvor med koncession var vid årsskiftet
17 stycken varav 15 stycken metallgruvor.
Sammanlagt fanns vid årsskiftet 1 197 gällande
undersökningstillstånd.
SGU ska samordna uppföljning, utvärdering
och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet
Grundvatten av god kvalitet. Fokus har under
2010 legat på grundvattenskydd och förbättrad
informationsförsörjning. SGU bidrar också till
att delmålet om efterbehandling av förorenade
områden inom miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
nås. Här förvaltar och avvecklar SGU
anläggningar och egendom som använts för
statens civila beredskapslagring av olja. Endast en
fastighetsförsäljning återstår innan samtliga
anläggningar i verksamheten är miljösäkrade. Ett
långsiktigt
program
för
miljöoch
funktionskontroll bedrivs nu för att säkerställa
att de anläggningar som SGU förvaltar inte
orsakar skada eller olägenhet för människor och
miljö.
SGU
disponerar
vidare
medel
via
Naturvårdsverket för att genomföra utredningar,
undersökningar och åtgärder på områden som
förorenats av statliga organisationer som inte
längre finns kvar. SGU:s roll har även utvidgas så
att myndigheten kan gå in som operativ
huvudman och statlig genomförandemyndighet
för utredningar och åtgärder där ansvar saknas
enligt miljöbalken, och där en kommun inte själv
har möjlighet att vara huvudman.
Elsäkerhet
Elsäkerhetsverksamheten bedrivs för att
förebygga skada på person och egendom,
orsakad av elektricitet samt störningar inom
området
elektromagnetisk
kompatibilitet
(EMC) och att bygga upp och upprätthålla en
god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar
och elektriskt materiel.
Inom
elsäkerhetsområdet
har
Elsäkerhetsverkets under året utfärdat flera nya
föreskrifter som samtliga är ändringsföreskrifter
rörande
starkströmsanläggningar
och
behörigheter för elinstallatörer. Föreskrifterna
har inneburit stora kostnadsminskningar för
företagen.
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Vad beträffar standardiseringsverksamheten
har Elsäkerhetsverket under året fortsatt att
deltaga i och drivit frågor inom den nationella
och internationella standardiseringen.
Ansvaret för elanläggningstillsynen omfattar
cirka 5,2 miljoner elanläggningar, varav cirka
900 000 (0,9 miljoner) arbetsställen och cirka 4,3
miljoner bostäder. Under året har verkets tillsyn
av elektriska anläggningar ökat kraftigt och
insatserna effektiviserats vilket resulterat i att fler
anläggningar
kunnat
förbättrats
från
elsäkerhetssynpunkt. Elsäkerhetsverket har
tillsynsansvar över cirka 100 000 produkttyper
på den svenska marknaden.
Tillsynen på elmaterielområdet genom
marknadskontroll har resulterat i att produkter
med allvarliga elsäkerhets- eller EMC-brister har
fått försäljningsförbud. Därmed har ett stort
antal farliga produkter hindrats från att komma
ut på marknaden. Marknadskontrollen av
elektrisk materiel intensifierades under året bl.a.
genom ett ökat samarbete med Tullverket och
med marknadskontrollerande myndigheter inom
landet och inom Europa. Resultatet från verkets
marknadskontroll visar att det finns ett
betydande antal produkter med elsäkerhets- eller
EMC-brister på marknaden.
Tillsyn över revisorer
Revisorsnämnden har till uppgift att handlägga
frågor om godkännande och auktorisation av
revisorer samt registrering av revisionsbolag, att
utöva tillsyn över revisorers och revisionsbolags
verksamhet, att pröva frågor om disciplinära
åtgärder samt att ansvara för att god revisorssed
och god revisionssed utvecklas på ett
ändamålsenligt sätt. Nämnden ska också följa
den
internationella
utvecklingen
inom
revisionsområdet och i vissa fall samarbeta med
utländska motsvarande organ, särskilt inom
EES-området.
Revisorsnämndens verksamhet syftar till att
upprätthålla
förtroendet
för
revisorers
verksamhet och för auktorisationssystemet för
att på så sätt bidra till att olika intressenter har
tillgång till trovärdig ekonomisk information om
företags redovisning och förvaltning.
Målen för Revisorsnämndens verksamhet
avseende anordnande av prov för revisorsexamen
och
högre
revisorsexamen
samt
handläggningstiderna för disciplinärenden och
beslut
om
godkännande,
auktorisation,
registrering och förhandsbesked har uppfyllts

under
2010.
Nämnden
avgjorde
125
disciplinärenden under 2010, vilket är en viss
nedgång jämfört med 2009.
Tillsynsverksamheten innefattar periodiskt
återkommande kvalitetskontroll, systematisk
och uppsökande tillsyn (SUT), disciplinärenden
samt förhandsbesked.
Den periodiskt återkommande kvalitetskontrollen och SUT-verksamheten är de viktigaste
instrumenten för att planmässigt utöva tillsyn
med inriktning mot revisionskvalitet. Särskilt
SUT-verksamheten ger möjligheter att finna och
ingripa disciplinärt mot revisorer som arbetar på
ett felaktigt sätt. Uppdagas i ett SUT-ärende allvarliga brister i en revisors verksamhet överförs
ärendet till ett disciplinärende.
Analys och slutsatser
Ramvillkor för företag

Regeringens övergripande mål om att föra
Sverige till full sysselsättning förutsätter att det
skapas fler jobb i fler och växande företag. Ur ett
näringspolitiskt
och
samhällsekonomiskt
perspektiv är det därför av central vikt att
företagen ges goda ramvillkor eftersom ett
gynnsamt företagsklimat utgör grunden för
konkurrenskraft och tillväxt i landet.
Olika internationella undersökningar pekar på
att svenska företag har konkurrenskraftiga
förutsättningar och ramvillkor i förhållande till
omvärlden. I World Economic Forums rapport
The Global Competitiveness Report (GCR)
jämförs och analyseras ett stort antal indikatorer
för konkurrenskraft i drygt 130 länder och
presenteras i The Global Competitiveness Index
(GCI). I rapporten för 2010–2011 har Sverige
gått från en fjärde till en andra plats i fråga om
det mest konkurrenskraftiga landet bland 139
länder. Endast Schweiz visar bättre resultat.
I Världsbankens Doing Business in 2011 –
Making a difference for entrepreneurs ligger
Sverige på en fjortonde plats av 183 jämförda
länder. I rankingen har Sverige därmed förbättrat
resultatet från föregående års jämförelse med
fyra platser. Bland indikatorerna som används
som underlag för rankingen kan nämnas start
och nedläggning av näringsverksamhet, betalning av skatter och kapitalförsörjningsmöjligheter.
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I International Institute for Managament
Developments
(IMD)
The
World
Competitiveness Scorebord 2010 rankas Sverige
som den sjätte mest konkurrenskraftiga
ekonomin av 58 jämförda länder. Schweiz är det
enda europeiska land som rankas högre än
Sverige.
Flera viktiga frågor avseende ramvillkor för
företag har också behandlats inom ramen för
Small Business Act.
För att bibehålla och utveckla den svenska
konkurrenskraften
är
det
viktigt
att
kontinuerligt förbättra de villkor och
förutsättningar under vilka företagen verkar. Ett
viktigt led i detta är uppdraget till
Företagsskattekommittén (dir. 2011:1) att se
över företagsbeskattningen. Uppdraget syftar till
att ur ett mer långsiktigt perspektiv lyfta vissa
skattefrågor kopplade till tillväxt, företagande
och konkurrenskraft. Vid sidan av kommitténs
arbete har regeringen ansett att det finns skäl att
ytterligare se över möjligheterna till nya
reformer för att förbättra villkoren för
företagande.
Regeringen
har
i
denna
budgetproposition därför identifierat ett antal
[möjliga] skatteåtgärder med bäring på Sverige
konkurrenskraft bl.a. en förenkling av
expertskatten, utökad avdragsrätt för utgifter för
forskning och utveckling samt ytterligare
förbättringar avseende de s.k. 3:12-reglerna.
På EU-nivå har kommissionen tagit fram en
grönbok för mervärdesskattens framtid som en
inledning på ett stort och genomgripande arbete
om att se över grunderna för mervärdesskattesystemets uppbyggnad. Syftet med översynen är
bl.a. att öka harmoniseringen av skatteuttaget
och minska den administrativa bördan samt förbättra och förenkla uppbörden av mervärdesskatt. Arbetet kommer att påverka de svenska
mervärdesskattereglerna och således få betydelse
för Sveriges företag.
Regeringen arbetar målmedvetet med att
förbättra företagsklimatet i Sverige. Därför är
det prioriterat att fortsätta arbetet med åtgärder
för att utveckla regelverk och system i syfte att
förbättra företagens ramvillkor och deras
förutsättningarna att verka. Regelverk och
system bör i mesta möjliga mån utformas för att
underlätta att starta, driva och utveckla företag.
Genom
sådana
åtgärder
skapas
goda
förutsättningar för att skapa sysselsättning,
välfärd och tillväxt i Sverige.
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Konkurrens

Målet för konkurrenspolitiken är att skapa
förutsättningar för en effektiv konkurrens som
leder till tillväxt. Målet uppnås genom att
konkurrensfrämjande åtgärder beslutas och
genomförs inom hela samhällsekonomin samt
genom en effektiv tillsyn.
Genom en effektiv konkurrens på
hemmamarknaden förbättrar och effektiviserar
svenska företag sin verksamhet och får
därigenom bättre förutsättningar att konkurrera
effektivt såväl inom som utanför Sveriges
gränser.
Bättre konkurrens i Sverige
Konkurrensverket har tidigare år konstaterat att
de svenska prisnivåerna är högre än genomsnittet
inom OECD-länderna och EU. Utvecklingen
under de senaste tio åren pekar dock enligt
Konkurrensverkets
bedömning
på
att
konkurrensen i Sverige har blivit bättre och att
prisskillnaderna har minskat. En större och mer
integrerad inre marknad inom EU och en ökad
import från länder utanför EU har bidragit till
att den svenska prisnivån pressats nedåt. Ett
stort antal reformer har genomförts i Sverige och
andra länder i Europa under de senaste 10 till 20
åren som inneburit att olika marknader har
öppnats för konkurrens. Regler som hindrar
företagsetablering eller ger ensamrätt för en
aktör att bedriva en viss verksamhet har
successivt slopats eller ändrats, vilket har ökat
möjligheterna för entreprenörer att etablera sig
och bedriva verksamhet. Inom kommuner och
landsting har konkurrenslösningar i många fall
fått ett märkbart genomslag.
Genomförande av konkurrensförbättrande
åtgärder
År 2008 gav regeringen Konkurrensverket i
uppdrag att göra en bred översyn av
konkurrensförhållandena i Sverige och lämna
förslag till åtgärder som stärker konkurrensen. I
slutrapporten från mars 2009 redovisade verket
ett stort antal förslag på konkurrensförbättrande
åtgärder. Förslagen spänner över alla sektorer
och hela ekonomin. Det handlar bl.a. om att
öppna upp nya marknader för konkurrens, se
över olika marknaders funktionssätt, stimulera
mångfald genom sänkta inträdesbarriärer för nya
företag, skapa likvärdiga villkor mellan offentligt
och privat företagande samt att stärka
konsumenternas ställning genom bättre
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information och underlättad rörlighet. Förslagen
rör ändring av lagstiftning, tillsyn och särskilda
marknadsförbättrande åtgärder. Drygt 20 av de
59 förslag som Konkurrensverket presenterat i
sin slutrapport har genomförts. De genomförda
förslagen rör bl.a. förenkling och effektivisering
av tillståndsprocesserna inom energisektorn,
tillträde till generella betalsystem, ökning av
insynen vid fördelning av flygplatsernas ankomst
och avgångstider och effektivisering av den
statliga inköpssamordningen. Ett drygt tjugotal
av Konkurrensverkets resterande förslag bereds
för närvarande. Dessa förslag rör bl.a. policy för
den
kommunala
markanvisningen
samt
utvärdering av om effektiv konkurrens beaktas i
den kommunala planprocessen , fullföljande av
integrationen av de nordiska och nordeuropeiska
elmarknaderna
och
effektivisering
av
domstolsstrukturen i marknadsrelaterade mål.
Regeringen avser att behandla frågor och
förslag som syftar till att effektivisera
konkurrenstillsynen rörande Konkurrensverkets
möjligheter att säkra elektronisk bevisning,
prövningar av företagskoncentrationer och det
svenska eftergiftsprogrammet.
Ytterligare ett av Konkurrensverkets förslag är
att öppna marknaden för hushållsavfall från
företag, vilket enligt Konkurrensverket innebär
ökade
möjligheter
till
konkurrens,
effektivisering,
teknikutveckling
och
behovsanpassning.
Under många år har diskussioner pågått om
vilket avfall som ingår i verksamheters
hushållsavfall och vilket avfall som faller utanför
definitionen och därmed utanför det kommunala
monopolet. Dagens reglering skapar en oklar
rättslig situation såväl för företag som för
kommuner. Ett förslag som möjliggör för den
som bedriver en yrkesmässig verksamhet att låta
någon annan än kommunen ta hand om
hushållsavfall från verksamheten fanns med i
promemorian Nya avfallsregler (Ds 2009:37).
Förslaget remitterades och en stor mängd
remissyttranden inkom. Regeringen anser att det
finns anledning att hantera frågan om
verksamheters hushållsavfall i samband med en
mer allmän översyn av avfallsområdet, då
frågeställningen angränsar till ett flertal andra nu
aktuella frågor inom avfallsområdet. Frågan
ingår således i den utredning om en allmän
översyn av avfallsområdet som regeringen har
tillsatt (dir. 2011:66). Utredaren ska redovisa sitt
uppdrag senast den 1 juni 2012.

Marknadsöppnanden visar på positiv utveckling
Av de marknadsöppnanden som beslutades
under 2009 och 2010 och som nu är under
genomförande går det att i flera fall utläsa en
positiv utveckling. Det är dock viktigt att
fortsätta att följa upp dessa reformer även efter
genomförandet och löpande göra eventuella
justeringar för att det ska skapas goda
marknadsförutsättningar och för att reformerna
ska kunna få fullt genomslag.
De
utvärderingar
som
gjorts
av
apoteksmarknaden och reformen om vårdval i
primärvården visar på en positiv utveckling av
marknaderna och i förhållande till målen med
reformerna.
På
apoteksmarknaden
har
etableringsintresset
varit
stort
och
tillgängligheten och öppettiderna har ökat. Inom
primärvården har antalet vårdcentraler ökat
vilket lett till ökad valfrihet och tillgänglighet.
Öppettiderna för patienterna har ökat och
vårdgivarna har blivit bättre på att tillgodose
patienternas behov. Vissa frågor kvarstår när det
gäller marknadssituationen och arbete pågår med
att åtgärda dessa.
Även inom de områden som omfattas av lagen
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) har en
positiv utveckling kunnat konstateras. Ett större
antal kommuner har infört eller avser att införa
valfrihetssystem.
Det
finns
därmed
förutsättningar för att valfriheten och
tillgängligheten ska kunna öka även inom detta
område. Regeringen har i september 2011 gett
Konkurrensverket i uppdrag att utvärdera
konkurrensförhållandena
i
kommunernas
valfrihetssystem
med
stöd
av
LOV.
Konkurrensverket
ska
bl.a.
analysera
utvecklingen av utförare inom socialtjänsten ur
ett
mångfaldsperspektiv,
liksom
etableringsmöjligheter för nya utförare.
Hälsooch
sjukvårdsområdet
och
äldreomsorgen står för en stor andel av den
svenska ekonomin och reformer inom dessa
områden
kan
därför
få
betydande
samhällsekonomiska vinster.
Genom
lagen
(2010:197)
om
etableringsinsatser
för
vissa
nyanlända
invandrare skapas det en ny marknad för privata
tjänsteleverantörer. Den enskilde ges härigenom
möjlighet att välja den leverantör som han eller
hon uppfattar tillhandahåller den bästa
kvaliteten. Införandet av valfrihetssystem ökar
kvaliteten på insatserna för nyanlända invandrare
och
underlättar
deras
etablering
på
51
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arbetsmarknaden.
Sammantaget
innebär
förändringen ökad valfrihet och inflytande för
den enskilde, en fri etableringsrätt för företag
och en ökad konkurrens.
Även på marknaden för fordonsbesiktning
sker en utveckling i positiv riktning. Det finns
flera aktörer som erhållit ackreditering eller som
ansökt om att få bedriva verksamhet på
marknaden och regeringen har aviserat att staten
har ingått ett avtal med övriga ägare i
Aktiebolaget Svensk Bilprovning som gör det
möjligt för bolaget att förbereda en försäljning
av delar av bolagets stationsnät.
Genomförandet av besluten att öppna upp
marknaden för persontrafik på järnväg och öka
dynamiken på marknaden för kollektivtrafik
pågår och kommer att vara fullföljda vid
årsskiftet 2011/12. Även dessa reformer
förväntas leda till fler valmöjligheter och högre
kvalitet, fler företag och lägre priser.
Inom energiområdet pågår åtgärder för att
förbättra förutsättningarna för konkurrens.
Betänkandet
om
tredjepartstillträde
till
fjärrvärmenäten kommer att omhändertas av
regeringen. Åtgärder inom detta område syftar
till att stärka fjärrvärmekundernas ställning i
förhållande till fjärrvärmeföretagen samt att
åstadkomma en effektivare värmemarknad med
lägre
fjärrvärmepriser.
Regeringen
har
överlämnat en proposition (prop. 2010/11:153)
till riksdagen som avser att stärka kundernas
ställning på elmarknaden. En väl fungerande
marknad för energitjänster har stor betydelse för
energieffektivisering hos slutkonsumenterna,
varför konkurrenssituationen på denna marknad
bör utredas.
Likvärdiga villkor för offentliga och privata
aktörer – konkurrensneutralitet
Förutsättningarna för likvärdiga villkor mellan
offentliga och privata aktörer har fortsatt att
förbättras.
Efter
införandet
av
regeln
om
konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet
i konkurrenslagen har flera kommuner och
statliga myndigheter sett över vilka verksamheter
som
konkurrerar
med
privata.
Vissa
verksamheter som konkurrerar med privata eller
riskerar att vara konkurrenssnedvridande har
upphört eller sålts. Det har konstaterats från
Konkurrensverkets sida att genomförda
översyner har förbättrat konkurrensen. Även
regeringen genomför en genomgång av
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myndigheternas instruktioner i syfte att
tydliggöra vilken offentlig säljverksamhet som
bör bedrivas på marknaden.
För att säkerställa konkurrensneutralitet på
marknaden
och
minska
risken
för
korssubventionering har regeringen överlämnat
en proposition till riksdagen om att huvuddelen
av Lantmäteriets division Metria ska föras över
till ett statligt aktiebolag. Riksdagen har i mars
2011 beslutat att anta propositionen (prop.
2010/11:53
Ändrad
verksamhetsform
för
Lantmäteriets division Metria, bet. 2010/11:CU
10, rskr. 2010/11:188). Den 1 maj 2011 tillträdde
det nya bolaget Metria AB verksamheten. Det
nya bolaget ska leverera tjänster och produkter
inom områdena geografisk information,
fastighetsinformation
och
geografisk
informationsteknik.
Korssubventionering mellan anslagsfinansierad och konkurrensutsatt verksamhet kan omöjliggöra för privata, särskilt små, företag att vara
verksamma på en marknad. I en konkurrenssituation mellan kommunal och privat sektor är
det en grundläggande förutsättning att den
kommunala redovisningen ger en rättvisande
bild. För att kunna säkerställa att konkurrensen
sker på likvärdiga villkor är det därför angeläget
att kostnader och intäkter för näringsverksamheten särredovisas från andra myndighetsuppgifter. Ifrågasatt snedvridande konkurrens från
offentlig verksamhet, t.ex. i form av underprissättning, har varit ett av de vanligaste klagomålen
till Konkurrensverket. Det är därför angeläget
med en översyn av frågan om särredovisning av
konkurrensutsatt kommunal verksamhet.
I den nya plan- och bygglagen (2010:900)
finns vissa nya regler som kan bidra till en
effektiv konkurrens genom att en effektiv
kommunal planläggning och en mer transparent
process underlättas. Regeringen anser att de
möjligheter som regelverket ger bör utnyttjas på
ett optimalt sätt. För drygt tre år sedan infördes
det i plan- och bygglagen bestämmelser som
innebär att en god ekonomisk tillväxt och
effektiv
konkurrens
ska
främjas
vid
kommunernas planläggning. Det finns nu behov
av att närmare utvärdera effekter och andra
konsekvenser som lagändringen har medfört.
Markanvisning i anslutning till planprocessen är
också av betydelse för en effektiv konkurrens
och det finns därför skäl att närmare kartlägga
och analysera kommunernas arbetssätt med
markanvisning.
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Modernisering och anpassning av regelverket
De
revideringar
som
gjorts
av
konkurrenslagstiftningen under året har avsett
moderniseringar av regelverket och anpassningar
till
reviderade
EU-rättsliga
regelverk.
Målsättningen är att konkurrenslagstiftningen
vid varje tid ska vara en modern lagstiftning och
det kan konstateras att de åtgärder som vidtagits
under året har bidragit till detta. Den nya lagen
(2010:1350) om uppgiftsskyldighet rörande prisoch konkurrensförhållanden syftar till att
förtydliga Konkurrensverkets möjligheter att
inhämta information när myndigheten genomför
bredare
marknadsanalyser,
vilket
också
underlättar överskådligheten och transparensen
för de företag som berörs. Genom
anpassningarna
till
EU:s
motsvarande
gruppundantagsförordningar
kommer
motsvarande materiella regler att gälla för
bedömningen av konkurrensbegränsande avtal
oavsett om svensk eller EU:s konkurrensrätt är
tillämplig i det enskilda fallet. Det skapar
förutsägbarhet och minskar kostnaderna för
företagen när de ska etablera sig eller bedriva
verksamhet på nya marknader.
Det kan även konstateras att antalet beslut
hos Konkurrensverket ökade under 2010 jämfört
med 2009. Därtill kommer de två
stämningsansökningar som lämnades in under
2010 och de fyra första stämningsansökningarna
med
begäran
om
utdömande
av
upphandlingsskadeavgift som lämnades in till
domstol under 2011. Det kan konstateras att
tillsynen av de nytillkomna reglerna i
konkurrenslagen om konkurrensbegränsande
offentlig säljverksamhet och lagen (2008:962)
om valfrihet (LOV) har kommit igång.
Konkurrensverket gav under våren och
sommaren 2011 in tre stämningsansökningar
med
tillämpning
av
reglerna
om
konkurrensbegränsande
offentlig
säljverksamhet.
Tillsyn och viss förvaltning m.m.

Minerallagen, miljökvalitetsmål och miljösäkring
Inom mineralsektorn bidrar Sveriges geologiska
undersökning (SGU) särskilt till att förenkla för
företagen att bedriva prospektering i Sverige
genom att ge vägledning till och tillgodose
företagens behov av prospekteringsinformation.
Intresset för prospektering och brytning ökar

och branschens snabba återhämtning efter
lågkonjunkturen 2009 märks tydligt.
Bergsstaten bidrar till att säkerställa de
grundläggande förutsättningarna för i första
hand näringslivet genom prövningen och
tillsynen av verksamheter enligt minerallagen.
Gällande
handläggningstiderna
för
undersökningstillstånd har målet varit att det ska
ta
längst
tre
månader
för
nya
undersökningstillstånd och längst två månader
för ärenden om förlängd giltighetstid. Målen har
nåtts.
SGU har samordnat uppföljning, utfört
utvärderingar och genomfört rapportering av vad
som följer av myndighetens ansvar för
miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet.
Inom arbetet med målet har myndighetens
utbildning och certifiering av brunnsborrare
medfört att borrning idag i allt större omfattning
utförs så att risken för ytlig och mänsklig
påverkan minskar.
I och med genomförd rivning av en
förvaltningsbyggnad
i
Ludvika
inom
myndighetens arbete med statens oljelager
återstår inga fler miljösäkringsinsatser och
behovet
av
avsättningar
för
framtida
miljösäkringsarbeten upphör. Avvecklingen
följer plan.
Myndighetens utökade ansvar i arbetet med
förorenade områden har lett till att ett antal
kommuner inkommit med förfrågningar om
operativt huvudmannaskap där det saknas ansvar
enligt miljöbalken och där kommunen själv inte
har möjlighet att vara huvudman. Ett
förberedande arbete har kommit till stånd, bl.a.
gällandes efterbehandling av sjön Ala Lombolo i
Kiruna kommun, vilket är positivt då det sker
inom ett område där ansvarsfrågorna länge
diskuterats.
Tillsyn av revisorer
är
att
Regeringens
bedömning
Revisorsnämndens verksamhet på ett bra sätt har
bidragit till att uppnå det övergripande målet.
Dessutom
har
verksamhetsmålen
i
regleringsbrevet för 2010 uppnåtts. Det är
viktigt att nämnden fortsätter arbetet med att
utveckla tillsynsverksamheten, bl.a. mot
bakgrund av de ändrade förhållanden som kan
bli följden av de lagändringar om inskränkning
av revisionsplikten som trädde i kraft den 1
november 2010 (prop. 2009/10:204).
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3.6

Vissa frågor angående
förvaltningen av statliga ägda
företag

3.6.1

Försäljning av aktier i företag med
statligt ägande

Regeringens ambition är att minska det statliga
bolagsägandet.
Regeringen har bemyndigande att förändra
statens ägande vad gäller följande bolag:
– Nordea Bank AB (prop. 1991/92:21, bet.
1991/92:NU4,
rskr.
1991/92:8,
prop.
1991/92:153,
bet.
1991/92:NU36,
rskr.
1991/92:352,
prop.
2006/07:57,
bet.
2006/07:NU16, rskr. 2006/07:217),
– Aktiebolaget Svensk Exportkredit (prop.
1995/96:141,
bet.
1995/96:NU26,
rskr.
1995/96:302,
prop.
2002/03:142,
bet.
2002/03:NU14, rskr. 2002/03:244),
– Aktiebolaget Svensk Bilprovning (prop.
2009/10:54,
bet.
2009/10:NU10,
rskr.
2009/10:162),
– SAS AB (prop. 2009/10:121, bet.
2009/10FiU35, rskr. 2009/10:220),
– Swedish National Road Consulting
Aktiebolag (prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:TU1,
rskr. 2010/11:138) och
– LFV Aviation Consulting AB (prop.
2010/11:1,
bet.
2010/11:TU1,
rskr.
2010/11:138).
Efter beslut i riksdagen har regeringen inte
längre bemyndigande att minska ägandet i
TeliaSonera Aktiebolag, SBAB Bank (publ) och
PostNord AB (bet. 2010/11:NU7, rskr.
2010/11:190).
Nordea Bank AB

I februari 2011 beslutade regeringen att avyttra
aktier i Nordea Bank AB. Därefter såldes
255 miljoner aktier i Nordea Bank AB för 74,50
kronor per aktie, vilket minskade statens aktieandel i bolaget från 19,8 procent till nuvarande
13,5 procent.
Vid försäljningen bistod Nomura International plc som finansiell rådgivare. Mannheimer Swartling Advokatbyrå bistod som
juridisk rådgivare. För att genomföra transaktionen anlitades Nomura International plc,
Morgan Stanley & Co. limited och SEB
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Enskilda, Skandinaviska Enskilda Banken AB
(publ) som transaktionsbanker.
Staten erhöll vid försäljningen 18 997 500 000
kronor i försäljningsintäkter. Beloppet, avräknat
statens kostnad för finansiell rådgivning, tillfördes den 9 februari 2011 statens konto hos
Riksgäldskontoret för amortering på statsskulden.
Kostnaderna avseende juridisk rådgivning
uppgick till 950 000 kronor och belastade
anslaget 1:20 (från och med 2012 anslaget 1:18)
Kostnader för omstrukturering och genomlysning
av statligt ägda företag m.m. Statens totala
rådgivningskostnad för projektet har uppgått till
17 154 820 kronor (0,09 procent av transaktionsvärdet), varav direkta transaktionskostnader för
finansiell rådgivning inklusive kostnader för
resor m.m. om 16 204 820 kronor har avräknats
mot försäljningsintäkterna.
TeliaSonera Aktiebolag

Svenska staten deltog våren 2011 i TeliaSonera
Aktiebolags återköpsprogram med sin pro-rataandel, och erhöll därmed 3,7 miljarder kronor.
Detta innebar att staten bibehöll sin ägarandel
om cirka 37,3 procent.
Arbetslivsresurs AR AB (publ)

Vid bolagsstämman den 12 april 2011 erhöll
staten en utdelning om 56 miljoner kronor från
Arbetslivsresurs AR AB (publ).
Regeringen beslutade den 14 juli 2011 att
avyttra samtliga aktier i bolaget till SMTW
Personal Holding AB för en köpeskilling om
145 miljoner kronor. Den 24 augusti 2011 slutfördes försäljningen och försäljningsintäkterna
tillfördes statens konto hos Riksgäldskontoret
för amortering på statsskulden.
Vid försäljningen bistod Ernst & Young
Aktiebolag, som finansiell rådgivare och
Advokatfirman Vinge Stockholm AB som
juridisk rådgivare. Kostnaderna för såväl finansiell som juridisk rådgivning belastade anslaget
1:20 (från och med 2012 anslaget 1:18) Kostnader för omstrukturering och genomlysning av
statligt ägda företag m.m. Regeringen återkommer
i budgetpropositionen för 2013 med mer
specificerad information om dessa kostnader.
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Preaktio AB
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

avveckla Preaktio AB genom likvidation.

Skälen för regeringens förslag: Preaktio AB,
tidigare V&S Latin America AB, är ett vilande
statligt helägt aktiebolag som förvaltat resterande del av köpeskillingen från försäljningen av
V&S Vin & Sprit AB (V&S) i juli 2008.
Inför försäljningen av V&S sommaren 2008
överfördes den aktiepost som V&S ägde i
distributionsbolaget Beam Global Spirits &
Wine, Inc. (Beam) till V&S:s dotterbolag V&S
Latin America AB. Eftersom aktieposten, enligt
aktieägaravtal mellan V&S och Beams andra
ägare Fortune Brands, Inc. (Fortune), inte fick
ingå i försäljningen av V&S delades dotterbolaget därefter ut till staten. V&S Latin
America AB firmaändrades vidare till Preaktio
AB. Enligt aktieägaravtalet skulle V&S:s aktiepost i Beam återförsäljas till Fortune vid ägarbyte i V&S. Preaktios verksamhetsföremål är att
äga och förvalta aktier. Bolaget förvaltar även
bifirmorna Stattum, Statsföretag och Fortia,
vilka är firmanamn på tidigare statligt ägda bolag
som har likviderats.
I juli 2008 såldes aktieposten i Beam till
Fortune för en köpeskilling om 455 033 903 USdollar. Medlen placerades på räntebärande konto
i Nordea Bank AB. Huvuddelen av köpeskillingen 2 901 miljoner kronor inbetalades till
staten i januari 2009. Resterande medel, huvudsakligen ränteintäkter, cirka 9 miljoner kronor,
blev utdelningsbara först under 2010 och kunde
då betalas in till statskassan.
Mot bakgrund av att försäljningen av tillgångarna i V&S nu är genomförd och försäljningsintäkterna utdelade till staten samt då bifirmorna inte bedöms vara i behov av att skyddas,
behövs inte längre Preaktio AB. En avveckling av
bolaget bör därför ske genom likvidation. Det
bör ankomma på regeringen att bedöma lämplig
tidpunkt för avvecklingen.
3.6.2

Genomgång av statligt ägda bolag

Regeringens ambition att minska det statliga
ägandet ligger fast. Arbetet med bolagsgenomgångar pågår kontinuerligt. Vid analyserna vägs

skälen för och emot ett statligt ägarengagemang.
Resultaten av genomgångarna kan innebära att
regeringen kommer att lämna förslag till riksdagen om avyttring av statligt ägda bolag, hela
eller delar därav, eller förändringar eller förtydliganden av vissa bolags uppdrag.
I det följande lämnas en redogörelse för ett
antal förslag om förändringar och förtydliganden
avseende statligt ägda bolag som har lämnats till
riksdagen och för pågående arbete av denna
karaktär.
Sammanslagningen mellan Posten AB och
Post Danmark A/S slutfördes 2009. Det nya
bolag som bildades vid sammanslagningen fick
firmanamnet Posten Norden AB. Firman
ändrades i april 2011 till PostNord AB. Riksdagens bemyndigade från våren 2008 att minska
statens ägarandel till som lägst 34 procent av
rösterna
(prop.
2007/08:143,
bet.
2007/08:NU13, rskr. 2007/08:253) återkallades i
mars
2011
(bet.
2010/11:NU7,
rskr.
2010:11:190).
Riksdagen bemyndigade 2008 regeringen att
utvidga uppdraget för SBAB till att även omfatta
bl.a. bankrörelse och annan finansiell verksamhet
(prop. 2008/09:104, bet. 2008/09:FiU39, rskr.
2008/09:217). SBAB ansökte därefter hos
Finansinspektionen om tillstånd att bedriva
bankrörelse, vilket myndigheten beviljade den 30
november 2010. Vid en extra bolagsstämma i
mars 2011 antogs en ny bolagsordning och en ny
firma – SBAB Bank AB (publ).
Riksdagen beslutade den 17 december 2009
om en omreglering av fordonsbesiktningsmarknaden som innebär en konkurrensutsättning av
marknaden fr.o.m. den 1 juli 2010 (prop.
2009/10:32,
bet.
2009/10:TU8,
rskr.
2009/10:161). Samma dag bemyndigades även
regeringen att ge Aktiebolaget Svensk Bilprovning (Bilprovningen) ett ändrat uppdrag och att
förändra statens ägande i bolaget (prop.
2009/10:54,
bet.
2009/10:NU10,
rskr.
2009/10:162). Den 15 juli 2011 ingick staten ett
avtal med övriga aktieägare i Bilprovningen som
gör det möjligt för bolaget att förbereda en försäljning av delar av bolagets stationsnät. Bilprovningen kommer att ta fram ett förslag till hur
försäljningen ska gå till. Staten och övriga ägare
kommer under hösten 2011 att ta ställning till
detta förslag innan stationerna bjuds ut till försäljning. En viktig utgångspunkt för regeringen
är att den föreslagna försäljningsstrukturen ska
bidra till en väl fungerande marknad samtidigt
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som behovet av en god täckning avseende
fordonsbesiktningar i hela landet beaktas.
Som en del i ett uppdrag till myndigheten Tillväxtanalys (dnr N2010/3458/TE) att analysera
det svenska maritima klustret, har en genomgång
av motiven för det statliga ägandet av Svenska
Skeppshypotekskassan (Kassan) genomförts.
Rekommendationen från genomgången är att
staten bör vidta åtgärder för att undersöka de
marknadsmässiga förutsättningarna för att
avveckla det statliga ägandet i Kassan. Vidare
rekommenderas regeringen att vidta åtgärder för
att möjliggöra en utveckling av Kassans verksamhet, oavsett ägarform. Ett antal alternativ
lyfts fram i genomgången såsom samverkan med
Aktiebolaget Svensk Exportkredit, en uppdelning mellan myndighetsuppdrag och den mer
affärsmässiga verksamheten eller en samverkanslösning mellan stat och rederier. En förändring
av Kassan eller dess verksamhet kan emellertid
ställa krav på ändringar i befintliga regelsystem
och behöver utredas närmare. Resultatet från
genomgången har förts in i utredningen Konkurrensförutsättningar för sjöfart under svensk
flagg (dir. 2010:2).
Under 2010 gjorde styrelsen för Norrland
Center AB en översyn av bolagets verksamhet,
som resulterade i ett beslut att avveckla verksamheten och föreslå ägarna att likvidera bolaget.
Staten äger en tredjedel av aktierna men har
enligt aktieägaravtalet ingen rösträtt för sina
aktier i bolaget. Vid årsstämman beslutade
röstberättigade ägare att bifalla styrelsens förslag.
Beslutet ligger i linje med resultatet av den
bolagsgenomgång som Regeringskansliet låtit
genomföra.
En bolagsgenomgång av Aktiebolaget Svensk
Exportkredit (SEK) har genomförts under 2010.
Detta har bl.a. lett till en fokusering av SEK:s
verksamhet, vilket förtydligats i ägaranvisningen
till SEK som beslutades vid bolagets årsstämma
den 29 april 2011. Förtydligandet innebär att
SEK ska, inom ramen för bolagsordningens
ändamålsparagraf, som marknadskompletterande
aktör erbjuda svenska exporterande företag, eller
exporterande företag med svenskt intresse, eller
exporterande företags slutkunder, långfristiga
finansieringslösningar. Förtydligandet är i linje
med de rekommendationer som Riksrevisionen
lämnat i granskningsrapporten AB Svensk
Exportkredit (RiR 2009:4). Regeringen redovisar
sin syn på bolagets verksamhet på annan plats i
denna proposition. Se vidare under avsnitt 4.
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Vattenfall AB (publ) (Vattenfall) är värdemässigt det största statligt ägda bolaget och
verkar på en internationell marknad. Riksdagen
beslutade den 3 juni 2010 att Vattenfalls uppdrag
ska förtydligas. Uppdraget ska vara att generera
en marknadsmässig avkastning genom att affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget
tillhör ett av de bolag som leder utvecklingen
mot en miljömässigt hållbar energiproduktion
(prop. 2009/10:179, bet. 2009/10:NU23, rskr.
2009/10:325). Detta uppdrag framgår också av
Vattenfalls bolagsordning sedan den 23 augusti
2010.
Vattenfall, som deltagit i strategiarbetet och
även förberett sig på det nya uppdraget,
beslutade om en ny strategisk inriktning i
september 2010.
Regeringen angav i budgetpropositionen för
2011 att den kunde komma att överväga en
ägarbreddning av Vattenfall (prop. 2010/11:1
utg.omr. 24 avsnitt 3.6.4). Riksdagen tillkännagav den 16 mars 2011 att Vattenfall ska förbli ett
helägt statligt bolag (bet. 2010/11:NU7, rskr.
2010/11:190).
Riksdagen har bemyndigat regeringen att
genomföra en ny koncernstruktur för Teracom
AB (prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:NU1, rskr.
2010/11:132). Detta har skett per den 1 juni
2011 genom förvärv av ett s.k. lagerbolag som
används som moderbolag, med firmanamnet
Teracom Group AB. Till detta bolag har aktierna
i Teracom AB och dess koncernbolag överförts
genom aktieägartillskott. Teracom Group AB
ska enligt sin bolagsordning tillse att det helägda
dotterbolaget Teracom AB:s bolagsordning inte
ändras utan föregående godkännande av
regeringen där så krävs och att Teracom AB ska
bedriva all den verksamhet som anges i dess
bolagsordning. Ändringar av verksamhetsparagrafen i Teracom AB:s bolagsordning kräver
regeringens godkännande.
Regeringen beslutade den 13 maj 2009 att utse
en särskild utredare för att göra en fördjupad
översyn av statens fastighetsförvaltning (dir.
2009:45). Utredarens uppdrag var främst att ta
fram tydligare kriterier för statens fastighetsinnehav samt att föreslå en mer ändamålsenlig
organisation av statens fastighetsförvaltning.
Utredningens betänkande Staten som fastighetsägare och hyresgäst (SOU 2011:31) bereds för
närvarande inom Regeringskansliet. Se även
utgiftsområde 2, avsnitt 8.4.
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3.6.3

Nya statligt ägda bolag

Riksdagen har bemyndigat regeringen att i aktiebolagsform bedriva finansieringsverksamhet och
annan verksamhet för att främja innovation och
företagande i norra Sveriges inland (prop.
2010/11:2, bet. 2010/11:FiU11, rskr. 2010/11:75,
skr. 2010/11:74, bet. 2010/11:NU16, rskr.
2010/11:252). Bolaget Inlandsinnovation AB har
bildats för ändamålet och verksamheten förväntas påbörjas under hösten 2011. Se även
avsnitt 3.6.4.
Riksdagen fattade 2010 beslut om att förändra
uppdraget för Sveaskog AB så att företagets
verksamhet ska baseras på affärsmässig grund
och generera marknadsmässig avkastning (prop.
2009/10:169,
bet.
2009/10:NU22,
rskr.
2009/10:384). På bolagsstämma i april 2011
beslutades om en utdelning från Sveaskog av
dotterbolaget Ersättningsmark i Sverige AB som
äger 100 000 hektar produktiv skogsmark.
Bolaget ska förvalta skogsmark som staten kan
använda som ersättningsmark vid bildande av
naturreservat.
Riksdagen godkände den 16 mars 2011 att
delar av Lantmäteriets uppdragsverksamhet
Metria överförs till ett av staten helägt aktiebolag
(prop. 2010/11:53, bet. 2010/11:CU10, rskr.
2010/11:188). Den 1 maj 2011 tillträdde det nya
bolaget Metria AB verksamheten. Bolaget säljer
analyser, tjänster och produktioner baserade på
geografisk information.
3.6.4

Riskkapital via statliga aktörer

För att främja tillgången på kapital till etablering
och tillväxt i nya och innovativa företag ska
statens insatser inom riskkapitalområdet
utvecklas i syfte att öka nyttan för Sveriges
företagare. Ett väl fungerande system för
kapitalförsörjning är avgörande för start och
tillväxt i företag i hela landet. Insatser för att
främja företags kapitalförsörjning är därför en
självklar del i regeringens arbete med att
förbättra företagsklimatet.
Under såväl perioder med hög ekonomisk
tillväxt som vid ekonomisk tillbakagång finns
det behov av riktade finansieringsinsatser till
företag där marknaden bör kompletteras. Goda
förutsättningar för kommersialisering av nya
affärsidéer och modeller är avgörande för

samhällets innovationskraft,
tillväxt i företag.

förnyelse

och

Riskkapital i tidiga skeden

Statens
riskkapitalinsatser i tidiga skeden kan
effektiviseras. De närmare förutsättningarna för
hur inrättandet av en organisation omfattande
Almi Företagspartner AB och Innovationsbron
AB kan struktureras bör undersökas närmare.

Regeringens

bedömning:

Regeringen har för avsikt att verka för förbättrat
resursutnyttjande i statens riskkapitalinsatser i
tidiga skeden och därmed öka kundnytta,
tydlighet och effektivitet. Ett led i detta är att
samla Almi Företagspartner AB:s och
Innovationsbron AB:s verksamheter i en
gemensam organisation. Synergier mellan
verksamheterna ska eftersträvas, bl.a. genom
överlappande delar integreras, i syfte att fokusera
statens insatser med en ökad kundnytta som mål
samt
att
öka
kostnadseffektiviteten.
Kundföretagens
situation
skulle
kunna
underlättas genom att de bara behöver vända sig
till en aktör för flera av de finansiella tjänster
som kan bli aktuella under företagets utveckling.
En gemensam organisation skulle kunna
tillhandahålla fler produkter och en bredare
kompetensprofil. En gemensam organisation
skulle också kunna innebära en utökad regional
närvaro genom Almis omfattande regionala
kontorsnät. Potentialen till innovation och
tillväxt hos företag i hela landet skulle bättre
kunna tas tillvara genom att tillgängligheten till
de
statliga
finansieringsinsatserna
ökar.
Dessutom bedöms det vid en sammanslagning
uppstå synergier som leder till ökad
kostnadseffektivitet.
I de tidigaste tillväxtfaserna är den regionala
närvaron av särskilt stor betydelse då en viktig
framgångsfaktor är att etablera nära samarbete
med lokala och regionala nätverk och aktörer för
att identifiera nya möjligheter och entreprenörer.
Med en gemensam organisation kan styrning
och uppföljning förbättras och fokus på insatser
i de tidigaste skedena öka, i linje med de
riktlinjer för statens insatser för finansiering till
befintliga och blivande företagare som slagits fast
i
proposition
2009/10:148.
Regeringen
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återkommer,
i
förekommande
fall,
i
vårpropositionen 2012 beträffande den fortsatta
processen.
Riskkapital i tillväxtfaser
Regeringens
bedömning:
Möjligheten
att
samordna statens insatser för riskkapital till
företag i tillväxtfaser till en aktör bör övervägas.
I syfte att effektivisera resursanvändningen och
öka flexibiliteten för att kunna anpassa
verksamheten i förhållande till konjunktur,
förändrade sektorsbehov och strukturutveckling
bör en ökad samordning mellan Stiftelsen
Industrifonden och Fouriertransform AB
övervägas.

Det finns ett varierande men kontinuerligt
behov av marknadskompletterande statligt
riskkapital till företag i Sverige. Tillgång till
riskkapital är en förutsättning för såväl tillväxt i
företagen som för konkurrenskraft och
utveckling i olika branscher. Utgångspunkten
för statliga finansieringsinsatser är att staten ska
ha en marknadskompletterande roll.
Målet är att ha en flexibel statlig organisation
som löpande kan följa och anpassa insatserna till
olika
konjunktursituationer
och
branschspecifika skeenden. En översyn som har
genomförts på uppdrag av regeringen visar att de
statliga riskkapitalinsatserna för företag i tillväxt
skulle kunna förbättras genom att undvika
branschmässiga inlåsningar och överlapp i
verksamheterna.25 Vidare finns det en
förbättringspotential genom att tillämpa en mer
enhetlig styrning av verksamheterna och genom
att utnyttja det samlade kapitalet effektivare. En
samordnad verksamhet med flexibilitet att
inrikta verksamheten mot faser och segment där
behovet av marknadskompletterande kapital är
som störst förväntas leda till ett bättre
resursutnyttjande över tid. Sammantaget så finns
det en möjlighet att öka kostnadseffektiviteten
och därmed en möjlighet att öka kundnyttan för
landets företag.

25

McKinsey & Co (2011) ”Översyn av statliga
riskkapitalaktörer”, N2011/2462/ENT.
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Inlandsinnovation AB är ett nyinrättat statligt
bolag
med
uppgift
att
bedriva
finansieringsverksamhet och annan verksamhet
för att främja innovation och företagande i norra
Sveriges inland (stödområde A). Då bolaget
nyligen inrättats och ännu inte genomfört några
investeringar så har inte verksamheten kunnat
utvärderats. Inriktningen för Inlandsinnovations
arbete kommer att utvärderas först efter att den
operativa verksamheten har bedrivits under en
period.

3.7

Politikens inriktning

Ett livskraftigt och dynamiskt näringsliv är en
central förutsättning för ökad sysselsättning och
grunden för arbete, hållbar tillväxt och välfärd
läggs genom fri företagsamhet.
Genom att stärka entreprenörskapet och
bredda näringslivet blir det fler som kan och vill
driva företag, inte minst bland kvinnor, unga och
personer med utländsk bakgrund. Goda
ramvillkor för företag och företagande är därför
av central betydelse för Sveriges utveckling. Det
är angeläget att fortsätta arbetet med att förenkla
vardagen för entreprenörer och företag och att
förbättra trygghetssystemen för företagare. Det
är också betydelsefullt att det svenska
skattesystemet utformas så att Sverige är ett
attraktivt land att driva företag, investera och
arbeta i.
Genom öppna marknader med väl fungerande
konkurrens, tydliga regler och villkor för det
offentliga åtagandet i förhållande till den privata
sektorn och en effektiv och rättssäker ordning
för statsstöd skapas goda förutsättningar för ett
livskraftigt, innovativt och dynamiskt näringsliv
som kan anpassa sig till nya förutsättningar.
För att Sverige ska behålla och stärka sin
position som innovationsland i den globala
konkurrensen krävs ständig förnyelse, då
innovationsklimatet i andra länder ständigt
utvecklas. Långsiktiga och kraftfulla satsningar
från privata och offentliga aktörer på
innovationsaktiviteter, som forskning och
utveckling, är avgörande för framgångsrika
företag och bättre livskvalitet för alla invånare. I
arbetet med den nationella innovationsstrategin
kommer frågan om en ökad samordning av
innovationspolitiken med andra politikområden
att behandlas.
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Ett innovations- och näringslivsklimat som
stärker
Sveriges
konkurrensoch
attraktionskraft förutsätter insatser inom många
olika politikområden. Skatter, transporter, it,
forskning,
utbildning,
handelsoch
investeringsfrämjande, arbetsmarknad, sociala
trygghetssystem för företagare, energi, miljö,
landsbygdsutveckling, kultur och regional
tillväxt är exempel på områden med stor
betydelse i ett näringspolitiskt perspektiv.
Fler och växande företag
Det är viktigt att stödja utvecklingen av
företagandet i Sverige och prioritera åtgärder för
att stimulera fler företag i hela landet att växa.
Företagens
innovationsförmåga
är
grundläggande för tillväxt och konkurrenskraft.
Ett gynnsamt innovations- och företagsklimat är
centralt för att företagen ska kunna hantera
utmaningar i omvärlden och för att skapa fler
jobb. Grundläggande förutsättningar för de
statliga
insatserna
för
att
främja
företagsutveckling är att de ska möta
näringslivets
behov,
vara
marknadskompletterande och att de inte ska
snedvrida konkurrensen. Företagsfrämjande
insatser och statligt finansierade aktörer ska inte
tränga undan privata tjänster och utförare. Med
detta som utgångspunkt behövs det såväl
generella insatser som riktade åtgärder för att
skapa förutsättningar för fler och växande
företag.
Det ska vara enkelt och mer lönsamt att starta
och driva företag. För att fler ska bli företagare
krävs det att fler individer ser företagande som
lika självklart och möjligt som en anställning.
Förenklingar i företagens vardag
Förenklingar i vardagen för entreprenörer och
företag i Sverige är centralt i regeringens arbete
med att skapa förutsättningar för fler och
växande företag. Genom att skapa mer
ändamålsenliga regelverk och minska företagens
kostnader blir det enklare och mer lönsamt att
starta och driva företag. Enklare regler sänker
trösklarna för att vara företagare så att fler
företag startas och växer i Sverige. Regeringens
övergripande mål med förenklingsarbetet
kommer även fortsättningsvis vara att
åstadkomma en märkbar positiv förändring i
företagens vardag.

Det finns fortfarande en stor potential att
förenkla för företagen genom samordning och
översyn av regler och i tillämpningen av dessa.
Ett sådant förenklingsarbete måste ha som
utgångspunkt den vardag som företagen lever i
och de processer företagen måste följa för att
efterleva regler. Det fortsatta förenklingsarbetet
kommer därför i stor utsträckning att utgå från
hur företagen påverkas av regelverken samt
fokusera på företagarnas kontakt med
myndigheter. Vidare är det viktigt att arbetet
med konsekvensutredningar av lagstiftning
utvecklas.
En majoritet av alla företag har regelbundna
kontakter med myndighetsföreträdare inom
kommuner och länsstyrelser. För att nå målet
om en märkbar positiv förändring i företagens
vardag arbetar regeringen för att åstadkomma
enklare myndighetskontakter för företagen även
på kommunal nivå och länsnivå.
Regeringen avser att tillsätta en kommitté
som ska vara inriktad på att hantera
förenklingsförslag
från
näringsliv
och
regelgivare. Samverkan med och deltagande från
näringslivet är en viktig beståndsdel i detta
arbete. Regeringen avser också att tillsätta en
kommitté som ska arbeta med att genomföra
förslag
för
att
förenkla
företagens
uppgiftslämnande till myndigheter.
För att nå framgång i det nationella
förenklingsarbetet
måste
även
förenklingsåtgärder vidtas på EU-nivå, därför är
det viktigt att verka för en utveckling av
förenklingsarbetet inom EU.
Förbättrade trygghetssystem
ett
omfattande
Regeringen
genomför
reformarbete för att stärka incitamenten att
starta, driva och utveckla företag. För att
förstärka tryggheten har regeringen genomfört
ett antal förändringar för företagare i de sociala
trygghetssystemen, dvs. arbetslöshets-, sjuk- och
föräldraförsäkringen samt reglerna för sjuklön.
Syftet är att skapa större tydlighet och
förutsägbarhet
i
regelverken,
ökad
likabehandling av företagare och anställda samt
ökad valfrihet i sjukförsäkringen för företagare.
Riksdagen har genom ett tillkännagivande till
regeringen begärt att regeringen återkommer till
riksdagen med förslag hur egenföretagare ska ges
möjlighet att kunna välja en kortare karenstid än
sju dagar. Regeringen kommer att presentera en
promemoria under hösten 2011 som sedan ska
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remitteras. Regeringen avser att senast i
budgetpropositionen för 2013 återkomma till
riksdagen med förslag som syftar till att
tillgodose riksdagens tillkännagivande. Vidare
bereder
Regeringskansliet
frågan
om
egenföretagares
möjligheter
att
erhålla
graviditetspenning på grund av risker i
arbetsmiljön. Utvecklingsarbetet på området ska
bidra till en ökad likabehandling av företagare
och anställda.
Anpassad statlig kapitalförsörjning
Ett väl fungerande system för kapitalförsörjning
är avgörande för start av och tillväxt i företag.
Insatser för att främja företags kapitalförsörjning
är därför en självklar del i regeringens arbete med
att förbättra företags- och innovationsklimatet.
Under såväl perioder med hög ekonomisk
tillväxt som vid ekonomisk tillbakagång bör de
statliga finansieringsinsatserna till företag vara
marknadskompletterande. En brist som blivit
alltmer tydlig på senare år är att finansiering från
den privata marknaden i de allra tidigaste
skedena har minskat i omfattning. Utredningar
som genomförts pekar även på möjligheter att
förbättra
statens
insatser
inom
riskkapitalområdet, bland annat vad gäller
geografisk tillgänglighet, kapitalutnyttjande,
flexibilitet avseende investeringsfokus, en
förtydligad struktur samt styrning.
Brister
på
riskkapitalmarknaden
och
förekomsten av ett finansiellt gap i tidiga skeden
är i stort sett gemensamma för OECDländerna.26 I dag satsas i princip inga privata
medel utan statligt engagemang i de tidigaste
skedena. Detta är allvarligt både för den enskilda
företagaren, men också samhällsekonomiskt då
det riskerar att påverka innovation och förnyelse
och därmed tillväxten. Tidiga skeden präglas ofta
av
osäkerhet,
värderingsoch
informationsproblem samt långa ledtider till
finansiell bärighet vilket gör att marknaden ofta
inte ensam kan eller vågar gå in med kapital.
Samtidigt finns det en samhällsnytta i att ta
tillvara och stödja utvecklingen av innovationer
vilket
motiverar
statligt
finansierade,
marknadskompletterande,
satsningar
på

26 OECD (1996) “Venture capital and innovation”,
OECD/GD (96) 168.
OECD (2006) “The SME Financing Gap. Theory and
Evidence”, Vol.1, OECD Publishing.
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innovativt företagande i tidiga skeden.
Internationella jämförelser visar att det finns
gott om statligt och privat riskkapital i Sverige,
men i relation till flera andra jämförbara länder är
relativt sett mindre kapital allokerat till de allra
tidigaste faserna där behovet av statlig
stödfinansiering är som störst.27
För att bättre ta till vara potentialen till
innovation och tillväxt hos företag i hela landet
avser regeringen att reformera det statliga
riskkapitalsystemet. Tidigare utredningar har
pekat på förekomsten av överlapp i befintliga
aktörers uppdrag och verksamhet, geografiska
och branschmässiga inlåsningar samt bristande
kostnadseffektivitet och styrning.28 Detta
riskerar att leda till låg samhällsekonomisk
avkastning, till otydlighet och till låg kundnytta.
Mot bakgrund av ovanstående vill regeringen
verka för följande förändringar:
-

En
tydligare
aktörsstruktur
där
riskkapitalinvesteringar i tidiga faser samlas
hos en aktör samt riskkapitalinvesteringar i
senare faser samlas hos en annan aktör.
Detta skulle kunna åstadkommas genom
närmare
samarbeten
mellan
Almi
Företagspartner AB och Innovationsbron
AB för investeringar i tidiga faser respektive
mellan Stiftelsen Industrifonden och
Fouriertransform AB för investeringar i
senare faser. Regeringen avser att
återkomma till riksdagen med detaljerade
förslag om strukturförändringar efter att en
fördjupad genomgång har genomförts och
då utredningen om förvaltningen av företag
med statligt ägande (dir. 2011:33) har
avslutats.
Inriktningen
för
Inlandsinnovation AB:s arbete kommer att
utvärderas först efter att den operativa
verksamheten har bedrivits under en
period.

27 McKinsey & Co (2011) a.a., European Investment
Fund (2007) “Interim Report for Sweden – Financing
Gap Assessment”. JEREMIE, Sweco Eurofutures,
(2008),
”Strukturfonder
för
kompletterande
kapitalförsörjning i Sverige. En sammanfattning av åtta
behovsstudier inför ett JEREMIE-initiativ”, SOU
2008:121, ”Innovationer och företagande – Sveriges
framtid”.
28 McKinsey & Co a.a., SOU 2008:121 samt vissa
analyser avseende Almi Företagspartner AB och
Innovationsbron AB (2009).
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-

Ett tydliggörande av uppdrag och
investeringsinriktning för att skapa ett
heltäckande riskkapitalsystem utan onödiga
överlappningar.

-

En säkerställd kundnytta och förbättrad
styrning genom ökad användning av
enhetliga och uppföljningsbara mål, t.ex.
vad
gäller
samhällsnytta,
finansiell
avkastning och kapitalutnyttjande, som
därmed
skapar
förutsättningar
för
systematisk utvärdering av de statliga
aktörernas verksamhet och systemets
effektivitet.

-

En effektivisering av kapitalanvändningen
samt högre kostnadseffektivitet för att få ut
mer av systemet utan att tillföra kapital för
att
därmed
säkerställa
en
ökad
verksamhetsvolym i tidiga faser.

-

För att öka det privata engagemanget och
vitalisera marknaden inom tidigt riskkapital
avser regeringen även att undersöka
förutsättningarna för att ta initiativ till en
s.k. fond-i-fondlösning, inom ramen för
några pilotprojekt.

Syftet med reformerna är att stärka
förutsättningarna för kommersialisering av
kunskapsintensiva idéer samt finansiering av nya
och mindre företag med förbättrad geografisk
tillgänglighet i insatserna, samt att öka kapacitet
och flexibilitet att tillgodose ett varierande behov
av marknadskompletterande riskkapital för
expansion av företag i olika sektorer och i olika
skeden inom ramen för ett finansiellt uthålligt
system.
Utvecklad information och rådgivning
Det är viktigt med en fortsatt utveckling av
myndighetsgemensamma servicefunktioner för
att göra det enklare att starta, driva, utveckla och
avveckla företag. Information om t.ex.
nödvändiga tillstånd och andra krav ska finnas
lättillgänglig och samlad tillsammans med annan
relevant information som är viktig vid start och
utveckling av företag. Gemensamma e-tjänster
förenklar myndighetskontakterna för blivande
och befintliga företagare, samtidigt som dessa på
sikt bör leda till effektivitetsvinster hos
myndigheterna.
Den rådgivning som staten tillhandahåller ska
vara marknadskompletterande, kostnadseffektiv,
ta hänsyn till regionala förutsättningar samt utgå

från företagens efterfrågan. Att staten finansierar
viss rådgivning betyder dock inte att den måste
utföras i offentlig regi. Genom ökad mångfald av
aktörer
inom
företagsrådgivning,
ökar
valfriheten liksom möjligheterna att få en mer
behovsanpassad rådgivning. Regeringen anser
det därför angeläget att fortsätta att stimulera en
ökad mångfald inom företagsrådgivning genom
utveckling av kundvalssystem.
Tjänsten Nystartskontor har framgångsrikt
utvecklats och implementerats i nio kommuner,
Satsningen fortsätter i flertalet av dessa.
Tillväxtverket fortsätter att tillhandahålla tjänster
relaterade till Nystartskontoren inom ramen för
bl.a. webbportalen verksamt.se och genom
interaktiva verktyg/utbildningar.
Riktade åtgärder för ökad tillväxt
Det är viktigt att fler ser företagande som ett
självklart val och att fler kan och vill låta sina
företag växa. Utöver generella insatser kan det
också vara motiverat att under en begränsad
tidsperiod stödja särskilda grupper av potentiella
och befintliga företagare. En utgångspunkt för
de riktade åtgärderna är att erfarenhet och
kunskap från dessa ska integreras och tas till vara
i
det
fortsatta
utvecklingsarbetet
av
företagsfrämjandesystemet. Med ovanstående
som utgångspunkt avser regeringen att fortsätta
arbetet med att anpassa de statliga insatserna till
de behov som finns hos bl.a. personer med
utländsk bakgrund.
Kreativitet och innovationskraft är bland de
mest värdefulla tillgångar som Sverige har. Sedan
tidigare genomför regeringen riktade åtgärder
bl.a. för att stimulera kulturella och kreativa
näringar, unga innovatörer, kvinnors företagande
samt entreprenörskap och förnyelse inom
välfärdssektorn och i turistnäringen. Detta
viktiga arbete fortsätter.
Åtgärderna för kulturella och kreativa
näringar fortsätter med ett ökat fokus på
internationalisering. Den potential som finns för
svenska företag, idéer och lösningar måste i ökad
utsträckning ses i ett globalt sammanhang.
Ungas kreativitet är viktig att främja för att
skapa nya och innovativa lösningar och företag.
Här spelar utbildningssystemet en avgörande
roll för att stimulera ett entreprenöriellt
tankesätt. Regeringen avser att fortsätta stödja
riktade åtgärder för studenter vid landets
gymnasieskolor och universitet/högskolor för
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att stimulera ungas entreprenörskap och
innovationskraft.
Regeringen fortsätter arbetet med att
stimulera till ökat företagande bland kvinnor.
Insatser genomförs inom ramen för de särskilda
medel som riksdagen har anvisat för ändamålet,
men också genom att skapa nya möjligheter för
företagande inom områden som tidigare har varit
svåra för enskilda entreprenörer att verka inom.
Ett exempel på detta är regeringens insatser för
att utveckla entreprenörskap och företagande
inom vård och omsorg, i syfte att öka
mångfalden, förbättra kvaliteten och öka
valfriheten. Detta har bidragit till utvecklingen
av nya företag och fler sysselsatta inom en
bransch där många kvinnor är verksamma.
Regeringen avser att även fortsättningsvis
arbeta med insatser på området för att stimulera
en mångfald av utförare som företag och ideella
organisationer för förnyelse av välfärdssektorn
som gynnar både patienter, brukare och
entreprenörer. En central aktör i detta arbete är
regeringens välfärdsutvecklingsråd. De förslag
som lämnas från rådet är viktiga inspel för att
förbättra förutsättningarna för valfrihet,
mångfald och tillgänglighet genom ökat
entreprenörskap och innovativt företagande
inom hälso- och sjukvård.
Regeringen föreslår i denna proposition att
riksdagen ska tillföra medel för en treårig insats
med inriktning på att öka kunskapen om
ägarskiften (se avsnitt 3.8.5). En stor andel av de
svenska små och medelstora företagen beräknas
skifta ägare det kommande decenniet. Ytterligare
kunskapsunderlag
behövs,
bl.a.
genom
förbättrad och förenklad statistik.
Turistnäringen är i kraftig tillväxt och har
utvecklats till en av basnäringarna. Antalet
utländska gästnätter har ökat sju år i rad. En
bidragande
orsak
är
de
förstärkta
marknadsföringsinsatserna från VisitSweden AB.
För att tillvarata den goda utvecklingen av
Sverige som ett konkurrenskraftigt och hållbart
turistland anser regeringen att fortsatta insatser
på området är av stor vikt.
Turistnäringen är en sysselsättningsintensiv
näring med hög andel kvinnor, unga och
personer med utländsk bakgrund. Den har goda
förutsättningar att utvecklas ytterligare, inte
minst i glesbygdsområden. Tillväxteffekterna av
en stärkt turistnäring bedöms vara betydande.
För att säkerställa att de positiva effekterna av
den ökade utländska turismen når ut i hela landet
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föreslår därför regeringen i denna proposition att
särskilda insatser ska genomföras för att stärka
och utveckla nya eller befintliga destinationer (se
avsnitt 3.8.5). Insatserna ska även stötta de små
och medelstora turistföretagens innovativa
förmåga och förutsättningar att växa för att bidra
till en hållbar turistutveckling i hela Sverige.
Ett dynamiskt och innovativt näringsliv
Forskning och innovation
Forskning och innovation är centrala för att
stärka och utveckla konkurrenskraften i
näringslivet. I internationella jämförelser av
länders innovationsklimat ligger Sverige sedan
många år bland de främsta. Förutsättningarna
för innovationsverksamhet förändras dock över
tid; bland annat driver många andra länder en
snabb utveckling av sin innovationspolitik. Det
är därför nödvändigt att förutsättningarna för
innovation ständigt utvecklas och förbättras
även i Sverige.
Det svenska näringslivet – såväl stora som små
företag – är i hög grad inflätat i globala
värdekedjor och kunskapsnätverk. För att
bibehålla en stark position i de globala
värdekedjorna är det angeläget att företag i
Sverige fortsätter att utveckla kunskap och
kompetens för världsledande erbjudanden
utifrån unika kombinationer av teknik och
tjänsteinnehåll.
De stora företagen i Sverige utgör fortsatt en
viktig källa till innovation, tillväxt och
sysselsättning. I en global kunskapsekonomi är
det avgörande att Sverige fortsatt är attraktivt för
investeringar inom internationella koncerner.
Var sådana investeringar ska ske bestäms alltmer
utifrån var i världen de bästa förutsättningarna
finns. Därför är det viktigt att arbetskraften,
omkringliggande forskningsmiljöer och företag,
inte minst små och medelstora, är attraktiva som
samarbetspartners för de globala koncernerna i
Sverige, liksom att förutsättningarna i form av
regelverk, offentliga system, kultur och attityder
etc. är gynnsamma.
Även om de stora företagen fortsatt är
centrala för Sveriges ekonomi kommer
betydande del av sysselsättningen att skapas i
små och medelstora företag. Det är därför viktigt
att Sveriges små och medelstora företag värnar
och stärker sin innovationsförmåga.
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Behovet av insatser för att stärka incitament
och svensk attraktionskraft för investeringar i
kunskapsintensiv verksamhet kommer att ses
över. Ett led i detta är det delbetänkande om
skatteincitament för forskning och utveckling
som Företagsskattekommittén ska lämna senast
den 1 oktober 2012, liksom det förslag till en
förenklad expertskatt som regeringen lämnar i
denna proposition.
Behovet av att utveckla innovationsförmågan i
det svenska näringslivet är också en av
utgångspunkterna för den kommande nationella
innovationsstrategin som regeringen inledde
arbetet med under 2011. Strategiarbetet ska bl.a.
beakta de analyser och slutsatser som
presenterades 2010 av OECD respektive EU.
Både OECD och EU lyfter fram behovet av
en bredare syn på innovation. De framhåller
också betydelsen av vetenskaplig kunskap för
innovation, samtidigt som de pekar på att andra
källor till kunskap hos användare, entreprenörer
och medarbetare behöver betonas mer än
tidigare. Ändamålsenliga regelverk som främjar
innovation framhålls som en grundläggande
förutsättning. It och internets betydelse för
innovation lyfts också fram av både OECD och
EU,
liksom
vikten
av
att
öka
innovationsförmågan i små och medelstora
företag och hos offentliga aktörer, exempelvis
genom offentlig innovationsupphandling.
Enligt Innovationsupphandlingsutredningens
betänkande
(SOU
2010:56)
kan
innovationsvänlig
upphandling
och
innovationsupphandling stärka den offentliga
verksamhetens
förnyelse,
kvalitet
och
effektivitet. Regeringen anser att offentlig
upphandling kan vara en drivkraft för innovation
och därmed bland annat bidra till förbättringar
av offentliga tjänster. Satsningar på information
om möjligheterna att upphandla innovationer
behövs. I denna proposition föreslås därför att
Verket för innovationssystem (Vinnova) tillförs
24 miljoner kronor under 2011 och därefter 9
miljoner kronor årligen för att stötta
uppbyggnaden och utbytet av kompetens,
metod
och
erfarenhet
för
innovationsupphandling, som komplement till
det ordinarie upphandlingsstödet (se avsnitt
3.8.1).
Regeringen antog 2010 En strategi för ökad
tjänsteinnovation. Detta var ett steg mot en
politik för innovation som omfattar alla aspekter
av innovation och i alla delar av samhället.

Genomförandet av tjänsteinnovationsstrategin
fokuseras så här långt i hög utsträckning på att
utveckla innovations- och näringspolitiska
myndigheters verksamhet så att man i denna kan
beakta ett bredare spektrum av innovation och
innovationsprocesser.
Det är viktigt att öka förståelsen av
förutsättningar och drivkrafter för innovation.
Som identifierats i strategin för ökad
tjänsteinnovation har statistiken och de
indikatorer som ligger till grund för mycket av
innovationspolitiken dock ett antal luckor. Av
den anledningen anser regeringen att Statistiska
Centralbyrån (SCB) bör få i uppdrag att i
samverkan
med
Myndigheten
för
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
(Tillväxtanalys)
och
Vinnova
utveckla
indikatorerna för innovation.
År 2012 är det sista året med anslagsökningar
till satsningarna som beskrevs i propositionen
Ett lyft för forskning och innovation (prop.
2008/09:50,
bet.
2008/09:UbU4,
rskr:
2008/09:160). Det är angeläget att för dessa
medel fortsätta att bygga starka forsknings- och
innovationsmiljöer
inom
de
strategiska
forskningsmiljöer som etablerades i och med
propositionen. Detta innebär bland annat att
fortsätta stärka flödet av kunskap mellan
akademi, näringsliv och samhället i övrigt genom
en nära samverkan inom de strategiska
forskningsområdena.
Samverkan
och
kunskapsflöde
kan
underlättas
genom
forskningsinstitutens medverkan inom relevanta
områden. Universitet och högskolor kan ha en
roll med sin närhet till företagskluster och sin
förmåga att bidra till smart specialisering. Att
formerna
för
att
hantera
öppna
innovationsprocesser
och
gemensamma
immateriella tillgångar utvecklas kan ytterligare
förbättra förutsättningarna för samverkan.
Insatserna för att öka nyttiggörandet av
resultaten från offentligt finansierad forskning
inom akademi och vid forskningsinstitut
fortsätter, bland annat genom den verksamhet
som bedrivs av Innovationsbron AB.
De nationella satsningarna på forskning och
innovation ska även stärka Sveriges position i det
internationella forskningssamarbetet, i synnerhet
i EU:s samarbete inom forskning och
innovation. Arbetet med att förstärka samspelet
mellan EU:s olika instrument (ramprogrammen
för forskning, utveckling och demonstration
samt konkurrenskraft och innovation och
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strukturfondsprogrammen) och de nationella
och regionala insatserna för forskning och
innovation fortsätter därför under 2012 i en bred
dialog med olika samhällsföreträdare, bland
annat på regional nivå. Detta sker bland annat
som en central del i arbetet med den nationella
innovationsstrategin.
Behovet av att söka synergier mellan
nationella, regionala och europeiska satsningar
gäller
även
svensk
medverkan
och
konkurrenskraft i the European Institute of
Innovation and Technology (EIT). EIT får en
alltmer strategisk roll i det europeiska
samarbetet genom att utveckla nya former för
att integrera utbildning, forskning och
innovation, den så kallade kunskapstriangeln.
EU-kommissionen förbereder under 2011 sitt
förslag till ett gemensamt strategiskt ramverk för
forskning och innovation på europeisk nivå. I
förberedelserna lyfter EU-kommissionen fram
komplementaritet, synergier och interaktion
mellan insatserna för forskning och innovation
som avgörande för önskade effekter på tillväxt
och innovationsförmåga.
Under det svenska ordförandeskapet i EU
formulerades en strategi på EU-nivå för
Östersjöområdet. Sverige är koordinator för
området Forskning och innovation i denna
strategi. De samarbeten som regeringen,
tillsammans med Vinnova, etablerat inom ramen
för strategin med företrädare för regional nivå i
Sverige, liksom med företrädare för såväl
ministerier och myndigheter i Östersjöregionen
som EU-kommissionen kan bidra till ökade
synergier i insatser inom program på alla nivåer i
nästkommande programperiod.
Arbetet för att stärka internationella
samarbeten inom de avtal om forskning och
innovation som slutits med olika länder
fortsätter under 2012.
Miljödriven näringslivsutveckling
Regeringen är övertygad om att miljö- och
klimatutmaningen kan vändas till en betydande
möjlighet för Sverige. Sverige har redan kommit
en bit på väg. Tack vare ambitiösa målsättningar,
ekonomiska
styrmedel
och
andra
kompletterande åtgärder har Sverige lyckats
förena miljö och företagsamhet och sambandet
mellan tillväxt och negativ miljöpåverkan har
brutits. Sedan 1990 har utsläppen av
växthusgaser minskat med 17 procent samtidigt
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som den ekonomiska tillväxten ökat med
uppemot 50 procent.
Miljödriven näringslivsutveckling innehåller
ett brett spektrum av möjligheter där företag kan
vända såväl sitt eget miljöarbete, en produkts
miljöpåverkan under produktionen eller den
slutliga produkten, till en affärsmöjlighet.
Innovativa
svenska
miljöteknikföretag
erbjuder varor och tjänster som det finns stor
efterfrågan på runt om i världen. Ny, grön
teknik kommer att vara viktig och efterfrågas när
länders energi- och transportsystem ska ställas
om. Även den globala efterfrågan på teknik och
systemlösningar för hållbar stadsutveckling, ett
område där Sverige har hög kompetens, bedöms
öka. Innovationsförmågan i Sverige behöver
dock stärkas och kunskaper behöver i ännu
större
utsträckning
tillvaratas
och
kommersialiseras. Den 1 september 2011
presenterade regeringen en bred nationell
miljöteknikstrategi i syfte att ta ett samlat grepp
för att stödja utveckling och skapa goda
förutsättningar för export av svensk miljöteknik.
Strategin bygger vidare på de satsningar på
miljöteknik och främjande av svensk
miljöteknikexport som regeringen genomfört de
senaste åren. Men det är också dags att ta nya
steg för att ge Sverige en ledande position inom
miljöteknikområdet.
Tillgången till naturresurser är en annan
strategisk fråga både nationellt och på EU-nivå.
Här har Sverige en unik position med rik tillgång
till viktiga naturresurser som malm, mineral,
skog och vatten. Den ökande globala efterfrågan
på mineralråvaror bedöms vara en långsiktigt
trend och kommer att innebära utmaningar på
ett område där regeringen redan arbetar för att
främja en ansvarsfull och långsiktigt hållbar
utvinning och produktion. Sveriges geologiska
undersökning har i en rapport till regeringen
lämnat förslag till hur arbetet med en svensk
mineralstrategi bör läggas upp. Regeringen har
för avsikt att ta fram en mineralstrategi med
tydliga och uppföljbara mål. Strategin bör vara
väl sammanhållen och starkt förankrad hos
intressenterna. Som ett led i detta arbete avsätter
regeringen 30 miljoner kronor årligen under en
fyraårsperiod för en satsning på kvalificerad
mineralinformation m.m. (se avsnitt 3.8.8).
Barentssamarbetet är ett annat exempel där
regeringen genomför insatser. Barentsregionen
är ett unikt område på den europeiska
kontinenten vad gäller dess rikliga tillgång på
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råvaror; såsom metall, mineral och skog.
Förutom god tillgång till råvaror har regionen
också ett dynamiskt näringsliv och inte minst ett
nätverk
av
universitet
och
forskningsinstitutioner som ligger i framkant
inom utvinning och förädlingsteknologi. Mot
denna bakgrund har det innevarande svenska
ordförandeskapet i Barentsrådet initierat en
diskussion kring råvarufrågan. Denna fråga har
också det inkommande norska ordförandeskapet
lovat att föra vidare.
Utvecklingen av politiken för en miljödriven
näringslivsutveckling ska ske i samverkan med
det svenska näringslivet. Dialoger mellan
regeringen
eller
Regeringskansliet
och
representanter för näringslivet äger rum
kontinuerligt.
För
att
lyckas
möta
miljöoch
klimatutmaningarna som vi står inför krävs
också omfattande internationell samverkan. I det
internationella arbetet inom t.ex. FN och
OECD har frågor kring grön ekonomi och
hålllbar tillväxt fått stor uppmärksamhet under
senare tid. Regeringen anser att det är viktigt att
stödja detta arbete, som siktar mot en global
omställning.
Ramvillkor för företag och konkurrens
Goda ramvillkor för företag och företagande är
av central betydelse för utvecklingen i landet.
Genom öppna marknader med väl fungerande
konkurrens skapas förutsättningar för ett
livskraftigt, innovativt och dynamiskt näringsliv
som kan anpassa sig till nya förutsättningar.
Ramvillkor för företag

Regeringen
har
genomfört
en
rad
förbättringsåtgärder genom nya eller ändrade
regler som utgör ramvillkor för företag, i syfte
att göra det enklare och mer lönsamt att starta
och driva företag samt att anställa. Av avsnitt
3.5.3 framgår att detta har gett resultat i
internationella konkurrenskraftsmätningar, där
Sverige flyttat fram sina positioner. Företag i
Sverige har i dag goda ramvillkor att verka inom.
Även om förutsättningarna har förbättrats på
många sätt, anser regeringen att det är prioriterat
att fortsätta arbetet med att ytterligare förbättra
ramvillkoren, inte minst de små företagen. För

att
upprätthålla
en
konkurrenskraftig
företagsmiljö för svenska företag, utländska
etableringar och investeringar är det viktigt att
kontinuerligt genomföra förbättringar i de regler
och system som omger företag och företagande.
Arbetet med att göra det enklare och mer
lönsamt att starta och driva företag fortsätter
med oförminskad kraft. Nedan följer ett urval av
åtgärder för att skapa bättre ramvillkor för
företag som regeringen lämnar i denna
proposition.
Förenklad expertskatt – regeringen föreslår att
reglerna om expertskatt förenklas. För att öka
förutsebarheten i och tillämpningen av reglerna
föreslår regeringen att det införs ett tillägg till
nuvarande regler som är baserat på objektiva
förhållanden. Tillägget innebär att en
arbetstagare alltid ska anses uppfylla villkoren
om en viss kompetens, m.m., om lön och annan
ersättning för arbetet i Sverige per månad
överstiger två gånger prisbasbeloppet (85 600
kronor för 2011).
Sänkt moms för restaurang och catering –
regeringen föreslår att mervärdesskattesatsen för
restaurang- och cateringtjänster (exkl. alkohol)
sänks från 25 till 12 procent. Förslaget innebär
att samma skattesats, 12 procent, kommer att
vara
tillämplig
på
restaurangoch
cateringtjänster som på livsmedel och
rumsuthyrning i hotellrörelse. Förslaget
förväntas leda till positiva effekter på
sysselsättningen,
den
samhällsekonomiska
effektiviteten och för företagen i form av
minskade administrativa kostnader.
Förändringar i 3:12-reglerna – regeringen
lämnar fem olika förslag på ändringar i de s.k.
3:12-reglerna, bl.a. att nivån på schablonbeloppet
i den s.k. förenklingsregeln höjs.
Höjd räntefördelningsränta – för att
upprätthålla balansen i beskattningen av olika
företagsformer föreslår regeringen en höjning av
räntesatsen vid positiv räntefördelning för de
enskilda näringsidkarna.
Utvidgad avdragsrätt för utgifter för forskning
och utveckling – regeringen föreslår att utgifter
för forskning och utveckling som har eller kan
antas få betydelse för den huvudsakliga
näringsverksamheten eller verksamheten i övrigt
ska dras av.
Utredning om förändrad hantering av
mervärdesskatt vid import av varor – regeringen
avser att tillsätta en utredning i syfte att
analysera förutsättningarna att förändra
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hanteringen av mervärdesskatt vid import av
varor, i syfte att uppnå bl.a. förenklingar för
företagen.
Konkurrens

Målet för regeringens konkurrenspolitik är att
skapa förutsättningar för en effektiv konkurrens
som leder till tillväxt. Insatser inom
konkurrensområdet för att öppna upp nya
marknader
för
konkurrens,
skapa
konkurrensneutralitet mellan privata och
offentliga
aktörer
och
stärka
konkurrenslagstiftningen och tillsynen är av stor
vikt.
Genom sådana insatser skapas förutsättningar
för ökat företagande och ett innovativt näringsliv
som i förlängningen skapar ökad produktivitet,
nya arbeten och tillväxt. Konkurrens leder till
effektivitet som stärker ekonomins förmåga att
anpassa
sig
till
nya
förutsättningar.
Konsumenterna erhåller fördelar i form av ökad
valfrihet, ökat utbud och varor och tjänster med
högre kvalitet och lägre pris.
Moderna regler och effektiv tillsyn
Det konkurrensrättsliga regelverket och
Konkurrensverkets tillsyn vilar på stabil grund. I
takt med att marknader utvecklas och företagens
ageranden förändras måste det dock vid varje
tidpunkt säkerställas att regelverket är väl
anpassat till rådande förhållanden.
En effektiv tillsyn är en förutsättning för
konkurrensreglernas genomslag. I tillsynen är
det viktigt att Konkurrensverket har de
instrument och befogenheter som krävs för att
bedriva
en
effektiv
tillsyn.
Allvarliga
konkurrensöverträdelser
begränsar
möjligheterna för nya företag att etablera sig och
överleva och har negativa effekter för
konsumenterna och även för samhällsekonomin.
I syfte att effektivisera konkurrenstillsynen
avser regeringen att behandla frågor och förslag
rörande Konkurrensverkets möjligheter att säkra
elektronisk
bevisning,
det
svenska
eftergiftsprogrammet och prövningar av
företagskoncentrationer.
Effektiva upphandlingar är viktigt för en väl
fungerande konkurrens. Konkurrensverket bedriver tillsyn över efterlevanden av upphandlingsreglerna. Otillåtna direktupphandlingar är
en av de allvarligaste lagöverträdelserna inom
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upphandlingsområdet. Det kan nämnas att Konkurrensverket har inlett ett systematiskt arbete
för att identifiera misstänkta lagöverträdelser. En
rad ärenden med krav på upphandlingsskadeavgift för upphandlande myndigheter och enheter
bereds för närvarande. Se även utgiftsområde 2
Samhällsekonomi och finansförvaltning, avsnitt
4.
Öppna och väl fungerande marknader
På öppna och väl fungerande marknader ska
företag kunna konkurrera på likvärdiga villkor.
Regeringen
har
genomfört
en
rad
konkurrensfrämjande reformer som innebär att
flera delar av ekonomin har liberaliserats och
öppnats upp för nya företag. Många av de
konkurrensfrämjande förslag till åtgärder som
Konkurrensverket lämnade på uppdrag av
regeringen våren 2009 har genomförts.
Regeringen avser att fortsätta detta arbete.
Genom öppna marknader med väl fungerande
konkurrens skapas förutsättningar för ett
livskraftigt och dynamiskt näringsliv vilket är en
central förutsättning för ökad sysselsättning.
Konkurrens
stimulerar
innovation
och
effektivitet som stärker ekonomins förmåga till
anpassning till nya förutsättningar. Hur en väl
fungerande konkurrens ska uppnås inom
avfallsområdet är och har varit föremål för
diskussioner. Regeringen har den 30 juni 2011
beslutat att tillkalla en särskild utredare för att
göra en översyn av avfallsområdet där det bland
annat ingår att utreda och föreslå hur ansvaret
för insamling och omhändertagande av
näringslivets hushållsavfall bör organiseras (dir.
2011:66). Utredaren ska beakta tidigare
utarbetade förslag, konkurrensaspekter samt att
utformningen medger en effektiv samordning
med övrigt avfall som uppkommer i
verksamheterna. Uppdraget ska redovisas senast
1 juni 2012.
För att målen ska uppnås med de reformer
som lett till marknadsöppnanden är det viktigt
att följa dessa marknader och vid behov göra
justeringar eller förbättringar av de genomförda
reformerna. Uppföljning av och insamling av
statistik om de nya marknaderna utgör viktiga
underlag för beslut om justeringar och
förbättringar.
Regeringen
ger
därför
Konkurrensverket i uppdrag att utvärdera
konkurrensförhållandena
i
kommunernas
valfrihetssystem
med
stöd
av
LOV.
Konkurrensverket
ska
bl.a.
analysera
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utvecklingen av utförare inom socialtjänsten ur
ett
mångfaldsperspektiv,
liksom
etableringsmöjligheter för nya utförare.
Välfärdssektorn utgör en stor andel av den
svenska ekonomin och är ett viktigt område där
konkurrens och entreprenörskap bör främjas
ytterligare. Det sker bland annat genom ett
utvecklat
vårdval,
konkurrensneutrala
ersättningssystem och villkor, stärkt valfrihet
inom äldreomsorgen i form av t.ex.
stimulansmedel till kommuner som vill införa
valfrihetssystem och fortsatt satsning på fritt val
av hjälpmedel. För att skapa förutsättningar för
mångfald och entreprenörskap på en omreglerad
apoteksmarknad avser regeringen att i uppdrag
till Tillväxtverket stödja små enskilda aktörer
som vill etablera sig på apoteksmarknaden, fånga
upp och rapportera vilka svårighet dessa aktörer
ser samt ge förslag på vilka insatser som kan
behöva göras för att komma tillrätta med dessa.
Plan- och bygglagen (2010:900) kan bidra till
att uppnå en effektiv konkurrens på bygg- och
bostadsmarknaden och det finns anledning att
närmare utreda hur tillämpningen av regelverket
fungerar och vilka effekter som uppnås utifrån
ett konkurrensperspektiv. Regeringen avser att
besluta om ett uppdrag till Boverket som i
samverkan med Konkurrensverket ska analysera
konsekvenser och uppnådda effekter av reglerna
som innebär att en god ekonomisk tillväxt och
effektiv
konkurrens
ska
främjas
vid
kommunernas planläggning. Dessa regler har
gällt sedan 1 januari 2008. I uppdraget bör ingå
att studera vilka effekter lagändringen har haft på
utformningen av kommunala översiktsplaner
och detaljplaner samt på beslut om bygglov och
förhandsbesked.
Kundrörlighet är en viktig förutsättning för
konkurrensen på väl fungerande marknader. För
att en marknad ska fungera väl krävs kunder som
är tillräckligt informerade om produkters och
tjänsters egenskaper och priser. Marknader som
omreglerats kräver särskild uppmärksamhet i
detta avseende. Regeringens ambition är att
verka för ökad kundrörlighet. Regeringen har
t.ex. tillsatt en utredning, Framtidens stöd till
konsumenter som bl.a. ska se över det stöd som
ges till konsumenter när det gäller val av
produkter på konsumentmarknaden (dir.
2011:38).

Konkurrensneutralitet mellan privat och offentlig
sektor
På väl fungerande marknader ska företag kunna
bedriva verksamhet på likvärdiga villkor.
Konkurrensneutralitet måste råda mellan privata
och offentliga aktörer på en marknad.
Statliga myndigheter bör som regel inte
bedriva säljverksamhet på marknaden om det
inte finns skäl för detta. Regeringen avser att
fortsätta
översynen
av
de
statliga
myndigheternas verksamheter i syfte att
tydliggöra vilken säljverksamhet som bör
bedrivas på marknaden.
Staten bör i princip inte äga bolag som verkar
på kommersiella marknader med fungerande
konkurrens såvida inte bolaget har ett särskilt
samhällsuppdrag som är svårt att klara av på
annat sätt.
Korssubventionering mellan anslagsfinansierad och konkurrensutsatt verksamhet kan omöjliggöra för privata, särskilt små, företag att vara
verksamma på en marknad. I en konkurrenssituation mellan kommunal och privat sektor är
det en grundläggande förutsättning att den
kommunala redovisningen ger en rättvisande
bild. För att säkerställa att konkurrensen sker på
likvärdiga villkor är det därför angeläget att
kostnader och intäkter för näringsverksamheten
särredovisas från andra myndighetsuppgifter.
Ifrågasatt snedvridande konkurrens från offentlig verksamhet, t.ex. i form av underprissättning,
har varit ett av de vanligaste klagomålen till
Konkurrensverket. Det är därför angeläget med
en översyn av frågan om särredovisning av konkurrensutsatt kommunal verksamhet.
Statsstöd

Reglerna om statligt stöd är en central del av
EU-rättens konkurrensregler och därmed av stor
betydelse för den inre marknadens funktionssätt
och hur medlemsstaterna kan konkurrera med
varandra.
Utan regler om statligt stöd på EU-nivå, och
den granskning detta regelverk föranleder, finns
stor risk att medlemsstaterna genom offentligt
stöd skulle försöka säkra en egna nationens
konkurrenskraft. Ett sådant beteende skulle vara
skadligt för den europeiska konkurrenskraften
på lång sikt och särskilt skadligt för små
exportberoende medlemsstater som Sverige.
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Regeringen anser därför att det är viktigt med
ändamålsenliga statsstödsregler, som framför allt
tar sikte på marknadsmisslyckanden, samt att
regelverket tillämpas enhetligt inom hela EU.
Europeiska kommissionen ser för närvarande
över flera av de nu gällande statsstödsreglerna.
Regeringen kommer att medverka aktivt för att
säkerställa ett effektivt statsstödsregelverk.
Kommissionens översyn av statsstödsreglerna
för ersättning för tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse är ett exempel på ett regelverk som kan
få stor betydelse för svenska intressen. Inom
ramen för kommissionens översyn vill
regeringen säkerställa ett enklare regelverk som
motverkar protektionistiska åtgärder och
samtidigt säkerställer viktiga allmänintressen.
Den av regeringen tillsatta utredning om vissa
frågor om statligt stöd m.m. ska den 31 oktober
2011 lämna förslag och vägledning om hur
tillämpningen av statsstödsregelverket kan
effektiviseras i Sverige (dir. 2010:9).
Ansvarsfullt ägande med värdeskapande i
fokus
Staten är en av Sveriges största bolagsägare.
Bolagen representerar stora värden och är
sammantaget en av Sveriges största arbetsgivare.
De ägs av alla svenska medborgare gemensamt.
Staten har därför ett stort ansvar att vara en aktiv
och professionell ägare. För de bolag där det
finns ett försäljningsbemyndigande inbegriper
den aktiva förvaltningen även att förbereda och
strukturera dem inför försäljning.
Regeringens övergripande mål för förvaltningen är att den långsiktiga finansiella värdeutvecklingen med hänsyn till rimlig risk blir den
bästa möjliga för ägaren och, i förekommande
fall, att de särskilt beslutade samhällsuppdragen
utförs.
Statligt ägda företag ska vara föredömen
Alla företag oavsett ägare bör arbeta med frågor
som rör hållbar utveckling och socialt ansvar.
Detta gäller i synnerhet de statligt ägda bolagen,
som ska vara föredömen i dessa frågor.
Andelen kvinnor som är styrelseordförande
har ökat från 22 procent 2006 till 37 procent
2011. Detta ska ställas mot det faktum att det i
de svenska börsbolagen endast finns 3 procent
kvinnliga styrelseordföranden. År 2011 är
25 procent av de verkställande direktörerna i de
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statliga bolagen kvinnor jämfört med 2010 då
andelen var 11 procent. Andelen kvinnor i ledningsgrupperna har också ökat till 39 procent
jämfört med 35 procent 2010.
Arbetet med att säkerställa att det finns
kompetenta och välfungerande styrelser är ett av
regeringens viktigaste verktyg för att uppnå
målen för de statligt ägda bolagen. Denna fråga
kommer även fortsättningsvis att prioriteras.
Vidareutvecklad bolagsförvaltning
Enligt regeringen bör det prövas om
Regeringskansliets förvaltning av de statligt ägda
bolagen kan bedrivas mer effektivt i en annan
form. En särskild utredare tillkallades därför den
8 april 2011 (dir. 2011:33). Utredaren ska pröva
hur de verksamheter inom Regeringskansliet
som i dag svarar för förvaltningen av bolag med
statligt ägande bör bedrivas och organiseras.
Målet är att skapa en effektiv, professionell och
transparent förvaltning till nytta för ägarna, det
svenska folket. Regeringens och riksdagens
möjligheter till insyn i och övergripande styrning
av de förvaltade bolagen ska inte begränsas.
Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast
den 13 januari 2012.
Minskat bolagsägande
Regeringen har i budgetpropositionen för 2007
angett att följande principer och frågeställningar
ska vara avgörande för om ett bolag ska vara i
statlig ägo. Det finns inte skäl att sälja bolag som
utvecklas bättre med staten som ägare eller där
marknadsförhållandena är sådana att en försäljning skulle försämra konkurrensen eller motverka en god sysselsättningsutveckling. Ett fortsatt statligt ägande kan också vara motiverat om
det föreligger särskilda nationella intressen eller
samhällsuppdrag som svårligen kan hanteras
utan ett statligt inflytande (prop. 2007/08:1, bet.
2007/08:NU1, rskr. 2007/08:98).
Under 2006–2010 genomfördes försäljningar
av aktier i statligt ägda bolag som totalt inbringade 98,9 miljarder kronor i försäljningsintäkter till staten. Försäljning har skett av aktier
i TeliaSonera Aktiebolag (17,9 miljarder kronor),
OMX AB (2,1 miljarder kronor), Civitas Holding AB som ägde Vasakronan AB (24,6 miljarder kronor) och V&S Vin & Sprit AB
(54,2 miljarder kronor).
Under 2011 har försäljning av aktier i Nordea
Bank AB inbringat cirka 19 miljarder kronor och
en försäljning av aktieinnehavet i Arbetslivs-
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resurs AR AB (publ) har inbringat 145 miljoner
kronor.
Regeringen avser att även fortsättningsvis
pröva det statliga åtagandet och ta ansvar för de
offentliga finanserna. I flera länder i Europa sker
nu privatiseringar till följd av dessa länders höga
skuldsättning. I Sverige vill regeringen genomföra ordnade försäljningar när marknadsförutsättningarna är goda och på så sätt stärka statsfinanserna. Av dessa skäl ligger regeringens
politik att minska det statliga ägandet fast.
Utvecklat ägande
Regeringen har sedan 2006 genomfört ett omfattande analysarbete med att gå igenom de statligt ägda bolagen för att pröva skälen för ett fortsatt statligt ägande. Resultaten av genomgångarna kan leda till omstruktureringar, förändringar eller förtydliganden av bolagens uppdrag.
Så länge staten äger bolagen är det viktigt att de
ges möjlighet att utvecklas och växa för att fortsätta att skapa värde för ägaren. Ett led i detta är
också att kontinuerligt optimera kapitalstrukturerna för de enskilda bolagen.
Regeringen ser vidare löpande över den statliga affärsverksamhet som bedrivs i myndighetsform. Ett antal nya bolag har bildats av verksamheter som tidigare bedrivits i myndighetsform.
Bolagiseringarna har främst skett för att öka
förutsättningarna för konkurrensneutralitet, öka
produktiviteten på marknaden och för att skapa
effektivitetsvinster för samhället. Regeringen
avser att med dessa utgångspunkter även fortsättningsvis pröva i vilken form statlig verksamhet ska bedrivas.

3.8

Budgetförslag

3.8.1

1:1 Verket för innovationssystem:
Förvaltningskostnader

Tabell 3.3 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

138 471
1

2011

Anslag

143 009

2012

Förslag

169 341

2013

Beräknat

157 279

2

2014

Beräknat

160 377

3

2015

Beräknat

164 631

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

4 163
144 092

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 154 341 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 154 139 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 154 139 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget finansierar förvaltningskostnader vid
Verket för innovationssystem (Vinnova).
Myndigheten har till uppgift att främja hållbar
tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad
forskning och utveckling av effektiva
innovationssystem.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att anslaget ökas med
24 000 000 kronor 2012. Från och med 2013
ökas anslaget med 9 000 000 kronor.
Ökningarna är ett led i regeringens arbete för att
stötta uppbyggnad av kompetens, metod och
erfarenhet
för
innovationsupphandling.
Regeringen föreslår att 169 341 000 kronor
anvisas under anslaget 1:1 Verket för
innovationssystem: Förvaltningskostnader för
2012. För 2013 beräknas anslaget till 157 279 000
kronor och för 2014 samt 2015 beräknas anslaget
till 160 377 000 kronor respektive 164 631 000
kronor.
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Tabell 3.4 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:1
Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader

3.8.2

Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

143 009

143 009

143 009

143 009

Tabell 3.5 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

3

2010

Utfall

1 877 194

2 332

5 099

8 214

12 225

2011

Anslag

1 938 133

24 000

9 171

9 364

9 612

2012

Förslag

2 018 458

2013

Beräknat

2 049 229

2

2014

Beräknat

2 077 900

3

2015

Beräknat

2 120 936

4

Överföring till/från
andra anslag
Övrigt 4
Förslag/
beräknat anslag

1:2 Verket för innovationssystem:
Forskning och utveckling

-210

-216

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-5 712
1 911 565

1

169 341

157 279

160 377

164 631

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
2
Anslaget ökas från och med 2012 för att möjliggöra en satsning på uppbyggnad
av kompetens, metod och erfarenhet för innovationsupphandling.
4
Anslaget minskas 2014–2015 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 2 018 458 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 2 015 633 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 2 015 633 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget
finansierar
behovsmotiverad
forsknings- och utvecklingsverksamhet samt
utveckling av innovationssystemet.
Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 göra ekonomiska åtaganden som,
inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför
behov av framtida anslag på högst 2 500 000 000
kronor under 2013–2017.

Skälen för regeringens förslag: Detta möjliggör
att det för delar av verksamheten kan göras
ekonomiska åtaganden som exempelvis omfattar
långsiktiga program under en flerårig
planeringsperiod.

Tabell 3.6 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015–2017

1 794 419

1 509 817

1 999 999

-

-

-

952 344

1 421 360

1 500 000

-

-

-

-1 236 946

-931 178

1 000 000

1 500 000

500 000

500 000

Utestående åtaganden

1 509 817

1 999 999

2 499 999

-

-

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

2 000 000

2 000 000

2 500 000

-

-

-
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Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 2 018 458 000 kronor
anvisas under anslaget 1:2 Verket för
innovationssystem: Forskning och utveckling för
2012. För 2013 beräknas anslaget till
2 049 229 000 kronor och för 2014 samt 2015
beräknas anslaget till 2 077 900 000 kronor
respektive 2 120 936 000 kronor.
Tabell 3.7 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:2
Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

1 938 133

1 938 133

1 938 133

1 938 133

25 002

54 930

85 647

127 562

55 323

56 166

57 032

58 213

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

3

Överföring
till/från andra
anslag
-2 912

Regeringen föreslår att 472 941 000 kronor
anvisas under anslaget 1:3 Institutens strategiska
kompetensmedel för 2012. För 2013 beräknas
anslaget till 482 234 000 kronor och för 2014
samt 2015 beräknas anslaget till 491 659 000
kronor respektive 504 623 000 kronor.
Tabell 3.9 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:3
Institutens strategiska kompetensmedel m.m.
Tusental kronor

2 018 458

2 049 229

2 077 900

-2 972

1:3 Institutens strategiska
kompetensmedel m.m.

Pris- och löneomräkning 2

2012

2013

2014

2015

468 231

468 231

468 231

468 231

4 710

14 003

24 115

37 097

-687

-705

491 659

504 623

Beslut
Överföring till/från
andra anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat anslag

472 941

482 234

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas 2014–2015 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

3.8.4

Tabell 3.8 Anslagsutveckling

1

Förändring till följd av:

2 120 936

1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget ökar med 30 000 000 kronor från och med 2012, till följd av beslut i
propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50). År 2012
sker dessutom en återföring på 25 000 000 kronor från tidigare finansiering av
verksamhet vid Rymdstyrelsen.
4
Anslaget minskas 2014–2015 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

3.8.3

Regeringens överväganden

Anvisat 2011

Övrigt 4
Förslag/
beräknat
anslag

Från anslaget finansieras strategiska kompetensmedel för industriforskningsinstituten med
ägande under RISE Holding AB, liksom kostnader för RISE Holding AB:s verksamhet, samt
vissa omstruktureringskostnader för RISE-instituten.

1:4 Tillväxtverket

Tusental kronor

2010

Utfall

468 231

2011

Anslag

468 231

2012

Förslag

472 941

2013

Beräknat

482 234

2014

Beräknat

2015

Beräknat

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0

Tabell 3.10 Anslagsutveckling
Tusental kronor

468 231

2010

Utfall

366 872

2

2011

Anslag

358 942

491 659

3

2012

Förslag

367 312

504 623

4

2013

Beräknat

372 629

2

2014

Beräknat

371 983

3

2015

Beräknat

305 773

4

1
Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 472 941 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 472 281 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 472 281 tkr i 2012 års prisnivå.

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

357
355 404

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 367 312 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 360 903 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 290 440 tkr i 2012 års prisnivå.
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Anslaget
används
för
Tillväxtverkets
förvaltningskostnader och för driftsbidrag till
Almi Företagspartner AB (Almi).

3.8.5

Tabell 3.12 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 367 312 000 kronor
anvisas under anslag 1:4 Tillväxtverket för 2012.
Regeringen föreslår att anslaget ökas med
6 000 000 kronor 2012 till följd av ökad utgifter
för kontroller inom ramen för de territoriella
strukturfondsprogrammen. För att finansiera
detta minskas det under utgiftsområde 19
Regional tillväxt uppförda anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder. På motsvarande sätt och för
samma ändamål beräknas anslaget öka med
motsvarande belopp 2013.
Av anslaget beräknas totalt 125 000 000
kronor användas för driftsbidrag till Almi under
2012.
För 2013 beräknas anslaget till 372 629 000
kronor, för 2014 till 371 983 000 kronor och för
2015 till 305 773 000 kronor.
Tabell 3.11 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:4 Tillväxtverket
Tusental kronor
2012

2013

2014

2015

358 942

358 942

358 942

358 942

Pris- och löneomräkning 2

2 370

7 600

13 463

21 444

Beslut

6 000

6 087

0

-74 182

-422

-431

371 983

305 773

Anvisat 2011

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från
andra anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat anslag
1

367 312

372 629

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
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1:5 Näringslivsutveckling m.m.

2010

Utfall

567 204

2011

Anslag

638 009

2012

Förslag

649 022

2013

Beräknat

590 022

2014

Beräknat

588 022

2015

Beräknat

257 022

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

137 426
600 024

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget
åtgärder.

används

för

näringslivsfrämjande

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under
2012
för
ramanslaget
1:5
Näringslivsutveckling m.m. besluta om bidrag
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
ett behov av framtida anslag på högst
650 000 000 kronor under 2013–2015.

Skälen för regeringens förslag: För 2011
beräknas i princip hela den ram utnyttjas som
regeringen har föreslagit riksdagen i regeringens
proposition Höständringsbudget 2011 (prop.
2011/12:2). Bemyndiganderamen på anslaget
föreslås öka jämfört med 2011 på grund av ett
beräknat ökat antal fleråriga åtaganden.
I
huvudsak
används
anslaget
för
projektfinansiering. Vid projektfinansiering
löper utbetalningar över flera år, vilket försvårar
prognoser för infriade och utestående åtaganden.
För att ta hänsyn till denna osäkerhetsfaktor
bedömer regeringen att det finns ett behov av en
marginal i form av ett bemyndigande som
överskrider de prognostiserade utestående
åtagandena.
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Tabell 3.13 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Ingående åtaganden

214 735

175 653

600 000

Nya åtaganden

113 801

513 000

295 000

Infriade åtaganden

-152 883

-88 653

-296 000

Utestående åtaganden

175 653

600 000

599 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

270 000

600 000

650 000

Beräknat
2013

Beräknat
2014–2015

-298 413

-300 587

Regeringens överväganden

Tabell 3.14 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:5 Näringslivsutveckling m.m.

Regeringen föreslår att 649 022 000 kronor
anvisas under anslaget 1:5 Näringslivsutveckling
m.m. för 2012.
Regeringen föreslår att anslaget ökas med
4 000 000 kronor 2012 för ökade insatser för
entreprenörsfrämjande verksamhet i högre
utbildning. För att finansiera detta minskas det
under utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning uppförda anslaget 1:5
Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk
verksamhet. På motsvarande sätt och för samma
ändamål beräknas anslaget öka med motsvarande
belopp 2013 och 2014. Regeringen föreslår
vidare att anslaget ökas med 20 000 000 kronor
2012 för genomförande av särskilda insatser för
att stärka och utveckla nya eller befintliga
turistdestinationer
samt
rådgivning
och
affärsutveckling. För samma ändamål beräknas
anslaget öka med motsvarande belopp 2013 och
2014. För att öka kunskapen om ägarskiften
föreslås anslaget ökas med 2 000 000 kronor
2012. För samma ändamål beräknas anslaget öka
med motsvarande belopp 2013 och 2014.
Regeringen föreslår slutligen att anslaget ökas
med 1 000 000 kronor under 2012 för insatser
kopplat till små enskilda aktörer som vill etablera
sig på apoteksmarknaden. För 2013 beräknas
anslaget öka med 2 000 000 kronor för samma
ändamål.
Från och med 2012 beräknas anslaget öka med
1 013 000 kronor som följd av överföringen till
anslaget 1:18 Konkurrensforskning budgetåret
2011. Vidare beräknas anslaget minska fr.o.m.
2012 till följd av att det tillfördes 20 000 000
kronor budgetåret 2011 för projektet vid
Innovatum teknikpark i Trollhättan att utveckla
elbilstekniken.
För 2013 beräknas anslaget till 590 022 000
kronor, för 2014 till 588 022 000 kronor och för
2015 till 257 022 000 kronor.

Tusental kronor
2012

2013

2014

2015

641 009

641 009

641 009

641 009

Beslut

3 000

-56 000

-58 000

-385 000

Överföring till/från
andra anslag

5 013

5 013

5 013

1 013

649 022

590 022

588 022

257 022

Anvisat 2011

1

Förändring till följd av:

Övrigt
Förslag/
beräknat anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

3.8.6

1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser

Tabell 3.15 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

79 985
1

2011

Anslag

78 748

2012

Förslag

79 621

2013

Beräknat

79 505

2

2014

Beräknat

82 985

3

2015

Beräknat

85 067

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

208
77 304

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 77 694 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 79 473 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 79 472 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget ska användas till förvaltningskostnader
vid
Myndigheten
för
tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 79 621 000 kronor
anvisas under anslaget 1:6 Myndigheten för
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser för
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2012. För 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget
till 79 505 000 kronor, 82 985 000 kronor
respektive 85 067 000 kronor.

Tabell 3.18 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:7 Turistfrämjande
Tusental kronor

Tabell 3.16 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och
analyser

Anvisat 2011

Pris- och löneomräkning 2

2012

2013

2014

2015

78 748

78 748

78 748

78 748

2014

2015

140 035

140 035

140 035

140 035

873

2 729

4 392

6 478

Överföring till/från
andra anslag

0

700

1 820

3 781

-50 250

-50 650

-51 350

-131

-133

91 074

92 333

Överföring till/från
andra anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat anslag

Beslut

140 035

90 485

1

Övrigt
Förslag/
beräknat anslag

2013

Beslut

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

2012

Förändring till följd av:

Tusental kronor

Anvisat 2011 1

1

79 621

-1 972

-155

-159

79 505

82 985

85 067

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.

3.8.7

3.8.8

Tabell 3.19 Anslagsutveckling

1:7 Turistfrämjande

Tusental kronor

Tabell 3.17 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

150 035

2011

Anslag

140 035

2012

Förslag

140 035

2013

Beräknat

90 485

2

2014

Beräknat

91 074

3

2015

Beräknat

92 333

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
140 035

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 90 035 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 89 905 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 89 906 tkr i 2012 års prisnivå.

Från
anslaget
finansieras
aktieägartillskott till VisitSweden AB.

2010

Utfall

172 640

2011

Anslag

180 334

2012

Förslag

217 194

2013

Beräknat

221 621

2

2014

Beräknat

225 998

3

2015

Beräknat

231 883

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

6 149
179 860

1

1

statens

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 140 035 000 kronor
anvisas under anslaget 1:7 Turistfrämjande för
2012. För 2013 beräknas anslaget till 90 485 000
kronor, för 2014 till 91 074 000 kronor och för
2015 till 92 333 000 kronor.
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1:8 Sveriges geologiska
undersökning: Geologisk
undersökningsverksamhet m.m.

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 217 281 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 217 059 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 217 059 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget finansierar myndighetsverksamhet
inom Sveriges geologiska undersökning (SGU),
Bergsstaten samt förvaltning av anläggningar
som tidigare använts för statens civila
beredskapslager för olja.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 3.22 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:8 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk
undersökningsverksamhet m.m.

Tabell 3.20 Offentligrättslig verksamhet

Tusental kronor

Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Utfall 2010

14 891

181

10 029

5 043

Prognos 2011

19 000

200

10 200

9 000

Budget 2012

19 000

200

10 800

8 400

Resultat
(intäkt kostnad)

Anvisat 2011

Pris- och löneomräkning 2
Beslut

Utfall 2010
(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

3

Övrigt4
Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

36 976

36 157

819

5 552

5 554

-2

34 000

36 000

-2 000

8 000

8 000

0

33 000

33 000

0

9 000

9 000

0

2013

2014

2015

180 334

180 334

180 334

180 334

1 626

5 260

9 119

14 053

35 000

35 699

36 441

37 390

234

328

103

106

217 194

221 621

225 998

231 883

Överföring till/från
andra anslag

Tusental kronor
Intäkter

2012

Förändring till följd av:

Tabell 3.21 Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet

1

Förslag/
beräknat anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget ökas med 30 000 000 kronor för en förstärkt satsning på kvalificerad
mineralinformation m.m. Anslaget tillförs 5 000 000 kronor för myndighetens
arbete med sanering och återställning av förorenade områden. Ökningen
finansieras genom en överföring av medel från anslag 1:4 Sanering och
återställning av förorenade områden inom UO 20 Allmän miljö- och naturvård.
4
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsavgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas dessutom 2014–
2015 till följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att anslaget ökas med
30 000 000 kronor för en förstärkt satsning på
kvalificerad mineralinformation m.m. Ytterligare
5 000 000 kronor överförs till anslaget från
anslag 1:4 Sanering och återställning av förorenade
områden inom utgiftsområde 20 Allmän miljöoch naturvård. Regeringen föreslår att
217 194 000 kronor anvisas under anslaget 1:8
Sveriges geologiska undersökning: Geologisk
undersökningsverksamhet m.m. för 2012. För
2013 beräknas anslaget till 221 621 000 kronor
och för 2014 samt 2015 beräknas anslaget till
225 998 000 kronor respektive 231 883 000
kronor.

3.8.9

1:9 Sveriges geologiska
undersökning: Geovetenskaplig
forskning

Tabell 3.23 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010
2011

Utfall
Anslag

5 594
5 673

1

2012

Förslag

5 746

2013

Beräknat

5 870

2

2014

Beräknat

5 979

3

2015

Beräknat

6 127

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
5 673

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 5 746 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 5 739 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 5 739 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget finansierar kostnader för att främja och
stödja riktad geovetenskaplig grundforskning
och tillämpad forskning.
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2012 göra ekonomiska åtaganden som,
inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför ett
behov av framtida anslag på högst 9 000 000
kronor under 2013–2015.

Skälen för regeringens förslag: Detta möjliggör
att det för delar av verksamheten kan göras
ekonomiska åtaganden som exempelvis omfattar
långsiktiga program under en flerårig
planeringsperiod.

Tabell 3.24 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden
Utestående åtaganden
Erhållet/föreslaget bemyndigande

Utfall
2010

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

4 165

4 140

6 640

-

-

-

2 930

5 400

5 400

-

-

-

-2 955

-2 900

-3 040

-3 600

-3 600

-1 800

4 140

6 640

9 000

-

-

-

12 000

9 300

9 000

-

-

-

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 5 746 000 kronor anvisas
under anslaget 1:9 Sveriges geologiska
undersökning: Geovetenskaplig forskning för
2012. För 2013 beräknas anslaget till 5 870 000
kronor och för 2014 samt 2015 beräknas anslaget
till 5 979 000 kronor respektive 6 127 000
kronor.

3.8.10 1:10 Sveriges geologiska
undersökning: Miljösäkring av
oljelagringsanläggningar, m.m.
Tabell 3.26 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Tabell 3.25 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig
forskning
Tusental kronor

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

5 673

5 673

5 673

5 673

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

73

197

314

462

-8

-8

5 979

6 127

Beslut
Överföring till/från
andra anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat anslag
1

5 746

5 870

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas 2014–2015 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.
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2010

Utfall

8 575

2011

Anslag

8 501

2012

Förslag

8 571

2013

Beräknat

14 000

2014

Beräknat

14 000

2015

Beräknat

14 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

150
8 126

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget finansierar statens kostnader för efterbehandling av tömda oljelagringsanläggningar
och det statliga gruvfältet i Adak, Malå kommun,
inklusive miljö- och funktionskontroll, förvaltning och nödvändiga underhålls- och miljösäkrande åtgärder vid efterbehandlade anläggningar.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 8 571 000 kronor anvisas
under anslaget 1:10 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar
m.m. för 2012. För 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till 14 000 000 kronor för respektive
år.
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Tabell 3.27 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:10 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av
oljelagringsanläggningar, m.m.

Tabell 3.29 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:11 Patentbesvärsrätten
Tusental kronor

Tusental kronor

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

8 501

8 501

8 501

8 501

Anvisat 2011

Pris- och löneomräkning 2

Beslut
Överföring till/från
andra anslag

2013

2014

2015

18 250

18 250

18 250

18 250

177

524

919

1 428

120

122

98

100

18 547

18 896

19 267

19 778

Beslut
70

Förslag/
beräknat anslag

2012

Förändring till följd av:

Förändring till följd av:

Övrigt 2

1

5 499

5 499

Överföring till/från
andra anslag

5 499

Övrigt 3
8 571

14 000

14 000

14 000

Förslag/
beräknat anslag

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsavgifter redovisas under övrigt. Från och med 2013 återförs
5 000 000 kronor, av en tidigare tillfällig nerdragning, som var en följd av
minskade behov för anslaget.

3.8.11 1:11 Patentbesvärsrätten

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsavgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas dessutom 2014–
2015 till följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

Tabell 3.28 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

18 341

2011

Anslag

18 250

2012

Förslag

18 547

2013

Beräknat

18 896

2

2014

Beräknat

19 267

3

2015

Beräknat

19 778

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-537
17 416

3.8.12 1:12 Bolagsverket: Finansiering av
likvidatorer
Tabell 3.30 Anslagsutveckling
Tusental kronor

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 18 547 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 18 521 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 18 521 tkr i 2012 års prisnivå.

2010

Utfall

10 056

2011

Anslag

10 952

2012

Förslag

7 952

2013

Beräknat

7 952

2014

Beräknat

7 952

2015

Beräknat

7 952

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-795
10 280

Anslaget används till förvaltningskostnader för
Patentbesvärsrätten.

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Regeringens överväganden

Anslaget används för att finansiera ersättning till
likvidatorer i vissa fall.

Regeringen föreslår att 18 547 000 kronor
anvisas under anslaget 1:11 Patentbesvärsrätten
för 2012. För 2013 beräknas anslaget till
18 896 000 kronor och för 2014 samt 2015
beräknas anslaget till 19 267 000 kronor
respektive 19 778 000 kronor.

1

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 7 952 000 kronor anvisas
under anslaget 1:12 Bolagsverket: Finansiering av
likvidatorer för 2011. För 2013, 2014 och 2015
beräknas anslaget till 7 952 000 kronor för
respektive år.
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Tabell 3.31 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer

Tabell 3.33 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:13 Bidrag till terminologisk verksamhet

Tusental kronor

Tusental kronor
2012

Anvisat 2011

1

2013

7 952

7 952

2014

2015

7 952

7 952

Anvisat 2011

1

Förändring till följd av:

Förändring till följd av:

Beslut

Pris- och löneomräkning 2

Överföring till/från
andra anslag

2013

2014

2015

4 190

4 190

4 190

4 190

54

181

266

368

-6

-6

4 450

4 552

Beslut

Övrigt
Förslag/
beräknat anslag

2012

Överföring till/från
andra anslag
7 952

7 952

7 952

Övrigt 3

7 952

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Förslag/
beräknat anslag

4 244

4 371

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas 2014–2015 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

3.8.13 1:13 Bidrag till terminologisk
verksamhet
Tabell 3.32 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

4 132

2011

Anslag

4 190

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
4 190

3.8.14 1:14 Bidrag till
Ingenjörsvetenskapsakademien

2012

Förslag

4 244

2013

Beräknat

4 371

2

Tabell 3.34 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2014

Beräknat

4 450

3

2015

Beräknat

4 552

4

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 4 244 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 4 238 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 4 238 tkr i 2012 års prisnivå.

Från anslaget lämnas bidrag till terminologisk
verksamhet.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 4 244 000 kronor anvisas
under anslaget 1:13 Bidrag till terminologisk
verksamhet för 2012. För 2013 beräknas anslaget
till 4 371 000 kronor och för 2014 samt 2015
beräknas anslaget till 4 450 000 kronor
respektive 4 552 000 kronor.

2010

Utfall

5 327

2011

Anslag

8 327

2012

Förslag

8 327

2013

Beräknat

8 327

2014

Beräknat

8 327

2015

Beräknat

8 327

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
8 327

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Från anslaget lämnas bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) grundläggande verksamhet, som ledningsfunktion, utrednings- och
informationsverksamhet. IVA:s verksamhet inriktas på att följa, analysera och sprida information om främst forskning, teknikutveckling och
innovation.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 8 327 000 kronor anvisas
under
anslaget
1:14
Bidrag
till
Ingenjörsvetenskapsakademien för 2012. För
2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till
8 327 000 kronor för respektive år.
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Tabell 3.35 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:14 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien

Tabell 3.37 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:15 Konkurrensverket

Tusental kronor

Tusental kronor
2012

Anvisat 2011

1

2013

8 327

8 327

2014

8 327

2015

8 327

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

127 826

127 826

127 826

127 826

Förändring till följd av:

Förändring till följd av:

Beslut

Pris- och löneomräkning 2

1 287

3 775

6 519

10 032

Beslut 3

3 596

-412

-420

-431

45

46

-140

-144

132 754

131 235

133 785

137 283

Överföring till/från
andra anslag

Överföring till/från
andra anslag

Övrigt
Förslag/
beräknat anslag

8 327

8 327

8 327

Övrigt 4

8 327

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Förslag/ beräknat
anslag
1

3.8.15 1:15 Konkurrensverket
Tabell 3.36 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

123 764

2011

Anslag

127 826

1

2012

Förslag

132 754

2013

Beräknat

131 235

2

2014

Beräknat

133 785

3

2015

Beräknat

137 283

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 769
125 415

3.8.16 1:16 Konkurrensforskning

1
Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 128 754 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 128 575 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 128 574 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för
förvaltningskostnader.

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
För 2011 tillfördes anslaget engångsvis 400 tkr tillföljd av vissa tillkommande
och initiala kostnader till följd av lagen (2010:536) om valfrihet hos
Arbetsförmedlingen. För 2012 återställs anslagsnivån. För 2012 tillförs anslaget
4 000 tkr för att finansiera uppdrag till Konkurrensverket om en uppföljning av
konkurrensförhållanden i valfrihetssystemen i kommunerna.
4
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt
kommer att genomföras i statsförvaltningen.

Tabell 3.38 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Konkurrensverkets

Regeringens överväganden

2010

Utfall

12 959

2011

Anslag

14 344

2012

Förslag

13 516

2013

Beräknat

13 786

2

2014

Beräknat

14 003

3

2015

Beräknat

14 310

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

210
14 249

1

Regeringen föreslår att 132 754 000 kronor
anvisas under anslaget 1:15 Konkurrensverket för
2012.
Den 1 januari 2009 trädde lagen (2008:962)
om valfrihetssystem (LOV) i kraft. För 2012
avser regeringen att ge Konkurrensverket i
uppdrag att göra en uppföljning av
konkurrensförhållanden i valfrihetssystemen i
kommunerna. Regeringen föreslår att anslaget
tillförs 4 000 000 kronor under 2012 för att
finansiera uppdraget till Konkurrensverket.
För 2013, 2014 och 2015 beräknas anslaget till
131 235 000 kronor, 133 785 000 kronor
respektive 137 283 000 kronor.

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 13 516 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 13 497 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 13 496 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget
finansierar
konkurrensrelaterad
forskning inom i första hand disciplinerna
ekonomi och juridik.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 13 516 000 kronor
anvisas under anslaget 1:16 Konkurrensforskning
för 2012. För 2013, 2014 och 2015 beräknas
anslaget till 13 786 000 kronor, 14 003 000
kronor respektive 14 310 000 kronor.
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Tabell 3.39 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:16 Konkurrensforskning
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

14 344

14 344

14 344

14 344

185

475

730

1 061

-1 013

-1 033

-1 051

-1 074

-20

-20

14 003

14 310

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från
andra anslag 3
Övrigt

4

Förslag/
beräknat anslag

13 516

13 786

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
För 2011 överfördes 1 000 tkr till anslaget engångsvis för att genomföra en
studie av konkurrens- och marknadsförhållandena i livsmedelskedjan
(Jo2010/1659/LB). För 2012 återställs anslagsnivån.
4
Anslaget minskas (2014) även till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

3.8.17 1:17 Medel till AB Göta kanalbolag
för upprustning och drift av kanalen
Tabell 3.40 Anslagsutveckling

Tabell 3.41 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:17 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och
drift av kanalen

Tusental kronor

2010
2011

Utfall

Anslagssparande

19 910
1

Utgiftsprognos

anvisat medel för upprustning och drift av
kanalen.
De statliga insatserna har bidragit till att
kanalens värde som kulturhistoriskt byggnadsverk och attraktivt turistmål ökat.
På grund av att trafiken ökat på kanalen finns
behov av omfattande renoveringar av dess pirer
och kajer. Renoveringsarbeten för cirka 92 miljoner kronor behöver utföras 2012–2018 för att
garantera säkerheten och för att kanaltrafiken
ska kunna upprätthållas. Regeringen bedömer att
AB Göta kanalbolag klarar att bära merparten av
investeringen men att kostnaderna för renoveringen bör delas mellan staten och bolaget.
Regeringen anser mot denna bakgrund att
anslaget 1:17 Medel till AB Göta kanalbolag för
upprustning och drift av kanalen bör ökas med
6 600 000 kronor för budgetåret 2012. För budgetåren 2013–2015 beräknas anslaget öka med
5 400 000–5 300 000 kronor per år.
Regeringen föreslår att 26 510 000 kronor
anvisas under anslaget 1:17 Medel till AB Göta
kanalbolag för upprustning och drift av kanalen
för 2012. För 2013 beräknas anslaget till
25 310 000 kronor, för 2014 till 25 310 000
kronor och för 2015 till 25 210 000 kronor.

0

Tusental kronor

Anvisat 2011

19 910

1

Anslag

19 910

2012

Förslag

26 510

Förändring till följd av:

2013

Beräknat

25 310

Beslut

2014

Beräknat

25 310

2015

Beräknat

25 210

Överföring till/från
andra anslag

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Regeringens överväganden
Riksdagen beslutade våren 1992 (prop.
rskr.
1991/92:134,
bet.
1991/92:NU33,
1991/92:351) bl.a. att finansieringen av kanalens
upprustning ska tillförsäkras genom statsmakternas försorg. Varje budgetår sedan anslaget
inrättades budgetåret 1992/93 har riksdagen
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2013

2014

2015

19 910

19 910

19 910

19 910

6 600

5 400

5 400

5 300

26 510

25 310

25 310

25 210

Övrigt

1

Anslaget används för att täcka kostnader i
samband med upprustning och drift av Göta
kanal.

2012

Förslag/ beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
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3.8.18 1:18 Kostnader för omstrukturering
och genomlysning av statligt ägda
företag m.m.
Tabell 3.42 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

33 607

2011

Anslag

42 950

2012

Förslag

41 550

2013

Beräknat

42 150

2014

Beräknat

42 150

2015

Beräknat

22 200

1

Anslagssparande

84 705

Utgiftsprognos

58 744

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition

Anslaget används för att täcka utgifter för
omstrukturering, genomlysning och försäljning
av företag med statligt ägande.
Regeringens överväganden
Staten är en betydande bolagsägare i Sverige. I
regeringens arbete med förvaltningen av bolag
ingår att arbeta med olika typer av ägarfrågor och
att såväl förbereda som genomföra de beslut som
riksdagen har fattat avseende det statliga ägandet
och ett antal specifika bolag.
Regeringen lämnar varje år en skrivelse till
riksdagen med en redogörelse för företag med
statligt ägande där Verksamhetsberättelse för
företag med statligt ägande ingår som en bilaga.
Regeringskansliet rapporterar även om den
sammanlagda utvecklingen i två delårsrapporter.
Extern rådgivning är ett komplement till
Regeringskansliets löpande förvaltning. Till
exempel anlitas extern expertis vid omstrukturering, genomlysning och försäljning av företag med statligt ägande. Rådgivningskostnaderna
har minskat från cirka 53 111 000 kronor 2009
till cirka 33 607 000 kronor 2010, vilket beror på
att behovet av rådgivning i samband med aktieförsäljningar har minskat.
Det råd för försäljning av aktier i bolag med
statligt ägande som tillkallades 2007 (dir.
2007:130) var tidsbegränsat till 2010 års utgång.
Regeringen bedömde i budgetpropositionen för
2011 att uppdraget skulle förlängas. Under budgetåret har dock frågan om en förlängning omprövats. Behovet av ett formellt rådgivande
organ i samband med försäljningar är inte längre
lika stort. Rådets uppdrag har därför inte för-

längts och de medel som finansierat dess verksamhet återförs därmed till anslaget 1:18 Kostnader för omstrukturering och genomlysning av
statligt ägda företag m.m. vilket innebär en ökning
av anslaget med 1 900 000 kronor respektive år
2012–2014.
Anslaget föreslås minska med 3 300 000
kronor för 2012 och beräknas minska med
2 700 000 kronor för 2013–2014 samt med
2 650 000 kronor för 2015, för att finansiera en
del av ökningen av anslaget 1:17 Medel till AB
Göta kanalbolag för upprustning och drift av
kanalen.
Regeringen föreslår att 41 550 000 kronor
anvisas under anslaget 1:18 Kostnader för
omstrukturering och genomlysning av statligt ägda
företag m.m. för 2012. För 2013 och 2014
beräknas anslaget till 42 150 000 kronor för
respektive år och för 2015 till 22 200 000 kronor.
Tabell 3.43 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:18 Kostnader för omstrukturering och genomlysning av
statligt ägda företag m.m.
Tusental kronor

Anvisat 20111

2012

2013

2014

2015

42 950

42 950

42 950

42 950

-1 400

-800

-800

-20 750

41 550

42 150

42 150

22 200

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från
andra anslag
Övrigt
Förslag/ beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

3.8.19 1:19 Kapitalinsatser i statliga bolag
Tabell 3.44 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

3 062 788

2011

Anslag

2012

Förslag

2013

Beräknat

1 000

2014

Beräknat

1 000

2015

Beräknat

1 000

1 000

1

Anslagssparande

38 213

Utgiftsprognos

1 000

1 001 000

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används av regeringen, efter beslut av
riksdagen i varje enskilt fall, för kapitalinsatser i
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statligt ägda bolag. Anslaget får även användas
för att förvärva eller bilda aktiebolag för ny
statlig verksamhet.
Regeringens överväganden

bolag för 2012, varav högst 1 000 000 000 kronor
får användas för kapitaltillskott till Ersättningsmark i Sverige AB.
Tabell 3.45 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:19 Kapitalinsatser i statliga bolag
Tusental kronor

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

Anvisat 2011

under 2012 besluta om kapitaltillskott på högst
1 000 000 000 kronor till Ersättningsmark i
Sverige AB.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen
bedömer att statligt ägda bolag bör ha samma
förutsättningar för sin verksamhet som bolag
med andra ägare. Det betyder att de inte ska ha
uttalade fördelar genom tillgång till speciella
marknader eller bättre tillgång till kapital, men
heller inte nackdelar i form av sämre tillgång på
kapital.
Under 2003–2008 fanns, kopplat till anslaget,
ett bemyndigande för regeringen att använda ett
särskilt konto i Riksgäldskontoret för kapitalinsatser i statliga bolag. Till följd av den nya regleringen i budgetlagen (2011:203) om att tillskott av kapital ska finansieras med anslag avslutades kontot i maj 2011. Befintliga medel uppgående till 2 837 551 kronor redovisades mot
statsverket på inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.
Riksdagen har bemyndigat regeringen att
överföra fastigheter med en samlad areal om
högst 100 000 hektar produktiv skogsmark från
Sveaskog AB till staten för att därefter användas
som ersättningsmark (prop. 2009/10:169, bet.
2009/10:NU22, rskr. 2009/10:384).
På bolagsstämma i april 2011 beslutades
därför om en utdelning från Sveaskog AB av
dotterbolaget Ersättningsmark i Sverige AB som
äger 100 000 hektar produktiv skogsmark.
Mot bakgrund av den beskattning som
aktualiseras när skogsmarken överlåts, kommer
kapitaltillskott behövas till det nybildade bolaget
Ersättningsmark i Sverige AB. Om ingen eller
mindre skatt än beräknat utgår kommer
överskjutande kapital att återbetalas till staten i
form av utdelning. Kapitaltillskottet påverkar
inte statens finansiella sparande. Det finns dock
en effekt på de takbegränsade utgifterna.
Regeringen föreslår att 1 001 000 000 kronor
anvisas på anslaget 1:19 Kapitalinsatser i statliga
82

1

2012

2013

2014

2015

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Förändring till följd av:
Beslut

1 000 000

Överföring till/från
andra anslag
Övrigt
Förslag/ beräknat
anslag

1 001 000

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

3.8.20 1:20 Avgifter till vissa
internationella organisationer
Tabell 3.46 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

6 258

2011

Anslag

17 780

2012

Förslag

17 780

2013

Beräknat

17 780

2014

Beräknat

17 780

2015

Beräknat

17 780

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

79
15 861

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för avgifter och bidrag för
Sveriges deltagande i vissa internationella
näringspolitiska
organ.
Utgiftspåverkande
faktorer är medlemsavgifternas utveckling i
aktuell valuta samt fluktuationer i valutakurser.
Deltagandet bedöms av regeringen som
nödvändigt för att möjliggöra svensk påverkan
på den internationella utvecklingen och för ett
aktivt svenskt deltagande i internationellt
samarbete samt för informationsinhämtning på
för Sverige viktiga områden. Bidrag ges bl.a. till
följande organisationer:
-

Internationella byrån för mått och vikt
(BIPM),

-

Internationella organisationen för legal
metrologi (OIML),

-

Organisationen för intellektuell äganderätt
(WIPO),
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-

Internationella bly- och zinkstudiegruppen
(ILZSG),

3.8.21 1:21 Finansiering av
rättegångskostnader

-

Internationella
(INSG),

nickelstudiegruppen

Tabell 3.48 Anslagsutveckling

-

Internationella
(ICSG),

kopparstudiegruppen

-

-

2010

Utfall

Eureka,

2011

Anslag

10 000

Efta/Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme,

2012

Förslag

18 000

2013

Beräknat

18 000

United Nations Conference on Trade and
Development (Unctad) Trust Fund on
Iron Ore Information samt

2014

Beräknat

18 000

2015

Beräknat

18 000

United Nations Industrial Development
Organization (UNIDO).

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 17 780 000 kronor
anvisas under anslaget 1:20 Avgifter till vissa
internationella organisationer för 2012. För 2013,
2014 och 2015 beräknas anslaget till 17 780 000
kronor för respektive år.
Tabell 3.47 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:20 Avgifter till vissa internationella organisationer
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

17 780

17 780

17 780

17 780

17 780

17 780

17 780

17 780

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från
andra anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat anslag
1

Tusental kronor

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

28 626
4 895

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget ska finansiera kostnader med anledning
av mål och ärenden som avser överklagande av
Konkurrensverkets beslut eller vari Konkurrensverket för talan.
Regeringens överväganden
Det är mycket svårt att prognostisera utgifterna
under anslaget, eftersom utbetalningen är beroende på utgången i olika domstolsförhandlingar
där Konkurrensverket för statens talan. Om
Konkurrensverket enligt domstolens avgörande
blir skyldig att ersätta motparten för dennes
rättegångskostnader, ska sådan ersättning enligt
lag betalas ut skyndsamt.
För 2012 föreslår regeringen att anslaget höjs
med 8 000 000 kronor till en nivå på 18 000 000
kronor för att kunna hantera variationer i utgiftsutvecklingen.
Regeringen föreslår att 18 000 000 kronor anvisas under anslaget 1:21 Finansiering av rättegångskostnader för 2012. För 2013, 2014 och
2015 beräknas anslaget till 18 000 000 kronor för
respektive år.
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Tabell 3.49 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:21 Finansiering av rättegångskostnader

Tabell 3.51 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:22 Bidrag till kommersialisering av kunskap och
innovation m.m.

Tusental kronor

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

10 000

10 000

10 000

10 000

Tusental kronor

Anvisat 2011

Förändring till följd av:
Beslut

8 000

8 000

8 000

2012

2013

2014

2015

110 000

110 000

110 000

110 000

0

550

1 430

2 970

25 000

25 125

25 325

-35 945

-108

-109

136 647

76 916

Förändring till följd av:

8 000

Pris- och löneomräkning 2

Överföring till/från
andra anslag

Beslut

Övrigt
Förslag/
beräknat anslag

1

18 000

18 000

18 000

3

Överföring till/från
andra anslag

18 000

Övrigt 4

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Förslag/
beräknat anslag

135 000

135 675

1

3.8.22 1:22 Bidrag till kommersialisering
av kunskap och innovation m.m.
Tabell 3.50 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

50 000
1

2011

Anslag

110 000

2012

Förslag

135 000

2013

Beräknat

135 675

2

2014

Beräknat

136 647

3

2015

Beräknat

76 916

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop.
2008/09:50) tillförs anslaget 25 000 000 kronor 2012. År 2015 sker en utfasning
av tidigare tillfälliga satsningar.
4
Anslaget minskas 2014–2015 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i
statsförvaltningen.

110 000

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 135 000 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 134 893 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 74 894 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget
finansierar
tidig
marknadskompletterande såddfinansiering och
affärsutveckling
med
syfte
att
öka
affärsskapandet
av
forskningsoch
kunskapsrelaterade affärsidéer med stor
marknadspotential hos Innovationsbron AB.

3.9

Övrig statlig verksamhet

3.9.1

Bolagsverket

Bolagsverket finansieras genom avgifter. De
intäkter som redovisas under inkomsttitel utgörs
av stämpelskatt (inkomsttitel 9341) och
förseningsavgifter (inkomsttitel 2529: Avgifter
vid Patent- och registreringsväsendet).
Tabell 3.52 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Utfall 2010

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 135 000 000 kronor
anvisas under anslaget 1:22 Bidrag till
kommersialisering av kunskap och innovation
m.m. för 2012. För 2013 beräknas anslaget till
135 675 000 kronor och för 2014 samt 2015
beräknas anslaget till 136 647 000 kronor
respektive 76 916 000 kronor.

84

Prognos 2011
Budget 2012
1

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras) 1

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

392 6052

333 2943

293 568

39 726

300 918

4

361 335

5

353 686

7 649

319 508

6

345 692

7

363 556

-17 864

Avser inkomsttitel 9341: Stämpelskatt (expeditionsavgiften får myndigheten
disponera i sin helhet och redovisas inte under denna rubrik) och inkomsttitel
2529: Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet (de administrativa
kostnaderna för hanteringen får räknas av).
2
295 575 tkr avser inkomsttitel 9341:Stämpelskatt och 97 030 tkr avser
inkomsttitel 2529: Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet.
3
Varav 283 tkr är hänförliga till 15 § avgiftsförordningen (1992:191).
4
200 000 tkr avser inkomsttitel 9341: Stämpelskatt och 100 918 tkr avser
inkomsttitel 2529: Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet.
5
Varav 300 tkr är hänförliga till 15 § avgiftsförordningen (1992:191).
6
210 000 tkr avser inkomsttitel 9341: Stämpelskatt och 109 508 tkr avser
inkomsttitel 2529: Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet.
7
Varav 300 tkr är hänförliga till 15 § avgiftsförordningen (1992:191).
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3.9.3

Tabell 3.53 Uppdragsverksamhet

Patentombudsnämnden

Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

72 0251

55 430

16 595

(varav tjänsteexport)

(1 533)

(1 287)

(246)

Prognos 2011

69 4952

66 781

2 714

(varav tjänsteexport)

(1 595)

(1 582)

(13)

Budget 2012

69 8953

68 645

1 250

(varav tjänsteexport)
(1 564)
(1 585)
1
Varav 2 tkr är hänförliga till 4 § avgiftsförordningen (1992:191).
2
Varav 2 tkr är hänförliga till 4 § avgiftsförordningen (1992:191).
3
Varav 2 tkr är hänförliga till 4 § avgiftsförordningen (1992:191).

3.9.2

(-21)

Patent- och registreringsverket

Tabell 3.56 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Tabell 3.54 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

17 956

258 422

291 295

-32 873

Prognos 2011

18 250

267 639

297 139

-29 500

Budget 2012

18 547

271 517

291 572

-20 055

Tabell 3.55 Uppdragsverksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

0

416

513

-97

Prognos 2011

0

1 422

1 300

122

Budget 2012

0

1 282

1 300

-18

3.9.4

Patent- och registreringsverket finansieras
genom avgifter. De intäkter som redovisas under
inkomsttitel
utgörs
av
bidrag
till
Patentbesvärsrättens verksamhet (inkomsttitel
2529:
Avgifter
vid
Patentoch
registreringsverket).

Offentligrättslig
verksamhet

Patentombudsnämnden finansieras helt genom
avgifter.

Revisorsnämnden

Revisorsnämndens
verksamhet
är
helt
avgiftsfinansierad. Intäkterna uppgick under
2010 till drygt 33 200 000 kronor, varav intäkter
från tillsyn utgjorde cirka 22 000 000 kronor,
intäkter från examination utgjorde cirka
7 500 000
kronor,
intäkter
från
godkännande/auktorisation/registrering
utgjorde cirka 2 400 000 kronor och intäkter
från området internationella kontakter utgjorde
cirka 1 300 000 kronor. Nämndens kostnader
uppgick till cirka 29 800 000 kronor, varav
personalkostnader utgjorde cirka 20 000 000
kronor. Vid utgången av 2010 hade
Revisorsnämnden ett positivt myndighetskapital
om 4 106 000 kronor.
Tabell 3.57 Uppdragsverksamhet

Tusental kronor

Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

38 966

36 823

2 143

(varav tjänsteexport)

17 830

17 799

31

Prognos 2011

29 533

30 977

-1 444

(varav tjänsteexport)

13 900

13 900

0

Budget 2012

30 361

30 185

176

(varav tjänsteexport)

13 900

13 900

0

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(Intäkt kostnad)

Utfall 2010

33 242

29 755

3 487

Prognos 2011

33 544

30 303

3 241

Budget 2012

34 353

34 345

8

85
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4 Utrikeshandel, handels- och
investeringsfrämjande

4.1

Omfattning

Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande består av följande verksamhetsområden:
-

handels- och investeringsfrämjande,

-

EU:s inre marknad och

-

internationell handelspolitik.

Verksamheten syftar till att skapa tillväxt och
sysselsättning i Sverige genom att främja frihandel och avveckla handelshinder. Det sker
genom att göra EU:s inre marknad mer effektiv,
vilket också förbättrar EU-ländernas konkurrenskraft, samt genom att verka för öppenhet i EUländernas handel med omvärlden. Globalt värnas
och utvecklas ramvillkor för internationell
handel och investeringar i Världshandelsorganisationen (WTO) och genom EU:s
bilaterala och regionala handelsavtal med andra
länder. OECD är ett viktigt forum för att skapa
tydliga regler och riktlinjer för internationell
ekonomisk samverkan, erfarenhetsutbyte mellan
länder och kvalificerad analys. OECD:s arbete
med riktlinjer för multinationella företag och
kampen mot korruption är av stor vikt.

Målet med verksamheten uppnås genom att
bl.a. främja utrikeshandeln och utländska
investeringar i Sverige samt att stärka bilden av
Sverige i utlandet.
Inom utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande finns följande myndigheter och andra
statliga verksamheter: Kommerskollegium,
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
(Swedac),
Exportkreditnämnden
(EKN),
Myndigheten för utländska investeringar i
Sverige (Invest Sweden), Sveriges exportråd
(Exportrådet) samt Aktiebolaget Svensk Exportkredit (SEK). Förvaltningen av SEK överfördes
till Finansdepartementet från och med den 1 juni
2011. Vidare anslås medel för svenskt deltagande
i internationella handelsorganisationer och
bidrag till Sveriges Standardiseringsförbund
(SSF). Utrikesdepartementet är inom Regeringskansliet ansvarigt för verksamhetsområdena.
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4.2

Utgiftsutveckling

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

22

23

23

23

23

24

25

Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll:
Myndighetsverksamhet

77

80

79

81

82

84

86

204

216

228

246

244

244

164

2:4 Investeringsfrämjande

58

59

59

57

59

60

61

2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer

19

19

20

21

21

21

21

2:6 Bidrag till standardiseringen

31

32

32

31

32

32

33

410

429

440

458

461

464

389

2:2 Kommerskollegium
2:3 Exportfrämjande verksamhet

Summa Utrikeshandel, handels- och
investeringsfrämjande

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.
1
Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

4.3

Mål

Målet för utrikeshandel, handels- och
investeringsfrämjande under utgiftsområde 24
Näringsliv är högsta möjliga grad av frihandel, en
effektiv inre marknad och en öppen handelspolitik i EU, ett förstärkt multilateralt handelssystem
inom
Världshandelsorganisationen
(WTO), ökande handelsutbyte mellan Sverige
och världen samt ökade utländska investeringar i
Sverige.

4.4

Resultatredovisning

4.4.1

Handels- och investeringsfrämjande

Handels- och investeringsfrämjande
Handels- och investeringsfrämjandet syftar till
att förbättra förutsättningarna för svenska
företag att ta tillvara de möjligheter som
globaliseringen ger.
Exportfrämjande
Exportfrämjandet syftar till att stärka framför
allt små och medelstora företags förmåga till
internationalisering. Exportfrämjandet sker i
huvudsak genom Exportrådet, vars verksamhet
finansieras av staten och näringslivet gemensamt.
Utlandsmyndigheterna har i många länder en
viktig roll i arbetet, särskilt i de länder där
Exportrådet inte är representerat.
88

Exportrådet stödjer och främjar svenska
företag att växa internationellt. Inom ramen
för det statligt finansierade exportfrämjandet
har informationstjänster och rådgivning på
hemmaplan till små och medelstora företag en
framträdande plats. Exportrådet har (den 1
maj 2011) egen utlandsrepresentation på drygt
60 orter i över 50 länder. I länder där
Exportrådet saknar kontor företräds man av
ett exportrådskontor i ett näraliggande land.
Exportrådet har även nationell närvaro i
Sverige genom 21 regionala exportrådgivare.
Exportrådets verksamhet delas in i fyra områden: grundläggande exportservice, kompetensutveckling för företag, riktade satsningar för
internationellt affärsfrämjande och företagsspecifik affärsutveckling.
Den grundläggande exportservicen finansieras
i huvudsak med statliga medel och är därmed
kostnadsfri för företagen. Den riktar sig till små
och medelstora företag. Viktiga aktiviteter har
varit att ta emot och utforma program för
inkommande och utgående delegationer samt att
fortsätta utvecklingen av elektroniska verktyg
för exportfrämjandet.
Kompetensutveckling för företag riktar sig
framför allt till små och medelstora företag. De
regionala exportrådgivarna täcker samtliga län.
Under 2010 nådde Exportrådet genom dessa
cirka 1 300 företag för personlig kontakt varav
700 företagskontakter ledde till fördjupad
rådgivning kring internationalisering. Inom
området riktade satsningar för internationellt
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affärsfrämjande har Exportrådet inom sitt
statliga uppdrag genomfört en rad aktiviteter för
att främja i första hand små och medelstora
företags exportmöjligheter. Det har skett på ett
flertal marknader och inom affärssektorer där
Sverige står starkt. Särskilda satsningar gjordes i
samband med världsutställningen Expo 2010
med bl.a. presentationer av svenskt kunnande på
miljö-, hälso- och sjukvårdsområdet.
Exportrådet erbjuder även företagsspecifik
affärsutveckling, vilket innebär skräddarsydda
konsulttjänster som helt finansieras av företagen.
Under 2010 genomfördes 2 345 konsultuppdrag
åt såväl små och medelstora företag som stora
företag. Omsättningen uppgick till 293 miljoner
kronor. Verksamheten, som är helt avgiftsfinansierad, bedrivs endast vid utlandskontoren.
Exportrådet och Almi Företagspartner AB har
utvecklat ett samarbetskoncept för att kunna
erbjuda en mer komplett service genom att
samarbeta kring internationalisering av svenska
företag. Dessa och andra myndigheter och
organisationer har inlett ett samarbete för att
ytterligare tydliggöra sina roller gentemot
företagen. Processen att utöka samarbetet
mellan aktörerna har bl.a. konkretiserats i det
s.k. Exportlånet för att främja små och medelstora företags export, se nedan Exportfinansiering, och i den s.k. Internationaliseringsguiden.
Främjande av projektexport sker bl.a. genom
strategisk projektutveckling. Hittills bedöms
insatserna under åren 2000–2010 ha deltagit i
arbetet med svenska företag som slutit kontrakt
med en exportvolym på 11 miljarder kronor.
Insatserna bidrar även till export och
internationalisering från små och medelstora
företag, med bred regional spridning i Sverige, i
egenskap av underleverantörer. Vidare genomförs främjandeinsatser för att befästa och stärka
svenska företags andel av upphandling inom
internationella finansinstitutioner, regionala
utvecklingsbanker, FN och EU.
Exportrådet är en viktig aktör för genomförandet av den handlingsplan 2010–2012 som
antagits för Regeringskansliets agerande på upphandlingsområdet i de multilaterala utvecklingsorganisationerna. Exportrådet agerar som
kontaktpunkt för företagen och bistår med bl.a.
information, rådgivning och kontaktskapande
verksamhet.
Arbetet med kommunikationsplattformen
”SymbioCity”, som lanserades 2008, har

vidareutvecklats under året bl.a. genom att
konkretisera ett antal färdiga erbjudanden.
Arbetet leds av Exportrådet i samarbete med
Utrikes-, Miljö- och Näringsdepartementet.
Konceptet är nu ett samlande paraply för
marknadsföring av svensk miljöteknik i utlandet.
Under 2010 har departementen intensifierat
arbetet med att utarbeta en miljöteknikstrategi,
vilket leds av Näringsdepartementet.
Under 2010 lanserades i samarbete mellan
Utrikesdepartementet och Socialdepartementet
även en motsvarande plattform för marknadsföring av svensk vård och omsorg internationellt,
”SymbioCare”.
De näringslivs- och Sverigefrämjande
aktiviteter som svenska ambassader och generalkonsulat har genomfört 2010 och första halvåret
2011 tillsammans med framför allt Exportrådet,
Invest Sweden (Myndigheten för utländska
investeringar i Sverige), svenska företag,
regionala aktörer samt lokala partners i
anställningslandet m.fl. har inneburit goda
möjligheter för exponering på olika marknader.
Det gäller framför allt inom områden som miljö,
klimat, energi och särskilda handelspolitiska
frågeställningar. Insatserna har kompletterat en
omfattande basverksamhet på främjandeområdet, bl.a. ett aktivt arbete med handelsfrågor. Utlandsmyndigheterna arbetar från och
med 2011 efter en samlad främjandeplan för
varje land som sträcker sig över tre år och som
omfattar både handels- och investeringsfrämjande och Sverigeinformation. De svenska
honorärkonsulerna har liksom föregående år
varit en resurs för den Sverigefrämjande
verksamheten i utlandet.
Regeringen
har
genom
projektet
”Kosmopolit” fortsatt arbetet med att bättre
tillvarata den resurs som utgörs av svenska
företagare med utländsk bakgrund eller utländsk
kompetens, vilka har unika kunskaper om affärskultur, politik, religion och språk samt kontakt
med de länder som de tidigare har varit bosatta i.
Under 2010 och första halvåret 2011 har
Utrikesdepartementet och Näringsdepartementet
fortsatt det gemensamma arbetet kring små och
medelstora företags internationalisering, bland
annat för att följa upp den s.k.
Exportutredningen
(Svensk
export
och
internationalisering – utveckling, utmaningar,
företagsklimat och främjande, SOU 2008:90).
Departementen har genomfört en kartläggning
av de offentliga insatser som görs och vilka
89
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hinder för internationalisering som dessa syftar
till att avhjälpa. I arbetet har synpunkter inhämtats från företagen och deras organisationer
genom bl.a. remissförfarande och hearingar om
relevanta utredningar samt dialogmöten. Utifrån
kartläggningen har departementen tagit fram en
handlingsplan över åtgärder för att ytterligare
stärka små och medelstora företags internationalisering. Implementeringen av dessa
åtgärder har påbörjats under 2010 och 2011.
Utrikesdepartementet beslutade i mars 2011
att genomföra en översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och
investeringsfrämjandet. Utredaren ska lämna
förslag till en mer preciserad och ändamålsenlig
uppgifts- och ansvarsfördelning mellan de
handels- och investeringsfrämjande samt
Sverigefrämjande verksamheterna på Sveriges
exportråd (Exportrådet), Myndigheten för
utländska investeringar i Sverige (Invest Sweden)
och Svenska institutet. Uppdraget ska redovisas
senast den 15 september 2011.
I oktober 2007 beslutade regeringen att
tillsätta en kommitté för att förbereda och
ansvara för det svenska deltagandet i Expo 2010 i
Shanghai (dir. 2007:142) på temat ”Better City,
Better Life”. Sverige deltog den 1 maj – 31
oktober 2010 med paviljong, utställning och
kringaktiviteter på temat ”Sweden − Spirit of
Innovation”. Kommittén lämnade i mars 2011
sin slutrapport ”Spirit of Innovation” (SOU
2011:22). Bakom det svenska deltagandet stod
110 samarbetspartners, 82 programaktörer och
inom ramen för programverksamheten genomfördes 450 aktiviteter. Det svenska deltagandet i
Expo 2010 var Sveriges hittills största främjandesatsning utomlands och genererade bland annat
3 500 inslag i kinesiska medier. Fem officiella
utmärkelser tilldelades det svenska deltagandet.
Samspelet mellan främjandets aktörer när det
gäller profileringen av Sverige i utlandet har
stärkts ytterligare inom ramen för Nämnden för
Sverigefrämjande i utlandet (NSU).
Exportfinansiering
Genom att erbjuda marknadskompletterande
exportkredit- och investeringsgarantier ger
Exportkreditnämndens (EKN) verksamhet
svenskt näringsliv goda konkurrensförutsättningar på de internationella marknaderna.
Verksamheten ska bedrivas så att den är
självbärande på sikt.
EKN har sedan hösten 2008 upplevt en
90

kraftigt ökad efterfrågan på garantier, bland
annat till följd av finanskrisen, som begränsade
riskkapaciteten på den privata marknaden. Den
ökade efterfrågan har i lika hög grad gällt för
stora som små och medelstora företag. För att
underlätta kreditgivningen till svenska exportföretag beslutade riksdagen att höja EKN:s
exportkreditgarantiram från 200 miljarder
kronor till 350 miljarder kronor för 2009 och till
500 miljarder kronor för 2010. För 2011
bibehölls exportkreditgarantiramen på samma
nivå. EKN lämnade 2010 garantier till ett värde
av cirka 114 miljarder kronor samt garantiofferter till ett värde av cirka 130 miljarder
kronor. Garantierna vid årets slut avsåg garantier
för affärer i 147 länder (2009: 134). EKN
noterade 124 nya kunder 2010 (2009: 121), varav
104 var små och medelstora företag (2009: 99).
Den tillfälliga lösningen med rörelsekreditgarantier till stora företag med anledning av den
finansiella krisen upphörde vid halvårsskiftet
2010.
Under första halvåret 2011 lämnades garantier
till ett värde av 28 miljarder kronor och
garantiofferter till ett värde av 27 miljarder
kronor, vilket är en minskning med cirka 46
procent respektive en minskning med 59 procent
jämfört med motsvarande period 2010. EKN
noterade 26 nya kunder under första halvåret
2011, varav 22 var mindre företag.
År 2010 var ett rekordår för EKN med
garantier för 1 603 affärer omfattande 114
miljarder kronor. Totalt uppgick EKN:s
ramutnyttjande per den 31 december 2010 till
cirka 305 miljarder kronor (2009: 264 miljarder
kronor), varav cirka 201 miljarder kronor var
garantier (2009: 147 miljarder kronor), den
största volymen någonsin. Ramutnyttjandet per
den 30 juni 2011 hade minskat till 280 miljarder
kronor, varav cirka 193 miljarder kronor var
garantier. EKN:s resultat uppvisade 2010 ett
underskott på 6 miljoner kronor (2009: överskott på 856 miljoner kronor). Underskottet
beror på att garantigivningen har varit större än
någonsin, vilket lett till ett ökat reserveringsbehov. Första halvåret 2011 redovisade EKN ett
överskott på 1 066 miljoner kronor (första
halvåret 2010: underskott på 907 miljoner
kronor). Det förbättrade resultatet förklaras i allt
väsentligt av att EKN:s reserveringar för
koncentrationsrisker i garantiportföljen har
kunnat minskas och reserveringar därmed lösas
upp. Myndighetskapitalet uppgick i slutet av
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2010 till cirka 11 miljarder kronor och till cirka
12,1 miljarder kronor per den 30 juni 2011.
De små och medelstora företagens
ansökningar ökade under året med elva procent
jämfört med 2009. Av de sökande företagen var
104 nya kunder hos EKN. Offertvolymen ökade
med cirka 21 procent.
EKN har under året samverkat med andra
exportfrämjande organisationer och genomfört
regionala exportseminarier samt kund- och
bankträffar i Sverige. För att bredda kontaktytorna har en särskild satsning på Västsverige
inletts, där EKN arbetar lokalt ifrån Göteborg.
Denna lokala närvaro har mottagits mycket
positivt. En utvärdering ska göras för att ta
ställning till om satsningar i flera regioner ska
genomföras.
Det s.k. Exportlånet (till små och medelstora
företag) som introducerades 2007, är ett resultat
av samarbetet mellan EKN, Almi Företagspartner AB, Aktiebolaget Svensk Exportkredit
(SEK), Exportrådet och Swedfund International
AB, liksom den gemensamma webbportalen
Internationaliseringsguiden som lanserades 2008
för att underlätta för företag att hitta rätt
kontakt. Under 2010 beviljades tio företag lån
för sammanlagt cirka 46 miljoner kronor, varav
EKN garanterade 21 miljoner kronor. EKN och
Almi samarbetar i flera regioner i Sverige.
SEK erbjuder som marknadskompletterande
aktör långfristiga finansiella lösningar på
kommersiella grunder till svensk exportnäring. På
så sätt bidrar SEK till att stärka svenska näringslivets internationalisering och konkurrenskraft.
Därutöver administrerar SEK det statsstödda
exportkreditsystemet, det så kallade CIRRsystemet (Commercial Interest Reference Rate),
dvs. enligt OECD tillåten statsstödd exportkredit. Under 2010 lämnade SEK nya kundfinansieringar på 48,7 miljarder kronor, varav
29,6 miljarder kronor utgjorde utlåning till
exportföretag. Nyutlåningen till svenska exportföretag uppgick första halvåret 2011 till 25,5
miljarder kronor. Nyutlåningen bestod av både
direktutlåning till svenska exportföretag (10,1
miljarder) och exportkrediter till köparna av
svenska varor och tjänster (15,4 miljarder).
Under 2010 stärkte SEK sitt samarbete med
befintliga kunder, samtidigt som bolaget gjorde
affärer med ett 20-tal nya kunder.
Under 2010 kännetecknades marknaderna av
en återgång till normaltillstånd jämfört med den
extraordinära situation som rådde under 2009,

vilket även innebar att företagens tillgång till
finansiering var betydlig bättre än under 2009.
Trots en mer normal marknad var SEK:s
direktutlåning till de svenska exportföretagen
och deras kunder betydligt högre än före
finanskrisen. Under 2011 påverkas marknaden
av krisen i Grekland och andra länder.
Med stöd av styrelsen och ägaren har SEK
2010 inlett ett förändringsarbete i bolaget.
SEK:s årsstämma beslutade den 29 april 2011
att en utdelning om 301 miljoner kronor ska
lämnas till ägaren staten. Årsstämman beslutade
även om nya ägaranvisningar som innebär att
SEK, inom ramen för bolagsordningens
ändamålsparagraf, ska fokusera sin verksamhet
till att som marknadskompletterande aktör
erbjuda svenska exporterande företag eller
exporterande företag med svenskt intresse, eller
exporterande företags slutkunder finansiering.
Verksamheten ska fokusera på CIRR-krediter,
exportkrediter med långfristig löptid, företagskrediter med långfristig löptid med direkt
koppling till exportverksamhet, utlåning i lokala
udda valutor, långfristig projektfinansiering och
rådgivning för internationellt upphandlade och
finansierade projekt. Under hela den globala
finanskrisen spelade SEK en direkt avgörande
roll för de svenska exportföretagens möjligheter
att få långfristig finansiering och därmed få
konkurrera om viktiga exportaffärer.
Rörelseresultatet var 3 939,7 miljoner kronor
2010 och 956,9 miljoner kronor första halvåret
2011. SEK:s resultat efter skatt var 2 891,7
miljoner kronor 2010 och 739,5 första halvåret
2011. Det höga resultatet 2010 berodde främst
på en avyttring av aktieinnehav. SEK hade i juni
2011 en kapitaltäckningsgrad på 22,4 procent.
Systemet med statsstödda exportkrediter gav
2010 ett överskott på 11,6 miljoner kronor
(jämfört med ett underskott på 5,5 miljoner
kronor år 2009). Första halvåret 2011 gav ett
överskott på 73 miljoner kronor. Systemet med
statsstödda exportkrediter är mycket beroende
av världsmarknadsläget och utvecklingen av
räntorna på världsmarknaden.
För att motverka finanskrisens effekter på
företagens möjligheter att finansiera exportaffärer beslutade regeringen och riksdagen i
slutet av 2008 att öka kapaciteten hos SEK att
finansiera exportkrediter av svenskt intresse. Det
skedde genom ett kapitaltillskott som ökade
bolagets förmåga att finansiera affärer som
privata banker tidigare skulle ha tagit hand om
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(prop. 2008/09:73). För att ytterligare stärka
bolagets upplåningskapacitet skapades en möjlighet under 2009 att mot marknadsmässiga villkor
ta upp lån i Riksgäldskontoret (Riksgälden) och
att erhålla statliga garantier för upplåning upp till
högst 450 miljarder kronor. Åtgärderna förlängdes till att gälla även under 2010 med
ändringen att SEK:s s.k. kreditgaranti för att
erhålla statliga garantier för upplåning sänktes till
250 miljarder kronor. Låneramen hos
Riksgälden, motsvarande 100 miljarder kronor,
behölls oförändrad. Även om ingen av
faciliteterna har utnyttjats har de haft betydelse
som stödjande åtgärder för SEK:s tillgång på
kapital och möjligheter att finansiera ett stort
antal viktiga exportaffärer, vilket kraftfullt har
påtalats av representanter för det svenska
näringslivet.
EKN och SEK följer OECD:s gemensamma
riktlinjer
för
statlig
exportfinansiering
beträffande
miljöfrågor/social
hänsyn,
korruptionsfrågor samt långsiktigt hållbar långivning till fattiga skuldtyngda länder. Riktlinjerna om hänsyn till miljö, klimat, sociala och
mänskliga rättigheter ses under 2011 över inom
OECD. EKN har också sedan 2008 en intern
policy för etiska överväganden i garantigivningen.
Sverige har varit drivande i OECD för att
harmonisera premienivåerna inom statsstödd
exportfinansiering mellan olika OECD-länder.
Sverige har även drivit på för att utöka de
gemensamma riktlinjerna inom OECD avseende
miljöhänsyn, korruption, sociala och mänskliga
rättigheter, klimathänsyn och en hållbar utlåning
till låginkomstländer.
I början av 2010 träffades ett nytt avtal om
gemensamma minimiregler för kommersiella
premier, som har trätt ikraft den 1 september
2011. Diskussionerna inom OECD om en ny
sektorsöverenskommelse för förnybar energi
fortsätter; OECD:s sektorsöverenskommelse
för förnybar energi och vattenprojekt kommer
att vidareförhandlas och utökas 2011 samtidigt
som OECD:s arbete att ta fram riktlinjer för
hänsyn till de mänskliga rättigheterna kommer
att påbörjas. Ansträngningarna fortsatte med
dialog om OECD-reglerna med länder utanför
OECD-kretsen. Stort fokus låg på Kinas
statsstödda exportfinansiering och på att försöka
få Kina att implementera OECD:s regelverk
kring statsstödd exportfinansiering.
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Investeringsfrämjande
Investeringsfrämjandet bidrar till att attrahera
utländska direktinvesteringar till Sverige. Under
de senaste åren har betydelsen av utländska
investeringar ökat. Globaliseringen innebär att
nya aktörer som tillväxtländer, t.ex. Brasilien,
Indien och Kina, börjar bli betydelsefulla
investerare.
Huvudaktör i detta arbete är Myndigheten för
utländska investeringar i Sverige (Invest Sweden)
som aktivt verkar för att utländska företag investerar eller samverkar med svenska företag och
regioner för att få till stånd investeringar i Sverige.
Under 2010 öppnade Invest Sweden ett nytt
kontor i Brasilien (São Paolo). Utöver detta har
myndigheten egna utlandskontor i New York,
New Delhi och Tokyo samt i Shanghai med
filialkontor i Peking. Invest Sweden har dessutom ett visst samarbete med ett 40-tal utlandsmyndigheter och med Exportrådet samt genom
samarbetsavtal med 18 regionala partners. Under
2010 och första halvåret 2011 tillhandahöll
myndigheten liksom tidigare tjänster och informationsmaterial, besvarade förfrågningar från
utländska investerare eller företag samt hjälpte
dessa att kostnadsfritt etablera kontakter med
relevanta aktörer. En central del av investeringsfrämjandet är att i en årlig rapport identifiera de
möjligheter och hinder som finns när det gäller
utländska investeringar. Invest Sweden lämnade i
april 2011 en översikt över investeringar i den
globala och den svenska ekonomin under 2010.
Invest Sweden marknadsför Sveriges spetskompetens i sektorer som kan erbjuda attraktiva
investeringsmöjligheter för utländska företag.
Myndigheten har tillsammans med andra aktörer
bedrivit fokusprojekt inom områden där Sverige
har särskilda förutsättningar, bl.a. Automotive,
Cleantech, ICT, Life Science och Materials
Science.
År 2010 medverkade myndigheten till 126 nya
investeringar, vilket var en minskning jämfört
med 2009. Samtidigt som antalet investeringar
minskade ökade kvaliteten. Myndigheten bedömer att investeringarna har inneburit 1 517
nya och 900 övertagna arbetstillfällen.
Insatser inom andra verksamhets- och
utgiftsområden
Ett flertal offentliga och privata aktörer, både
nationella och regionala, är verksamma inom
företags- och näringslivsutveckling där internationalisering utgör en viktig aspekt. Export-
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rådet och Invest Sweden samarbetar med dessa
inom sina respektive verksamhetsfält, t.ex. Almi
Företagspartner AB, Tillväxtverket, Verket för
innovationssystem (Vinnova), Visit Sweden AB,
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar
och analyser (Tillväxtanalys) och handelskamrar.
Med finansiering från utgiftsområde 23,
Areella näringar, landsbygd och livsmedel,
genomför Exportrådet sedan 2002 särskilda
insatser för främjande av export av svenska
förädlade livsmedel. Målgruppen är i första hand
små och medelstora livsmedelsföretag. En
särskild satsning för att lyfta fram det svenska
köket, både nationellt och internationellt,
lanserades 2008 av Landsbygdsdepartementet
genom projektet ”Sverige – det nya matlandet”. I
projektet deltar flera departement, myndigheter
och organisationer.
Med finansiering från utgiftsområde 24
Näringsliv, verksamhetsområde Näringspolitik,
genomför Exportrådet sedan 2007 särskilda insatser för att främja export av svensk miljöteknik
och förnybar energi. Målgruppen är i första hand
små och medelstora företag. Från samma utgiftsoch verksamhetsområde finansieras insatser
avseende hållbart stadsbyggande och miljötekniksamarbete inom ramen för det avtal som
tecknades mellan Sverige och Kina vid statsministerns besök i Kina våren 2008, liksom
programmet ”Cleantech”, som Invest Sweden
har bedrivit under tiden den 1 juli 2008 t.o.m.
2010.
Sommaren 2008 utsåg regeringen en särskild
samordnare inom Regeringskansliet för miljöoch energitekniksamarbetet med Kina (MTK).
Initiativet har tagits väl emot av företagen och
har lett till affärskontakter och affärer för ett
antal företag. Sammantaget ökade varuexporten
av miljöteknik till Kina med 52 procent mellan
2008 och 2009. Kina är därmed på miljöteknikområdet Sveriges andra största marknad för
varuexport efter Tyskland. Statistik för första
halvåret 2010 tyder på att exporten har
stabiliserats på denna högre nivå. Den särskilda
samordnarens arbete har utvärderats under
hösten 2010 och visar ett gott resultat. Erfarenheter från satsningen visar bl.a. att det är viktigt
att ha ett nav på hemmaplan för att samordna
främjandeinsatserna mot företagen. Det bör
också finnas en god mottagarkapacitet i de
prioriterade länderna, gärna knuten till
ambassaden. Regeringen beslutade i december
2010 att förlänga och bredda samordnarens

uppdrag till och med 2014 med fokus på
miljötekniksamarbete med såväl Kina och Indien
som Ryssland (IMT).
I Sveriges internationella utvecklingssamarbete spelar ömsesidigheten i handeln en
viktig roll. Handeln med utvecklingsländer står i
fokus i de pågående WTO-förhandlingarna.
Informationscentret Open Trade Gate Sweden
vid Kommerskollegium hjälper till att lösa de
hinder som exportörer från utvecklingsländer
kan möta på den svenska marknaden.
Med finansiering från utgiftsområde 7
Internationellt bistånd genomförs särskilda insatser inom Regeringskansliets Projektexportsekretariat vid Utrikesdepartementet i syfte att
bidra till utveckling i samarbetsländerna.
Insatserna koncentreras främst till samarbetsländernas behov av projektutveckling för
skräddarsydda systemlösningar inom till
exempel miljö- och energiområdet. Under 2010
har samarbete inletts med Irak med inriktning på
utbildningsinsatser i vattensektorn inom ramen
för ”SymbioCity Academy”. Arbetet leds av
Exportrådet som samarbetar med Svenska
Miljöinstitutet (IVL).
Analys och slutsatser
Exportfrämjande
Exportrådet har väl uppfyllt de målsättningar
som riksdagen och regeringen fastställt för dess
verksamhet genom det statliga uppdraget till
Exportrådet. Små och medelstora företag har fått
tillgång till grundläggande exportservice,
kompetensutveckling och rådgivning, till exempel
genom de regionala exportrådgivarna. Räckvidden för exportfrämjandet utomlands har ökat
samtidigt som tillgängligheten till exportrådgivning i Sverige och kompetensutveckling för
små och medelstora företag har bibehållits på
god nivå, vilket har inneburit bra möjligheter för
dessa företag att få stöd i sitt agerande på internationella marknader.
Den finansiella och ekonomiska krisen har
påverkat Exportrådets arbete och resultat vad
avser den företagsfinansierade verksamheten. Ett
antal utlandskontor har, bland annat till följd av
lägre företagsintäkter, sammanförts till större
operativa enheter med subregionalt ansvar.
Samarbetet mellan myndigheter, organisationer och regionala aktörer som arbetar med
företags- och näringslivsutveckling samt
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främjande har väsentligt vidareutvecklats och
förbättrats i viktiga hänseenden.
Främjandet av svensk projektexport bedöms
vara framgångsrikt med stor hävstångseffekt för
svensk export och sysselsättning.
Den gemensamma satsningen som regeringen
gör
på
kommunikationsplattformen
”SymbioCity” har inneburit att marknadsföringen av svensk miljöteknik i utlandet med offentliga medel har samordnats och blivit
tydligare för företagen.
De svenska utlandsmyndigheterna har bidragit till att främja svenska ekonomiska intressen
och svenska företags affärsmöjligheter i utlandet
genom en löpande basverksamhet och vissa
särskilda aktiviteter i samverkan med framför allt
Exportrådet. Ett aktivt arbete för att hjälpa
svenska företag att lösa handelshinder innebär
förbättrade möjligheter att genomföra affärer.
De främjandeplaner som har införts för varje
land har bidragit till att öka långsiktigheten och
effektiviteten i främjandet och har stärkt
samplaneringen av aktiviteter runt om i världen.
Sveriges deltagande i världsutställningen Expo
2010 i Shanghai har varit ett framgångsrikt
samarbetsprojekt mellan stat och näringslivets
intressenter, där näringslivet har tagit en mycket
aktiv del. Deltagandet speglade ett brett politiskt
och ekonomiskt engagemang med särskild
betoning på klimat- och miljöfrågor. Såväl de
offentliga som de privata intressenternas deltagande har bidragit till att stärka en allsidig och
positiv bild av Sverige i Kina och har bidragit till
att utveckla långsiktiga relationer.
Exportfinansiering
Exportkreditnämnden (EKN) har 2010 och
första halvåret 2011 på ett framgångsrikt sätt
förenat målet om garantigivning för svensk
exportindustri på gynnsamma villkor med
restriktionen att verksamheten ska vara självbärande på sikt och i enlighet med gällande
statsstödsregler.
I spåren av finanskrisen och eurokrisen anlitas
EKN i många fler affärer och på tidigare
oproblematiska marknader. Samtidigt växer
ekonomin i andra delar av världen och den
svenska exporten ökar på tillväxtmarknaderna.
Detta ger nya möjligheter för svensk export.
Kännedomen om EKN:s roll som exportfrämjare och en fördjupad kunskap om EKN:s
garantierbjudande har ökat hos exportföretag
och banker. Tillsammans med en ökad risk94

medvetenhet hos företag och banker har detta
lett till en fortsatt hög efterfrågan på EKN:s
tjänster. De exporterande företagens efterfrågan
på garantier drivs av en återhämtning i exportindustrin kombinerad med fortsatt osäker
konjunktur och därmed kvardröjande riskaversion.
Den markanta ökning av dröjsmål med
betalning som noterades under finanskrisen har
nu vänt. Under 2010 sjönk nivån på anmälda
betalningsdröjsmål och skadorna ökade inte i
den omfattning som befarats. Risken för skador
bedöms dock inte vara över eftersom förhöjd
risk för skador kan kvarstå under flera år efter en
kris. Dessutom är det ännu inte möjligt att se
konsekvenserna av den finansiella utvecklingen
och den politiska instabiliteten som råder i delar
av världen. EKN följer och utvärderar noga de
affärer myndigheten är engagerad i och reagerar
snabbt på tecken på problem.
Den förstärkta upplåningskapaciteten hos
SEK och den utökade exportkreditgarantiramen
hos EKN har tillmätts stor betydelse av det
svenska näringslivet.
EKN har bidragit till det internationella
arbetet i EU och OECD.
Aktiebolaget Svensk Exportkredit (SEK) har
genom sin exportfinansiering medverkat både
med finansiering och rådgivning i flera viktiga
affärer till förmån för svensk exportindustri.
Under 2009 medförde finanskrisen att SEK fick
en än mer central roll som långivare till den
svenska exportnäringen. De åtgärder som blev
ett resultat av propositionen Åtgärder för
förstärkt exportfinansiering (prop. 2008/09:86)
medförde att SEK kunde fortsätta stödja de
svenska exportörerna i ett läge då bankerna inte
hade möjlighet att bevilja företagen exportkrediter. Även om ingen av dessa garantifaciliteter
har utnyttjats har de haft betydelse som
stödjande åtgärder för SEK:s tillgång på kapital.
Med tanke på den internationella marknadsoron
bör den särskilda kreditgarantin för upplåning
och låneramen finnas kvar även under 2012.
Företrädare för Utrikesdepartementet gavs den
3 februari 2011 möjlighet att i riksdagens näringsutskott kommentera Riksrevisionens granskningsrapport AB Svensk Exportkredit (RiR
2010:15). Utskottet uttalade sitt stöd för bolagets
verksamhet och önskade följa bolagets fortsatta
utveckling.
Företrädare för Utrikesdepartementet presenterade den nya ägarstyrningen av SEK för
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riksdagens näringsutskott den 5 april 2011. SEK
ska enligt den nya ägaranvisningen som
marknadskompletterande aktör erbjuda svenska
exporterande företag, eller exporterande företag
med svenskt intresse, eller exporterande företags
slutkunder, långfristiga finansieringslösningar.
SEK ska kunna öka verksamheten och volym i
kärva tider för segment som i sådana lägen inte
försörjs fullgott.
Riksgäldskontoret har fått i uppdrag att lämna
en separat rapport till regeringen om riskerna i
statens garanti- och kreditportfölj. Riskanalysen
ska utgå ifrån statens kreditrisk och
likviditetsrisk. Riksgäldskontoret ska avrapportera uppdraget senast den 15 mars 2012.
Investeringsfrämjande
Myndigheten för utländska investeringar i
Sverige (Invest Sweden) har genom sin
verksamhet bidragit till utländska direktinvesteringar i Sverige från såväl mogna marknader som tillväxtmarknader samt till att stärka
svenska kompetenskluster inom exempelvis IT
och telekom, ”Life Science” – och fordonsområdet.
Regeringen gav sommaren 2011 Statskontoret
i uppdrag att analysera Myndighetens för
utländska investeringar i Sverige investeringsfrämjande verksamhet i Kina. Syftet är att få ett
fördjupat kunskapsunderlag om verksamheten
med tanke på den pågående översynen av
myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och
investeringsfrämjande, inte minst med anledning
av de synpunkter på verksamheten som framförts. Uppdraget ska redovisas senast den 31
december 2011.
4.4.2

EU:s inre marknad

Den inre marknaden utgör en grundsten i det
europeiska samarbetet och omfattar EU:s 27
medlemsstater samt genom EES-avtalet även
Island, Liechtenstein och Norge. År 2010 gick
67 procent av den svenska varuexporten till den
inre marknaden och av Sveriges import kom 77
procent från den inre marknaden. Regeringen
verkar mot denna bakgrund för en väl
fungerande inre marknad med fri rörlighet för
varor, tjänster, personer och kapital. En väl
fungerande inre marknad genererar i
förlängningen ökad tillväxt, sysselsättning och
välfärd.

Kommerskollegium är regeringens expertmyndighet för frågor om EU:s inre marknad.
Swedac är ansvarig myndighet för frågor om
teknisk kontroll och är nationellt ackrediteringsorgan med ansvar för samordning av marknadskontroll samt för frågor om reglerad mätteknik.
Swedac:s arbete med kontroll av att varor och
tjänster uppfyller gällande krav, förbättrar den
inre marknadens funktionssätt och ger myndigheten en nyckelroll på den inre marknaden.
Kommerskollegium har bland annat till
uppgift att förse regeringen med expertstöd på
inremarknadsområdet genom att tillhandahålla
kvalificerade underlag och analyser. Som en röd
tråd
under
2010
löpte
Europeiska
kommissionens förberedelser inför den inre
marknadens 20-årsjubileum 2012. Ett centralt
inslag i förberedelserna var den tidigare
kommissionären Mario Montis rapport om en
ny strategi för den inre marknaden. Rapporten
låg till grund för kommissionens meddelande
”På väg mot en inre marknadsakt – att skapa en
verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi”, KOM (2010:206). Kommerskollegium gjorde en omfattande och väl utförd
analys av kommissionens förslag. Regeringen har
redovisat sin bedömning av kommissionens
förslag i en faktapromemoria (2010/11:FPM36).
Kollegiet publicerade en större företagarundersökning om vilka hinder företag möter vid
handel på såväl den inre marknaden som vid
handel med länder utanför EU. Kommerskollegium har under 2010 också ägnat stor
uppmärksamhet åt e-handel genom utredningar
och analyser samt genom att genomföra ett
seminarium om den digitala inre marknaden.
Kommerskollegium har också till uppgift att
sprida information om den inre marknaden med
syftet att företag och privatpersoner i större
omfattning ska utnyttja de möjligheter som den
inre marknaden ger. Arbetet med informationsinsatser om den inre marknaden har särskilt
prioriterats under 2010.
Kommerskollegium har av regeringen tilldelats ett flertal uppgifter som syftar till att få
den inre marknaden att fungera bättre. I
egenskap av svenskt Solvit-center arbetar
kollegiet med att lösa hinder för företag och
privatpersoner på den inre marknaden. Solvit
etablerades 2002 som ett informellt nätverk i
syfte att lösa problem som beror på att
inremarknadslagstiftningen
inte
tillämpas
korrekt. Under 2010 hanterade Solvit-centret
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sammanlagt 149 ärenden, vilket är något fler än
2009. Enligt kommissionens statistik löste
Solvit-centret 97 procent av de ärenden där
hindret uppstått i Sverige. Detta är en förbättring jämfört med 2009 då 93 procent av
ärendena löstes.
En central uppgift för kollegiet är att
administrera procedurer enligt tjänstedirektivet
(2006/123/EG) och direktivet (98/34/EG)
enligt vilka svenska regler för tjänster respektive
varor ska anmälas till kommissionen och de
andra EU-medlemsstaterna. Syftet är att begränsa möjligheten för nya hinder att uppstå på
den inre marknaden. Kollegiet har under 2010
granskat 138 förslag till svenska tekniska regler
för varor, varav 39 har anmälts till
kommissionen. Av de svenska regelförslag som
anmäldes kom reaktioner på elva. Sverige har
lämnat reaktioner på fyra anmälda föreskrifter
från andra medlemsstater. Genom tjänstedirektivet infördes i slutet av 2009 en
anmälningsprocedur för nationella föreskrifter
som innehåller krav på tjänsteutövare. Under
2010 anmälde Sverige endast sex sådana föreskrifter, men antalet kan förväntas öka framöver.
Kommerskollegium deltar även aktivt i den
stående kommittén för standarder och tekniska
föreskrifter och lämnar underlag till regeringen
inför mötena.
Vid Kommerskollegium finns också kontaktpunkter för varor och tjänster. Genom dessa
funktioner hanteras, till skillnad från ovan
nämnda anmälningsprocedurer, frågor om hur
redan gällande regler tillämpas. I egenskap av
kontaktpunkt för varor enligt förordningen
(EG) 764/2008 om ömsesidigt erkännande
ankommer det på Kommerskollegium att svara
på frågor om vilka tekniska regler som gäller för
en viss vara i Sverige samt att informera om den
EU-rättsliga principen om ömsesidigt erkännande. Principen innebär att en vara som
lagligen säljs i en medlemsstat också ska kunna
säljas i en annan medlemsstat utan krav på
ytterligare provning eller kontroll. Under 2010
svarade kollegiet på 17 sådana frågor. Oftast har
det gällt företagare från ett annat EU-land som
vill börja sälja en viss vara i Sverige.
Kontaktpunkten har varit i drift endast sedan
2009 och antalet ärenden kan förväntas öka de
närmaste åren i takt med att den blir mera känd.
Kommerskollegium har också regeringens
uppdrag att informera kommissionen om
svenska myndigheters tillämpning av för96

ordningen. Kollegiet inhämtade i samband med
rapportering till kommissionen information om
svenska myndigheters syn på förordningens
tillämpning och vidarebefordrade denna till
kommissionen.
Kontaktpunkten för tjänster upprättades
under 2009. Tjänstekontaktpunktens främsta
syfte är att underlätta för tjänsteleverantörer och
tjänstemottagare att hitta information som behövs för att kunna bedriva tjänsteverksamhet i
ett EU-land. Kontaktpunkten är i huvudsak
webbaserad
(www.verksamt.se)
men
kompletteras av en manuell servicefunktion.
Kommerskollegium samordnar arbetet med
kontaktpunkten och ansvarar för den manuella
servicefunktionen, medan Tillväxtverket ansvarar
för webbsidan. Konsumentverket samordnar
information om farlig tjänsteverksamhet samt
tillhandahåller information till konsumenter.
Kommerskollegiums servicefunktion har under
2010 besvarat 110 förfrågningar.
IMI (Internal Market Information System) är
ett elektroniskt verktyg för informationsutbyte
mellan EU-medlemsstaterna. Syftet är att
underlätta det gränsöverskridande administrativa
samarbetet mellan olika EU-länders förvaltningar. Kommerskollegium är nationell samordnare för IMI-systemet i Sverige. Systemet
används än så länge endast för samarbete enligt
tjänstedirektivet och direktivet (2005/36/EG)
om yrkeskvalifikationer men ska framöver också
användas inom andra områden.
Swedac:s huvuduppgift är att vara nationellt
ackrediteringsorgan. Ackreditering är ett system
för kompetensprövning. Den som är
ackrediterad har av Swedac bedömts vara
kompetent att utföra en viss uppgift. Den 1
januari 2010 trädde förordningen (EG) 765/2008
om krav för ackreditering och marknadskontroll
i samband med saluföring av produkter i kraft.
Swedac har utsetts av regeringen att vara
nationellt ackrediteringsorgan i förordningens
mening. En större förändring för Swedac inträffade i och med att fordonsbesiktningen i
Sverige den 1 juli 2010 blev konkurrensutsatt.
De aktörer som önskar utföra besiktning av
fordon ska vara ackrediterade av Swedac.
Sammanlagt utförde Swedac under 2010 tillsyn
över mer än 2 000 aktörer som utför olika typer
av provning eller kontroll.
Swedac är ansvarig myndighet för samordning
av svensk marknadskontroll. Samordningen sker
bland annat genom Marknadskontrollrådet som
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är placerat vid Swedac. Marknadskontrollrådet är
ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan 15 myndigheter som bedriver
marknadskontroll. Rådet har sammanträtt fyra
gånger under 2010. Genom Marknadskontrollrådet har Swedac bl.a. tillhandahållit underlag för
regeringens rapportering av marknadskontrollplaner till kommissionen. Under december 2010
öppnades en myndighetsgemensam webbportal
för marknadskontroll (www.marknadskontroll.se)
som administreras av Swedac. Swedac deltar även
i flera olika arbetsgrupper och kommittéer för
marknadskontroll på i huvudsak europeisk nivå.
Swedac har under 2010 haft i uppdrag att
stödja myndigheter i tillämpning av och anpassning till förordningen (EG) 765/2008.
Förordningen skapar ett enhetligt system på
EU-nivå för ackreditering, marknadskontroll
och CE-märkning.
Standardisering bedrivs i Sverige i tre
privaträttsliga organisationer, Swedish Standards
Institute (SIS), Svensk Elstandard (SEK) och
Informationstekniska standardiseringen (ITS).
Dessa organisationer representerar också Sverige
i det europeiska och internationella standardiseringsarbetet. Som paraplyorgan verkar
Sveriges Standardiseringsråd (SSR), i vilket de
offentliga och privata huvudmännen för den
svenska standardiseringen representeras. Statsbidraget till standardiseringen kanaliseras via
SSR. På initiativ av Svenskt Näringsliv inledde
SSR under året en översyn av sin organisation.
Under året fastställdes 2 000 nya svenska
standarder, varav endast ett fåtal inte överensstämde med standarder som utarbetats i det
europeiska eller internationella samarbetet. Cirka
5 000 svenska experter medverkade i arbetet i de
pågående projekten. I 120 av dessa projekt
medverkade representanter för ideella organisationer. Deras medverkan stöds ekonomiskt
genom statsbidraget till standardiseringen.
Under ledning av SIS och dess brasilianska
kolleger antogs under året en uppmärksammad
internationell ISO-standard om socialt ansvar. I
arbetet deltog 99 länder och 42 organisationer.
Med betydande stöd ifrån Sverige har ISO, den
internationella standardiseringsorganisationen,
inlett ett standardiseringsarbete avseende olika
produkters totala koldioxidutsläpp, så kallat
Carbon footprint.
De svenska standardiseringsorganen leder
arbetet
i
cirka
250
internationella
standardiseringsprojekt.

I ett samarbetsprojekt mellan Utrikesdepartementet och SSR tillsattes under året en
koordinator vars uppgift är att höja medvetandet
om standardiseringens betydelse och skapa ett
nätverk på strategisk nivå för standardiseringsfrågor inom Regeringskansliet.
Analys och slutsatser
Regeringen bedömer att Kommerskollegium
genom sin verksamhet på ett bra sätt har bidragit
till regeringens mål om en väl fungerande inre
marknad. Många funktioner när det gäller frågor
om den inre marknaden är nu samlade hos
Kommerskollegium. Det medför att det har
blivit relevant att betrakta myndigheten som en
svensk inremarknadsmyndighet. Kommerskollegium fyller också en viktig funktion genom
att tillhandahålla expertstöd till regeringen.
Kollegiets informationsinsatser är av stor vikt
för att sprida kunskap om den inre marknadens
möjligheter till företag och privatpersoner.
Swedac har genomfört sin verksamhet väl i
enlighet med regeringens intentioner. Myndighetens arbete med ackreditering och annan
teknisk kontroll samt dess arbete inom ramen
för internationella ackrediteringsorganisationer
bidrar till att förbättra den inre marknadens
funktionssätt och underlättar även handeln med
länder utanför den inre marknaden.
Bidragen till den svenska standardiseringen
har på ett effektivt sätt främjat svenska intressen
i det europeiska och det internationella
standardiseringsarbetet.
4.4.3

Internationell handelspolitik

Inom den internationella handelspolitiken är
frihandel det övergripande målet. Regeringen
eftersträvar ökad handel genom att värna och
utveckla öppna, enkla, ickediskriminerande och
legitima regler för internationell handel och
investeringar. Ökad handel leder till tillväxt som
i sin tur skapar bättre ekonomiska förutsättningar för medborgarna. Kommerskollegium
är regeringens expertmyndighet för frågor om
den internationella handelspolitiken och tillhandahåller analyser och utredningar på området
till regeringen.
Målet för regeringens arbete med EU:s
gemensamma externa handelspolitik är att bidra
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till tillväxt och sysselsättning, en hållbar utveckling, ett öppet Europa samt till en ekonomisk,
demokratisk och säkerhetsbefrämjande utveckling i utvecklingsländer. Regeringens första
prioritet har varit att fortsatt verka för ett
ambitiöst avslut på de pågående handelsförhandlingarna i Världshandelsorganisationen
(WTO), den s.k. Doharundan, som inleddes i
november 2001. Ett ambitiöst resultat i Doharundan skulle stärka WTO, ge världsekonomin
en skjuts, förhindra protektionism och bidra till
ökad tillväxt, särskilt för utvecklingsländerna.
Doharundan utgör en unik möjlighet att
förbättra svenska företags marknadstillträde för
jordbruksprodukter, industrivaror och tjänster i
tredje land.
Under större delen av 2010 gick förhandlingarna i Doharundan på sparlåga. Den
svenska regeringen har fortsatt att verka för att
EU ska vara en konstruktiv och pådrivande part i
förhandlingarna, som återfick viss styrkraft mot
slutet av året.
Regeringen verkar för en fortlöpande dialog, i
EU och internationellt, om de handelspolitiska
utmaningarna i den nya globala kontexten, i
syfte att lyfta fram frihandelns möjligheter och
argumentera mot protektionistiska åtgärder.
Detta är särskilt viktigt i ljuset av de tendenser
till ökad protektionism som kan skönjas inom
EU och globalt. Sverige har under året aktivt
arbetat för att uppföljaren till EU:s Lissabonstrategi, EU 2020-strategin, ska inbegripa detta
perspektiv. Regeringen medverkade aktivt till att
de rådsslutsatser, som antogs i december om
EU:s nya handelsstrategi, i hög grad främjar en
öppen, offensiv och utvecklingsvänlig handelspolitik. Sverige ser bilaterala och regionala frihandelsavtal som viktiga komplement till multilaterala handelsliberaliseringar inom ramen för
WTO. EU har under 2010 och första halvåret
2011 startat och fortsatt att förhandla om
frihandelsavtal med en rad länder i bl.a.
Nordamerika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern och vårt närområde. Förhandlingarna
med Sydkorea kunde avslutas under det svenska
EU-ordförandeskapet. Under 2010 avslutades
även förhandlingar med Colombia och Peru
samt Centralamerika, och förhandlingar inleddes
med Singapore och Malaysia.
Sverige har fortsatt verkat för en mer
restriktiv användning av EU:s handelspolitiska
skyddsåtgärder,
särskilt
antidumpning.
Regeringen anser att EU behöver ett bättre
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regelverk på antidumpningsområdet som gynnar
världshandeln. Sverige har även i WTOsammanhang arbetat för att de pågående regelförhandlingarna i Doharundan ska leda till en
påtagligt minskad användning av antidumpningsåtgärder i världshandeln. Resultaten
både inom EU och WTO har dock hittills
uteblivit på grund av oenighet mellan olika
medlemsstater.
Sverige stödjer fortsatt EU:s arbete för att
säkerställa en balanserad immaterialrättslig lagstiftning och efterlevnad av denna lagstiftning i
olika delar av världen, bl.a. genom förhandlingarna om ACTA (Anti Counterfeiting Trade
Agreement). Förhandlingarna som förts mellan
EU och dess medlemsstater samt ett tiotal andra
länder avslutades under 2010 och nu återstår
undertecknande och ratificering av avtalet.
Regeringen arbetar även aktivt för att EU:s
gemensamma politik på
området för
investeringar ska skapa bästa möjliga förutsättningar för EU:s näringsliv. En utgångspunkt är att investeringsskyddet inte ska
försämras i förhållande till det skydd som ges
idag genom de bilaterala investeringsskyddsavtalen.
Tjänstesektorn har stor betydelse för tillväxt
och sysselsättning, Sverige återfinns bland
världens 20 största tjänsteexportörer, både
svensk tjänsteexport och tjänsteimport har ökat
markant under 2000-talet. Vidare fortsätter
utvecklingen mot ett allt starkare samband
mellan varu- och tjänstehandel, där tjänstedelen
stadigt växer i betydelse och bör synliggöras.
Regeringen verkar aktivt för gynnsamma villkor
för tjänstehandeln, både inom ramen för EU:s
bilaterala frihandelsavtal och i det multilaterala
arbetet.
EU:s marknadstillträdesstrategi ska hjälpa
EU:s företag att lösa olika handelshinder i tredje
land. Det är viktigt att strategin tillämpas på ett
sådant sätt att den blir ett effektivt hjälpmedel
för EU:s företag. Under det svenska ordförandeskapet i EU 2009 utvecklades och systematiserades formerna för samarbetet runt marknadstillträdesfrågorna i EU. Detta arbete är fortsatt
prioriterat för Sverige.
Regeringen har drivit arbetet vidare med att
utveckla användandet av handelspolitiska
instrument för att stävja klimatförändringarna.
Syftet var bl.a. att bidra till ett ambitiöst resultat i
FN:s klimatförhandlingar i Mexiko i november
2010. Regeringen har särskilt fokuserat på att
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argumentera för en friare handel med klimatvänliga varor, tjänster och teknologier samt för
att utveckla internationella system för
standarder, märkning och certifiering.
I förhandlingarna mellan EU och AVSländerna (ett 70-tal länder i Afrika, Västindien
och Stilla havet) om ekonomiska partnerskapsavtal har arbetet fortsatt under året för formella
undertecknanden av interimsavtal, samt förhandlingar mot fullödiga, regionala avtal.
Dialogen och förhandlingarna kommer att
fortsätta under 2011.
Sverige har inom EU tillsammans med ett
antal likasinnade länder argumenterat för betydelsen av enklare och mer utvecklingsvänliga
ursprungsregler. Reviderade ursprungsregler för
EU:s handel inom ramen för Allmänna preferenssystemet antogs i september 2010. Regeringen
välkomnar dessa nya och enklare regler.
Regeringen bedömer att Kommerskollegium
genom sin verksamhet som expertmyndighet på
området på ett bra sätt har bidragit till
regeringens mål om en väl genomförd
internationell handelspolitik.
Insatser inom andra verksamhets- och
utgiftsområden
Handel är en förutsättning för att skapa hållbar
tillväxt, ökat välstånd och för att bekämpa
fattigdom. Den finansiella krisen understryker
vikten av att stödja fattiga länders näringsliv och
deltagande i internationell handel. För att
tillvarata Kommerskollegiums expertkunskaper
på handelsområdet har särskilda medel fortsatt
avsatts för denna myndighets medverkan i
utvecklingssamarbetet.
Frågor som berör företagens samhällsansvar,
Corporate Social Responsibility (CSR), är sedan
2002 ett arbetsområde inom Utrikesdepartementet under enheten för internationell
handelspolitik, sekretariatet för Global Ansvar
(GA). CSR berör alla Utrikesdepartementets
politikområden: handels-, bistånds- och utrikespolitik. Sekretariatet Globalt Ansvar ska vara en
naturlig plattform för samverkan om frågor som
berör företagens samhällsansvar. GA ska vidare
sprida kunskap om CSR och verka för att
svenska företags och aktörers perspektiv och
samlade intressen får genomslag. Under våren
2008 initierades en referensgrupp med företagsföreträdare
kring
CSR-relaterade
frågor.
Referensgruppen har tilldragit sig stort intresse
och högt deltagande. Därtill har en samråds-

grupp om CSR bidragit till ett ökat
informations- och erfarenhetsutbyte mellan
departement och myndigheter. Samarbetet med
Kina kring CSR har vidareutvecklats och bl.a.
har utbildningsprogram genomförts som även
innefattade studiebesök i Sverige.
På antikorruptionsområdet har bl.a. samarbete
med Ryssland fördjupats. Inom OECD har
riktlinjer tagits fram till stöd för utveckling av
företagsinterna antikorruptionsregler.

4.5

Politikens inriktning

Handels- och investeringsfrämjande
Handels- och investeringsfrämjandet ska stärka
svenska företags förmåga att ta tillvara de
möjligheter som globaliseringen medför.
Människor, kapital, varor, tjänster och
information rör sig gränslöst i allt snabbare takt
och i allt större omfattning. Förändringstakten
ökar och de geografiska begränsningarna för
såväl utbud som efterfrågan minskar i betydelse.
Konkurrensen hårdnar och behovet av
kontinuerlig förnyelse och utveckling ökar.
De möjligheter som globaliseringen medför
ska tas tillvara för att stärka svensk ekonomi och
handel. Inom handels- och investeringsfrämjandet
sker detta genom att främja svenska små och
medelstora företags export och internationalisering samt svenska företags affärer på viktiga
marknader. Det sker också genom att attrahera
utländska direktinvesteringar. Arbetet med att
stärka bilden av Sverige i utlandet underlättas
genom en gemensam plattform utarbetad inom
ramen för Nämnden för Sverigefrämjande i
utlandet (NSU).
I den ekonomiska krisens spår riskerar
trösklarna för svenska företag att handla med
omvärlden att öka. När villkoren för den globala
handeln försämras eller snedvrids är det särskilt
angeläget att insatserna för en stärkt frihandel
kompletteras med ett effektivt handels- och
investeringsfrämjande.
Svaga statsfinanser hos ett antal EU-länder
kommer att fortsätta att påverka EU:s köpkraft.
Detta är särskilt allvarligt med hänsyn till att
EU-området står för drygt 70 procent av vår
export. Regeringen arbetar för att skapa förutsättningar för att stödja svenskt näringslivs
diversifiering till andra marknader. Ökat fokus
kommer att läggas på tillväxtmarknaderna.
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Regeringen fäster stor vikt vid ett internationellt affärsfrämjande som skapar förutsättningar för marknads- och företagsutveckling,
och ämnar fortsätta att effektivisera och
vidareutveckla denna verksamhet. De regionala
exportrådgivarna har en viktig roll för att stärka
små och medelstora företags internationalisering
och är därför en prioriterad aktör i främjandet av
internationalisering. Den potential som finns
bland småföretag att ta steget ut på exportmarknaden ska tas tillvara genom att underlätta
deras
förmåga
till
internationalisering.
Exportfrämjandet ska göra det enklare för
svenska företag att växa internationellt.
Exportrådet ska inom ramen för sitt statliga
uppdrag erbjuda goda förutsättningar för
internationell affärsutveckling med grundläggande exportservice, kompetensutveckling och
kunskapsspridning om internationella marknader.
Förstärkta insatser genomförs för små och
medelstora företag på tillväxtmarknader och
affärsområden där det finns outnyttjad potential.
För att de offentliga insatser som görs på
området ska nå så många företag som möjligt,
och ha förutsättningar att uppnå största möjliga
effekt, krävs en ökad samverkan, inklusive
mellan statliga, regionala och lokala främjandeaktörer. Genom förstärkt samordning kan
konkreta nya förslag om insatser och samverkansmöjligheter identifieras samt luckor och
överlappningar motverkas. Det ska ske genom
att insatserna genomförs nära företagen, genom
insatser för förbättrad information och rådgivning, genom ökad fokusering och samverkan
inklusive vissa riktade satsningar på prioriterade
områden och marknader. I syfte att stärka
företagens förmåga att växa och verka på den
globala marknaden avser regeringen inom ramen
för statens åtaganden att fortsätta arbetet med
att främja internationalisering med fokus på små
och medelstora företag t.ex. genom de regionala
exportrådgivarna.
Den svenska handeln förändras över tiden. Ett
effektivt handels- och investeringsfrämjande
anpassar sig till dessa förändringar. Det är viktigt
att identifiera var tillväxtssektorer, outnyttjad
potential och tillväxtmarknader kan finnas.
Regeringen har i olika sammanhang specifikt lyft
fram bl.a. miljöteknik, hälso- och sjukvård samt
omsorg, tjänster, företagare med utländsk
bakgrund och kreativa näringar. Projektet
”Kosmopolit” ska vidareutvecklas för att ta
tillvara den resurs som företagare med utländsk
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bakgrund och utländsk kompetens innebär.
Utrikesdepartementet avser att utarbeta ett
handels- och främjandeprogram för att stödja
handelsministerns vision att den svenska
exporten ska fördubblas under femårsperioden
2010–2014. Samtidigt påverkas exporten starkt
av utvecklingen i omvärlden och den nuvarande
marknadsoron, vilket gör att utvecklingen av
handeln i världen är svår att bedöma.
Exportrådet ska liksom Kommerskollegium
och de svenska utlandsmyndigheterna aktivt
arbeta med att hjälpa företag i alla delar av landet
och utomlands att hantera hinder i handeln.
Företagsspecifik affärsutveckling med skräddarsydda lösningar ska erbjudas företagen på
marknadsmässiga villkor.
Trots återhämtningen på finansmarknaden är
det på grund av den internationella marknadsoron fortfarande centralt för exportföretagen
med stöd för att få finansiering eller riskavtäckning för att inte få sämre förutsättningar
än sina konkurrenter och de facto gå miste om
affärer eller få minskad konkurrenskraft
internationellt.
Exportkreditnämndens verksamhet bedrivs
med målet att den totalt sett ska vara självbärande över tiden. Myndigheten tar ut premier
som ska täcka såväl risk som kostnader för
administration och erforderliga investeringar.
Svenska exportföretag söker efter och gör
affärer på hela världsmarknaden. En av EKN:s
viktigaste uppgifter är att ständigt göra analyser
av affärsklimatet på dessa marknader. EKN ska
medverka till att exportaffärer görs möjliga även
där förhållandena är svårbedömda och att med
garantier som verktyg stimulera till att affärer
blir av.
En bibehållen ram för exportkreditgarantier är
avgörande för EKN:s möjligheter att möta
exportföretagens efterfrågan på garanti mot
bakgrund av den internationella marknadsoron.
Per den 30 juni 2011 uppgick riskreserveringarna totalt till 13,5 miljarder kronor
och myndighetskapitalet till 12,1 miljarder
kronor. För 2012 beräknas riskavsättningarna
uppgå till 1,5 miljarder kronor och skadeutbetalningar till 475 miljoner kronor. Likvida
medel uppgick per den 30 juni 2011 till 20,3
miljarder kronor, vilket tillsammans med
premier, återvinningar och finansiella intäkter
framgent bedöms utgöra en tillräcklig täckning
för skadeutbetalningar. Om skadeutbetalningar
mot förmodan skulle överstiga likvida medel
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måste EKN utnyttja sin låneram hos
Riksgäldskontoret mot ränta. Sannolikheten att
ett sådant upplåningsbehov skulle uppstå
bedöms som liten.
Den låneram och den kreditgarantiram för
Aktiebolaget Svensk Exportkredit (SEK) som
beviljades enligt propositionen ”Åtgärder för
förstärkt exportfinansiering” (prop. 2008/09:86)
och i budgetpropositionerna för 2010 och 2011
(prop. 2009/10:1 och prop. 2010/11:1) har
hittills inte behövt användas, men de har en
avgörande betydelse för SEK:s möjligheter att
kunna ställa ut långfristiga lån. Detta innebär i
sin tur att svenska exportföretag kan konkurrera
i fler exportaffärer. Ramarna ger ingen belastning
på statsbudgeten, men om de skulle utnyttjas
ökar statens lånebehov.
Efterfrågan på exportkrediter är fortsatt hög
och SEK behöver även 2012 ha möjlighet att
erbjuda exportfinansiering på de löptider som
svensk exportindustri efterfrågar. Även om den
finansiella och ekonomiska situationen har
stabiliserats sedan finanskrisen bör dessa kreditfaciliteter finnas kvar med tanke på den
internationella marknadsoron.
Arbetet med att anpassa exportfinansieringen
till kundernas behov fortsätter att utvecklas,
vilket även inkluderar små och medelstora
företags möjligheter till exportfinansiering.
Internationella projektinvesteringar inom
bland annat energi-, miljö- och klimatområdet
förväntas öka. Särskilda projektförberedande och
-understödjande insatser ska fortsatt genomföras
genom
Utrikesdepartementet.
”Strategisk
projektutveckling” bör ses som ett konkret
instrument för att öka ekonomisk tillväxt och
sysselsättning. Regeringen avser att vidareutveckla instrumenten för att bättre möta
marknadens behov och efterfrågan. Insatserna
bör utgå från ömsesidiga intressen och
koncentreras främst till tillväxt- och utvecklingsländernas behov av hållbara infrastruktursatsningar som också kommer fattiga människor
till del med hänsyn till ekonomiska, miljömässiga
och sociala aspekter. Här ligger Sverige långt
framme internationellt sett och har ofta
världsledande kompetens och tekniska lösningar.
Arbetet med en vidareutveckling av
kommunikationsplattformen ”SymbioCity” ska
fortsätta i samverkan mellan berörda departement
och utgiftsområden. Det handlar bl.a. om att
vidareutveckla ”SymbioCityAcademy”, som kan
erbjuda
utländska
myndigheter
och

organisationer utbildning om hållbar stadsutveckling med utgångspunkt från svenska
erfarenheter. I linje med initiativet ”Kosmopolit”
ska kompetensen hos aktörer i Sverige med
utländsk bakgrund också tas tillvara, med målet
att öka handelsutbytet.
Satsningen på miljö- och energitekniksamarbete och export till Kina fortsätter och har
från den 1 januari 2011 förlängts till och med
2014 och utvidgats till att omfatta också Indien
och Ryssland. Satsningen som bedrivs av
regeringens särskilde samordnare tillsammans
med ambassaderna i de tre länderna och övriga
berörda myndigheter förväntas bidra till en ökad
export av svensk miljöteknik. Satsningen är ett
led i regeringens miljöteknikstrategi med
finansiering från verksamhetsområdet Näringspolitik inom utgiftsområdet.
Ytterligare riktade exportfrämjade insatser
kommer att genomföras, däribland en satsning
på tillväxtländer och andra prioriterade
marknader. Satsningen inriktas särskilt på viktiga
framtidsbranscher.
Svenska företags upphandlingsandelar i
internationella finansinstitutioner, EU och FN,
är låga. En strategisk främjandesatsning på detta
område är angelägen. Exportrådet har givits en
operativ roll att 2011–2012 genomföra ett åtgärdsprogram i enlighet med handlingsplanen
för Regeringskansliets agerande på upphandlingsområdet i de internationella finansinstitutionerna samt EU och FN.
Utländska direktinvesteringar är viktiga för
svensk ekonomi. De fördelar som ökade flöden
av varor, kapital, tjänster och arbetskraft
erbjuder ska tas tillvara. Utländska investeringar
skapar nya affärsmöjligheter, öppnar nya
marknader, tillför ny kompetens och ökar
utbytet av teknik och tekniskt kunnande, vilket
leder till ekonomisk tillväxt. För att det samlade
svenska näringslivet ska kunna tillvarata
globaliseringens möjligheter är det även viktigt
att attrahera utländska investeringar. Därför är
investeringsfrämjande ett viktigt instrument
inom tillväxtpolitiken, och det är viktigt att det
offentliga åtagandet inom investeringsfrämjandet
inte urholkas. Samtidigt är det viktigt att det
statliga åtagandet inom investeringsfrämjandet
förtydligas. Utländska intressenter ska ges
kvalificerad information om investeringsmöjligheter i Sverige med syfte att underlätta
valet av investering. Investeringsfrämjandet
bygger på ett nära samspel mellan nationella,
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regionala och lokala aktörer. Arbete med att
identifiera
investeringsmöjligheter
liksom
investeringshämmande faktorer ska fortsätta.
Svenska ambassader och konsulat ska aktivt
medverka till ett effektivt exportfrämjande, att
skapa goda förutsättningar för svenskt näringsliv
i utlandet samt att marknadsföra Sverige som
investeringsland.
De goda erfarenheterna från deltagandet i
världsutställningen Expo 2010 i Shanghai med
den framgångsrika gemensamma satsningen av
staten och näringslivets intressenter på temat
”Spirit of Innovation” ska tas tillvara i framtida
främjandesatsningar.
Främjande av utrikeshandeln innefattar även
import, som är viktig för att skapa välstånd och
sysselsättning. När svenska företag får bra
insatsvaror till konkurrenskraftiga priser ökar
deras konkurrenskraft. Sveriges konsumenter är
beroende av en effektiv import som bidrar till
ökat utbud, sund konkurrens och lägre priser.
En viktig del av importfrämjandet är att
vidareutveckla EU:s inre marknad. Handeln
spelar även en viktig roll för utvecklingsländerna.
I det internationella utvecklingssamarbetet spelar
ömsesidig ekonomisk integration en allt
viktigare roll. Genom att öppna marknader för
import av produkter som utvecklingsländerna
kan producera ökar deras möjligheter till utveckling. Open Trade Gate Sweden vid
Kommerskollegium, som finansieras över
biståndsbudgeten, är en viktig resurs för att
främja import från utvecklingsländerna.
Den inom Utrikesdepartementet beslutade
översynen av myndighetsstrukturen för Sverige-,
handels- och investeringsfrämjandet har överlämnats den 15 september 2011. Översynen
innehåller förslag avseende uppgifts- och
ansvarsfördelning mellan de handels- och
investeringsfrämjande samt Sverigefrämjande
verksamheterna
på
Sveriges
exportråd
(Exportrådet), Myndigheten för utländska
investeringar i Sverige (Invest Sweden) och
Svenska institutet (SI).
Regeringen fortsätter arbetet med att förbättra förutsättningarna för att tillvarata
näringslivets erfarenheter och kompetens i
genomförandet av politiken för global
utveckling. Med utgångspunkt i principen om
obundet bistånd kan det svenska näringslivet
bidra till en rättvis och hållbar global utveckling
på flera sätt, bl.a. genom handel och investeringar som främjar ekonomisk tillväxt
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genom ökad sysselsättning, teknik och
kunskapsutveckling, ökade skatteintäkter samt
främjande av ansvarsfullt företagande.
En tydlig dialog med näringslivet och ett
bättre tillvaratagande av näringslivets erfarenheter och kompetens bidrar till ökad relevans,
effektivitet och resultat i det svenska utvecklingssamarbetet. I syfte att skapa ett forum för
en sådan dialog har regeringen inom ramen för
utvecklingssamarbetet inrättat ett särskilt råd.
EU:s inre marknad
EU:s inre marknad är grundstenen i det
europeiska samarbetet. En väl fungerande inre
marknad är avgörande för unionens tillväxt och
därmed ökad sysselsättning och välfärd. I den
globala ekonomin blir detta än viktigare. Den
inre marknaden intar en central plats i den
övergripande EU-politiken för både hållbar
tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. För
att den inre marknaden ska kunna fungera som
en hemmamarknad för svenska företag krävs att
de 500 miljoner konsumenter och cirka 20
miljoner företag har enkel och problemfri
tillgång till den. Det är därför av stor vikt att
arbetet med att förvalta och utveckla de system
och regelverk som utgör ramen för den inre
marknaden uträttas väl. Då finns förutsättningar
för en ökad export, konkurrenskraft och tillväxt.
År 2012 firar den inre marknaden 20 år. Inför
jubileet har kommissionens ordförande José
Manuel Barroso satt igång ett arbete för att
stärka den inre marknaden; 2012 ska ett inre
marknadspaket presenteras. I syfte att öka
tillväxten och stärka förtroendet för den inre
marknaden antog kommissionen den 13 april
2011 ett meddelande, Inremarknadsakten
”Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt –
Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och
stärka förtroendet för den inre marknaden”. I
meddelandet presenteras tolv nyckelåtgärder, i
form av lagstiftningsförslag, som ska beslutas av
EU:s institutioner före utgången av 2012, dvs.
till 20-årsjubileet av den inre marknaden.
Som komplement till de konkreta lagstiftningsförslagen presenteras även förutsättningar för att de föreslagna åtgärderna ska
kunna utvecklas och genomföras på ett effektivt
sätt, genom en tydligare styrning av den inre
marknaden. Att i Sverige ha en god samordning
av och kunskap om de horisontella instrumenten
på den inre marknaden blir allt viktigare. I detta
avseende är de konkreta verktyg som används
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avgörande för att den inre marknaden ska kunna
fungera bra.
Kommerskollegium har till uppgift att
administrera
flera
av
de
horisontella
instrumenten på den inre marknaden. Det gäller
dels de anmälningsprocedurer för förslag till
regler om varor och tjänster som syftar till att
förebygga att handelshinder uppkommer. Det
gäller vidare funktionen som Solvit-center där
Kommerskollegium arbetar för att lösa redan
uppkomna hinder på den inre marknaden.
Genom funktionerna som kontaktpunkt för
varor och tjänster sprider kollegiet information
om den inre marknadens principer och i egenskap av samordnare för IMI underlättar
myndigheten samarbete mellan svenska myndigheter och myndigheter från andra medlemsstater. Kommerskollegium har genom dessa
funktioner en allt större betydelse när det gäller
att förbättra den inre marknadens funktion i
Sverige. Kommerskollegium kommer också att
fortsätta stödja övriga myndigheter i deras arbete
med att förbättra den inre marknaden.
Dessutom ska Kommerskollegium fortsätta att
vidareutveckla arbetet med att sprida
information om den inre markanden i syfte att få
fler svenska företag att tillvarata de möjligheter
som finns att sälja sina varor eller tjänster på den
inre marknaden.
Tjänstesektorn blir allt viktigare för handeln
och bidrar till tillväxt och sysselsättning.
Regeringen anser att ett väl genomfört tjänstedirektiv kan bidra till en ökad tjänstehandel i
Europa. En viktig komponent framöver är att
säkra nyttjandet av de gemensamma kontaktpunkterna,
och
det
därtill
kopplade
informationssystemet IMI, vilket kommer att
leda till förenklade administrativa förfaranden
för tjänsteutövare, tjänstemottagare och
myndigheter. Fortsatta informationssatsningar
inom Regeringskansliet och gentemot berörda
myndigheter kring de skyldigheter som följer av
tjänstedirektivet är viktigt. Samråd inom den
sedan tidigare inrättade referensgruppen för
direktivet bidrar till ett ökat informations- och
erfarenhetsutbyte med bl.a. myndigheter,
näringsliv, fackliga och andra berörda intresseorganisationer kring konkreta tillämpningsfrågor
rörande tjänstedirektivet.
En av åtgärderna i inremarknadsakten är det
s.k. standardiseringspaketet, som innefattar ett
meddelande och en förordning. Förordningen
ersätter delar av direktiv 98/34/EG och utvidgas

till att omfatta även tjänsteområdet. Paketet,
som för närvarande förhandlas i rådet, innebär
bl.a. en revidering av den horisontella lagstiftningen på standardiseringsområdet för att
modernisera,
effektivisera
och
bredda
användningen av standardisering i EU:s policyinstrument och lagstiftning. Det är regeringens
målsättning att paketet ska leda till en bredare
användning av standarder bl.a. på tjänsteområdet, där regeringen ser stor potential till
ökad svensk kunskapsbaserad export.
Kommerskollegium har vidare fått i uppgift
att i samarbete med svenska intressenter följa
utvecklingen av EU:s standardiseringspolitik och
hålla regeringen underrättad om viktiga
skeenden och utvecklingstendenser inom
standardiseringen som är av betydelse för svensk
ekonomi.
Direktivet 98/34/EG innehåller även en
procedur för anmälan av nationella tekniska
föreskrifter. Proceduren bidrar i hög grad till att
nya handelshinder inte skapas på den inre
marknaden. Kommissionen har aviserat ett
förslag till översyn av denna del av direktivet
under 2012. Både standardisering och
anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter
har använts med stor framgång i inre marknadsarbetet.
I samarbete med Sveriges Standardiseringsråd
(SSR) tillsattes 2010 ett projekt, lett av en
koordinator i Regeringskansliet, för att under två
år skapa en plattform för att effektivisera
Regeringskansliets arbete med standardiseringsrelaterade frågor. Projektet kommer under 2012
att avsluta sitt arbete och lämna efter sig en
etablerad organisation med ett kontaktnät i
Regeringskansliet som har möjlighet att i det
löpande arbetet bevaka och följa upp frågor
kopplade till standardisering.
Under 2012 väntas ett lagstiftningspaket antas
av EU där tio olika EU-direktiv revideras i
enlighet med den modell som följer av det så
kallade varupaketet. Syftet med revideringen är
att rättsakter som innehåller krav på produkter
ska bli mer enhetliga. När paketet har beslutats
vidtar arbetet med att genomföra direktiven i
svensk rätt. Det är viktigt att verka för att
direktiven genomförs på ett konsekvent sätt i
Sverige för att revideringen ska få önskad effekt.
Swedac kommer att spela en viktig roll vid
genomförandet av de reviderade direktiven som
samrådsmyndighet för de myndigheter som
kommer att arbeta med att genomföra dessa
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reviderade direktiv. Målet i övrigt för Swedac är
att myndigheten med fortsatt hög kompetens
ska utöva och utveckla sin verksamhet som
ansvarig myndighet för ackreditering och teknisk
kontroll, som samordnare av marknadskontroll
samt som ansvarig myndighet för reglerad mätteknik och kontroll av ädelmetaller. Utvecklingen av Swedac:s verksamhet beror till stor del
på utvecklingen inom ackrediteringsområdet, t.ex.
om ackreditering införs för något nytt område.
Swedac:s verksamhet har stor betydelse för att
säkerställa att varor och tjänster på marknaden
uppfyller gällande krav. Swedac har därmed en
nyckelroll när det gäller att uppnå regeringens
mål om en väl fungerande inre marknad.
Som ett led i att modernisera den svenska
standardiseringen
genomförde
Sveriges
Standardiseringsråd (SSR) under 2011 en
översyn av sin verksamhet och organisation. Det
resulterade i att SSR förändras till ett nytt
förbund för de tre svenska standardiseringsorganen, Sveriges Standardiseringsförbund (SSF).
Förbundet övertar flertalet av SSR:s uppdrag,
varav uppgiften att främja standardisering är den
viktigaste. Statsbidraget till standardiseringen
kommer
att
kanaliseras
via
Sveriges
Standardiseringsförbund.
Såvitt avser EU:s strategi för Östersjöregionen har Swedac och Kommerskollegium
fått ansvar att leda tre flaggskeppsprojekt inom
prioritetsområde 6 avseende den inre marknaden. Projekten ska slutrapporteras i juni 2012 och
därefter utvärderas.
De horisontella instrumenten för en väl
fungerande inre marknad är inom vissa sektorer
mycket väl utvecklade, medan utvecklingen
pågår och ständigt förändras inom nyare
områden. I takt med att nya marknader och
teknik utvecklas kommer nya behov att uppstå.
Ett exempel är den digitala agendan, där den inre
marknadens instrument, bl.a. standardisering, är
viktiga för att åstadkomma en god utveckling
inom nya områden. E-handel utgör en viktig del
av den inre marknaden. Samtidigt framgår det att
EU:s inre marknad för e-handel – den s.k.
digitala inre marknaden – lider av stora brister.
Den stora outnyttjade potential som gränsöverskridande e-handel erbjuder bör utnyttjas.
Ett annat exempel är arbetet med att inom EU
skapa ett enhetligt patentskydd och en enhetlig
patentdomstol, som regeringen även fortsatt
kommer att prioritera. Nya samarbeten är också
nödvändiga. Det är avgörande att de myndig104

heter och regioner som arbetar med att främja
Sveriges konkurrenskraft och tillväxt från olika
utgångspunkter samarbetar och skapar synergieffekter som bidrar till att åstadkomma en
utveckling av den inre marknaden genom bland
annat ökad export och tillväxt.
Internationell handelspolitik
Globaliseringen innebär stora möjligheter men
också utmaningar. Handelspolitiken kan utgöra
ett viktigt instrument för att tillvarata
globaliseringens möjligheter och hantera dess
möjliga avigsidor. Tydliga, icke-diskriminerande,
globala regler för internationell handel är
avgörande för hållbar tillväxt och utveckling.
Också de fattiga länderna måste kunna skörda
globaliseringens frukter.
Regeringen har ambitionen att fortsatt
stimulera till en fortlöpande dialog, i EU och
internationellt,
om
de
handelspolitiska
perspektiven i den förändrade globala kontexten.
Detta är viktigt inte minst i ljuset av
internationaliseringen och företagens ökande
fragmentisering, men också därför att handelspolitiken aktivt måste bidra till vår tids stora
globala utmaningar såsom klimatförändringarna
och fattigdomsbekämpningen. Transatlantic
Task Force, ett samarbetsprojekt på svenskt
initiativ mellan europeiska och amerikanska
tankesmedjor och experter på handelspolitik, är
ett exempel. Transatlantic Task Force leds av
handelsministern tillsammans med den f.d.
ledamoten av amerikanska representanthuset Jim
Kolbe, och har uppdraget att se på handelspolitiken i ett längre perspektiv. Slutrapport
väntas vid årsskiftet 2011/2012.
Lissabonfördraget innebär betydande förändringar för handelspolitiken, främst vad gäller
beslutsprocedurer. Dels har EU-kommissionen
fått ökade befogenheter, dels har Europaparlamentet fått en mer framträdande roll.
Dessutom innebär fördraget en förändrad
struktur för det löpande arbetet med att genomföra handelspolitiken, men de exakta formerna
för denna struktur återstår att besluta om.
Regeringen avser att aktivt bidra till genomförandet av Lissabonfördraget på det handelspolitiska området, inte minst vad gäller beslutsoch genomförandeprocedurer.
Som ett öppet och handelsberoende land
lägger Sverige stor vikt vid det multilaterala
handelssystemet. WTO är grundbulten i detta
system och Sverige arbetar aktivt för att värna
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WTO som organisation både vad gäller regler
och som handelspolitiskt organ. Mot bakgrund
av den senaste tidens svårigheter i Doharundan
är regeringens prioritet i detta skede att
förhandlingarna inte faller samman samt att alla
förhandlingsområden finns med även i fortsättningen. På längre sikt skulle ett lyckat avslut
på Doharundan stärka WTO, ge världsekonomin
en positiv injektion samt bidra till ökad handel
och tillväxt, inte minst för utvecklingsländerna.
Ett lyckat avslut på rundan är också den bästa
försäkringen mot ökad protektionism.
Regeringen arbetar för att en översyn ska
komma till stånd av WTO:s informationsteknikavtal, ITA. Tullfrihet för elektronikvaror
är viktigt för både svenska konsumenter och
exportintressen.
Regeringen lägger stor vikt vid att
utvecklingsländernas intressen och särskilda
behov tillvaratas i såväl WTO som i andra
handelsrelaterade organisationer och förhandlingar. Här är målet att stärka fattiga
människors och länders möjligheter att ta del av
globaliseringens fördelar. En ökande handel,
med ett allt större mått av frihandel, är
avgörande i detta sammanhang. Regeringen
driver konsekvent linjen att EU ska visa största
möjliga öppenhet gentemot fattiga länder,
särskilt vad gäller varor och tjänster som fattiga
människor producerar. Sverige har ett gott
anseende och förtroende i många fattiga länder.
Förutom ömsesidiga handels- och utvecklingsvinster har Sverige och EU här en viktig roll att
spela som brobyggare mellan olika kulturer och
samhällssystem. Under 2011 ska EU ta fram en
ny förordning för det Allmänna preferenssystemet. Sverige kommer att verka för att
förordningen ger ökade möjligheter för fattiga
länder att nyttja internationell handel som ett
verktyg för utveckling. Samstämmighet mellan
handel och utveckling lyfts fram i EU 2020. Ett
särskilt meddelande om handel och utveckling
ska tas fram under 2011, där EU närmare ska
specificera hur man ser på sambandet mellan
handel och utveckling, och hur EU ska främja
samstämmighet mellan dessa områden. Tillsammans med likasinnade länder för Sverige en
diskussion med kommissionen om utformningen av meddelandet för att få ett framåtblickande instrument som kan tillämpas vid
utformningen av EU:s handelspolitik.
Vid sidan av multilaterala förhandlingar kan
bilaterala och regionala initiativ spela en viktig

kompletterande roll. I förhandlingar mellan en
mindre grupp av länder är möjligheterna också
större att nå ett mer omfattande resultat – både i
form av vilka handelshinder som ingår i ett avtal,
och hur långtgående liberaliseringar som görs.
Regeringen verkar fortsatt för att EU driver
förhandlingar om bilaterala och regionala
frihandelsavtal med en rad länder och regioner i
världen, och att svensk industris intressen tas
tillvara både i urvalet av länder/regioner som EU
förhandlar med och i specifika delar av avtalen.
För att skapa bättre förutsättningar för svenska
företag att konkurrera på världsmarknaden är det
viktigt att frihandelsavtalen, utöver avveckling av
tullar, också innehåller effektiva regler som rör
t.ex. ursprungsregler, icke-tariffära handelshinder, investeringar och immaterialrätt.
Förhandlingarna om ett frihandelsavtal med
Singapore väntas avslutas under 2011. Även
förhandlingarna med Indien och Kanada har
kommit långt, och kan förhoppningsvis avslutas
kring årsskiftet 2011/2012. Båda dessa förhandlingar rymmer komplexa frågor som
troligen inte kommer kunna lösas ut förrän i ett
slutskede. Ukraina är en viktig strategisk partner
för Sverige och EU, och ett snart avslut av
förhandlingarna med detta land är av hög
prioritet. Mercosur utgör en stor och växande
marknad. Sverige verkar för att förhandlingarna
med denna region, vilka återupptogs 2010, ska
kunna slutföras i närtid. Förhandlingarna med
Gulfstaternas samarbetsråd har pågått under
mycket lång tid. Sverige söker bidra till att lösa
de få återstående frågorna. I och med
utvecklingen i EU:s södra grannskap har
handelsrelationen fått ökad strategisk vikt. EU
bör stödja demokratiprocessen och ekonomiska
reformer i regionen genom att utveckla
strukturerna för handelsutbytet. I det östliga
partnerskapet driver Sverige på för att EU ska
ingå frihandelsavtal med Georgien och
Moldavien. Förhandlingarna med Malaysia gör
framsteg och ytterligare förhandlingar med fler
ASEAN-länder väntas inledas under 2011–2012.
En process har även inletts mellan EU och Japan
med ambitionen att den ska utmynna i
förhandlingar om ett frihandelsavtal.
I EU:s förhandlingar om ekonomiska
partnerskapsavtal är Sverige en stark röst för en
konstruktiv dialog med de s.k. AVS-länderna,
dvs. ett 70-tal länder i Afrika, Västindien och
Stilla havet. Regeringen eftersträvar utvecklingsfrämjande, breda och fullödiga regionala avtal
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med alla AVS-länder samt att samarbetet kring
handelsrelaterade biståndsinsatser kopplade till
partnerskapsavtalen konkretiseras.
De internationella handelspolitiska regelverken
ska utvecklas för att främja den fria handeln,
internationella investeringar, undanröja handelshinder samt underlätta och bana väg för svensk
industri på den globala arenan. Regeringen anser
att EU behöver ett bättre regelverk på antidumpningsområdet som gynnar världshandeln
och avser fortsatt arbeta aktivt för detta tillsammans med likasinnade medlemsländer. Även
EU:s användning av s.k. antisubventionsåtgärder
behöver ses över. Sverige stödjer fortsatt EU:s
arbete för att säkerställa immaterialrättslig lagstiftning och efterlevnad av denna lagstiftning i
olika delar av världen. Även genom förhandlingarna om Anti-Counterfeiting Trade
Agreement (ACTA) verkar EU för att förbättra
respekten för existerande immateriella rättigheter. Förhandlingarna avslutades under 2010 och
nu återstår undertecknande och ratificering.
Sverige fortsätter också att verka för att EU:s
marknadstillträdesstrategi ska utvecklas och
tillämpas på ett sådant sätt att den blir ett
effektivt hjälpmedel för EU:s företag att tackla
handelshinder i tredje land. Marknadstillträdesstrategin ska genom öppen och fri handel säkra
tillgången på råvaror och för industrin strategiskt
viktiga insatsvaror. Ambitionen är att det
råvaruinitiativ som EU antog i mars 2011 ska bli
ett effektivt komplement i detta arbete. Likaså
verkar Sverige, främst inom EU, för att lyfta
fram råvarornas men även andra insatsvarors
betydelse för handeln och vikten av att dessa inte
beläggs med olika typer av handelshinder.
Regeringens ambition för offentlig upphandling är att åstadkomma förbättrat marknadstillträde på internationella upphandlingsmarknader. Det är också viktigt att tillträdet till
europeiska
upphandlingsmarknader
inte
begränsas.
På området för investeringar stödjer Sverige
framtagandet på EU-nivå av en gemensam
investeringspolicy för EU men månar samtidigt
om att det existerande skyddet för investeringar
inte försämras.
Regeringen ser även fortsatt handelspolitiken
som ett viktigt instrument för att möta olika mål
på miljö- och klimatområdet. Handeln med
utrotningshotade växter och djur omsätter
mycket stora belopp och hotar jordens ekosystem. Sverige arbetar genom olika instrument
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för att motverka denna handel, t.ex. genom att
verka för åtaganden i EU:s frihandelsavtal, samt
riktade biståndsinsatser för att utbilda tulltjänstemän. Klimatansträngningarna stöds genom att
Sverige verkar för nedmontering av tullar och
andra handelshinder på klimat- och miljövänliga
varor, tjänster och teknik. Ett annat bidrag är att
göra handeln med – och även produktionen av –
icke-fossila drivmedel effektivare, enklare och
mindre kostsam. Möjligheten för konsumenter
och företag att ta ett större ansvar för klimatutmaningen kan underlättas genom tydligare och
mer samordnade certifierings- och märkningssystem. Regeringen fortsätter även arbetet med
att förhindra att det växande klimatengagemanget används som en ursäkt för att bibehålla
eller införa nya handelshinder. Protektionistiska
åtgärder skulle minska utrymmet för mer
effektiva lösningar som t.ex. rör teknologiöverföring och en mer hållbar resursanvändning.
FN:s konferens om hållbar utveckling i Rio de
Janeiro i juni 2012 utgör ett viktigt forum för
regeringen att driva prioriterade frågor kring
handelns och handelspolitikens bidrag till hållbar
utveckling. Företagens samhällsansvar, inklusive
bekämpandet av korruption, är en central del.
OECD har en viktig uppgift i att föra den
internationella handelspolitiska agendan framåt
gällande tillväxt- och globaliseringsfrågor. År
2011 firar OECD 50 år vilket innebär ett ökat
fokus på organisationens arbete. Under 2011
avses OECD:s riktlinjer för multinationella
företag att revideras.
Inom ramen för Globalt Ansvar bedriver
Utrikesdepartementet ett angeläget arbete kring
frågor om företagens samhällsansvar, Corporate
Social Responsibility (CSR), för att stärka
företagens möjligheter att hantera utmaningar
kring mänskliga rättigheter, miljö, arbetsvillkor
och korruption. Regeringen uppmuntrar
företagen att i sin verksamhet tillämpa OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och följa de
tio principerna i FN:s ”Global Compact”.
Ansvarstagande företag främjar Sverigebilden
och ökar därmed Sveriges konkurrenskraft.
Detta är viktigt också när det gäller främjandet
av svenska företag och investeringar i utlandet.
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4.6

Budgetförslag

4.6.1

2:1 Styrelsen för ackreditering och
teknisk kontroll:
Myndighetsverksamhet

Tusental kronor

Utfall

Tabell 4.4 Budget för avgiftsbelagd verksamhet – Metrologi
m.m.
Tusental kronor
Metrologi
(Offentligrättslig
verksamhet)

Tabell 4.2 Anslagsutveckling

2010

förändringar från ackrediteringsverksamheten
under 2012.

21 554
1

2011

Anslag

22 759

2012

Förslag

22 997

2013

Beräknat

23 465

2

2014

Beräknat

23 920

3

2015

Beräknat

24 545

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

335
22 611

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 23 005 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 22 973 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 22 973 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Styrelsens för ackreditering
och teknisk kontroll (Swedac) myndighetsverksamhet, dvs. att utveckla ordningar för
teknisk provning och kontroll, samordna
marknadskontroll m.m.
Huvuddelen av Swedac:s omsättning kommer
ifrån ackrediteringsverksamheten som finansieras
via avgifter.

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2010

-

5 343

4 510

833

(varav
anslag/bidrag) 1

-

Prognos 2011

-

(varav
anslag/bidrag) 2

-

Budget 2012

-

950

0

0

6 464

7 406

-942

950

0

0

6 550

6 550

0

(varav
anslag/bidrag) 3
950
0
0
1
Från Vägverket och Energimarknadsinspektionen (enligt resp. regleringsbrev).
2
För att täcka kostnader för legal metrologi tillfördes i Statens budget 2011
(prop. 2010/11:1) anslaget permanent 950 000 kronor vilket finansierades genom
en minskning av anslaget 1:2 Väghållning inom utgiftsområde 22 med 450 000
kronor samt 1:10 Energimarknadsinspektionen inom utgiftsområde 21 med
500 000 kronor.
3
Avser kostnader för legal metrologi.

Swedac har rätt att ta ut avgifter inom den
reglerade mättekniken (legal metrologi).
Avgifterna ska endast finansiera själva tillsynen
och inte relaterad myndighetsverksamhet, vilken
finansieras med anslag. Under 2012 förväntas
inga större intäktsförändringar.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Regeringens överväganden

Tabell 4.3 Budget för avgiftsbelagd verksamhet –
Ackreditering m.m.
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2010
(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

131 266

129 386

1 880

32 424

31 650

774

134 600

132 440

2 160

38 600

38 440

160

124 500

121 650

2 850

25 000

24 350

650

Regeringen föreslår att 22 997 000 kronor
anvisas under anslaget 2:1 Styrelsen för
ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) för
2012. För 2013 och 2014 beräknas anslaget till
23 465 000 kronor respektive 23 920 000 kronor.

Under 2010 uppgick resultatet från uppdragsverksamheten (ackreditering m.m.) till 1 880 000
kronor. För 2011 beräknas resultatet till
2 160 000 kronor. Under 2012 förväntas intäkterna ifrån tjänsteexporten minska något till
följd av att ett internationellt utvecklingsprojekt
som Swedac medverkar i kommer att avslutas.
Totalt sett förväntas inga större intäkts-
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Tabell 4.5 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 2:1
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll:
Myndighetsverksamhet
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

22 759

22 759

22 759

22 759

2012. För 2013 och 2014 beräknas anslaget till
82 337 000 kronor respektive 83 936 000 kronor.
Tabell 4.7 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 2:2
Kommerskollegium
Tusental kronor
2012

2013

2014

2015

79 920

79 920

79 920

79 920

711

2 317

4 031

6 223

20

100

-15

-15

80 651

82 337

83 936

86 128

Förändring till följd av:

Anvisat 2011

Pris- och löneomräkning 2

Förändring till följd av:

235

695

1 183

1 808

Pris- och löneomräkning 2

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3

Beslut

3

Förslag/
beräknat
anslag

11

-22

Överföring
till/från andra
anslag

-22

Övrigt 3
22 997

23 465

23 920

Förslag/
beräknat
anslag

24 545

1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas från och med 2014
även till följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt
kommer att genomföras i statsförvaltningen.

4.6.2

1

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas från och med 2014
även till följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

2:2 Kommerskollegium
4.6.3

Tabell 4.6 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2:3 Exportfrämjande verksamhet

Tabell 4.8 Anslagsutveckling

2010

Utfall

76 756

2011

Anslag

79 920

2012

Förslag

80 651

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

4 966

Tusental kronor

79 089

2010

Utfall

203 597

2011

Anslag

216 189

2013

Beräknat

82 337

2

2012

Förslag

245 889

2014

Beräknat

83 936

3

2013

Beräknat

243 889

2015

Beräknat

86 128

4

2014

Beräknat

243 889

2015

Beräknat

163 889

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 80 729 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 80 617 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 80 617 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för Kommerskollegiums
verksamhet rörande utrikeshandel och handelspolitik samt för vissa särskilda handelspolitiska
insatser exkl. Open Trade Gate Sweden och
insatser avseende handelsrelaterat utvecklingssamarbete.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 80 651 000 kronor
anvisas under anslaget 2:2 Kommerskollegium för
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1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

25 149
227 582

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget finansierar det statliga uppdraget till
Sveriges exportråd (Exportrådet), exportfrämjande insatser, särskilda främjande- och
handelspolitiska insatser samt Sverigeprofilering
till stöd för främjande.
Exportrådets verksamhet grundar sig på ett
avtal mellan staten och Sveriges Allmänna
Utrikeshandelsförening (SAU).

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 24

Regeringens överväganden
Regeringen prioriterar ett aktivt exportfrämjande som möter de små och medelstora
företagens behov. Regeringen fäster stor vikt vid
att möjligheter till synergier och samverkan
mellan främjandets olika delar tas tillvara liksom
mellan myndigheter och organisationer på både
nationell, regional och lokal nivå som arbetar
med företagsutveckling och internationalisering.
Under mandatperioden görs genom en
överenskommelse mellan regeringspartierna och
Socialdemokraterna en särskild satsning på
riktade exportfrämjande åtgärder. Satsningen ska
inriktas på att främja exporten i små och
medelstora företag och att främja handeln med
BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och
Kina) samt Irak. Satsningen riktas särskilt mot
viktiga framtidsbranscher.
Genom överenskommelsen avsätts under
innevarande år 25 miljoner kronor i samband
med höstens ändringsbudget. År 2012 höjs nivån
med 50 miljoner med anledning av satsningen
relativt vad som anslogs i budgetpropositionen
för 2011 och vidmakthålls under resten av
mandatperioden.
Prioriterade insatser inom exportfrämjandet
är regional exportrådgivning liksom projektet
”Kosmopolit”.
Regeringen anser det angeläget att de goda
erfarenheterna av samarbete mellan staten och
näringslivets intressenter i den framgångsrika
gemensamma satsningen i världsutställningen
Expo 2010 i Shanghai tas tillvara.

Regeringen föreslår att 245 889 000 kronor
anvisas under anslaget 2:3 Exportfrämjande
verksamhet för 2012. För 2013 och 2014
beräknas anslaget till 243 889 000 kronor
respektive 243 889 000 kronor.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Något bemyndigande att ingå ekonomiska
åtaganden har inte tidigare lämnats i statens
budget för anslaget.
Vissa medel under anslaget Exportfrämjande
verksamhet avser finansiering av projektexportfrämjande insatser. Medlen utgår till
myndigheter i samarbetsländerna och avser i
huvudsak
kontraktsfinansierat
samarbete.
Utbetalningsplanen anpassas till den reella
utvecklingen av projektet. Medlen är därmed
bundna av åtaganden och/eller juridiska avtal.
Projekten utmärks av långa ledtider, ofta flera år
för
projektutveckling,
upphandling
och
implementering.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2012 för anslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet
besluta om bidrag för projektexportfrämjande
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 20 000 000
kronor.
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2012 för ramanslaget 2:3 Exportfrämjande
verksamhet besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 20 000 000 kronor
2013–2014.

Tabell 4.9 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2010

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

0

20 000

-10 000

-

20 000

-

-

-

0

- 10 000

-10 000

-

Utestående åtaganden

20 000

-10 000

0

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

20 000

-

-

-

Infriade åtaganden
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Tabell 4.10 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
2:3 Exportfrämjande verksamhet
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

193 889

193 889

193 889

193 889

50 000

50 000

-30 000

Förändring till följd av:
Beslut 2

52 000

för 2012. För 2013 och 2014 beräknas anslaget
till 58 744 000 kronor respektive 59 849 000
kronor.
Regeringen anser det viktigt att det
offentliga åtagandet inom investeringsfrämjandet förtydligas.
Tabell 4.12 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
2:4 Investeringsfrämjande

Överföring
till/från andra
anslag

Tusental kronor
2012

2013

2014

2015

58 863

58 863

58 863

58 863

657

2 081

3 317

4 859

-2 600

-2 200

-2 245

-2 301

-86

-88

59 849

61 333

Övrigt
Anvisat 2011

Förslag/
beräknat
anslag

245 889

243 889

243 889

1

Förändring till följd av:

163 889

Pris- och löneomräkning 2

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Inklusive engångsanvisning om 2 miljoner kronor 2012.

Beslut

4.6.4

Överföring
till/från andra
anslag

2:4 Investeringsfrämjande

3

Övrigt 4
Tabell 4.11 Anslagsutveckling

Förslag/
beräknat
anslag

Tusental kronor

2010

Utfall

58 371

2011

Anslag

58 863

2012

Förslag

56 920

2013

Beräknat

58 744

2

2014

Beräknat

59 849

3

2015

Beräknat

61 333

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 733
59 328

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 57 371 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 57 289 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 57 288 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för verksamheten rörande
investeringsfrämjande åtgärder i Sverige vid
Myndigheten för utländska investeringar i
Sverige (Invest Sweden).

4.6.5

2:5 Avgifter till internationella
handelsorganisationer

Tabell 4.13 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2011

Regeringens överväganden
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58 744

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskas med anledning av beräknade effektivitetsvinster i
utlandsorganisationen.
4
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas från och med 2014
till följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

2010

Regeringen ser investeringsfrämjandet som ett
viktigt instrument inom tillväxtpolitiken.
Regeringen fäster stor vikt vid att möjligheter till
synergier och samverkan mellan främjandets
olika delar tas tillvara liksom mellan myndigheter
och organisationer på olika nivåer som arbetar
med företagsutveckling och internationalisering.
Vissa möjligheter till effektivisering beräknas
föreligga
avseende
investeringsfrämjandets
utlandsorganisation.
Regeringen föreslår att 56 920 000 kronor
anvisas under anslaget 2:4 Investeringsfrämjande

56 920

1

Utfall

18 970

Anslag

19 467

2012

Förslag

21 317

2013

Beräknat

20 517

2014

Beräknat

20 517

2015

Beräknat

20 517

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

447
19 871

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna
proposition.

Anslaget används för avgifter och bidrag för
Sveriges deltagande i vissa internationella
närings- och handelspolitiska organ.
Utgiftsstyrande faktorer är medlemsavgifternas utveckling i aktuell valuta och valutakursernas utveckling. Anslaget belastas främst
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för avgifter och bidrag till nedanstående organ.
Deltagandet bedöms av regeringen som nödvändigt för att möjliggöra svensk påverkan och
ett aktivt svenskt deltagande i internationellt
samarbete samt för att Sverige ska kunna dra
nytta av det internationella regelverket på
handelspolitikens område. Anslaget täcker
avgifter till följande organisationer:

4.6.6

2:6 Bidrag till standardiseringen

Tabell 4.15 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

31 074

2011

Anslag

31 512

2012

Förslag

30 719

1

-

Världshandelsorganisationen (WTO).

2013

Beräknat

31 677

2

Internationella rådet för samarbete på
tullområdet (WCO).

2014

Beräknat

32 246

3

-

2015

Beräknat

32 983

4

-

Internationella tulltariffbyrån (I.C.T.B.).

-

Internationella Byrån för Utställningar i
Paris (BIE).

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 21 317 000 kronor
anvisas under anslaget 2:5 Avgifter till
internationella handelsorganisationer för 2012.
För 2013 och 2014 beräknas anslaget till
20 517 000 kronor respektive 20 517 000 kronor.
Anslaget höjs med tanke på avgifternas
utveckling i aktuell valuta, framförallt avgiften
till WTO.
Tabell 4.14 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

15 417

15 417

15 417

15 417

5 900

5 100

5 100

5 100

21 317

20 517

20 517

20 517

Förändring till följd av:
Beslut 2

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
31 512

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 30 754 tkr i 2012 års prisnivå.
3
Motsvarar 30 710 tkr i 2012 års prisnivå.
4
Motsvarar 30 710 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för statsbidrag till Sveriges
Standardiseringsförbund (SSF), som övertar flertalet av det tidigare Sveriges Standardiseringsråds
(SSR) uppdrag, varav uppgiften att främja
standardiseringen är den viktigaste. Bidraget används även för att skapa en fastare struktur för
samordning
av
statens
deltagande
i
standardiseringsarbetet.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 30 719 000 kronor
anvisas under anslaget 2:6 Bidrag till
standardiseringen för 2012. För 2013 och 2014
beräknas anslaget till 31 677 000 kronor
respektive 32 246 000 kronor. Anslaget minskas
något då särskilda tidsbegränsade insatser
övergår i annan form.

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Anslaget ökar för att täcka kostnader för avgifternas utveckling i aktuell valuta.
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Tabell 4.16 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
2:6 Bidrag till standardiseringen
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

31 512

31 512

31 512

31 512

407

1 365

2 003

2 769

-1 200

-1 200

-1 223

-1 251

Intäkterna disponeras av Exportkreditnämnden.
Budgeten är upprättad enligt riskmässiga
principer, som även belastas för reservationer för
riskerna i engagemang och skadefordringar.
Resultatet för första halvåret 2011 visar på ett
överskott på 1 066 miljoner kronor.

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

3

Överföring
till/från andra
anslag

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

Övrigt 4
Förslag/
beräknat
anslag

Regeringens överväganden

30 719

31 677

-46

-47

32 246

32 983

under 2012 ikläda staten betalningsansvar intill
ett belopp av 500 000 000 000 kronor för
exportkreditgarantier.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är
preliminär och kan komma att ändras.
3
Anslaget minskar något då tidsbegränsade insatser övergår i annan form.
4
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas från och med 2014
till följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

4.6.7

Exportkreditnämnden

Exportkreditnämndens verksamhet ska bedrivas
så att den är självbärande över tiden och
samtidigt erbjuda de svenska exportföretagen
villkor som motsvarar vad konkurrerande
företag i andra länder kan erhålla.
Ramutnyttjandet uppgick den 30 juni 2011 till
280 miljarder kronor för ordinarie exportkreditgarantier (varav 193 miljarder kronor är
garantier). Obundna utfästelser medräknas till
50 procent i ramutnyttjandet medan bundna
utfästelser och förbindelser medräknas till 100
procent.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 4.17 Uppdragsverksamhet
Miljoner kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2010

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

3 841

3 846

-5

2 681

2 547

134

2 167

2 181

-14

(varav tjänsteexport)

Prognos 2011
(varav tjänsteexport)

Budget 2012
(varav tjänsteexport)
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Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2012 ikläda staten betalningsansvar intill
ett belopp av 10 000 000 000 kronor för
investeringsgarantier.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2012 besluta att Exportkreditnämnden får
obegränsad upplåningsrätt i Riksgäldskontoret
för skadeutbetalning.

Exportkreditnämndens verksamhet har tillsammans med Aktiebolaget Svensk Exportkredits verksamhet haft en avgörande betydelse
för att motverka den ekonomiska krisens
effekter på företagens möjligheter att finansiera
exportaffärer. Trots återhämtningen på de
finansiella marknaderna efter finanskrisen är på
grund av den internationella marknadsoron
fortfarande centralt för exportföretagen med
riskavtäckning för att inte få sämre förutsättningar än sina konkurrenter och de facto inte
gå miste om affärer eller få minskad konkurrenskraft internationellt.
En oförändrad nivå på ramen för exportkreditgarantier och ramen för investeringsgarantier samt en obegränsad upplåningsrätt i
Riksgäldskontoret för skadeutbetalningar för
EKN är därför av stor vikt.

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 24

4.6.8

Låneram för kreditgaranti för
Aktiebolaget Svensk Exportkredit

SEK
tillhandahåller
som
marknadskompletterande aktör krediter med främst en
långsiktig löptid för exportaffärer. På uppdrag av
staten administrerar SEK det svenska systemet
för statsstödda exportkrediter till fast ränta, det
s.k. CIRR-systemet.
Baserat på regeringens förslag i propositionen
Åtgärder för förstärkt exportfinansiering
(2008/09:86,
bet.
2008/09:NU12,
rskr.
2008/09:125) beslutade riksdagen den 15
december 2008 om utökade möjligheter för SEK
och Exportkreditnämnden att tillhandahålla
exportfinansiering för att stärka företagens
konkurrenskraft med anledning av den
finansiella och ekonomiska krisen.
SEK ska inom systemet för statsstödda
exportkreditgivning (det s.k. CIRR-systemet)
främja svensk exportindustri och svenskt
näringsliv. De statsstödda exportkrediterna ska
lämnas till för staten lägsta kostnad och risk
samt med villkor som motsvarar vad företag i
konkurrentländer kan erhålla, baserat på
internationella överenskommelser inom EU och
OECD. SEK administrerar de statsstödda
exportkrediterna enligt avtal med staten.
Systemet med statsstödda exportkrediter har
historiskt oftast uppvisat överskott, men
systemet går med underskott vissa år. Det är
dessutom svårt att prognostisera utfallet.

Det är fortfarande centralt för exportföretagen
att få stöd med finansiering för att inte få sämre
förutsättningar än sina konkurrenter och de
facto gå miste om affärer eller få minskad
konkurrenskraft internationellt. Även om den
ekonomiska och finansiella situationen har
stabiliserats sedan finanskrisen föreslår regeringen
att den nuvarande låneramen om högst
100 000 000 000 kronor och den nuvarande
kreditgarantiramen om högst 250 000 000 000
kronor behålls med tanke på den internationella
marknadsoron. Kreditfacilititeterna har fortsatt
betydelse för SEK:s möjligheter att lämna statsstödda exportkrediter till fast ränta, s.k. CIRRfinansiering, och är därmed viktiga för SEK:s
möjligheter att kunna erbjuda långfristiga lån.
Som ett led i den översyn av de statliga
bolagen som regeringen beslutat om i budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1) och
mot bakgrund av Riksrevisionens granskningsrapport AB Svensk Exportkredit (RiR 2010:15)
har en genomgång av SEK genomförts. Detta
har lett till en fokusering av SEK:s verksamhet,
vilket förtydligas i ägaranvisningen till SEK som
beslutades vid bolagets årsstämma den 29 april
2011.

Regeringens överväganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2012 besluta om lån till Aktiebolaget
Svensk Exportkredit intill ett belopp av
100 000 000 000 kronor.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2012 besluta om en kreditgaranti till
Aktiebolaget Svensk Exportkredit intill ett
belopp av 250 000 000 000 kronor.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

för budgetåret 2012 anvisar anslagen under
utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner enligt följande uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

Anslagstyp

1:1
1:2
1:3

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

Kommunalekonomisk utjämning
Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader
Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området

Summa

81 975 063
3 093 472
6 550
85 075 085
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2 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner

2.1

Omfattning

Utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner
omfattar tre anslag samt ett äldreanslag.
Inom ramen för anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning redovisas flera olika bidrag
och avgifter (se avsnitt 2.6.1).
Utgiftsområdet omfattar även anslaget
1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader

2.2

(se avsnitt 2.6.2). Bidraget finansieras med en
utjämningsavgift för kommuner (inkomsttitel
7121 Utjämningsavgift för LSS-kostnader).
I utgiftsområdet ingår också anslaget
1:3 Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området (se avsnitt 2.6.3).
Inom utgiftsområdet finns även äldreanslaget
2006 48:2 Bidrag till särskilda insatser i vissa
kommuner och landsting (se avsnitt 2.4.3).

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutvecklingen inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Miljoner kronor

1:1 Kommunalekonomisk utjämning
1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader
1:3 Bidrag till organisationer inom det
kommunalekonomiska området

Utfall
2010

Budget
2011

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

72 749

85 003

85 003

81 975

82 797

82 582

82 014

2 933

3 017

3 015

3 093

3 093

3 093

3 093

6

4

4

7

5

5

5

2

0

1

0

0

0

0

75 691

88 025

88 023

85 075

85 895

85 680

85 112

Äldreanslag
2006 48:2 Bidrag till särskilda insatser i vissa
kommuner och landsting
Totalt för utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner
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Förändring av ramen för utgiftsområde 25
Allmänna bidrag till kommuner
Mellan 2010 och 2011 ökades ramen för utgiftsområdet med drygt 12 miljarder kronor.
Anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning
höjdes med 7,5 miljarder kronor för att
neutralisera effekten av skatteintäktsbortfall till
följd av höjningen av grundavdraget för personer
som är 65 år och äldre. Övriga ekonomiska
regleringar uppgick till knappt 2 miljarder
kronor. Därutöver höjdes anslaget tillfälligt med
3 miljarder kronor.
Mellan 2011 och 2012 minskar utgiftsområdets ram med knappt 3 miljarder kronor
jämfört med den beslutade budgeten för 2011
(se tabell 2.2). Huvudsakligen beror förändringen på att den tillfälliga höjningen av statsbidraget på 3 miljarder kronor upphör.
Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2012–2015.
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Miljoner kronor

Anvisat 2011

1

centralbyråns (SCB) räkenskapssammandrag för
kommuner och landsting.
Vidare redovisas i detta avsnitt ersättningar
för viss mervärdesskatt till kommuner och landsting samt det äldreanslag som finns under
utgiftsområdet.
Regeringen har tidigare under 2011 överlämnat skrivelsen Utvecklingen inom den
kommunala sektorn (skr. 2010/11:102) till
riksdagen.
2.4.1

God ekonomisk hushållning och
balanskravet

I Sverige har den kommunala självstyrelsen en
lång tradition. Självstyrelsen innebär att det ska
finnas en självständig och, inom vissa ramar, fri
bestämmanderätt för kommuner och landsting.
Som en del av den kommunala självstyrelsen har
kommunerna och landstingen själva ansvaret för
att hantera sin ekonomi.

2012

2013

2014

2015

88 025

88 025

88 025

88 025

God ekonomisk hushållning

-2 334

-2 085

-2 082

Enligt 8 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) ska
kommuner och landsting ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet och i sådan
verksamhet som bedrivs genom andra juridiska
personer. För att motsvara kravet på god
ekonomisk hushållning räcker det i de flesta fall
inte att intäkterna täcker kostnaderna. För att
kravet på en god ekonomisk hushållning ska
uppnås bör resultatet för varje enskild kommun
och enskilt landsting ligga på en nivå som realt
sett konsoliderar ekonomin, vilket innebär en
nivå där varje generation står för sina egna
kostnader.
Kommuner och landsting ska bl.a. ange de
finansiella mål som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning. Ett vanligt förekommande finansiellt mål för god ekonomisk
hushållning bland kommuner och landsting är
att årets resultat ska uppgå till 2 procent av
skatteintäkterna och de generella statsbidragen.
Som framgår av diagram 2.1 uppgick årets
resultat för 2010 som andel av skatteintäkter och
generella statsbidrag för kommunsektorn som
helhet till 3 procent. Resultatets andel har
varierat mellan 1,2 och 4,7 procent under
2006–2010.

Förändring till följd av:
Beslut

-2 950

Överföring
till/från andra
utgiftsområden

205

Övrigt
Ny ramnivå

85 075

85 895

205

205

-465

-1 035

85 680

85 112

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

2.3

Mål

Målet för utgiftsområdet är att skapa goda och
likvärdiga ekonomiska förutsättningar för
kommuner och landsting som bidrar till en
effektiv kommunal verksamhet med hög
kvalitet.

2.4

Resultatredovisning

I följande avsnitt redovisas översiktligt hur
ekonomin i den kommunala sektorn har
utvecklats de senaste åren. De ekonomiska uppgifterna är främst hämtade från Statistiska
10
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Diagram 2.1 Resultatets andel av skatteintäkter och
generella statsbidrag

2.4.2

Procent
7

Kommunsektorns resultat och
finansiella sparande

Stort överskott för kommunsektorn 2010

6
5
4
3
2
1
0
2006

2007

2008

2009

2010

Årets resultat som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag,
kommuner
Årets resultat som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag,
landsting
Årets resultat som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag,
kommunsektorn totalt

Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget.

Balanskravet

Balanskravet, som är underordnat kravet på god
ekonomisk hushållning, innebär att budgeten ska
upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om ett negativt resultat skulle uppstå ska
enligt kommunallagen det minskade egna
kapitalet som följer av detta återställas inom tre
år, om inte synnerliga skäl föreligger.
Av de kommuner och landsting (23 respektive
2) som redovisade ett negativt s.k. balanskravsresultat i bokslutet för 2010 angav 10 kommuner
och 1 landsting att det fanns synnerliga skäl för
att inte återställa hela eller delar av den försämring av det egna kapitalet som följde av det
negativa resultatet. Jämfört med 2009 var det
färre kommuner och landsting som redovisade
negativt resultat och som angav att synnerliga
skäl förelåg.
Det var 21 kommuner och 6 landsting som
angav att de hade ett ackumulerat ej återställt
negativt resultat t.o.m. bokslutet för 2010.
Underskottet uppgick till sammanlagt 3 miljarder kronor. Av detta avsåg 0,6 miljarder kronor
kommunerna och 2,4 miljarder kronor landstingen. Jämfört med 2009 var det 7 kommuner
färre och 2 landsting fler som hade ett
ackumulerat negativt resultat att återställa.

Det ekonomiska resultatet för kommunsektorn
som helhet har varit positivt under de senaste
åren (se diagram 2.2). Resultatet före extraordinära poster uppgick till 18,3 miljarder
kronor 2010. Av resultatet stod kommunerna
för 13,6 miljarder kronor och landstingen för
4,7 miljarder kronor. Jämfört med utfallet för
2009 förbättrades resultatet före extraordinära
poster med 5 miljarder kronor. Av resultatförbättringen stod kommunerna för 3 miljarder
kronor och landstingen för 2 miljarder kronor.
Det goda resultatet för 2010 var främst en följd
av tillfälliga statsbidrag, att prognoserna över
skatteintäkterna reviderades upp under året och
en relativt återhållsam kostnadsökning. Inklusive
extraordinära poster uppgick resultatet till
18,9 miljarder kronor.
Diagram 2.2 Resultat före extraordinära poster och
kommunsektorns finansiella sparande
Miljarder kronor
20
15
10
5
0
-5
-10

Kommuner
Landsting
Kommunsektorn
Finansiellt sparande kommunsektorn

-15
-20
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Källor: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget och
nationalräkenskaperna.

Den offentliga sektorns finansiella sparande ska
uppgå till 1 procent av BNP i genomsnitt över
en
konjunkturcykel
(överskottsmålet).
Kommunernas och landstingens finansiella
sparande är av betydelse för uppfyllandet av
överskottsmålet.
Återhämtningen i ekonomin bidrog till att
den offentliga sektorns finansiella sparande
ökade med knappt 23 miljarder kronor 2010.
Underskottet uppgick till 0,2 procent av BNP.
Kommunsektorns finansiella sparande uppgick
2010 till knappt 6 miljarder kronor, motsvarande
0,2 procent av BNP, vilket var en förbättring
11
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jämfört med 2009 då det finansiella sparandet
uppgick till -8,6 miljarder kronor, motsvarande
-0,3 procent av BNP. Kommunsektorns
finansiella sparande och resultatet före extraordinära poster har i huvudsak utvecklats i
samma riktning.
Hög andel kommuner och landsting med positiva
resultat 2010

Andelen kommuner och landsting som redovisade positiva resultat före extraordinära poster
ökade jämfört med 2009 (se diagram 2.3).
Andelen kommuner som redovisade positiva
resultat före extraordinära poster för 2010 var
knappt 95 procent (274 kommuner) och andelen
landsting var 90 procent (18 landsting).
Diagram 2.3 Andelen kommuner och landsting som
redovisat positiva resultat före extraordinära poster
Procent

Till följd av den svaga skatteunderlagsutvecklingen ökade skatteintäkterna svagt och
uppgick 2010 till 521 miljarder kronor. Jämfört
med de budgeterade skatteintäkterna för 2010
blev dock prognosen i samband med bokslutet
högre, vilket påverkade resultatet positivt med
omkring 10 miljarder kronor.
Statsbidragens utveckling

Sammantaget
uppgick
statsbidragen
till
kommuner och landsting 2010 till knappt
125 miljarder kronor, vilket var ca 2 miljarder
lägre än 2009. Diagram 2.4 visar utvecklingen av
generella och specialdestinerade statsbidrag. De
generella
statsbidragen
utgjorde
drygt
15 procent av kommunsektorns intäkter och de
specialdestinerade bidragen ca 7 procent av
intäkterna.
Diagram 2.4 Statliga bidrag till kommunsektorn
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Källa Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget.

0
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Summa generella och specialdestinerade statsbidrag
Generella statsbidrag (inklusive tillfälligt konjunkturstöd)
Specialdestinerade statsbidrag och riktade stöd på statsbudgetens
inkomstsida
2007

2008

2009

2010

Källor: Ekonomistyrningsverket, statens budget realekonomiskt fördelat och
statens budget.

Skatteintäkternas ökningstakt avtog 2010

Skatteunderlaget, som till största delen består av
utbetalda löner, skattepliktiga transfereringar
och hushållens inkomster från näringsverksamhet, beräknas för 2010 preliminärt öka med
2,3 procent. År 2009 ökade skatteunderlaget
med 1,3 procent (se tabell 2.4). Den genomsnittliga ökningstakten uppgick till drygt
4 procent per år 2001–2010.
Den genomsnittliga skattesatsen i riket höjdes
med 0,04 procentenheter 2010 till 31,56 procent.
Höjningen gav en skatteintäktsökning med
ca 0,6 miljarder kronor. Den genomsnittliga
skattesatsen har sammantaget ökat med
1,03 procentenheter 2001–2010.
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Generella statsbidrag
År 2010 uppgick de generella statsbidragen till
72,7 miljarder kronor, varav 52,9 miljarder
kronor betalades till kommunerna och
19,8 miljarder kronor till landstingen.
Mellan 2009 och 2010 minskade de generella
statsbidragen med 6 miljarder kronor. Den
främsta orsaken till minskningen var att det
tillfälliga konjunkturstödet om 14 miljarder
kronor som utbetalades i december 2009, men i
huvudsak avsågs att användas 2010, upphörde.
Samtidigt ökade de generella statsbidragen dels
med ett tillfälligt tillskott om 4 miljarder kronor,
dels till följd av ekonomiska regleringar,
exempelvis till följd av sänkningen av skatten för
pensionärer genom det förhöjda grundavdraget.

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 25

Specialdestinerade statsbidrag
De specialdestinerade statsbidragen uppgick till
52,3 miljarder kronor 2010, vilket var en ökning
med ca 4 miljarder kronor jämfört med 2009.
Ökningen är huvudsakligen att hänföra till de
specialdestinerade statsbidragen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
och utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning. De specialdestinerade
statsbidragen under utgiftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård och social omsorg utgjorde 54 procent
av de totala specialdestinerade statsbidragen eller
drygt 28 miljarder kronor, varav bidraget till
läkemedelsförmånen uppgick till 23,1 miljarder
kronor. Sammanlagt utbetalades under 2010
specialdestinerade statsbidrag från 91 anslag,
vilket var en minskning med 10 procent jämfört
med 2009.
Kommunal konsumtion och kommunsektorns
kostnader

Kommunala konsumtionsutgifter
I nationalräkenskaperna (NR) redovisas
kommunala konsumtionsutgifter. Dessa utgifter
motsvarar värdet av de varor och tjänster som
finansieras med skattemedel och som tillhandahålls av kommuner och landsting. Av kommunsektorns totala utgifter utgör konsumtionsutgifterna ca 85 procent.
Av diagram 2.5 framgår att kommunsektorns
konsumtionsutgifter i fasta priser har ökat med
som mest drygt 2 procent per år under den
senaste tioårsperioden och att utgifterna
minskade marginellt 2004. År 2010 uppgick
ökningen till 1,8 procent. Den genomsnittliga
årliga ökningstakten 2001–2010 var 1,3 procent.
Den demografiska utvecklingen ställer krav på
anpassning av kommunsektorns verksamheter.
Genom att använda bestämda prislappar för varje
åldersgrupp kan demografiska effekter på de
kommunala konsumtionsutgifterna beräknas.
Den genomsnittliga ökningstakten av den
demografiska påverkan av konsumtionen
beräknas till i genomsnitt 0,5 procent per år
2001–2010.

Diagram 2.5 Årlig förändring av konsumtionsvolymen och
demografisk påverkan på konsumtionen
Procent
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Källor: Statistiska centralbyrån, nationalräkenskaperna och egna beräkningar.

Kostnader för verksamheten 2010
Kommunsektorns s.k. kärnverksamheter står för
en betydande del av sektorns totala kostnader
för verksamheten. För sektorn som helhet svarar
skolan, inklusive förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, för ca 28 procent av de totala
kostnaderna. Hälso- och sjukvård, äldre- och
handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg står för ca 55 procent. Övriga verksamheter (kultur, fritid, infrastruktur m.m.) svarar
för ca 17 procent av kostnaderna.
Kommunernas kostnader för verksamheten
uppgick 2010 till 500 miljarder kronor
(486 miljarder kronor 2009). Skola, vård och
omsorg stod för ca 80 procent av dessa
kostnader. Kostnaderna ökade med 2,9 procent
2010 vilket kan jämföras med 2009 då kostnadsökningen var lägre och uppgick till 2,4 procent.
Den genomsnittliga årliga kostnadsökningen
under den senaste femårsperioden var drygt
4 procent. Mellan 2009 och 2010 ökade
kostnaderna för kommunernas verksamhet
procentuellt mest inom verksamheterna arbetsmarknadsåtgärder (14 procent) och flyktingmottagande (9 procent). Dessa verksamheter
utgjorde dock bara drygt 2 procent av de totala
kostnaderna. Av kärnverksamheterna ökade
kostnaderna för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, som utgjorde nära 14 procent av
de totala kostnaderna för verksamheten 2010,
procentuellt mest. Kostnadsökningstakten var
lägst inom områdena grundskola, förskoleklass
och särskola.

13
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Diagram 2.6 Fördelning av kommunernas kostnader för
verksamheten 2010
Procent
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Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget.

Landstingens kostnader för verksamheten
uppgick 2010 till 247 miljarder kronor
(239 miljarder kronor 2009) och ökade med
knappt 3,2 procent jämfört med 2009. Hälsooch sjukvården stod för över 90 procent av de
totala kostnaderna för verksamheten. Mest
ökade kostnaderna inom området trafik och
infrastruktur, medan kostnaderna för läkemedelsförmånen minskade svagt.
Diagram 2.7 Fördelning av landstingens kostnader för
verksamhet 2010
Procent
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infrastruktur
5%
Regional
utveckling
3%
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16%
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Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Personal i kommunalt finansierad verksamhet
Det enskilt största kostnadsslaget i kommuner
och landsting är personalkostnader. Inkluderas
personalrelaterade kostnader som ingår i de delar
av kommunernas och landstingens verksamhet
som bedrivs av alternativa utförare, t.ex. privata
företag eller ideella organisationer, uppgår den
totala personalkostnadsandelen till i genomsnitt
ca 70 procent.
Antalet sysselsatta i kommunalt finansierade
verksamheter utgör ca 25 procent av det totala
antalet sysselsatta i Sverige.
14

Den kommunfinansierade sysselsättningen
uppgick 2010 totalt till 1 181 100 sysselsatta,
varav den kommunalt finansierade sysselsättningen i näringslivet beräknades uppgå till
ca 133 000 sysselsatta. Sett över en tioårsperiod
har den kommunfinansierade sysselsättningen i
genomsnitt ökat med knappt 3 procent, främst
inom den kommunalt finansierade sysselsättningen i näringslivet.
År 2010 uppgick antalet sysselsatta i
kommuner och landsting till 1 048 100. Antalet
sysselsatta minskade med 1,6 procent och antalet
arbetade timmar minskade med lika mycket
mellan 2009 och 2010. Minskningen av antalet
sysselsatta beror dels på att medelarbetstiden per
anställd har ökat, dels på att den arbetsmarknadspolitiska åtgärden plusjobb har fasats
ut.
Fortsatt ökning av privata utförare
Liksom tidigare år ökade kommunernas och
landstingens köp av verksamhet 2010 och uppgick till ca 121 miljarder kronor för sektorn som
helhet. Det innebar en ökning med 10 procent
eller 11 miljarder kronor jämfört med 2009. Köp
sker främst från privata företag, men inom
gymnasieskolan sker en stor del av köpen från
andra kommuner och landsting. Kommuner och
landsting köpte verksamhet av varandra för
ca 19 miljarder kronor 2010.
De största kostnaderna för kommunerna
avseende köp av verksamhet fanns inom verksamheten äldreomsorg. De största kostnaderna
för landstingen avseende köp av verksamhet
fanns inom specialiserad somatisk vård och
primärvård.
Arbetet med effektivisering i kommunsektorn
fortsätter
Kommuner och landsting har sedan länge jämfört sig med varandra för att kunna höja
kvaliteten och effektiviteten i sina verksamheter.
Olika jämförelseprojekt har genomförts i syfte
att ge ökad kvalitet och effektivitet i de
kommunala verksamheterna. Exempel på jämförelseprojekt är de öppna jämförelser som görs
inom vården och omsorgen om äldre, hälso- och
sjukvården, missbruks- och beroendevården
samt utbildning. Dessa projekt redovisas regelbundet.
För att underlätta och främja jämförelser har
uppgifterna från bl.a. jämförelseprojekten och
ekonomisk statistik samlats i en kommun- och
landstingsdatabas (www.kolada.se). Där går det
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att följa kommunernas och landstingens verksamhet från år till år. Databasen innehåller över
2 000 nyckeltal som kan utgöra underlag för
kommunala analyser och jämförelser (se även
avsnitt 2.5.5 och 2.6.3).
2.4.3

Äldreanslag 2006 48:2 Särskilda
insatser i vissa kommuner och
landsting

Rådet för främjande av kommunala analyser
(RKA) har fått i uppdrag av regeringen att skapa
en funktion i kommun- och landstingsdatabasen
som samlat visar övergripande ekonomisk
information samt information om verksamheten
för en enskild kommun eller ett enskilt landsting
(dnr Fi2011/2891). Vidareutvecklingen av
informationen om en enskild kommun eller ett
enskilt landsting ska därefter ske löpande. För
uppdraget har Regeringskansliet beslutat att
lämna ett bidrag till RKA om högst
400 000 kronor från äldreanslaget 2006 48:2
Särskilda insatser i vissa kommuner och landsting.
SCB har fått i uppdrag av regeringen att
utreda, analysera och vidta åtgärder för att
förbättra den ekonomiska kommunstatistiken
(dnr Fi2009/2221). Uppdraget finansieras med
högst 2,8 miljoner kronor från äldreanslaget
2006 48:2 Särskilda insatser i vissa kommuner och
landsting.
2.4.4

Ersättning för viss mervärdesskatt
för kommuner och landsting

Kommuner och landsting kan hos Skatteverket
ansöka om ersättning för kostnader för mervärdesskatt avseende icke mervärdesskattepliktig
verksamhet m.m. Syftet är att åstadkomma
konkurrensneutralitet vid valet mellan att bedriva verksamhet i egen regi och att lägga ut den
på externa utförare. År 2003 infördes en statlig
finansiering av dessa ersättningar, samtidigt som
det generella statsbidraget minskades i motsvarande grad (prop. 2001/02:112, bet.
2001/02:FiU17, rskr. 2001/02:296).
Ersättningarna redovisas under inkomsttitel
7222
Kompensation
för
mervärdesskatt,
kommuner. Utbetalningarna av ersättning för
mervärdesskattekostnader har ökat från
31,9 miljarder kronor 2002 till 47,4 miljarder
kronor 2010, vilket innebär en genomsnittlig

ökning med 5 procent per år. År 2010 var
ökningstakten 7 procent, jämfört med 1 procent
2009. Att ökningstakten av ersättningarna skiljer
sig så kraftigt mellan olika år beror på att
kommunernas och landstingens utgifter för köp
av varor och tjänster samt investeringar varierar
från år till år.

2.5

Politikens inriktning

2.5.1

Den samhällsekonomiska utvecklingen och kommunsektorn

Återhämtningen i den svenska ekonomin har
varit stark och sysselsättningsfallet i samband
med finanskrisen har återställts. År 2010 uppgick
BNP-tillväxten till 5,5 procent. Tillväxten i
Sverige dämpas dock kraftigt i den globala
konjunkturavmattningens spår. Osäkerheten
kring utvecklingen framöver är stor och det
finns en icke obetydlig risk att den samhällsekonomiska utvecklingen blir sämre än vad som
prognostiserats. Det är därför nödvändigt att ha
beredskap för en mer negativ utveckling. Som en
liten exportberoende ekonomi med en stor
finansiell sektor påverkas Sverige av ökad oro på
finansmarknaderna och en försvagad konjunktur
i omvärlden. Sveriges BNP beräknas öka med
1,3 procent 2012. Det är en nedrevidering med
2,5 procentenheter jämfört med bedömningen i
2011 års ekonomiska vårproposition. Arbetslösheten bedöms öka från 7,5 procent 2011 till
7,8 procent 2012, för att därefter sjunka till
5,5 procent 2015.
Kommuner och landsting påverkas främst av
sysselsättningsutvecklingen. Minskar antalet
sysselsatta och arbetade timmar påverkas skatteunderlaget och därmed skatteintäkterna negativt.
Till viss del motverkas detta av att ersättningarna
från arbetslöshetsförsäkringen, som är skattepliktiga, ökar. För kommunerna påverkas även
kostnaderna för försörjningsstödet, som ökar
när sysselsättningen försämras.
Kommunsektorn redovisade 2010 sammantaget ett resultat före extraordinära poster på
18,3 miljarder kronor. Tillfälliga generella statsbidrag och högre skatteintäkter än förväntat
bidrog till att intäkterna kunde hållas uppe.
Samtidigt ökade de kommunala konsumtionsutgifterna 2010 med ca 2 procent i fasta priser.
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2.5.2

Bedömning av statsbidragsnivån till
kommuner och landsting

Regeringens främsta mål under mandatperioden
är att föra Sverige mot full sysselsättning. Arbete
är grunden för välfärd. Regeringen har genomfört flera åtgärder i syfte att öka arbetskraftsutbudet. Jobbskatteavdraget har därvid
haft stor betydelse.
Den genomsnittliga kommunalskatten ligger
2011 på 31,55 procent, och har sedan 2004
varierat mellan 31,51 och 31,60 procent. Den
bedömning av kommunsektorns finanser för de
närmaste åren som redovisas i denna proposition
baseras på att den genomsnittliga kommunalskatten ligger kvar på 2011 års nivå.
Vid sidan av skatteintäkterna, som utgör
omkring två tredjedelar av den kommunala
sektorns intäkter, tillkommer de generella statsbidragen under utgiftsområde 25 Allmänna
bidrag till kommuner och specialdestinerade
statsbidrag under andra utgiftsområden.
Anslaget för kommunalekonomisk utjämning
under det förevarande utgiftsområdet är ett
instrument för staten att dels ge kommuner och
landsting goda och likvärdiga ekonomiska förutsättningar, dels reglera effekterna av vissa statliga
beslut som påverkar kommunernas och landstingens kostnader eller intäkter. Förutom de
tillfälliga höjningar av statsbidraget som skett i
syfte att motverka effekterna av finanskrisen
hösten 2008 och värna välfärdens kärna, har även
en permanent nivåhöjning med 5 miljarder
kronor av anslaget gjorts fr.o.m. 2011. Därtill
kommer en tillfällig höjning för 2011 med
3 miljarder kronor.
Även om den samhällsekonomiska utvecklingen har försämrats jämfört med den bedömning som gjordes i 2011 års ekonomiska
vårproposition, beräknas den kommunala
konsumtionen under de närmast följande åren
öka i en takt som överstiger vad som krävs till
följd av den demografiska utvecklingen (se
avsnitt 2.5.3). Även om resultatnivån inte når
upp till vad som torde vara i nivå med vad som
anses vara målet för god ekonomisk hushållning,
beräknas kommunsektorn som helhet med god
marginal klara balanskravet.
I denna proposition föreslås att högkostnadsskyddet inom den öppna hälso- och sjukvården
och högkostnadstrappan för läkemedel höjs den
1 januari 2012, vilket beräknas öka landstingens
avgiftsintäkter med knappt en halv miljard
16

kronor nästa år och därefter med närmare en
miljard kronor per år. I enlighet med den
kommunala finansieringsprincipen borde detta
regleras genom en motsvarande minskning av
statsbidragen
till
landstingen
(prop.
1993/94:150, bilaga 7, avsnitt 2.5.1). För att
stärka hälso- och sjukvården avstår emellertid
regeringen från att föreslå att en sådan reglering
görs (se avsnitt 2.6.1).
2.5.3

Kommunsektorns finansiella
utveckling till och med 2015

I detta avsnitt sammanfattas redovisningen av
kommunsektorns finansiella utveckling fram
t.o.m. 2015 enligt denna proposition (se Förslag
till statsbudget, finansplan m.m. avsnitt 9).
Beräkningarna baseras på den nedan redovisade
skatteunderlagsprognosen (se även Förslag till
statens budget för 2012, finansplan och skattefrågor avsnitt 7).
Kommunsektorns finanser

Starkt resultat 2010
Kommunsektorn redovisade för 2010 ett
ekonomiskt resultat före extraordinära poster på
18 miljarder kronor, vilket historiskt sett är ett
mycket starkt resultat. Det finansiella sparandet
enligt NR uppgick samtidigt till 6 miljarder
kronor. Skillnaden mellan det finansiella
sparandet och det ekonomiska resultatet förklaras bl.a. av att NR och den kommunala redovisningen använder olika redovisningsprinciper
för investeringsutgifter och finansiella poster.
Det starka resultatet 2010 förklaras främst av att
skatteunderlaget växte oväntat snabbt till följd av
den snabba återhämtningen på arbetsmarknaden,
att antalet kommunfinansierade arbetade timmar
minskade något och de tillfälliga statsbidragen.
Svagare finanser i kommunsektorn 2011 och 2012
Inkomsterna ökar långsammare 2011 jämfört
med 2010. Detta beror främst på att merparten
av de tillfälliga statsbidragen dras tillbaka. Den
höga resultatnivån 2010 gör att sektorn trots
detta beräknas redovisa ett överskott på
8 miljarder kronor 2011. Det finansiella
sparandet vänds däremot till ett underskott
2011.
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Diagram 2.8 Utvecklingen av det ekonomiska resultatet före
extraordinära poster i kommuner och landsting

Tabell 2.3 Kommunsektorns finanser
Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2010, prognos för
2011–2015.

Miljarder kronor. Utfall t.o.m. 2010, prognos för 2011–2015.

2010
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Inkomster

786
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524

535

553

574

602

Kommunal
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14

15

15

16

Statsbidrag exkl.
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138

137

135

generella bidrag

86

85

riktade bidrag

52

Övriga inkomster

110

20

20
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15

15

16

16

10

10

135

136

134

5

5

0

0

82

83

83

82

52

53

52
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52

110

113
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123

129

varav

47

48

49
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53

55

Utgifter

varav komp. moms

780

804

822

848

881

916

Konsumtionsutgifter

659

676

690

711

737

765

Kostnader i fasta
priser, procent

2,2

0,5

-0,4

0,5

0,8

0,9

Övriga utgifter

121

128

132

136

143

151

Finansiellt sparande

6

-8

-6

-5

-4

-9

Resultat före extra
ordinära poster

18

8

8

9

10

6

Anm.: Generella bidrag inkluderar även de tillfälliga statsbidragen 2011.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Inkomsterna för kommunsektorn beräknas även
2012 hållas uppe av tillväxten av det underliggande kommunala skatteunderlaget, som ökar
med 3,1 procent (se tabell 2.4). Samtidigt medför
utfasningen av de tillfälliga statsbidragen att
utrymmet för kommunal konsumtion bedöms
bli begränsat. Anpassningen av utgifterna
medför att kommunsektorn beräknas kunna
redovisa ett oförändrat resultat 2012 jämfört
med 2011.
Stabila finanser 2013–2015
De ekonomiska förutsättningarna för kommunsektorn blir bättre i takt med att konjunkturen
återhämtar sig. Det kommunala skatteunderlaget
beräknas öka med ca 4–5 procent per år från
2013. Detta medför att det finns utrymme att
öka den kommunala konsumtionen i fasta priser
i en något snabbare takt, samtidigt som
resultatet förstärks något i förhållande till 2012.
Resultatet bedöms dock understiga vad som
anses vara målet för god ekonomisk hushållning
för samtliga år bortsett från 2014. Det finansiella
sparandet beräknas vara fortsatt negativt
2013–2015.

Landsting
Totalt

-5

Kommuner

-10

-5
-10

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Det kommunala skatteunderlaget

Återhämtningen i ekonomin 2010 medförde att
det kommunala skatteunderlaget växte starkare
än 2009, med 2,9 procent jämfört med
1,6 procent. Den främsta orsaken till ökningen
var att antalet arbetade timmar i näringslivet
ökade.
År 2011 och 2012 beräknas det underliggande
skatteunderlaget öka med 3,7 respektive
3,1 procent (se tabell 2.4). Ökningen 2011 beror
främst på att antalet arbetade timmar i näringsliver beräknas öka förhållandevis starkt 2011.
År 2012 väntas tillväxten mattas till följd av
inbromsningen i den ekonomiska återhämtningen.
Tabell 2.4 Faktisk och underliggande utveckling av
kommunernas skatteunderlag
Årlig procentuell utveckling, utfall för 2009, prognos för 2010–2015
Utfall

Prognos

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Faktisk
utveckling

1,3

2,3

2,3

3,3

3,8

4,8

4,4

Underliggande
utveckling

1,6

2,9

3,7

3,1

3,8

4,8

4,4

Källa: Egna beräkningar.

När återhämtningen i ekonomin tar fart igen
stärks de ekonomiska förutsättningarna för
kommuner och landsting. Skatteunderlaget
prognostiseras årligen växa med ca 4–5 procent
2013–2015, vilket motsvarar den genomsnittliga
utvecklingen 2000–2008.
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Statsbidrag

Diagram 2.9 Kommunal konsumtion och kostnader i fasta
priser

Statsbidragen till kommunsektorn består både av
generella statsbidrag och av specialdestinerade
statsbidrag. Mellan 2010 och 2011 minskade
bidragen, justerat för regleringar, med nära
9 miljarder kronor. År 2012 beräknas statsbidragen minska med 2 miljarder kronor.
Minskningen av statsbidragen beror främst på att
de tillfälliga statsbidragen fasas ut.
Under 2013 och 2014 beräknas statsbidragen
öka till följd av riktade satsningar inom framför
allt utbildnings- samt hälso- och sjukvårdsområdena som aviseras i denna proposition. År
2015 minskar statsbidragen med ca 2 miljarder
kronor, vilket till största delen förklaras av att
beslut om vissa specialdestinerade statsbidrag
bara har fattats fram till 2014.

Årlig procentuell förändring. Utfall t.o.m. 2010, prognos för 2011–
2015.

Kommunal konsumtion och kostnader i fasta
priser

Den kommunala konsumtionen ökade förhållandevis starkt i fasta priser under 2010, men
förväntas att öka långsammare under 2011 och
2012. Den mer återhållna konsumtionen 2011
beror på att merparten av de tillfälliga konjunkturstöden fasas ut. Den dämpade tillväxten 2012
beror till viss del på att det tillfälliga
konjunkturstödet helt fasas ut, men också på en
svagare återhämtning på arbetsmarknaden under
2012. Inbromsningen på arbetsmarknaden
innebär att skatteintäkterna utvecklas svagare i
kommunsektorn och att det därmed finns ett
något mindre utrymme att öka konsumtionsutgifterna.
Åren 2013–2015, när återhämtningen på
arbetsmarknaden tar fart igen, väntas kommunsektorns konsumtion i fasta priser öka något
snabbare.
Konsumtionen väntas utvecklas något
starkare än kostnaderna under några år, främst
2011–2013. Det beror på att inkomstutvecklingen i kommunsektorn, som under perioden
utvecklas förhållandevis svagt, tydligare är
kopplad till kostnaderna än till konsumtionen,
dvs. det ekonomiska utrymmet att öka kostnaderna är begränsat, i synnerhet 2012. En
förutsättning för att konsumtionen ska öka i
enlighet med prognosen är därför att produktiviteten i kommunsektorn ökar under de närmsta
åren.
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Antalet sysselsatta beräknas i slutet av 2012 vara
tillbaka på samma nivå som före finanskrisen
Den kommunalt finansierade sysselsättningen
mätt i antalet sysselsatta väntas öka med
ca 12 000 personer under 2011. Ökningen förväntas ske både i kommunsektorn och den
privata sektorn. Den främsta förklaringen till att
sysselsättningen ökar är att antalet arbetade
kommunfinansierade timmar ökar.
I slutet av 2012 beräknas den kommunalt
finansierade sysselsättningen vara tillbaka på
samma nivå som innan finanskrisen. Ökningen
av denna sysselsättning under 2012 och 2013
väntas uteslutande uppstå i den privata sektorn.
Diagram 2.10 Kommunalt finansierad sysselsättning och
sysselsättning i kommunsektorn
Tusentals personer. Utfall t.o.m. 2010, prognos 2011–2015.
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Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.
Anm.: Svenska kyrkan ingick i kommunsektorn, och därmed också i den
kommunalt finansierade verksamheten, fram t.o.m. 1999.

Ökningstakten i den kommunalt finansierade
sysselsättningen väntas ta fart under 2014 i takt
med att antalet arbetstillfällen på arbetsmarknaden ökar. Cirka 35 000 fler beräknas vara
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sysselsatta i kommunalt finansierad verksamhet
2015 jämfört med 2010.
Diagram 2.11 Kommunfinansierad sysselsättning som andel
av totala sysselsättningen i ekonomin
Procentuell andel. Utfall t.o.m. 2010, prognos 2011–2015.
30
29
28
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26
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24

Kommunfinansierad verksamhet
exklusive plusjobb

23
22

Sysselsättning i kommunsektorn
exklusive plusjobb

21
20
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Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.
Anm.: Svenska kyrkan ingick i kommunsektorn, och därmed också i den
kommunalt finansierade verksamheten, fram t.o.m. 1999.

Trots att den kommunfinansierade sysselsättningen förväntas öka 2011–2015 faller den som
andel av den totala sysselsättningen i ekonomin
något (se diagram 2.11).
2.5.4

Kommunernas och landstingens
egna prognoser för 2011

Enligt kommunernas och landstingens egna
prognoser, insamlade av SCB våren 2011,
bedömdes resultatet för 2011 sammantaget för
sektorn uppgå till 10,2 miljarder kronor.
Samtliga 20 landsting och 266 av 290 kommuner
svarade på enkäten. De kommuner som inte
svarade motsvarar knappt 5 procent av befolkningen. Det prognostiserade resultatet är
5 miljarder kronor högre än det som budgeterats, men 8 miljarder kronor lägre än utfallet
2010. Resultatet motsvarar 1,6 procent av
skatteintäkterna och de generella statsbidragen.
Kommunerna prognostiserade ett resultat på
8,1 miljarder kronor för 2011, vilket motsvarar
2 procent av skatteintäkterna och de generella
statsbidragen. Jämfört med utfallet för 2010 är
detta en försämring med 5,5 miljarder kronor.
Andelen kommuner som i enkäten prognostiserade positiva resultat 2011 uppgick till
83 procent, vilket är en minskning jämfört med
bokslutet 2010 då andelen var nästan 95 procent.
Landstingen prognostiserade ett resultat på
2,1 miljarder kronor, vilket motsvarar
0,9 procent av skatteintäkterna och de generella

statsbidragen. Jämfört med utfallet 2010 beräknas resultatet försämras med 2,6 miljarder
kronor. Av landstingen prognostiserade 85 procent positiva resultat 2011, vilket är en
minskning jämfört med bokslutet för 2010, då
andelen var 90 procent.
Enkäten till kommuner och landsting har
genomförts flera år och enkätsvaren har tidigare
visat att kommuner och landsting tenderar att
vara försiktiga i sina bedömningar om utfallet för
resultatet.
2.5.5

Utmaningar på längre sikt

Kommunerna och landstingen har getts ansvar
för viktiga välfärdsområden, såsom utbildning,
omsorg om äldre och handikappade samt hälsooch sjukvård. Den kommunala sektorn står inför
betydande utmaningar på längre sikt. Förutom
den demografiska utvecklingen påverkas efterfrågan på skattefinansierade tjänster även av
andra faktorer, t.ex. den medicinsk-tekniska utvecklingen och ökade krav på verksamheternas
standard och tillgänglighet.
Sysselsättningsutvecklingen har betydelse för
möjligheterna att skattefinansiera viktiga välfärdstjänster. Regeringen tar ansvar för jobben
genom att framöver prioritera åtgärder som
säkerställer en trygg tillväxt, bl.a. en tillväxtfrämjande skatte- och företagspolitik. Vidare
bedriver regeringen en ansvarsfull politik när det
gäller stabila offentliga finanser. Därigenom
skapas förutsättningar för att välfärdens kärnverksamheter i kommuner och landsting ska
kunna värnas även i tider av ekonomisk oro i vår
omvärld.
Det ligger samtidigt ett ansvar på kommuner
och landsting att utnyttja de resurser man
förfogar över så effektivt som möjligt. Det är
nödvändigt att de förutsättningslöst prövar hur
de på effektivaste sätt kan uppfylla de krav som
medborgarna ställer, och att man har kraft att
prioritera kärnverksamheterna. Ett sätt för
kommuner och landsting att åstadkomma ett
effektivare resursutnyttjande är att lära av
varandra. RKA är en ideell förening bildad av
staten och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL). Rådets uppgift är att främja dels
jämförelser mellan kommuner och landsting,
dels analyser av kommuners och landstings
verksamheter och förhållanden. Detta sker bl.a.
genom kommun- och landstingsdatabasen som
19
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innehåller nyckeltal för kommuner och
landsting. RKA publicerar också rapporter som
visar hur nyckeltalen kan användas för att bl.a.
stödja uppföljningen av verksamheterna. För att
utveckla kommun- och landstingsdatabasen
föreslår regeringen att ytterligare medel tillförs
RKA (se avsnitt 2.6.3).
En inte obetydlig del av de tjänster som
finansieras av kommuner och landsting tillhandahålls av alternativa utförare. Statistiken
över dessa är dock bristfällig. Av denna anledning föreslås att SCB tillförs medel för att
inrätta ett register över alternativa utförare av
kommunalt finansierad verksamhet och att
myndigheten ges i uppdrag att förbättra och
löpande publicera övergripande personalstatistik
som omfattar all personal sysselsatt i kommunalt
finansierad verksamhet (se utgiftsområde
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, avsnitt 6.4).
Den ekonomiska kris som inleddes 2008 har
aktualiserat frågan om de kommunala
finansernas konjunkturkänslighet och risken för
att kommuner och landsting genom förändringar av utgifter och skatter agerar procykliskt, dvs. på ett sätt som kan bidra till att
förstärka konjunktursvängningar. Det kommunala balanskravet, som är en betydelsefull del av
det finanspolitiska ramverket, kan förstärka
detta beteende. Mot den bakgrunden har
regeringen tillsatt en utredning (dir. 2010:29)
vars uppdrag ska redovisas den 15 september
2011. Regeringen avser att återkomma i frågan.
Syftet är att skapa ett mer robust regelverk för
att motverka en procyklisk politik i kommuner
och landsting.
Vidare har Statskontoret av regeringen getts i
uppdrag att undersöka hur kommuner och
landsting agerade till följd av konjunkturnedgången samt följa upp hur de tillfälliga statsbidragen till kommunsektorn som tillfördes
2010 och 2011 har använts (dnr Fi2011/2881).
Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari
2012.
Systemet för kommunalekonomisk utjämning
måste kunna anpassas till förändringar i omvärlden. För att människor ska få tillgång till
välfärdstjänster av hög kvalitet oberoende av var
de bor är en långtgående utjämning av
kommunsektorns ekonomiska förutsättningar
nödvändig. Samtidigt får ett sådant system inte
motverka effektivisering av verksamheten och
tillväxt. Systemet har nyligen varit föremål för
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översyn av en parlamentarisk kommitté som den
27 april
2011
överlämnade
betänkandet
Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den
kommunala utjämningen (SOU 2011:39).
Betänkandet remissbehandlas för närvarande.

2.6

Budgetförslag

2.6.1

1:1 Kommunalekonomisk
utjämning

Anslagets ändamål och utjämningssystemets
syfte är att ge kommuner och landsting goda och
likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Anslaget
används även som ett instrument för ekonomiska regleringar mellan staten och kommunsektorn, bl.a. med anledning av den kommunala
finansieringsprincipen.
Tabell 2.5 Anslagsutveckling för 1:1 Kommunalekonomisk
utjämning
Tusental kronor

2010

Utfall

72 749 248

2011

Anslag

85 003 373

2012

Förslag

81 975 063

2013

Beräknat

82 796 806

2014

Beräknat

82 581 645

2015

Beräknat

82 013 845

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-1
85 003 372

I tabell 2.6 redovisas de förändringar som påverkar ramen för respektive anslagspost i förhållande till nivån 2011.
Inom ramen för anslaget redovisas de bidrag
och avgifter som omfattas av lagen (2004:773)
om kommunalekonomisk utjämning (se tabell
2.7). Anslaget är uppdelat i två anslagsposter
som omfattar bidrag till och avgifter från
kommuner respektive landsting. De avgifter som
betalas av kommuner och landsting till staten
redovisas som inkomster under anslaget, som
därmed är nettoberäknat. Bidragen som betalas
ut från anslaget beräknas uppgå till
95 946 miljoner kronor 2012 och avgifterna till
13 971 miljoner kronor, vilket medför att
anslagsramen totalt uppgår till 81 975 miljoner
kronor.
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Tillskott

I denna proposition föreslås att högkostnadsskyddet för bl.a. besök inom den öppna hälsooch sjukvården höjs från 900 kronor till
1 100 kronor och för läkemedel m.m. från
1 800 kronor till 2 200 kronor. Beloppen inom
högkostnadstrappan för läkemedel höjs proportionerligt ungefär lika mycket. Lagändringarna
träder i kraft den 1 januari 2012. För patienter
som har hunnit påbörja en högkostnadsperiod
före ikraftträdandet ska nuvarande bestämmelser
gälla under resten av perioden.
Landstingens avgiftsintäkter för besök inom
den öppna hälso- och sjukvården beräknas öka
med ca 280 miljoner kronor. För att stärka
hälso- och sjukvården görs ingen reglering, dvs.
minskning av anslaget, enligt den kommunala
finansieringsprincipen. Detta beräknas öka
landstingens intäkter med 140 miljoner kronor
2012 och 280 miljoner kronor fr.o.m. 2013.
En uppdatering av högkostnadstrappan för
läkemedel beräknas ge ca 700 miljoner kronor i
ökade avgiftsintäkter. Landstingens kostnader
för läkemedelsförmånen finansieras via anslaget
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna under
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg, som minskas med motsvarande belopp.
För att de ökade avgiftsintäkterna för läkemedel
ska komma landstingen till del ökas i stället
anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning
med 350 miljoner kronor 2012 och med
700 miljoner kronor fr.o.m. 2013.
Regleringar enligt finansieringsprincipen

Den nya skollagen
Som tidigare aviserats ska kommunerna
kompenseras för de ekonomiska konsekvenser
som den nya skollagen medför (prop.
2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr.
2009/10:370). I enlighet med detta ökas anslaget
1:1 Kommunalekonomisk utjämning med
35 miljoner kronor 2012 och med 32 miljoner
kronor per år fr.o.m. 2013 i förhållande till 2011
års nivå.
Införandet av nationella prov skjuts upp
Regeringen aviserade i budgetpropositionen för
2011 att nationella prov skulle införas i fler
ämnen i årskurserna 6 och 9. Kommunerna tilldelades 40 miljoner kronor per år fr.o.m. 2011

för ändamålet. De nationella proven kommer
dock att införas först 2013, varför anslaget
engångsvis minskas med 80 miljoner kronor
2012.
Utökad undervisningstid i matematik
För att förbättra elevernas kunskaper i
matematik aviserade regeringen i budgetpropositionen för 2011 att den avsåg lämna
förslag om att den garanterade undervisningstiden i matematik skulle utökas med en timme i
veckan under tre årskurser i grundskolan. Den
beräknade kostnaden för detta vid ett införande
under hösten 2013 är 250 miljoner kronor 2013
och 500 miljoner kronor fr.o.m. 2014, varför
anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning
ökas med dessa belopp.
Införande av betyg från årskurs 6
För att förbättra uppföljningen av elevernas
kunskaper, och därmed möjligheten att fånga
upp elever som behöver extra stöd, föreslog
regeringen i budgetpropositionen för 2011 att
betyg skulle införas från årskurs 6 i grundskolan
och grundsärskolan. Förslaget innebär merkostnader för kommunerna (prop. 2009/10:219,
bet. 2010/11:UbU3, rskr. 2010/11:137), varför
anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning
ökas med 59 miljoner kronor 2012 (halvårseffekt) och med 118 miljoner kronor fr.o.m.
2013.
Lärarlegitimation
Regeringen har överlämnat propositionen
Legitimation för lärare och förskollärare (prop.
2010/11:20) till riksdagen. I propositionen
föreslås att nyutexaminerade lärare och förskollärare ska genomgå en ettårig introduktionsperiod. Under introduktionsperioden ska läraren
eller förskolläraren ha en tidsbegränsad
anställning och få stöd av en mentor. Förslaget
innebär merkostnader för kommunerna, varför
anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning
ökas med knappt 128 miljoner kronor 2012 och
med knappt 256 miljoner kronor fr.o.m. 2013.
Samtidigt minskas anslaget 1:5 Utveckling av
skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
under utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning med motsvarande belopp.
Stärkta förutsättningar för elever med vissa
funktionsnedsättningar
Regeringen avser att återkomma till riksdagen
under 2012 med en proposition som, i enlighet
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med vad som föreslagits i betänkandet Med rätt
att välja - flexibel utbildning för elever som
tillhör specialskolans målgrupp (SOU 2011:30),
bl.a. innehåller förslag om att en elev i grundskolan eller grundsärskolan under vissa förutsättningar ska ha rätt att delvis få sin utbildning
inom specialskolan och ges en utökad rätt till
undervisning i teckenspråk. Dessa förslag innebär ökade kostnader för kommunerna. För att
kompensera kommunerna för detta ökas
anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning
med 4 miljoner kronor 2012 och med 7 miljoner
kronor fr.o.m. 2013, samtidigt som anslaget
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten under
utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning minskas med motsvarande belopp.
Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan
Riksdagens beslut med anledning av förslagen i
propositionen Högre krav och kvalitet i den nya
gymnasieskolan (prop. 2008/09:199, bet.
2009/10:UbU3, rskr. 2009/10:8) innebär enligt
regeringens bedömning i budgetpropositionen
för 2011 effektiviseringsvinster i kommunsektorn till följd av ökad genomströmning och
bättre planeringsförutsättningar. Regeringen beräknade den sammantagna effektiviseringsvinsten till 675 miljoner kronor 2012, 895 miljoner
kronor 2013, 1 360 miljoner kronor 2014 och
1 930 miljoner kronor fr.o.m. 2015. Med anledning
av
detta
minskas
anslaget
1:1 Kommunalekonomisk utjämning med motsvarande belopp.
Finansutskottet har anfört att regeringen bör
återkomma till riksdagen och redovisa sina
överväganden gällande finansieringsprincipens
tillämpning när det gäller den nya gymnasieskolan (bet. 2010/11:FiU1). Vidare har
utbildningsutskottet anfört att utskottet utgår
från att regeringen återkommer till riksdagen i
enlighet med finansutskottets ställningstagande
och att regeringen bör återuppta förhandlingar
med SKL kring de ekonomiska konsekvenserna
för kommunerna med anledning av den nya
gymnasieskolan (bet. 2010/11:UbU1). Se vidare
avsnitt 4.3 inom utgiftsområde 16 Utbildning
och universitetsforskning.
Pneumokockvaccination
Den 1 januari 2009 utvidgades, efter beslut av
Socialstyrelsen, det nationella vaccinationsprogrammet för barn till att även omfatta
vaccination mot pneumokocker vid 3, 5 och
12 månaders ålder. Landstingen kompenserades
22

för ökade kostnader genom att anslaget
1:1 Kommunalekonomisk utjämning ökades med
150 miljoner kronor per år 2010–2012. Från och
med 2013 minskas kompensationen till
120 miljoner kronor, varför anslaget minskas
med 30 miljoner kronor fr.o.m. detta år.
Tredje steget i tandvårdsreformen
Regeringen avser att under hösten 2011
överlämna en proposition till riksdagen med
förslag om att det i tandvårdslagen (1985:125)
införs en skyldighet för landstingen att se till att
tandvård kan erbjudas personer som har stora
behov på grund av en långvarig sjukdom eller
funktionsnedsättning. Lagförslaget föreslås träda
i kraft den 1 januari 2013. Från och med 2013
tillförs anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning 205 miljoner kronor för de delar av stödet
som ska utföras av landstingen. Samtidigt
minskas anslaget 1:4 Tandvårdsförmåner m.m.
under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg med motsvarande belopp.
Övriga ekonomiska regleringar

Övriga ekonomiska regleringar syftar till att
neutralisera effekterna av statliga beslut som inte
omfattas av den kommunala finansieringsprincipen, men som t.ex. påverkar det kommunala skatteunderlaget och därmed skatteintäkterna
för kommuner och landsting.
Skatteavtalet mellan Sverige och Danmark
I avtalet mellan Sverige och Danmark om vissa
skattefrågor regleras hur länderna ska kompensera varandra för minskade skatteintäkter till
följd av att pendlare mellan länderna beskattas i
arbetslandet och inte i bosättningslandet (prop.
2003/04:149,
bet.
2003/04:SkU31,
rskr.
2003/04:269). Det utjämningsbelopp som
regleras i artikel 6 i avtalet bör, för det fall ett
nettobelopp ska betalas av Sverige till Danmark,
fördelas på samtliga kommuner respektive landsting med ett enhetligt belopp per invånare,
eftersom minskningen av skatteintäkterna till
följd av pendling fördelas på hela kommunrespektive landstingskollektivet genom inkomstutjämningen. Utöver antalet personer som
omfattas av utjämningsordningen och lönesummorna, som är basen för beräkningen av
utjämningsbeloppet,
påverkas
utjämningsbeloppen även av växelkursen.
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För inkomståret 2009 ändrades utjämningsbeloppet främst till följd av att den svenska
kronan stärktes 2010. Anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning minskas med anledning av
detta för 2012 med 62 miljoner kronor, varav
41 miljoner kronor för kommunerna och
21 miljoner kronor för landstingen. Fördelningen mellan kommuner och landsting är gjord i
förhållande till den genomsnittliga skattesatsen
för kommuner respektive landsting.
Tillfällig justering av kompensationen för ändringen i socialtjänstlagen avseende anhörigstöd
Med anledning av en ändring i socialtjänstlagen
(2001:453) avseende anhörigstöd aviserades i
budgetpropositionen för 2011 att anslaget
1:1 Kommunalekonomisk utjämning skulle ökas
med närmare 300 miljoner kronor fr.o.m. 2011
samtidigt som anslaget 5:1 (fr.o.m. 2012 anslaget
4:5) Stimulansbidrag och åtgärder inom
äldrepolitiken under utgiftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård och social omsorg skulle minska med
motsvarande
belopp.
Av
medlen
ska
Socialstyrelsen tilldelas 2,2 miljoner kronor per
år 2012–2014 för uppdraget att årligen lämna en
rapport till regeringen med anledning av den
ändrade bestämmelsen i socialtjänstlagen.
Anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning
minskas därför med 2,2 miljoner kronor per år
2012–2014 och anslaget 4:5 Stimulansbidrag och
åtgärder inom äldrepolitiken under utgiftsområde
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg ökas
med motsvarande belopp.
Förändringar i 3:12-reglerna
De förändringar i skattelagstiftningen avseende de s.k. 3:12-reglerna som regeringen
föreslår i denna proposition beräknas påverka
den kommunala sektorns skatteunderlag
negativt. Anslaget 1:1 Kommunalekonomisk
utjämning ökas därför med 215 miljoner
kronor per år fr.o.m. 2012.
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Tabell 2.6 Tillskott, ekonomiska regleringar m.m. anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning
Miljoner kronor
Kommuner
budget
2012

Kommuner
beräknat
2013

Kommuner
beräknat
2014

Kommuner
beräknat
2015

Landsting
budget
2012

Landsting
beräknat
2013

Landsting
beräknat
2014

Landsting
beräknat
2015

61 339

61 339

61 339

61 339

23 664

23 664

23 664

23 664

-2 100

-2 100

-2 100

-2 100

-900

-900

-900

-900

350

700

700

700

Pneumokockvaccination

-30

-30

-30

Tredje steget i
tandvårdsreformen

205

205

205

Anvisat för 2011
Tillskott
Tillfälligt tillskott 2011
Uppdatering av högkostnadstrappan för läkemedel

Regleringar enligt finansieringsprincipen
Den nya skollagen
(prop.2009/10:165)
Nationella prov (BP 2011)

35

32

32

32

250

500

500

-80

Utökad undervisningstid i
matematik (BP 2011)
Införande av betyg från
årskurs 6 (prop.
2009/10:219)

59

118

118

118

Lärarlegitimation (prop.
2010/11:20)

128

256

256

256

Stärkta förutsättningarna för
elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2011:30)

4

7

7

7

Högre krav och kvalitet i den
nya gymnasieskolan (prop.
2008/09:199)

-675

-895

-1 360

-1 930

Övriga ekonomiska regleringar
Utjämningsbelopp
Sverige-Danmark
Överföring till UO9, anhörigstöd (Prop. 2008/09:82)
3:12-regelerna
Summa

24

-41

-41

-41

-41

-21

-21

-21

-21

-2

-2

-2

141

141

141

141

74

74

74

74

58 808

59 105

58 889

58 322

23 167

23 692

23 692

23 692
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Tabell 2.7 Bidrag och avgifter inom anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning
Miljoner kronor
Kommuner
budget
2012

Kommuner
beräknat
2013

Kommuner
beräknat
2014

Kommuner
beräknat
2015

Landsting
budget
2012

Landsting
beräknat
2013

Landsting
beräknat
2014

Landsting
beräknat
2015

Inkomstutjämningsbidrag

56 695

58 872

61 686

64 394

18 408

19 115

20 028

20 908

Inkomstutjämningsavgift

-4 087

-4 244

-4 447

-4 642

-2 216

-2 301

-2 411

-2 517

Kostnadsutjämningsbidrag

6 070

6 070

6 070

6 070

1 609

1 609

1 609

1 609

Kostnadsutjämningsavgift

-6 058

-6 058

-6 058

-6 058

-1 610

-1 610

-1 610

-1 610

1 521

1 521

1 521

1 521

657

657

657

657

Strukturbidrag
Delsumma

54 140

56 160

58 771

61 284

16 848

17 469

18 273

19 047

Regleringsbidrag

4 668

2 944

118

0

6 320

6 223

5 419

4 646

Regleringsavgift

0

0

0

-2 963

0

0

0

0

58 808

59 105

58 889

58 322

23 167

23 692

23 692

23 692

Summa anslagspost

Specificering av anslaget

I tabell 2.7 redovisas per anslagspost (kommuner
respektive landsting) en preliminär prognos för
2012–2015 för de bidrag och avgifter som redovisas under anslaget 1:1 Kommunalekonomisk
utjämning. För 2012 beslutar Skatteverket senast
den 20 januari 2012 preliminärt om bidrag och
avgifter för varje kommun och landsting. Senast
den 15 april 2012 fastställs bidragen och avgifterna.
Beloppen i tabell 2.7 för bidrag och avgifter
för inkomstutjämning, kostnadsutjämning,
strukturbidrag samt införandebidrag styrs av de
regler för beräkningarna som anges i lagen om
kommunalekonomisk utjämning och förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk
utjämning. Respektive anslagspost minskas med
summan av bidragen och avgifterna. Mellanskillnaden utgör regleringsbidraget eller
regleringsavgiften
som
fördelas
mellan
kommunerna respektive landstingen med ett
enhetligt belopp per invånare.

satserna används för beräkning av inkomstutjämningsbidrag och inkomstutjämningsavgifter. Vidare medför skatteväxlingar behov av
överföringar av statsbidrag mellan kommunerna
och landstingen. Det belopp som ska överföras
har dock ännu inte kunnat beräknas. Regeringen
avser att göra en sådan överföring i regleringsbrevet för 2012. Överföringen påverkar dock
inte den totala anslagsnivån.
Regeringens överväganden
Tabell 2.8 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 1:1
Kommunalekonomisk utjämning
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

85 003 373

85 003 373

85 003 373

85 003 373

-2 411 567

-2 161 728

-2 159 528

205 000

205 000

205 000

-465 000

-1 035 000

82 581 645

82 013 845

Förändring till följd av:
Beslut

-3 028 310

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

Skatteväxlingar mellan kommuner och landsting
inför 2012

Beloppen i tabell 2.7 kommer sannolikt att
ändras till följd av att man i flera län har för
avsikt att inför 2012 genomföra skatteväxlingar
mellan kommunerna och landstinget i respektive
län till följd huvudmannaskapsförändringar.
I systemet för kommunalekonomisk utjämning justeras de s.k. länsvisa skattesatserna
när skatteväxlingar görs. De länsvisa skatte

Förslag/
beräknat
anslag

81 975 063

82 796 806

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Regeringen föreslår att 81 975 063 000 kronor
anvisas under anslaget 1:1 Kommunalekonomisk
utjämning för 2012. För 2013 beräknas anslaget
till 82 796 806 000 kronor, för 2014 till
82 581 645 000 kronor och för 2015 till
82 013 845 000 kronor.
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2.6.2

1:2 Statligt utjämningsbidrag för
LSS-kostnader

2013–2015
beräknas
anslaget
3 093 472 000 kronor för respektive år.

Anslaget används för kostnadsutjämning mellan
kommuner för verksamhet enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, förkortad LSS, och lagen
(1993:389) om assistansersättning. Bidraget
finansieras
av
utjämningsavgifter
som
kommuner betalar till staten.
Utgiftsprognosen för anslaget avseende 2011
är 3 015 miljoner kronor, vilket är drygt
2,6 miljoner kronor lägre än anvisat belopp.
Tabell 2.9 Anslagsutveckling för 1:2 Statligt
utjämningsbidrag för LSS-kostnader

2.6.3

1:3 Bidrag till organisationer inom
det kommunalekonomiska området

Anslaget används för bidrag till två organisationer inom det kommunalekonomiska området,
Rådet för kommunal redovisning (RKR) och
Rådet för främjande av kommunala analyser
(RKA).
Tabell 2.11 Anslagsutveckling för 1:3 Bidrag till
organisationer inom det kommunalekonomiska området
Tusental kronor

Tusental kronor

2010

Utfall

2 933 385

2011

Anslag

3 017 231

2012

Förslag

2013

Beräknat

2014
2015

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0

6 350

Anslag

4 050

Förslag

6 550

3 093 472

2013

Beräknat

5 000

3 093 472

2014

Beräknat

5 000

Beräknat

3 093 472

2015

Beräknat

5 000

Beräknat

3 093 472

Tusental kronor
2012

2013

2014

2015

3 017 231

3 017 231

3 017 231

3 017 231

76 241

76 241

76 241

76 241

3 093 472

3 093 472

3 093 472

3 093 472

Förändring till följd av:
Beslut

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
4 050

Rådet för kommunal redovisning

Tabell 2.10 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Omslutningen i kostnadsutjämningen ökar
vanligtvis från ett år till ett annat. Det definitiva
utfallet för 2012 fastställs under våren 2012.
Enligt en preliminär beräkning från SCB
kommer omslutningen i utjämningen för LSSkostnader 2012 uppgå till 3 093 472 000 kronor,
varför regeringen föreslår att detta belopp
anvisas under anslaget 1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader för 2012. För
26

Utfall

2011

3 014 601

Regeringens överväganden

Förslag/
beräknat
anslag

2010

2012

Anvisat 2011 1

till

RKR är en ideell förening för normbildning i
kommunala redovisningsfrågor med uppgift att
främja god redovisningssed i enlighet med lagen
(1997:614) om kommunal redovisning. Medlemmar i föreningen är staten och SKL. Medlemmarna har i avtal förbundit sig att årligen
stödja föreningens verksamhet ekonomiskt med
vardera högst 1 050 000 kronor per år.
RKR har i en skrivelse i mars 2011 till
Regeringskansliet (Finansdepartementet) anhållit om bidrag för 2012 med minst
1 050 000 kronor (dnr Fi2011/2884).
Rådet för främjande av kommunala analyser

RKA bildades 2005 och är en ideell förening.
Medlemmar i föreningen är staten och SKL.
RKA ska tillhandahålla nyckeltal i en databas
för jämförelser i kommunsektorn. Syftet med
databasen är att stödja uppföljningen av måluppfyllelse och resursanvändning i kommuner
och landsting. Föreningen ska vidare bl.a. utveckla befintliga nyckeltal och ta fram ytterligare
nyckeltal med särskilt fokus på sådana tal som
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mäter kvalitet samt marknadsföra databasen för
att öka dess användning.
Staten och SKL har i avtal förbundit sig att
årligen stödja föreningens verksamhet ekonomiskt med högst 3 miljoner kronor vardera. Från
och med 2011 stödjer SKL enligt tilläggsavtal
föreningen med ytterligare 0,4 miljoner kronor
årligen.
De nyckeltal som tillhandahålls av RKA
behöver utvecklas ytterligare. Styrelsen för RKA
har i en skrivelse i april 2011 till Regeringskansliet (Finansdepartementet) anhållit om
statligt bidrag fr.o.m. 2012 utifrån fyra olika
alternativ för föreningens fortsatta verksamhet
(dnr Fi2011/1894).
Regeringen anser att det är angeläget att stödja
utvecklingen av databasen för att värna välfärdens kärna. Regeringen förordar det alternativ
som innebär en möjlighet till flerdimensionella
analyser, dvs. analyser baserade på ekonomi,
volymer och kvalitet. Alternativet innebär även
införande av statistik på enhetsnivå. Genom
införandet av webbtjänster möjliggörs direktimport av utvalda data från databasen till system
och hemsidor, vilket innebär en ny och ökad
användning av databasens nyckeltal. Sammantaget innebär detta att databasen blir en primär
publiceringsplattform för statistik avsedd för
styrning och ledning.
Den ovanstående utvecklingen förutsätter ett
investeringsbidrag om 3,1 miljoner kronor och
1,9 miljoner kronor i höjt årligt bidrag. Statens
del utgör hälften av detta belopp, dvs.
2,5 miljoner kronor 2012 och därefter
0,95 miljoner kronor per år. Den andra hälften
förutsätts finansieras av SKL.

Regeringens överväganden
Tabell 2.12 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
1:3 Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2012

2013

2014

2015

4 050

4 050

4 050

4 050

2 500

950

950

950

6 550

5 000

5 000

5 000

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

Anslaget ökas med 2 500 000 kronor 2012 till
följd av förslaget om investeringsbidrag och
årligt höjt bidrag till RKA. Regeringen föreslår
att 6 550 000 kronor anvisas under anslaget
1:3 Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området för 2012. För 2013–2015
beräknas anslaget för respektive år uppgå till
5 000 000 kronor.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

för budgetåret 2012 anvisar anslagen under
utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
enligt följande uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

Anslagstyp

1:1
1:2
1:3

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

Räntor på statsskulden
Oförutsedda utgifter
Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och
skuldförvaltning

Summa

21 700 000
10 000
160 000
21 870 000

7

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 26

2 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor
m.m.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
omfattar räntor på statsskulden, oförutsedda
utgifter och Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och
skuldförvaltning. Utgiftsområdet ingår inte i
utgifterna under utgiftstaket för staten.
Målet för statsskuldsförvaltningen är att skulden ska förvaltas så att kostnaden för skulden
långsiktigt minimeras samtidigt som risken i
förvaltningen beaktas. Förvaltningen ska ske
inom ramen för de krav som penningpolitiken
ställer. Valet av upplåningsstrategi och upplåningsteknik gör att ränteutgifterna kan uppvisa
stora svängningar mellan åren, även om
skuldutvecklingen och valutakursen är stabil. De
kassamässiga ränteutgifterna avräknas mot
statens budget. De kassamässiga ränteutgifterna
tar hänsyn till valuta- och kursdifferenser. För
att studera den underliggande utvecklingen av

ränteutgifterna bör den kostnadsmässiga
redovisningen användas.
Ramförändringarna för utgiftsområdet förklaras av utvecklingen på anslaget 1:1 Räntor på
statsskulden. Ränteutgifterna förväntas bli ca
13 miljarder kronor högre 2011 jämfört med
2010. Delvis bidrar det högre ränteläget till att
ränteutgifterna blir högre, men den största
utgiftsökningen beror på tillfälligt stora kursförluster och minskade överkurser.
År 2012–2014 bidrar högre räntenivåer till att
ränteutgifterna ökar. Samtidigt minskar statsskulden snabbt, vilket har en motverkande effekt
och håller tillbaka ökningen av statsskuldsräntorna. År 2015 är ränteutgifterna höga i
förhållande till nivåerna 2012–2014. Anledningen
är att en större volym realobligationer förfaller,
vilket ökar utgifterna med ca 12 miljarder
kronor.

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 26
Miljoner kronor

1:1 Räntor på statsskulden
1:2 Oförutsedda utgifter
1:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i
samband med upplåning och skuldförvaltning
Totalt för
utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
1

Utfall
2010

Budget
20111

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

23 252

36 300

36 000

21 700

23 080

22 430

32 180

1

10

10

10

10

10

10

109

160

130

160

160

160

160

23 361

36 470

36 140

21 870

23 250

22 600

32 350

Inklusive förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2012–2015
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Tabell 2.3 Ramnivå 2012 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kronor

Miljoner kronor
2012

Anvisat 2011 1

25 970

2013

25 970

2014

25 970

25 970

-3 172

-1 816

-1 310

-2 233

-928

-904

-2 060

-3 387

Överföring till/från
andra utgiftsområden
Övrigt 4
Ny ramnivå
1

12 000
21 870

23 250

22 600

32 350

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet.
2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget
under innevarande år.
2
Makroekonomiska förutsättningar som påverkar utgifterna är förändrade
räntenivåer och valutakurser.
3
Volymkomponenten utgörs av effekten av statsskuldens storlek.
4
Övriga faktorer som påverkar anslagsnivån är främst räntan på Riksgäldskontorets in- och utlåning, samt Riksgäldskontorets upplånings- och skuldförvaltningsteknik.

10

1

2

Summa ramnivå

Beslut

Volymer 3

Transfereringar
Ränteutgifter

Förändring till följd av:

Övriga
makroekonomiska
förutsättningar 2

2012

2015

10
21 860
21 870

Anm.: Den realekonomiska fördelningen baseras på utfallet 2010 samt på
kända förändringar av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar dvs. utbetalningar av bidrag
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten
erhåller någon direkt motprestation.
2
Med ränteutgifter avses räntor på statsskulden och Riksgäldskontorets
provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning.
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3 Räntor på statsskulden

3.1

1:1 Räntor på statsskulden

statsskuldsförvaltningen redovisas under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (Riksgäldskontoret), avsnitt 10.

Tabell 3.1 Anslagsutveckling
Tusental kronor

1

2010

Utfall

23 251 611

2011

Anslag

36 300 000

2012

Förslag

21 700 000

2013

Beräknat

23 080 000

2014

Beräknat

22 430 000

2015

Beräknat

32 180 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-251 611
36 000 000

Inklusive förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

Från anslaget finansieras utgifter för räntor på
statsskulden. Anslaget avräknas utgiftsmässigt
och påverkas främst av statsskuldens storlek,
ränte- och valutakurser samt Riksgäldskontorets
upplånings- och skuldförvaltningsteknik. Riksgäldskontoret har rätt att vid behov överskrida
anslaget.
Utfallet på anslaget 2010 blev drygt
250 miljoner kronor högre än ursprungligt
anvisade medel. För 2011 beräknas utfallet bli
10,5 miljarder kronor högre än bedömdes i
budgetpropositionen för 2011. Utgifterna för
statsskuldsräntorna bedöms bli 10,2 miljarder
kronor högre än anvisade medel på statens
budget, delvis på grund av valutaförluster och en
förändrad låneplan. Utnyttjandet av anslagskrediten föreslås regleras i regeringens
proposition Höständringsbudget för 2011 (prop.
2011/12:2). Den förändrade låneplanen innebär
att utgifterna i närtid blir högre för att därefter
minska i motsvarande mån.
Regeringen
styr
statsskuldförvaltningen
genom årliga riktlinjebeslut. Riksgäldskontoret
lämnar förslag till riktlinjerna. Resultatet för

3.2

Statsskuldsräntor

Utgiftsmässiga och kostnadsmässiga statsskuldsräntor
Den budgetpåverkande redovisningen av statsskuldsräntorna är utgiftsmässig och i princip
baserad på de betalningar som sker varje år, dvs.
kassamässig. Ränteutgifterna blir därmed starkt
beroende av vilken upplåningsteknik som
tillämpas och kan uppvisa stora svängningar
mellan åren, som inte direkt kan hänföras till den
underliggande skuld-, ränte- och valutakursutvecklingen under motsvarande period. De
utgiftsmässiga
statsskuldsräntorna
för
2010−2015 redovisas i tabell 3.2.
I tabell 3.3 redovisas de kostnadsmässiga
statsskuldsräntorna för 2010–2015. Kostnadsmässig redovisning innebär att räntorna periodiseras över lånets löptid, vilket innebär att den
ränta som genererats ett visst år, istället för
faktiska betalningar, beaktas. I den utgiftsmässiga redovisningen beaktas endast ränteutbetalningar i samband med att exempelvis
kuponger eller obligationer förfaller.
Förutom löpande ränteutgifter samt över- och
underkurser från emissioner av statsobligationer,
utgörs de totala ränteutbetalningarna även av
utgifter i form av realiserade kursdifferenser vid
förtidsinlösen av lån samt realiserade valutakursdifferenser (se tabell 3.2). De periodiserade
räntorna, som ingår i tabell 3.3, används vid
11
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beräkningen av statens finansiella sparande. I
dessa beräkningar ingår inte värdeförändringar.
Följaktligen tas inte heller orealiserade omvärderingar av statsskulden som härrör från
ändringar i marknadsräntor eller växelkurser upp
som kostnader för statsskulden.
Tabell 3.2 Utgiftsmässiga statsskuldsräntor
Miljarder kronor

Räntor på lån i
svenska kronor

2010

2011

2012

2013

2014

2015

22,8

27,6

28,9

28,0

31,1

35,0

Räntor på lån i utländsk valuta

3,4

2,0

3,1

3,3

4,2

4,5

Över-/underkurser
vid emission1

-11,2

-2,5

-0,5

-0,5

0,0

0,0

Summa räntor

15,0

27,1

31,5

30,8

35,3

39,5

Räntor på in- och
utlåning2

-7,8

-5,6

-5,8

-5,9

-6,2

-6,4

Valutaförluster/
-vinster3

7,8

1,5

-4,0

-1,9

-6,7

-0,9

Kursförluster/
-vinster4

8,1

13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Övrigt

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23,3

36,0

21,7

23,1

22,4

32,2

Summa
ränteutgifter

3.3

1

Om Riksgäldskontoret (RGK) emitterat en obligation med en kupongränta som är
högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att RGK får den
diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av
köparen. Underkurser uppstår vid motsatt förhållande.
2
Posten utgörs av nettoräntebetalningar till myndigheters m.fl. behållningar och
skulder hos RGK. Posten ingår inte längre i redovisningen av de kostnadsmässiga
räntorna då den inte påverkar det finansiella sparandet. RGK:s nettoutlåning till
myndigheter m.fl. påverkar statskulden genom lånebehovet. Myndigheternas
nettoräntekostnader avräknas deras eventuella anslag. Posten in- och utlåning
förhindrar att myndigheternas nettoräntekostnader dubbelräknas på statsbudgeten. Om kostnaderna för statsskulden ska analyseras bör dessa nettokostnader inte ingå.
3
Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet
tecknades. Posten påverkar statsbudgetens utgifter och statsbudgetens saldo,
men inte statens finansiella sparande.
4
Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än
marknadsräntan vid återköpstillfället. Kursvinster uppstår vid motsatt förhållande. Posten påverkar statsbudgetens utgifter och saldo, men inte statens
finansiella sparande.

Tabell 3.3 Kostnadsmässiga statsskuldsräntor
Miljarder kronor

Summa räntor enligt
tabell 3.2

1

Faktorer som påverkar
ränteutgifterna

Storleken på statsskulden, räntenivåerna och den
svenska kronans växelkurs mot andra valutor är
de viktigaste faktorerna för ränteutgifternas
storlek. Den upplåningsteknik som Riksgäldskontoret väljer kan på kort sikt få betydande
effekter på ränteutgifterna, främst genom att
ränteutgifter omfördelas över tiden, t.ex. genom
över- och underkurser i samband med
emissioner av statsobligationer.
Ränteutgifterna för statsskulden blev
sammantaget 8 miljarder kronor lägre 2010
jämfört med 2009. Utfallet för statsskuldsräntorna 2010 var det lägsta sedan 1980, vilket
främst förklaras av rekordlåga räntenivåer.
Diagram 3.1 Statsskuldsräntor (utgiftsmässiga) 2000–2015
Utgiftsmässiga statsskuldsräntor
Andel av BNP

Mdkr

Procent av BNP

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

2010

2011

2012

2013

2014

2015

35,3

39,5

15,0

27,1

31,5

30,8

Summa kostnadsjustering

7,4

2,5

-3,0

1,5

Summa
räntekostnader1

22,4

29,6

28,5

32,3

-3,0 -12,0
32,3

27,5

Exklusive realiserade valuta- och kursdifferenser.

Regeringen har i budgetlagen (2011:203)
bemyndigats att besluta om att anslag om räntor
på statsskulden samt andra utgifter för upplåning
12

och skuldförvaltning får överskridas om det är
nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden. Under 2010 utnyttjade regeringen
inte det motsvarande bemyndigande som den
fått för detta år. Enligt prognosen i denna
proposition kommer bemyndigandet behöva
utnyttjas för 2011, varför regeringen i
propositionen Höständringsbudget för 2011
föreslår att anslaget ökas (prop. 2011/12:2).

Källor: ESV och egna beräkningar

Av diagram 3.1 framgår att de utgiftsmässiga
statsskuldsräntorna har minskat från 90 miljarder kronor 2000 till 23 miljarder kronor 2010.
Detta beror främst på att statsskulden minskat
och att marknadsräntorna har blivit lägre. Som
andel av BNP minskade statsskuldsräntorna
under motsvarande period från 4,0 till 0,7
procent.
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År 2011 prognostiseras de utgiftsmässiga
statsskuldsräntorna uppgå till 36,0 miljarder
kronor. Jämfört med 2010 och 2012–2014
beräknas ränteutgifterna för 2011 bli jämförelsevis höga. Delvis bidrar det högre ränteläget till
att ränteutgifterna blir högre än år 2010, men
den största utgiftsökningen kommer från
tillfälligt stora kursförluster och minskade
överkurser. Riksgäldskontoret har emitterat en
ny tioårig statsobligation som bidrar till att
överkurserna blir lägre än 2010 och till att
ränteutgifterna därmed blir högre 2011.
År 2012–2014 bidrar högre räntenivåer till att
ränteutgifterna ökar. Samtidigt minskar statsskulden snabbt, vilket håller tillbaka ökningen av
statsskuldsräntorna. År 2015 är ränteutgifterna
höga i förhållande till 2012–2014. Anledningen
är att större volymer realobligationer förfaller,
vilket ökar utgifterna med ca 12 miljarder
kronor.
Uttryckt som andel av BNP ökar statsskuldsräntorna 2011 jämfört med 2010 för att
därefter minska till 0,6 procent 2012. År 2015
ökar statsskuldsräntorna som andel av BNP till
0,8 procent av BNP (se diagram 3.1).
3.3.1

Statsskulden och statens
budgetsaldo

Statsskuldens storlek förändras i takt med
statens budgetsaldo och ändrade skulddispositioner. En skulddisposition är exempelvis en
omvärdering av valutaskulden till aktuella valutakurser. Omvärderingen påverkar statsskuldens
storlek, men inte budgetsaldot.
Efter att skuldkvoten, dvs. statsskulden som
andel av BNP, minskat under hela 2000-talet
ökade kvoten 2009 (se diagram 3.2). Under 2010
minskade dock skuldkvoten åter och uppgick till
33,7 procent.
Från och med 2011 bidrar de snabbt växande
budgetöverskotten till att statsskulden minskar,
både nominellt och som andel av BNP. I slutet
av 2012 beräknas statsskulden vara lägre än den
var i slutet av 2008 då finanskrisen bröt ut.
Skuldkvoten beräknas bli 19,4 procent 2015.
Utöver konjunkturåterhämtningen bidrar även
ett beräkningstekniskt antagande om försäljningar av statens innehav av aktier i noterade
och onoterade bolag till att statsskulden
minskar. De antagna försäljningarna minskar
lånebehovet med 25 miljarder kronor 2011 och

med 15 miljarder kronor per år 2012–2015.
Sammantaget minskar därmed statsskulden med
85 miljarder kronor fram till 2015. Exklusive
detta beräkningstekniska antagande, men
inklusive de försäljningar som redan är genomförda under 2011 och som omfattar 23 miljarder
kronor, skulle skuldkvoten uppgå till 20,9
procent 2015.
Diagram 3.2 Statsskuld i miljarder kronor och som andel av
BNP 2000–2015
Statsskuld, mdkr
Procent av BNP

Mdkr

Procent av BNP
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0,0
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14

Källa: ESV och egna beräkningar.

Statens finanser har återhämtat sig snabbt från
den finansiella och ekonomiska kris som
inleddes under hösten 2008. Statens budget
visade i stort sett balans 2010 då underskottet
uppgick till 1 miljard kronor (se diagram 3.3).
Konjunkturåterhämtningen under 2010 bidrog
till att öka statens inkomster från bl.a. skatt på
arbete och mervärdesskatt. Samtidigt minskade
utgifterna, inklusive Riksgäldskontorets nettoutlåning, 2010 med ca 100 miljarder kronor i
förhållande till 2009. I stort sett hela minskningen berodde dock på den tillfälliga utgiftsökning
2009 som var föranledd av utlåningen till
Riksbanken. Beräkningstekniskt antas inga
amorteringar av detta lån under prognosperioden.
För 2011 väntas statens budget uppvisa ett
överskott på 41 miljarder kronor. År 2012
minskar budgetöverskottet något till följd av
konjunkturavmattning, men ökar därefter
gradvis till 128 miljarder kronor 2015.
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Diagram 3.3 Statens budgetsaldo 2000–2015

Tabell 3.4 Ränteförutsättningar

Miljarder kronor

Procent årsgenomsnitt

200

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Statsskuldväxel
6-månaders

0,59

1,90

1,84

2,46

3,26

3,54

Statsobligation
5-års

2,30

2,67

2,31

3,27

4,27

4,50

-100

Statsobligation
10-års

2,89

2,92

2,77

3,65

4,47

4,70

-150

Tyskland 5-års

1,80

2,15

2,07

3,17

4,23

4,45

USA 6-mån

0,19

0,14

0,23

1,04

3,00

4,15

150
100
50
0
-50

-200
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Källor: Riksbanken och egna beräkningar

Källor: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

3.3.3

3.3.2

Ränte- och valutakursutveckling

Värdet på den svenska kronan påverkar både
statsskuldens storlek och ränteutgifterna för
valutaskulden uttryckt i kronor. En svagare
krona ökar ränteutgifterna och en starkare krona
minskar ränteutgifterna. Därutöver påverkas
ränteutgifterna av valutakursförändringar mellan
andra valutor än kronan. När ett lån förfaller
realiseras en valutakursdifferens, som läggs till
ränteutgifterna.
Diagram 3.4 Ränteförutsättningar
Procent årsgenomsnitt
6

Statsskuldväxel 6-mån

Upplåning

Den övergripande styrningen av statsskuldens
förvaltning beslutas årligen av regeringen i ett
riktlinjebeslut. I beslutet behandlas bl.a. skuldens
räntebindningstid och fördelningen mellan
nominell skuld i svenska kronor, real skuld i
svenska kronor och skuld i utländsk valuta.
Inom de fastställda ramar som bestämts av
regeringen har Riksgäldskontoret mandat att
fatta beslut om hur statsskulden ska förvaltas,
under förutsättning att målet om att minimera
kostnaderna med beaktande av risk uppfylls.
Statsskuldens fördelning på olika skuldslag
framgår av diagram 3.5. En första indelning kan
göras mellan lån i svenska kronor och utländsk
valuta. För skulden i svenska kronor görs vidare
en indelning i nominella och reala låneinstrument.

5-år statsobl.

5

Tyskland 5-års

Diagram 3.5 Statsskuldens (inkl. skuldskötselinstrument)
fördelning på instrument
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Källor: Riksbanken och egna beräkningar.

Efter att ha sjunkit under några år till följd av
den globala lågkonjunkturen har det generella
ränteläget åter börjat stiga. Den svenska
sexmånadersräntan började stiga redan under
2010. I takt med att konjunkturen återhämtar sig
bedöms att räntorna kommer att stiga relativt
snabbt (diagram 3.4 och tabell 3.4).
14
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Källa: Riksgäldskontoret.

Statsobligationer
och
statsskuldväxlar
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Nominella lån i svenska kronor
Knappt hälften av statsskulden är finansierad
med nominella lån i svenska kronor. De två låneinstrument som används är i huvudsak statsskuldväxlar och statsobligationer. I upplåningen
från hushåll står premieobligationer för den
största delen.
Statsskuldväxlar har en löptid som normalt
uppgår till högst 6 månader. En statsskuldväxel
är ett s.k. nollkuponginstrument. Räntan är
skillnaden mellan det belopp som staten erhåller
när växeln emitteras och det belopp som staten
återbetalar vid förfall. Den korta löptiden på
statsskuldväxlar gör att en förändring i räntenivån slår igenom relativt snabbt på räntekostnaderna.
Statsobligationer har en fast årlig kupongränta, vilket innebär att räntan betalas ut årligen
med ett lika stort belopp varje gång. Normalt
finns cirka tio olika statsobligationer, med en
löptid på mellan 1 och 15 år. Sedan våren 2009
finns även en 30-årig obligation. Initialt brukar
kupongräntan och marknadsräntan, den ränta
som används för att beräkna obligationens pris,
vara ungefär densamma. När marknadsräntan
förändras får det till följd att obligationer som
senare emitteras i samma lån får en överkurs,
alternativt en underkurs. När Riksgäldskontoret
emitterar obligationer med överkurs betraktas
det som en ränteintäkt och som en ränteutgift
när emitteringen sker till underkurs. Det gör att
de kassamässiga räntorna för enskilda år kan
variera betydligt. De kostnadsmässiga räntorna
påverkas däremot inte av över- och underkurser.
Reala lån i svenska kronor
Förenklat uttryckt får den som köper en realobligation en real ränta plus kompensation för
inflation. Realobligationer finns både med årlig
kupongränta och som nollkupongare. Räntan för
realobligationer med kupong räknas upp med
inflationen, liksom det belopp som återbetalas på
förfallodagen. För nollkupongare räknas återbetalningsbeloppet upp med inflationen. Det
innebär att en stor del av räntan betalas först när
lånet förfaller. I likhet med vad som gäller för
nominella obligationer uppstår det över- och
underkurser, vilka vid sidan av relationen mellan
kupongränta och marknadsränta även är
beroende av inflationen.

/valutaswappar. Kron-/valutaswappar är avtal där
en räntebetalning i kronor byts mot en räntebetalning i utländsk valuta, t.ex. i euro. Kron/valutaswappar har använts då det varit mer
kostnadsmässigt fördelaktigt jämfört med att
låna direkt i utländsk valuta.
Diagram 3.6 Finansiering av valutaskulden per valuta
Andelar 2011-08-31

Övr
1%

USD
29%

GBP
1%

SEK
41%

EUR
28%
Riksgäldskontorets styrelse fastställer varje år ett benchmark för hur fördelningen mellan olika valutor inom den utländska skulden ska se ut. Avvikelserna
från benchmark i den faktiska valutafördelningen regleras genom derivattransaktioner i en s.k. currency overlay. En del av valutaskulden finansieras med lån i
kronor, som sedan swappas till exponering i utländsk valuta. Finansieringen av
valutaskulden visas i ovanstående diagram och exponeringen efter derivattransaktioner visas i diagram 3.7.
Källa: Riksgäldskontoret.

Derivat
Derivat används i huvudsak i valutaskulden. En
typ av derivat som nämnts ovan är kron-/valutaswappar som används för att skapa en exponering i en annan valuta. Andra derivat används
för att skapa en viss fördelning mellan olika
valutor i valutaskulden och för att styra den
genomsnittliga räntebindningstiden.
Derivatkontrakten ger upphov till ränteutgifter och ränteinkomster som är beroende av
ränte- och valutakursutvecklingen. Derivaten är
en del av upplåningstekniken som syftar till att
åstadkomma så billiga lån som möjligt, samtidigt
som risken i förvaltningen kan styras.

Nominella lån i utländsk valuta
Valutaskulden är finansierad dels i obligationer
direkt i utländsk valuta, dels med s.k. kron15
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Diagram 3.7 Valutaskuldens fördelning per valuta efter
derivattransaktioner
Andelar 2011

CHF
20%

EUR
45%

CAD
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10%
Källa: Riksgäldskontoret.

3.4

GBP
5%

Känslighetsanalys

Förändrade ränteantaganden
Om de svenska korta och långa marknadsräntorna under 2012 ökar eller minskar med en
procentenhet blir de kassamässiga statsskuldsräntorna då förändringen inträffar cirka
3 miljarder kronor högre respektive lägre, medan
räntorna året därpå ökar respektive minskar med
0,4 miljarder kronor.
Effekten på de kostnadsmässiga statsskuldsräntorna om den svenska räntan är en procentenhet högre eller lägre än beräkningsantagandena
för ett enskilt år blir drygt 1 miljarder kronor
högre eller lägre innevarande år och året därpå
cirka 0,7 miljarder kronor högre eller lägre.
En ökning eller minskning av de korta
utländska räntorna under ett enskilt år leder till
att både de kassamässiga och de kostnadsmässiga
statsskuldsräntorna blir cirka 1,5 miljarder
kronor högre eller lägre.
Förändrade valutaantaganden
En förstärkning respektive försvagning av kronkursen med en procent fr.o.m. 2012 skulle
minska respektive öka realiserade valutakursdifferenser med omkring 0,2 miljarder kronor
per år.
I de fall kronan rör sig åt olika håll gentemot
olika valutor kan enprocentiga förändringar
gentemot valutaskuldportföljen föranleda avsevärt större ökningar eller minskningar av de
16

realiserade valutadifferenserna. Vidare kan effekten förstärkas vid stora, kortfristiga rörelser i
växelkurserna. Realiserade vinster eller förluster
till följd av ändrade växelkurser påverkar enbart
de kassamässiga statsskuldsräntorna.
Förändrade antaganden avseende budgetsaldot
En förbättring av statens budgetsaldo med
20 miljarder kronor ett enskilt år skulle minska
de kassamässiga statsskuldsräntorna med cirka
0,6 miljarder kronor fr.o.m. året efter det att
förändringen inträffar. Det första året blir
effekten ungefär hälften, dvs. cirka 0,3 miljarder
kronor. Beräkningen är schablonmässig. Beroende på när förändringen inträffar under året och
hur det förändrade lånebehovet påverkar finansieringen kan effekten bli något annorlunda.

3.5

Regeringens överväganden

Tabell 3.5 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för
anslaget 1:1 Räntor på statsskulden
Miljoner kronor

Anvisat 2011 1

2012

2013

2014

2015

25 800

25 800

25 800

25 800

-3 172

-1 816

-1 310

-2 233

-928

-904

-2 060

-3 387

Förändring till följd
av:
Beslut
Övriga
makroekonomiska
förutsättningar 2
Volymer 3
Överföring till/från
andra anslag
Övrigt 4
Förslag/beräknat
anslag

12 000
21 700

23 080

22 430

32 180

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.
2
Makroekonomiska förutsättningar som påverkar utgifterna är förändrade
räntenivåer och valutakurser.
3
Volymkomponenten utgörs av effekten av statsskuldens storlek.
4
Avser för 2015 ökade utgifter till följd av stora förfall av realobligationer.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 21 700 000 000 kronor anvisas under
anslaget 1:1 Räntor på statsskulden för 2012. För
2013 beräknas anslaget till 23 080 000 000
kronor, för 2014 beräknas anslaget till
22 430 000 000 kronor och för 2015 till
32 180 000 000 kronor.
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4 Oförutsedda utgifter

4.1

1:2 Oförutsedda utgifter

Tabell 4.1 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

936

2011

Anslag

10 000

2012

Förslag

10 000

2013

Beräknat

10 000

2014

Beräknat

10 000

2015

Beräknat

10 000

Anslagssparande
Utgiftsprognos

9 064
10 000

Ett särskilt anslag finns upptaget i statens budget
för att vid behov kunna användas för oförutsedda utgifter. Anslaget för innevarande budgetår uppgår till 10 miljoner kronor. Medel från
anslaget tas i anspråk efter beslut av regeringen i
varje enskilt fall.

4.2

och skador inom landet som uppkommit under
tidigare krigsförhållanden (se prop. 1997/98:1
utg.omr. 26 avsnitt 4). Regeringen bör även
fortsättningsvis få betala ut ersättningar för
skador av detta skäl.
Anslaget får inte användas för att tillgodose
behov av medel för rikets försvar under krig,
krigsfara
eller
andra
utomordentliga
förhållanden.
Det ankommer på regeringen att i efterhand
anmäla till riksdagen vilka utgifter som täckts
genom att medel från anslaget tagits i anspråk.
Användningen av anslaget under 2010 redovisas i
skrivelsen Årsredovisning för staten 2010 (skr.
2010/11:101).
Regeringen föreslår att 10 000 000 kronor
anvisas under ramanslaget 1:2 Oförutsedda
utgifter för 2012. Även för 2013–2015 bör
anslaget beräknas till 10 000 000 kronor per år.

Regeringens överväganden

Enligt regeringens bedömning behövs även fortsättningsvis ett anslag för oförutsedda utgifter.
Anslaget bör få disponeras för utgifter som är av
så brådskande beskaffenhet att ärendet inte
hinner underställas riksdagen, samtidigt som
utgifterna inte lämpligen kan täckas av andra
medel som står till regeringens förfogande.
Under en lång följd av år har riksdagen även
medgett att anslaget får användas för vissa speciella ändamål om andra medel inte står till förfogande. Regeringen har från detta anslag betalat
ut t.ex. belopp som staten genom lagakraftvunnen dom ålagts att betala, belopp som staten
till följd av skada i samband med statlig verksamhet efter uppgörelse har åtagit sig att ersätta,
17
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5 Riksgäldskontorets provisionskostnader i
samband med upplåning och
skuldförvaltning

5.1

1:3 Riksgäldskontorets
provisionskostnader i samband
med upplåning och
skuldförvaltning

Tabell 5.2 Utveckling av provisionskostnader 2007-2011
Miljoner kronor
Utfall 2007-2010 och prognos 2011

Försäljningsprovisioner

Tabell 5.1 Anslagsutveckling

Provisioner externa
förvaltare2

Tusental kronor

2010

Utfall

108 762

2011

Anslag

160 000

2012

Förslag

160 000

2013

Anslag

160 000

2014

Anslag

160 000

2015

Anslag

160 000

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Futures provisioner

35 238

Övriga provisioner

129 600

Anslaget avser provisionskostnader relaterade till
upplåning och förvaltning av statsskulden.
Samtliga provisionskostnader i samband med
upplåning och skuldförvaltning redovisas utanför utgiftstaket, vilket innebär att de behandlas
på samma sätt som ränteutgifterna på statsskulden.

3

Summa
provisionskostnader

1

2007

2008

2009

2010

2011

61,6

45,6

150,1

71,8

59,8

10,9

10,5

55,4

20,4

60,0

9,4

9,8

5,8

8,7

9,0

4,0

2,7

1,1

7,8

0,8

85,9

68,7

212,3

108,8

129,6

1

Provisioner som betalas ut till Riksgäldskontorets (RGK) återförsäljare.
2
Provisioner som betalas ut till externa förvaltare i samband med RGK:s
förvaltning av valutaskulden.
3
Provisioner per kontrakt som betalas ut när RGK handlar i futures
(standardiserat terminskontrakt).
Källa: Riksgäldskontoret och egna beräkningar.

Vid försäljning av statsobligationer använder sig
Riksgäldskontoret av återförsäljare. Återförsäljarna ersätts med provisioner. Genom att
använda återförsäljare kan Riksgäldskontoret
effektivisera försäljningen och därigenom sänka
kostnaderna för förvaltningen av statsskulden.
Provisionskostnadernas fördelning och utveckling sedan 2007 redovisas i tabell 5.2. Som
tabellen visar består merparten av provisionskostnaderna av försäljningsprovisioner till de
banker som agerar som mellanhänder vid försäljningen av Riksgäldskontorets obligationer.
Dessa återförsäljare tar på sig hanteringskostnader och i vissa fall risker som de kompenseras för genom provisionerna. Utgifterna på
anslaget påverkas främst av försäljningsprovisionerna för statspapper. Den största delen av
försäljningsprovisionerna är fast, men fördel19
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ningen mellan återförsäljarna varierar utifrån
deras marknadsandel. För de reala obligationerna
varierar storleken även med hur stor andel av den
utbjudna volymen som tilldelas.
Försäljningsprovisionerna för premieobligationer har ett direkt samband med försäljningsvolymerna. Hur stora dessa är beror på vilka lån
som förfaller till betalning i anslutning till
försäljningen.
Från 2007 till 2008 minskade de totala
provisionskostnaderna från 86 miljoner kronor
till 69 miljoner kronor. År 2009
ökade
kostnaderna till 212 miljoner kronor. Ökningen
berodde främst på att ett nytt 30-årigt lån
emitterats genom syndikering, men även på att
det sista premielånet under 2008 gavs ut sent på
året, vilket fick till följd att anslaget belastades
först 2009. År 2010 nära halverades provisionskostnaderna till 109 miljoner kronor. År 2011
beräknas provisionskostnaderna öka med drygt
20 miljoner kronor till 130 miljoner kronor.
I finansutskottets betänkande med anledning
av budgetpropositionen för 2011 uttalade
utskottet önskemål om att anslagsberäkningarna
bör förtydligas och redovisas för riksdagen (bet.
2010/2011:FiU4).
Provisionskostnaderna
kommer att utvärderas i skrivelsen Statens
upplåning och skuldförvaltning för 2007–2011
som lämnas till riksdagen senast den 25 april
2012. Mot bakgrund av detta har regeringen tills
vidare valt att behålla nuvarande anslagsnivå trots
att det kan innebära att en större del av anslaget
inte utnyttjas och trots bemyndigandet om
överskridande. I avvaktan på utvärderingen talar
även administrativa skäl för en anslagsnivå som
bara undantagsvis föranleder ökat anslag i
ändringsbudget. Regeringen har ett bemyndigande att vid behov överskrida anslaget om det
är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden. Vidare dras eventuellt anslagssparande in varje år vilket innebär att Riksgäldskontoret inte har någon buffert att använda om
årets tilldelade anslag inte skulle täcka årets
provisionskostnader.
Som framgår av tabell 5.2 kan provisionskostnaderna variera förhållandevis kraftigt
mellan åren till följd av bl.a. emissioner av

20

statsobligationer m.m. Sedan 2002 har
provisionskostnaderna i genomsnitt varit nära
125 miljarder kronor per år. Dock har
kostnaderna ibland skiftat mycket kraftigt från
år till år, som t.ex. mellan 2008 och 2009 då de
steg från 69 miljoner kronor till 212 miljoner
kronor. Det är därför motiverat att det finns en
marginal så att Riksgäldskontoret ges ett visst
svängrum i sin förvaltning av statsskulden.

5.2

Regeringens överväganden

Regeringen har i budgetlagen (2011:203)
bemyndigats att besluta om att anslag om räntor
på statsskulden samt andra utgifter för upplåning
och skuldförvaltning får överskridas om det är
nödvändigt
för
att
fullgöra
statens
betalningsåtaganden. Under 2010 utnyttjade
regeringen inte det motsvarande bemyndigande
som den fått för detta år. Bemyndigandet utnyttjades senast 2009 då utfallet på anslaget uppgick
till 212 miljoner kronor, vilket var 52 miljoner
kronor högre än vad som anvisats av riksdagen.
Tabell 5.3 Härledning av anslagsnivån 2012–2015 för
anslaget 1:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i
samband med upplåning och skuldförvaltning
Tusental kronor

Anvisat 2011

1

2013

2014

2015

160 000 160 000

160 000

160 000

160 000 160 000

160 000

160 000

2012

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från
andra anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i budgeten under innevarande
år.

Mot bakgrund av det ovanstående föreslår
regeringen att 160 000 000 kronor anvisas under
anslaget 1:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning för 2011. Även för åren 2013–2015
beräknas anslaget till 160 000 000 kronor.

Avgiften till
Europeiska unionen

27
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

bemyndigar regeringen att ingå de
ekonomiska åtaganden som följer av EUbudgeten för budgetåret 2012 (avsnitt 3),

2.

för budgetåret 2012 anvisar anslag under
utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska
unionen enligt följande uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

Anslagstyp

1:1

Ramanslag

Avgiften till Europeiska unionen

Summa

31 291 127
31 291 127

5
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2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska
unionen

2.1

Omfattning

Utgifterna inom utgiftsområde 27 utgörs av
Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen avseende EU-budgeten.
Europeiska unionens allmänna budget upprättas med stöd av artikel 310 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt (EUFfördraget). EU-budgetens utgifter får inte
överstiga inkomsterna, varför det är utgiftsnivån
som styr behovet av inkomster. Eftersom
merparten av EU-budgetens inkomster utgörs
av avgifter från medlemsländerna styr EUbudgetens utgiftsnivå i stor utsträckning
utgiftsnivån inom utgiftsområde 27. Avgifterna
från medlemsländerna benämns egna medel och
regleras av artikel 311 i EUF-fördraget och
rådets beslut nr 436/2007/EG, Euratom av den 7
juni 2007 om systemet för Europeiska unionens
egna medel (egna medelsbeslutet). Europeiska
kommissionens uttag av egna medel är begränsat
till högst 1,24 procent av EU:s bruttonationalinkomst (BNI). Det finns tre typer av egna medel:
- traditionella egna medel: inkomster från
den gemensamma tulltaxan och sockeravgifter inom den gemensamma jordbrukspolitiken,
- en mervärdesskattebaserad avgift, och
- en avgift baserad på medlemsländernas
BNI.
I regelverket för egna medel finns dessutom
ett antal särskilda bestämmelser och begränsningsregler. Tre av dessa har betydande konsekvenser för den svenska EU-avgiften.
För det första finns en särskild budgetreduktion för Storbritannien. Reduktionen finansieras
av övriga medlemsländer. Sveriges andel av finansieringen utgör en särskild del av Sveriges
EU-avgift. Sverige har dock, tillsammans med
Österrike, Tyskland och Nederländerna, ett särskilt undantag och får en reduktion på 75 pro-

cent av vår (ordinarie) finansieringsandel. Detta
undantag finansieras av övriga medlemsländer,
exklusive Storbritannien.
För det andra har Sverige (och Nederländerna) 2007–2013 en särskild reduktion av den
BNI-baserade avgiften. Sveriges reduktion uppgår till 150 miljoner euro per år i 2004 års priser.
För det tredje har vissa medlemsländer 2007–
2013 en nedsatt mervärdesskattebaserad avgift.
Sveriges mervärdesskattebaserade avgift motsvarar 0,1 procent av den svenska mervärdesskattebasen1 , vilket innebär en rabatt om
0,2 procentenheter jämfört med det ordinarie
uttaget av mervärdesskattebaserad avgift.

2.2

Utgiftsutveckling

I tabell 2.1 redovisas utgiftsutvecklingen inom
utgiftsområde 27. Utfallet för 2010 uppgick till
30 407 miljoner kronor (se avsnitt 2.4.2 för en
mer detaljerad beskrivning).

1 Den nationella skattebasen korrigeras för avvikelser från och variationer

inom EU:s sjätte mervärdesskattedirektiv så att en enhetlig skattesats
erhålles.
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Tabell 2.1 Utgiftsutvecklingen inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Miljoner kronor

1

Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Förslag
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

1:1 Avgiften till Europeiska unionen

30 407

30 637

29 794

31 291

32 227

32 791

35 476

Totalt för utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

30 407

30 637

29 794

31 291

32 227

32 791

35 476

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

För budgetåret 2011 beräknas utgifterna bli
ca 850 miljoner kronor lägre än vad som budgeterats. Detta beror framför allt på att den slutligt
beslutade budgeten för 2011 låg under kommissionens budgetförslag, som låg till grund för anslagsberäkningen för 2011.
År 2012 och 2013, de två sista åren i den gällande budgetramen, beräknas EU-budgetens utgifter öka med 5,0 respektive 2,9 procent per år,
vilket leder till en ökning av EU-avgiften med
ca 1 500 respektive drygt 900 miljoner kronor.
Även för 2014 och 2015 antas EU-avgiften
öka, framför allt på grund av att EU-budgetens
utgifter förväntas öka. Kommissionen presenterade den 29 juni 2011 ett förslag till ny flerårig
budgetram för 2014–2020. Mot bakgrund av att
nästa fleråriga budgetram ännu inte har beslutats
är prognosen för 2014 och 2015 mycket osäker.
Utgiftsprognosen baseras på 95 procent av
kommissionens föreslagna tak för betalningar.
Det är samma andel av betalningstaket som budgetens utfall historiskt sett har hamnat på.
Ökningen av utgiftsprognosen för 2014 och
2015 baserar sig dels på de ökade åtaganden och
minskade rabatter som kommissionen har
föreslagits för nästa fleråriga budgetram och dels
på utestående åtaganden från den innevarande
budgetramen som faller ut till betalning dessa år.
Den beräknade ökningen av EU-avgiften med 2
685 miljoner kronor för 2015 grundar sig även på
att betalningstakten för program i nästa
budgetramsperiod gradvis väntas öka över
programperioden.
Sammantaget har den genomsnittliga EU-avgiften i budgetramen för 2007–2013 hittills varit
ca 28 miljarder kronor per år i fasta priser med
2011 som basår. För hela perioden fram t.o.m.
2013 förväntas den genomsnittliga EU-avgiften
bli något högre, ca 29,4 miljarder kronor, dvs.
ca 3 miljarder euro per år i fasta priser.
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2.3

Mål

Riksdagen har beslutat ett mål för den svenska
budgetpolitiken i EU (prop. 1994/95:40, bet.
1994/95:FiU5, rskr. 1994/95:67). Enligt målet
ska Sverige verka för en effektiv och återhållsam
budgetpolitik inom EU samt för att belastningen
på statens budget ska hanteras i linje med de
principer för finansiering av EU-medlemskapet
som riksdagen har fastslagit. Målet innebär även
att Sverige ska verka för en kostnadseffektiv användning av EU:s budgetmedel.

2.4

Resultatredovisning

2.4.1

Utfall för EU-budgeten 2010

I sitt betänkande (bet. 2010/11:FiU5) har
finansutskottet efterfrågat en mer detaljerad
återrapportering av användningen av det
bemyndigande som riksdagen ger regeringen till
följd av det utgiftsåtagande som EU-budgeten
innebär för Sverige.
Utgifterna på EU-budgeten delas in i betalningsbemyndiganden (betalningar) och åtagandebemyndiganden (åtaganden). Ett åtagande på
EU-budgeten kan leda till betalningar såväl det
aktuella budgetåret som kommande år, medan
betalningarna motsvarar faktiska utgifter.
Regeringen bemyndigades att ikläda staten
högst det utgiftsåtagande som följer av den fastställda EU-budgeten för 2010 avseende
åtagandebemyndiganden. Åtagandena uppgick
2010 till sammanlagt 142 744 miljoner euro.
Åtagandena resulterade i betalningar om
61 982 miljoner euro under 2010, varför
80 762 miljoner euro återstår i utestående åtaganden. Därutöver gjordes under 2010
betalningar avseende åtaganden gjorda före 2010
om sammanlagt 60 249 miljoner euro.
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Vid utgången av 2010 fanns sammanlagt kvarvarande utestående åtaganden på totalt
ca 194 miljarder euro. Utöver utestående åtaganden från 2010 avser 57 miljarder euro åtaganden
från 2009, 25 miljarder euro åtaganden från 2008,
knappt 22 miljarder euro åtaganden från åren
före 2008 och 10 miljarder euro som
kommissionen ännu inte har fördelat. Merparten
av dessa utestående åtaganden är hänförliga till
unionens sammanhållningspolitik där genomförandetakten hittills varit lägre än
förväntat. Kommissionen bedömer att de utestående åtagandena i stor omfattning kommer
att resultera i betalningar fram till 2018.
2.4.2

Utfall för avgiften till EU 2010

Utfallet för den svenska EU-avgiften 2010 blev
30 407 miljoner kronor, vilket är 727 miljoner
kronor högre än vad som anvisades i statens
budget. För att täcka underskottet på anslaget
utnyttjades anslagskrediten med motsvarande
belopp.
Tabell 2.2 Anslagna medel samt utfall för 2010
Miljoner kronor

Anslag

Utfall

1:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen

29 680

30 407

Totalt utgiftsområde

29 680

30 407

Avvikelsen i förhållande till de anvisade medlen
beror framför allt på den retroaktiva justering av
den BNI-baserade avgiften som gjordes i december 2010. Varje år görs en retroaktiv justering av den BNI-baserade avgiften där tidigare års
avgifter uppdateras utifrån den senast tillgängliga
statistiken. År 2010 gjorde Statistiska centralbyrån en större revidering av BNI-statistiken.
Sammantaget medförde den retroaktiva
justeringen ett behov av en extra inbetalning om
ca 2,5 miljarder kronor, vilket inte kunde förutses när budgetpropositionen för 2010 beslutades.
Av detta belopp avsåg ca 2 miljarder kronor en
justering som var föranledd av SCB:s statistikrevidering. Den resterande delen var framför allt
föranledd av revideringar av BNI-statistisk i övriga EU-länder, vilket påverkade Sveriges relativa
andel av EU:s BNI.
År 2010 uppgick värdet av Sveriges särskilda
reduktioner till sammanlagt 5 591 miljoner kronor (se tabell 2.3).

Tabell 2.3 Värdet av Sveriges budgetreduktioner 2010
Miljoner kronor

Utfall
Reduktion av den BNI-baserade avgiften

1 656

Nedsättning av den mervärdesskattebaserade
avgiften

2 888

Nedsättning av Sveriges finanseringsandel av
Storbritanniens särskilda budgetreduktion

1 047

Totalt

5 591

2.4.3

EU-budgeten 2011

EU:s årsbudget för 2011 fastställdes av Europaparlamentet den 15 december 2010 efter att rådet
den 10 december antagit sin ståndpunkt till
kommissionens andra budgetförslag för 2011,
som presenterades den 26 november. Medlemsländernas sammanlagda betalningar för 2011
budgeterades till 127 miljarder euro, vilket är en
ökning med knappt 4 miljarder euro jämfört
med 2010. Ökningen är planenlig och beror
framför allt på genomförandet av de sjuåriga
programmen inom sammanhållningspolitiken.
Budgeten för åtaganden uppgår 2011 till
142 miljarder euro, vilket innebär att det finns en
marginal på 1,9 miljarder euro till taket för åtaganden i den fleråriga budgetramen avseende
2011. Jämfört med 2010 har åtagandena ökat
med drygt 400 miljoner euro. Budgeten omfattar
bl.a. finansieringen av de nya tillsynsmyndigheterna på finansmarknadsområdet, medel för
EU:s gemensamma utrikestjänst och ytterligare
stöd till de palestinska områdena.
2.4.4

Analys och slutsatser

Utfallet för EU-budgeten 2010 innebar att
åtagandena var oförändrade och betalningarna
ökade med 3 procent jämfört med 2009. Trots
det ligger den totala nivån för användningen av
medel i förhållande till budgeterad nivå på en i
stort sett oförändrad nivå jämfört med 2009;
99,7 procent för åtaganden och 97,7 procent för
betalningar. Överskottet av betalningar efter
överföringar från 2009 ökade något till 1,6
miljarder euro. Därmed kvarstår de problem
med överbudgetering som tidigare redovisats.
Detta gäller även åtagandenivåerna.
Nivåerna i den fastställda EU-budgeten för
2011 är en halv procentenhet lägre än kommissionens ursprungliga budgetförslag såvitt avser
9
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åtaganden och knappt 3 procentenheter lägre avseende betalningar. Med hänsyn till att Europaparlamentet eftersträvade betydligt högre åtagande- och betalningsnivåer bedöms detta som
acceptabelt.
Sammanfattningsvis bedöms de ovan nämnda
resultaten ligga i linje med målet för den svenska
budgetpolitiken i EU, även om det finns skäl för
regeringen att fortsätta att driva en restriktiv
linje och försöka minska överbudgeteringen.

2.5

Revisionens iakttagelser

De underlag som ligger till grund för Sveriges
betalningar av medlemsavgiften till EU granskas av Riksrevisionen i samband med granskningen av myndigheternas årsredovisningar
och årsredovisningen för staten. Riksrevisionens granskning för 2010 har inte föranlett
några iakttagelser i fråga om medlemsavgiften.
Resultatet från den årliga granskning som Europeiska revisionsrätten gör finns ännu inte tillgängligt för 2010. En redogörelse för revisionsrättens iakttagelser avseende 2009 finns i regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2010
(skr. 2010/11:101 s. 239).

2.6

Politikens inriktning

Den svenska EU-budgetpolitikens grundläggande mål ligger fast. Regeringen avser att verka
för en reformering och modernisering av unionens utgifter med omprioriteringar mellan utgiftsrubrikerna och en minskning av den totala
utgiftsvolymen. I den mån tillräckliga reformer
inte uppnås på EU-budgetens utgiftssida kommer även fortsättningsvis korrigeringar, rabatter
etc. att krävas på inkomstsidan.
Regeringen ser med oro på det förslag till ny
flerårig budgetram som Europeiska kommissionen presenterade den 29 juni 2011. Förslaget innebär en kraftig ökning av de totala utgifterna på
EU-budgeten. Nya satsningar sker samtidigt
som det saknas förslag till nedprioriteringar.
Jämfört med innevarande budgetram föreslås de
totala utgifterna, inklusive de instrument som
enligt kommissionens förslag ska läggas ovanpå
utgiftstaket i budgetramen, öka realt sett med 70
miljarder euro i 2011 års priser, vilket innebär en
real ökning av utgifterna med i genomsnitt 7
procent per år 2014-2020.
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Kommissionens förslag innebär att nuvarande
rabattarrangemang avskaffas och ersätts av ett
system med klumpsummor för Nederländerna,
Tyskland, Storbritannien och Sverige. För Sverige innebär förslaget nästan en halvering av landets nuvarande särskilda reduktioner, medan
Tysklands och Storbritanniens reduktioner är i
stort sett oförändrade och minskningen av Nederländernas reduktion är ungefär hälften så stor
som den svenska minskningen.
Med kommissionens förslag riskerar den
svenska EU-avgiften öka med i storleksordningen 10 miljarder kronor per år, där ca 4,5
miljarder av ökningen är en direkt effekt av den
ökade åtagandenivån och de minskade rabatterna
och resterande del är en effekt av låg användning
av medel och utestående åtaganden från den innevarande budgetramen. Dessa siffror är en uppskattning utifrån den begränsade information
regeringen än så länge har om förslaget.
Regeringen motsätter sig en ökad svensk EUavgift. Värdet av våra särskilda reduktioner bör
bevaras och skulle kommissionens förslag till
åtaganden kvarstå kommer regeringen kräva en
större reduktion för att säkerställa en oförändrad
svensk EU-avgift.
Regeringen är vidare kritisk till kommissionens förslag att lägga flera instrument ovanpå
utgiftstaket i budgetramen. Det strider mot
sunda budgetprinciper och försämrar budgetens
överskådlighet, samtidigt som förutsägbarheten
minskar. De storskaliga projekten, som t.ex.
konstruktionen av fusionsforskningsanläggningen ITER behöver mer, inte mindre, kostnadskontroll.
Regeringen motsätter sig kommissionens förslag till nya egna medel och att kompetens på
skatteområdet överförs till EU-nivån.
Vad gäller EU:s årsbudget innebär kommissionens budgetförslag för 2012 en ökning med
nästan 4 procent för åtaganden och med nästan 5
procent för betalningar i förhållande till den beslutade budgeten för 2011. Den högre nivån för
betalningar jämfört med 2011 förklaras till stor
del av ökade utgifter för sammanhållningspolitiken, ökningar på jordbruksområdet till följd av
infasningen av nya medlemsstater och utgiftsökningar för ITER.
Effektivitet och återhållsamhet utgör utgångspunkten för den fortsatta behandlingen av
budgetförslaget för 2012. Detta innebär att regeringen kommer verka för en kostnadseffektiv
användning av EU:s medel, att närhetsprincipen
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ska tillämpas på budgetområdet samt strikt budgetdisciplin. Betalningsanslagen bör i enlighet
med detta läggas på rimliga nivåer och tillräckliga
marginaler upprätthållas mellan budgeten och
taken i den fleråriga budgetramen.

2.7

Budgetförslag

2.7.1

1:1 Avgiften till Europeiska unionen

Tabell 2.4 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

Utfall

30 406 699

2011

Anslag

30 637 317

2012

Förslag

31 291 127

2013

Beräknat

32 226 809

2014

Beräknat

32 790 804

2015

Beräknat

35 475 877

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-726 655
29 794 235

1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet.
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för betalning av Sveriges avgift
till Europeiska unionens allmänna budget. Anslaget får även användas för att finansiera eventuella krav från Europeiska kommissionen på
dröjsmålsränta på grund av försenade inbetalningar av egna medel.
Beräkningarna för 2014 och 2015 baseras på
ett oförändrat system för egna medel (se avsnitt 2.6 för en bedömning av konsekvenserna av
kommissionens förslag till nytt system.)
Utgifterna för 2011 uppgår enligt prognosen
till
29 790 miljoner
kronor,
vilket
är
ca 813 miljoner lägre än beräkningen i 2011 års
ekonomiska vårproposition. Detta beror dels på
att överskottet på EU-budgeten 2010 blev större
än tidigare beräknat, vilket sänker behovet av
EU-avgifter 2011. Detta trots att den svenska
EU-avgiften på grund av en retroaktiv revidering
av den BNI-baserade avgiften blev högre än vad
som anvisats i statens budget. Sänkningen av
prognosen beror även på nya makroekonomiska
antaganden baserade på kommissionens ekonomiska vårprognos.
Sveriges avgift till EU-budgeten beräknas för
2012 uppgå till 31 291 miljoner kronor, vilket är
ca 1 630 miljoner kronor lägre än beräkningen i
2011 års ekonomiska vårproposition. Sammantaget beräknas värdet av Sveriges särskilda reduktioner 2012 uppgå till 5 305 miljoner kronor.

Sveriges avgift till EU-budgeten beräknas
2013 bli ca 2 230 miljoner kronor lägre än beräkningen i 2011 års ekonomiska vårproposition,
2014 ca 2 850 miljoner kronor lägre än beräkningen
i
vårpropositionen
och
2015
ca 415 miljoner kronor högre än beräkningen i
vårpropositionen. Förändringarna beror framför
allt dels på att betalningsnivån för EU-budgeten
beräknas bli avsevärt lägre än vad som förutsägs i
vårpropositionen, dels på nya makroekonomiska
antaganden baserade på kommissionens ekonomiska vårprognos.
Som ovan beskrivits består den svenska EUavgiften av delposter, som tillsammans utgör
EU-avgiften. Prognosen för EU-avgiften består
därför av beräknat utfall för respektive delpost
(tabell 2.5).
Inkomster från den gemensamma tulltaxan
utgör egna medel för Europeiska unionen och
betalas in efter faktisk uppbörd. Medlemsländerna får behålla 25 procent av uppbörden för att
täcka sina administrativa kostnader. Beloppen i
tabell 2.5 avser inbetalningarna till Europeiska
kommissionen, dvs. efter avdrag för administrativa kostnader. Tulluppbörden redovisas under inkomsttitel 1511 Tullmedel. Regeringen beräknar att inkomsterna från tullavgifter för 2012
kommer att uppgå till 4 706 miljoner kronor.
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Tabell 2.5 Anslag 1:1 fördelat på anslagsposter
Miljoner kronor
Utfall
2010

Budget
2011 1

Prognos
2011

Beräknat
2012

Beräknat
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

4 103

4 399

4 595

4 706

4 865

5 029

5 198

52

27

24

24

23

23

23

1 444

1 478

1 506

1 550

1 602

1 656

1 712

24 323

24 493

23 359

24 073

25 454

25 794

28 367

Storbritanniens budgetreduktion

349

240

311

309

282

289

175

Omstruktureringsfond för sockersektorn

136

-

-

-

-

-

-

30 407

30 637

29 794

31 291

32 227

32 791

35 476

Tullavgift
Sockeravgifter
Mervärdesskattebaserad avgift
BNI-baserad avgift

Summa
1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition .
Anm.: beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med summan.

Avgifterna på sockerproduktion tas ut i enlighet
med den gemensamma jordbrukspolitiken och
betalas enligt faktisk uppbörd. Medlemsländerna
får även för sockeravgifterna behålla 25 procent
av uppbörden för att täcka sina administrativa
kostnader. Beloppen i tabell 2.5 avser inbetalningarna till Europeiska kommissionen. Uppbörden av dessa avgifter redovisas mot inkomsttitel 1512 Sockeravgifter. Regeringen beräknar att
inkomsterna från sockeravgifterna under 2012
kommer att uppgå till 24 miljoner kronor.
Den mervärdesskattebaserade avgiften beräknas som en andel av medlemslandets enhetligt
beräknade mervärdesskattebas. Sverige betalar en
mervärdesskattebaserad avgift på 0,1 procent av
denna mervärdesskattebas. Den mervärdesskattebaserade avgiften för 2012 beräknas uppgå
till 1 550 miljoner kronor. Värdet av den svenska
nedsättningen av den mervärdesskattebaserade
avgiften beräknas för 2012 uppgå till
3 100 miljoner kronor.
Europeiska kommissionens samlade uttag av
BNI-baserade avgifter beräknas som en restpost,
dvs. uttaget beräknas så att det ska täcka EUbudgetens återstående finansieringsbehov efter
att samtliga länders traditionella egna medel och
mervärdesskattebaserade avgifter dragits av från
den budgeterade utgiftsnivån. Respektive medlemslands andel fastställs som landets andel av
EU:s BNI. Den BNI-baserade avgiften beräknas
för 2012 uppgå till 24 073 miljoner kronor. Vid
beräkningen har Sveriges särskilda reduktion av
BNI-avgiften beaktats. Denna beräknas för 2012
uppgå till 1 278 miljoner kronor.
Finansieringen av Storbritanniens särskilda
budgetreduktion beräknas för 2012 uppgå till
309 miljoner kronor. Värdet av nedsättningen av
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Sveriges finansieringsandel beräknas för 2012
uppgå till 927 miljoner kronor.
Under 2006–2010 har avsättningar till den
tillfälliga omstruktureringsfonden för sockersektorn gjorts. Från och med 2011 görs inga fler
inbetalningar till fonden. Omstruktureringsfonden är inte en del av Europeiska unionens system
för egna medel, men inbetalningarna till fonden
hanteras för svenskt vidkommande inom ramen
för utgiftsområde 27.
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3 Bemyndigande

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

ingå de ekonomiska åtaganden som följer av den
fastställda EU-budgeten för 2012 till följd av
åtagandebemyndiganden.

Skälen för regeringens förslag: Medlemsländernas avgifter används för att finansiera EUbudgetens betalningar under innevarande år. De
åtaganden som staten ingår på området avser
EU-budgetens åtagandebemyndiganden för
innevarande år, som kan resultera i betalningar
innevarande eller kommande år.

I Europeiska kommissionens budgetförslag
för 2012 föreslås att åtagandebemyndiganden
om 147 435 miljoner euro ska ställas till unionens förfogande för 2012. Sveriges andel uppgår
till ca 2,6 procent, eller ca 3 833 miljoner euro.
Budgetförslaget behandlas för närvarande av
unionens budgetmyndighet.
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